
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل

اسم مركز 

التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1ماجستيرالكرامة21821ميسانذكرمحمد صالح حسن62525

2بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراحمد كاظم عكلة353482

3بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعمار جرو فرحان52673

4بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمزهر سحور جاسم52801

5بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحسن زاير براك32031

6بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي عبود جير61303

7بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكررسول خضر نعمه61627

8بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراحمد سعيد قاسم495917

9بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي قاسم محمد437379

10بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرداود سالم عيىس52139

ر زهراو لفته153487 11بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحسير

12بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرصبيح جمعة خنياب52125

13بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكررافد كاظم خارع60349

14بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحيدر مزهر طاهر351329

ر علوان353341 15بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكركاظم حسير

16بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرسجاد خالد كريم54567

17بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمهند نعيم صابط239170

18بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعماد صبيح شناوة61499

ي جاسب437461
19بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراحمد راضر

وز ديوان353667 ر نير 20بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحسير

21بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمرتضر جميل محيبس353631

ي52171
22بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحيدر ثجيل حسونر

23بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرزين العابدين علي عزيز353739

ر52368 24بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعالء هليل حسير

ر52527 ر علوان شنير 25بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحسير

26بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي حمود حسن61057

27دبلومالكرامة21821ميسانذكرسالم رحيم طعيمه52225

28دبلومالكرامة21821ميسانذكرحميد مجيد هامل52232

29دبلومالكرامة21821ميسانذكرمحمد سيد غنام352573

30دبلومالكرامة21821ميسانذكرخالد جاسم محمد52361

31دبلومالكرامة21821ميسانذكرزياد خلف خنياب54668

32دبلومالكرامة21821ميسانذكرصادق كعير محمد436074

33دبلومالكرامة21821ميسانذكرعلي نوري سلمان62353

34دبلومالكرامة21821ميسانذكراسعد ثجيل نفل435969

ي239049
ي راضر 35دبلومالكرامة21821ميسانذكرعالء ناجر

36دبلومالكرامة21821ميسانذكرباسم شمال لباس52635

ر351605 37دبلومالكرامة21821ميسانذكرعبدالزهرة كريم خشير

38دبلومالكرامة21821ميسانذكرعلي خضير حسن514407

ر437418 39دبلومالكرامة21821ميسانذكرنجم عبدالرضا حسير

40دبلومالكرامة21821ميسانذكراحمد رسي    ح كاظم239684

41دبلومالكرامة21821ميسانذكراحمد اسماعيل سلمان436066

ي352608
ر صبيح راضر 42دبلومالكرامة21821ميسانذكرحسير

43دبلومالكرامة21821ميسانذكرعلي مزهر فليح437406

44دبلومالكرامة21821ميسانذكرعقيل اسماعيل سلمان352243

ر عادل شناوة61167 45دبلومالكرامة21821ميسانذكرحسير



46دبلومالكرامة21821ميسانذكركرار جمعة محيبس350783

47دبلومالكرامة21821ميسانذكرحسن محمد زامل495916

ر حسب351500 48دبلومالكرامة21821ميسانذكرسعد حسير

49إعداديةالكرامة21821ميسانذكررزاق جبار عباس60498

50إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد طه حريز353722

51إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد عبدعلي شندي239692

52إعداديةالكرامة21821ميسانذكركاظم شمال لباس52432

 علي رحيم54582
ر 53إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحسير

54إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحيدر محمد يوسف32063

ر حميدي جليب238574 1ماجستيرالكرامة21821ميسانذكرحسير

شب52710 2بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحاتم كريم مشر

3بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحيدر علي زغير52696

4بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمحمد جاسم شمال52460

5بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراحمد محسن عبود60713

6بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمرتضر خالد كريم31955

7بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي حسن مدهوش350998

8بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمحمد جاسم محمد32085

9بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراحمد نعمة عيىس153434

10بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرفرج جواد ناشد354557

11بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكريوسف عزيز جلوب351869

12بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي شايع زاير353164

ر علوان52192 13بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكركرار حسير

ر نصيف جاسم52540 14بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحسير

ر زغير60295 15بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرضياءالدين حسير

16بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرسيف سالم كاظم52664

17بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكروليد عزيز جلوب153704

18بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي مهدي علي52780

19بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرابراهيم رحيم وادي32106

20بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي حيدر حسن32017

21بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكريعقوب جبار حنظل353702

22بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكررائد عبداالمير كاطع52655

23بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحسن كاظم معن350829

24بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرصادق مزعل جير153586

25بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرداود سلمان بهر52680

ي238541
26بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكركرار محسن هانر

27بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي ضخر سيالن60904

28بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحسن هادي لفته352781

29بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمحمد عبار رصي    خ52533

30بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكركاظم وحيد جير352304

31بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمحمد اسماعيل سلمان153746

ر52315 32بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراسالم ضياء حسير

33بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراسعد سلمان حريجة52644

34بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراسماعيل صالح حسن60855

ي54606
35بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحيدر عبدالزهرة شمخر

36بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرحيدر عبدالرضا ناشد436129

37بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعلي عزيز جبار60647

38بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراحمد عجيل عالج52626



39بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكركرار عبدالكريم يهودي60826

40بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمنتظر حسن مدهوش351649

41بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعباس علي حسون238625

ر جاسم351569 42بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرابراهيم حسير

43بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرسليم حميد جير153893

44بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمحمد كاظم فرحان514401

ر351072 45بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمحمد رحيم حسير

46بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراحمد جمعة حمود52724

47بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرسالم ستار هاشم60253

48بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرنجم نعيم صابط239217

49بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكررسول حسن رسن350951

ي52391
50بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمصطفر كريم راضر

ر هامل352973 51بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرجعفر عبدالحسير

52بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكراحمد حسن عباس352518

ر جاسم حميد52376 53بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرامير

ر عامر101224 54بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرمحمد عبدالحسير

55بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرسجاد كاظم غالي31804

56دبلومالكرامة21821ميسانذكرعباس عبدالزهرة رحيم52881

57دبلومالكرامة21821ميسانذكرحسن اسماعيل سلمان239259

58دبلومالكرامة21821ميسانذكرحسام رحيم كطان54640

ي52512
59دبلومالكرامة21821ميسانذكرسجاد عبدالزهرة راضر

60دبلومالكرامة21821ميسانذكرمحمد جبار جاسب31824

ر52507 61دبلومالكرامة21821ميسانذكراحمد ثامر مفي 

62دبلومالكرامة21821ميسانذكرحيدر حسن عباس52165

ر52190 63دبلومالكرامة21821ميسانذكركرار عبداالمير حسير

64دبلومالكرامة21821ميسانذكرحيدر علي محسن436342

65دبلومالكرامة21821ميسانذكرجبار ستار جبار350871

66دبلومالكرامة21821ميسانذكرعقيل محمد محسن52500

67دبلومالكرامة21821ميسانذكرحسن داود سالم350355

ر437295 ر خشير 68دبلومالكرامة21821ميسانذكرعباس حسير

ر جبار حنظل52154 69دبلومالكرامة21821ميسانذكرحسير

70دبلومالكرامة21821ميسانذكرعلي ساري كريم52413

71دبلومالكرامة21821ميسانذكرمحمد علي حسون54632

72دبلومالكرامة21821ميسانذكرمصطفر رحيم كنيهر554589

ي239068
73دبلومالكرامة21821ميسانذكرعلي محسن هانر

74دبلومالكرامة21821ميسانذكراحمد حسن رسن350920

75دبلومالكرامة21821ميسانذكرمحمد خلف خنياب352454

76دبلومالكرامة21821ميسانذكرمرتضر معالك غويض436325

77إعداديةالكرامة21821ميسانذكرسعد علي حلو32188

78إعداديةالكرامة21821ميسانذكرفالح حسن قاسم61230

79إعداديةالكرامة21821ميسانذكركرار عباس جلود61131

80إعداديةالكرامة21821ميسانذكراحمد سالم عيىس31971

ر خلف31857 81إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحيدر حسير

82إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمؤمل جمعة حمود32133

83إعداديةالكرامة21821ميسانذكراحمد ثجيل نفل436008

84إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمهند جير زغير32071

85إعداديةالكرامة21821ميسانذكرسجاد عباس عبدعلي239702



86إعداديةالكرامة21821ميسانذكراحمد صبيح شناوة52770

87إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد جواد رحيم54732

88إعداديةالكرامة21821ميسانذكرجاسم محمد خزعل495913

89إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحبيب علي امتيعب54649

90إعداديةالكرامة21821ميسانذكررضا نصير ضويخي351972

91إعداديةالكرامة21821ميسانذكركرار علي طاهر436758

ر فليح54645 92إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحسن حسير

93إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد داود سالم350428

94إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي كاظم جبار52521

ر داود عبدهللا238513 95إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحسير

96إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعباس والي عبدالسادة54718

97إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي جاسم خلف436378

98إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي طالب الزم353572

99إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي عادل شناوة52129

100إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمؤمل جاسم حميد32041

101إعداديةالكرامة21821ميسانذكراحمد راهي عبدالزهرة52573

 جبار علي52209
ر 102إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحسير

103إعداديةالكرامة21821ميسانذكرسجاد جمعة امعيلو32003

 عبداالمير عويز52754
104إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمصطفر

105إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي كاظم كريم54709

106إعداديةالكرامة21821ميسانذكرصادق جير حميدي52178

107إعداديةالكرامة21821ميسانذكرفؤاد صبيح شناوة52221

ي350491
108إعداديةالكرامة21821ميسانذكركرار كريم راضر

109إعداديةالكرامة21821ميسانذكراحمد رحيم عبدعلي60405

ر هامل436050 110إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحيدر عبدالحسير

111إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي مزهر هاشم437316

112إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعالء عبدهللا عطية52733

113إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحيدر محسن محمد61731

114إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد نصير ضويخي351537

ي54660
115إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحيدر عبدالزهرة راضر

116إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي جمعة مزعل238477

117إعداديةالكرامة21821ميسانذكروليد جميل خلف436098

118إعداديةالكرامة21821ميسانذكررسول حسن عبود350516

119إعداديةالكرامة21821ميسانذكرضياء محمد زامل495915

120إعداديةالكرامة21821ميسانذكرميثم نعيم محيسن32025

121إعداديةالكرامة21821ميسانذكرابوالحسن سعد حمد351792

122إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي عبدالسادة عبدالحسن61571

123إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحيدر محمد عطوان52591

124إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعباس احمد علي52669

ر54614 125إعداديةالكرامة21821ميسانذكررضا عباس حسير

126إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي جواد عبد353757

ي52146
127إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي صبيح راضر

128إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد دعير كريم353684

ر حمدان احيمد61794 129إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحسير

130إعداديةالكرامة21821ميسانذكرصادق كاظم هامل436040

131إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعباس رحيم زغير62249

132إعداديةالكرامة21821ميسانذكرحيدر محمد محسن32180



133إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد هادي لفته351400

134إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد حسن جاوي60151

135إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي مهدي رحيم352717

ر حميد61857 136إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمرتضر حسير

137إعداديةالكرامة21821ميسانذكراحمد نجم عبود52351

138إعداديةالكرامة21821ميسانذكرتاج الدين قاسم فرحان61097

ر62235 139إعداديةالكرامة21821ميسانذكرعلي صالح خشير

ر61436 140إعداديةالكرامة21821ميسانذكراحمد جمعة حسير

141إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد فاخر صوب هللا239144

142إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد باقر جاسم محمد52480

143إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمرتضر عبداالمير عويز52157

144إعداديةالكرامة21821ميسانذكراحمد هادي لفته353295

145إعداديةالكرامة21821ميسانذكرمحمد خلف اجميغ52495

146بكالوريوسالكرامة21821ميسانذكرعبدعون ارسي    ح محمد52639

147دبلومالكرامة21821ميسانذكرمحمد كاظم قويطع239316

غام عبدالكاظم خلف495914 148دبلومالكرامة21821ميسانذكررصر

149إعداديةالكرامة21821ميسانذكرجاسم محمد حلو353102

150إعداديةالكرامة21821ميسانذكرفاضل كاظم قويطع239405

ي52109
1بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىايمان جبار جانر

2بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىمنتىه جبار رباط31840

بيداء والي عبدالسادة54690
3بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثى

4بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىبيداء جمعة حسن353606

نورا كاظم غالي469830
5بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثى

زهراء هاللي عبيد52239
6بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثى

7بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىايمان ابراهيم حطاب32122

8دبلومالكرامة21821ميسانأنثىافراح مجبل موزان52764

1بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىختام جليل حمود52229

ر زامل239795 2بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىرؤى حسير

3بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىارساء خنجر جير54652

4بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىابتهال مزهر سعد436116

نهاية علي خوين52244
5بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثى

6بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىزينب محمد محسن52729

7بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىكفايه ساهي صالح52162

8بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىايات باسم شعير62204

9بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىندى نعمة عيىس155032

10بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىسخر علي خزعل353151

11بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىفاطمة جبار بشيت61471

سارة كحامي عليوي52264
12بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثى

ي جمعة هامل52794
13بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىامانر

14بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىزهراء زاهر جميغ352180

فاطمة علي عبدالسادة495912
15بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثى

16بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىمنارس مهدي حميد52616

17بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىوفاء علك حميدي353498

18بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىهيام جواد رحيم62155

19بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىزهراء حميد كاظم61278

20بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىسارة كاظم هامل352057

ي153535
21بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىحوراء فرحان تف 



22بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىبيداء كريم جاسم52401

23بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىتمام جواد رحيم54555

24بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىشهد محمد عبود437352

ر حويل52717 25بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىسهام شنير

26بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىزينب حمود سعد437550

27بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىليل طالب خالد351695

ر حويس52702 28بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىوسن شنير

29بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىضخ عبدالرضا جريو60688

30بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىسندس كريم زامل52156

31بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىعلياء اسكندر سكر350735

32بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىنور جاسم محمد52186

33بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىابتهال جاسم حميد52818

34بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىزينب مشكور دنون52237

35بكالوريوسالكرامة21821ميسانأنثىغدير عبدالحسن جرو54595

ي52808
36دبلومالكرامة21821ميسانأنثىسارة عيدان لون 

ر61668 37دبلومالكرامة21821ميسانأنثىفاطمة حلو حسير

ي54682
38دبلومالكرامة21821ميسانأنثىفاتن كريم شمخر

39دبلومالكرامة21821ميسانأنثىتمارصر جاسم حميد52246

40دبلومالكرامة21821ميسانأنثىهدى مزهر داخل351730

41إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىندى ابراهيم حطاب31941

42إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىسارة حسن حمدان31991

43إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزينب محمد جير31885

44إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزينب احمد مولة31921

45إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىعذراء خنجر جير54725

46إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىطيبة عباس فالح52326

47إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىفاطمة هليل رسحان52841

48إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىحوراء جبار شايع52490

49إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىتبارك حامد عكلة54578

50إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىصابرين نعيم سعد62437

51إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىايمان محسن ريس54626

52إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزينب كحامي عليوي52258

53إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىفاطمة جواد رحيم54701

54إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىنشين احمد مولة32079

55إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىحوراء مزهر طاهر436465

56إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزهراء محمد خالد496754

57إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىكوثر مهدي حميد52105

58إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىتبارك كريم عبد52505

59إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزينب عارف حمود52580

60إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزهراء عباس داخل31813

61إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزهراء باسم شعير62171

62إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىفاطمة مهدي رحيم52871

63إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىهدى ابراهيم حطاب52688

ر عليوي52604 64إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىارساء حسير

65إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىرغد مزهر هاشم436271

66إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىمناهل محمد عبدالسادة31789

67إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزينب علي هاشم354435

68إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىسعاد خلف دهش31869



69إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزهراء نصيف جاسم32148

70إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىايات جاسم رمضان239117

مرام جواد عبدعلي52558
71إعداديةالكرامة21821ميسانأنثى

ي محمد جير31908
72إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىتهانر

73إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىرجاء سعد زيد52335

ر زامل239832 74إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىضخ حسير

75إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىدالل زهراو هويرف61394

76إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىاسماء عالوي موس31769

77إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىنباء حمزة سعد153647

78إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىزهراء محمد جير31891

79إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىابتهال مزهر سحور52471

80إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىفتات جمعة خنياب32096

81إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىصابرين جميل مزعل52302

82إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىحوراء جمعة زامل60968

83إعداديةالكرامة21821ميسانأنثىنجالء هاشم نور54622

1دكتوراهالجديدة11823ميسانذكريسار عطية تويه300727

2دكتوراهالجديدة11823ميسانذكرعباس محيسن حريجة275323

3ماجستيرالجديدة11823ميسانذكراحمد عطية اتوية279686

4ماجستيرالجديدة11823ميسانذكراحمد سعيد عبدالهادي513588

5ماجستيرالجديدة11823ميسانذكرغيث حسن عبدعلي279724

6ماجستيرالجديدة11823ميسانذكرنور قاسم عطية299586

7بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكركامل بدر عبدهللا299556

8بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرماجد جاسم شبيب54399

9بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكررعد محسن ثجيل54561

ر279740 10بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكراحمد طه حسير

11بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي عبداالمير عبد54456

12بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحيدر عزيز خلف30231

13بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمشتاق طالب هندي490783

ر حميد54516 14بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعالء حسير

15بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي عمار علي30140

16بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي رزاق خريبط30726

17بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكراحمد عزيز خلف55521

18بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمحمد خالد حميد402067

19بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرابراهيم كاظم ابراهيم30269

ر سالم300144 20بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحيدر حسير

21بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعبدالجبار ابرهيم عبدالجبار30550

22بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرسمير عبد محسن30363

23بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسام علي نارص385190

24بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمشتاق طالب مجيد299988

25بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكراحمد محمد مطير31181

ر سالم301579 26بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعالء حسير

ي31204
ي شانر 27بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرصادق لعيثر

28بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي محسن حيدر30323

ر فاخر جاسم275495 29بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسير

ي300764 30بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي عبدالرزاق عبدالنثر

31بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرضياء داود خضير299950

32بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعقيل حسن صابر33006



33بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرذوالفقار حاتم حميدي275563

 جليل علي301896
ر 34بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمعي 

35بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعبدالمهيمن حاتم حميدي275610

36بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمصطفر كمال حنون52553

37بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي فرحان محمد32979

38بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكراحمد غازي شنيور535120

ر سجاد جاسم364210 39بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسنير

ي52466 40بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرشهاب احمد صير

41بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمحمد عبيد عيىس30261

 علي30249
ر 42بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرجمال حسير

43بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي احمد عكلة279712

44بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكررائد محمد عبد55516

45بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكراحمد عبدالجبار مجيد30172

46بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي سعدون كاظم299564

47بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحمزة علي مجيد54348

 زهير علي32987
48بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمصطفر

49دبلومالجديدة11823ميسانذكرحامد عبد هبىسي515505

50دبلومالجديدة11823ميسانذكراياد كاظم مانع299522

51دبلومالجديدة11823ميسانذكراحمد مخي سعيد30711

52دبلومالجديدة11823ميسانذكرعبدالرضا عبود كعود30551

53دبلومالجديدة11823ميسانذكركرار كريم جاسم302351

ر شنون54437 54دبلومالجديدة11823ميسانذكررائد حسير

55دبلومالجديدة11823ميسانذكرمحمد جعفر محمد30713

ي299513
56دبلومالجديدة11823ميسانذكرصادق محمد شمخر

ي54574
57دبلومالجديدة11823ميسانذكرعدي عبدالرضا منخر

58دبلومالجديدة11823ميسانذكررسول حمادي عبدالرضا301936

59دبلومالجديدة11823ميسانذكرعالء كرم حافظ55552

ر نارص لفته30377 60دبلومالجديدة11823ميسانذكرحسير

ر حافظ300346 61دبلومالجديدة11823ميسانذكرعلي حسير

62دبلومالجديدة11823ميسانذكرمحمد جاسم كاظم490784

63دبلومالجديدة11823ميسانذكرحيدر عالوي اتوية30374

64دبلومالجديدة11823ميسانذكرحيدر ستار حسن32986

65دبلومالجديدة11823ميسانذكراحمد حمودي زيدان279513

66دبلومالجديدة11823ميسانذكرابوالحسن صالح سلمان301950

67دبلومالجديدة11823ميسانذكرحيدر خضير عباس55528

68دبلومالجديدة11823ميسانذكراحمد حامد عبد515454

69دبلومالجديدة11823ميسانذكرجعفر عبدالكريم جبار299534

70دبلومالجديدة11823ميسانذكرسيف سعد حيدر52334

71دبلومالجديدة11823ميسانذكرمحمد كاظم خلف30143

72دبلومالجديدة11823ميسانذكرمصطفر رعد محسن54422

73إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحيدر رعد محسن55536

74إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعقيل عالوي شنيور275431

1ماجستيرالجديدة11823ميسانذكرمحمد سلمان كاظم54369

2بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحيدر جبار يارس31280

3بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرابرار جعفر صالح54628

 علي سعيد299577
ر 4بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسير

5بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرسلمان صالح سلمان302046



6بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمالك غازي صالح279734

7بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكراحمد سعدون جلوب30159

8بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمهند جبار هندال31230

9بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكركريم جبار غضبان401734

ر عاضي جير495920 10بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسير

11بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرنوار محمد فيصل300684

 علي دعير30152
ر 12بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرتحسير

13بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرسيف علي فاخر535051

14بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي مؤيد قادر52389

15بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي عبدالزهرة عبدهللا296835

16بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمرتضر صالح عباس30357

ر30647 17بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسن محمد عبدالحسير

18بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسن علي مدلول495923

ر عبداالمير وهيب490786 19بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسير

20بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرالغيث عبدالرحمن حنون55539

21بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرطيف نوفل مدلول299569

22بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرصادق جعفر عبدالعزيز52274

23بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي رحيم شنيشل32990

24بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرجعفر كاظم علي32991

25بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرجعفر محمد جبار299481

26بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرميثم عبدالرحمن عبدالجبار275163

27بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكراحمد ماجد عباس490782

28بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمحمد عالوي راشد55531

29بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكراسدهللا علي احمد30123

30بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمرتضر عصام جواد54391

31بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمصطفر صبيح محمد52657

32بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرنورالدين سعد نوري30360

ر397150 33بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمحمد علي حسير

ر عليوي300109 34بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعباس حسير

35بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرجعفر سعدون جير302339

36بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمنتظر رائد عباس52227

37بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمحمد ماجد نعمة52286

38بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكركرار كاظم يارس33022

 علي ارهيف495928
ر 39بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسير

ي حسن54494
40بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمحمد راضر

41بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرمصطفر جواد كاظم364035

 علي299597
ر 42بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرحسن حسير

43بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعماد حمد علي364119

44دبلومالجديدة11823ميسانذكرمحمد سلمان حسن علي275336

45دبلومالجديدة11823ميسانذكرسجاد عبدهللا كريم275690

46دبلومالجديدة11823ميسانذكرمصطفر فاضل محمد52492

47دبلومالجديدة11823ميسانذكركرار حيدر عزيز30350

48دبلومالجديدة11823ميسانذكرمحمد نعيم خضر30370

49دبلومالجديدة11823ميسانذكرعباس كاظم يارس30141

ر رحيم علوان30139 50دبلومالجديدة11823ميسانذكرحسنير

ر عبيد عيىس30344 51إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحسير

52إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي زهير حمود495929



53إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي خالد جعفر542584

54إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي عبدالكريم عبد52223

55إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمجتثر مهدي حسن30560

56إعداديةالجديدة11823ميسانذكرابوالحسن علي جواد300296

57إعداديةالجديدة11823ميسانذكرابراهيم عبدالرزاق مجبل32997

58إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمنتظر علي يارس30579

59إعداديةالجديدة11823ميسانذكريوسف علي مدلول495922

60إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعباس فاضل هليل30539

61إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي سالم جميل279691

62إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمجتثر جبار جاسم52594

63إعداديةالجديدة11823ميسانذكركرار علي فاخر300647

 علي كاظم279494
64إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمصطفر

65إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحيدر علي نارص385101

ر302129 66إعداديةالجديدة11823ميسانذكرجواد كاظم حسير

67إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحمزة حسن خلف30532

ر عبدالصاحب52520 68إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمحمد حسير

69إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمنجد عالء عبدالملك296812

70إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمصطفر سالم نصيف275477

ر30166 71إعداديةالجديدة11823ميسانذكرابراهيم فرحان حنير

72إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمحمد جبار جاسم52458

73إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي حاتم حميدي275584

74إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمصطفر احمد زيدان30546

ر صباح عبد32977 75إعداديةالجديدة11823ميسانذكرالحسير

76إعداديةالجديدة11823ميسانذكراحمد عادل جاسم30706

ر279703 77إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعباس فاضل ياسير

78إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمصطفر شاكر داخل275665

79إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمصطفر حيدر سلمان490787

80إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمصطفر حامد عبد515405

ر حسان حافظ30393 81إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحسنير

82إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمحمد حسن علي495927

83إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعمر يقضان صباح402114

84إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمحمد عبدالمحسن عنير32982

ي كاظم302153 85إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمهيمن عريثر

86إعداديةالجديدة11823ميسانذكرذوالفقار لطيف علي275301

87إعداديةالجديدة11823ميسانذكرزين العابدين ماجد جاسم54408

ر مهدي سلمان513585 88إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحسير

89إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمحمد احمد عبدالكريم30368

90إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي رعد محسن54588

ر52418 91إعداديةالجديدة11823ميسانذكرثامر كاظم حسير

92إعداديةالجديدة11823ميسانذكرابوطالب مالك يونس385145

93إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي احمد عزيز30658

94إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي حسان حافظ30302

95إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمؤمل كريم هادي52231

ر حيدر عزيز30244 96إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحسير

97إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعالء مهدي سلمان52397

98إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي حيدر عبد275198

99إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعبدهللا ميثم جمعة54446



100إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحمزة جبار يارس30169

ي خلف30537
ر وصفر 101إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحسير

ر نعيم خضير30389 102إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحسير

103إعداديةالجديدة11823ميسانذكررضا باسم محمد275367

104إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحمزة حسن حميد52240

105إعداديةالجديدة11823ميسانذكريحثر اسماعيل فليح401984

106إعداديةالجديدة11823ميسانذكرمحمد حاتم حميدي275536

ر52179 107إعداديةالجديدة11823ميسانذكرحبيب عباس حسير

م عبداللطيف32994 ر 108إعداديةالجديدة11823ميسانذكرعلي هير

109إعداديةالجديدة11823ميسانذكروسام عبدالكريم محمود363940

ر55546 110بكالوريوسالجديدة11823ميسانذكرعلي صالح حسير

ر باقر محسن275277 111دبلومالجديدة11823ميسانذكرتحسير

112دبلومالجديدة11823ميسانذكرحيدر سلمان طعمة33003

113دبلومالجديدة11823ميسانذكرمهند جبار مجيد30548

114دبلومالجديدة11823ميسانذكرمحمد عبدالكاظم رمضان30334

115إعداديةالجديدة11823ميسانذكرماجد جبار مجيد30526

1ماجستيرالجديدة11823ميسانأنثىشيماء ماهود محمد495919

2بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىايات عبدالرضا نعيم385077

3بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنادية شهاب حسن300062

4بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىاالء سلمان داود55543

ي561538 زمان علي صير
5بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

شيماء علي مطشر364365
6بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

7بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىرنا عبداالمير عباس515434

8بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىميساء سلمان طعمة33005

9بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىسيناء غازي شنيور402136

ر عليوي513550 10بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىكوثر حسير

11بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنغم محسن جاسم495918

12بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىموج عباس غانم55520

13بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىفتوح رحيم هاشم364096

14بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىزهراء عماد حميد490781

ي535934
15بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىايات حسون حبيثر

16دبلومالجديدة11823ميسانأنثىنهاد حمود زبون299541

17دبلومالجديدة11823ميسانأنثىبسمة شهاب حسن301601

18دبلومالجديدة11823ميسانأنثىسليمة جير شيال30118

19دبلومالجديدة11823ميسانأنثىسهاد حسن مجبل279719

20دبلومالجديدة11823ميسانأنثىشيماء ماجد حميد30202

ر302333 21دبلومالجديدة11823ميسانأنثىوجدان كامل حسير

ي30557
22دبلومالجديدة11823ميسانأنثىعال جاسب جونر

حال باسم علي275212
23دبلومالجديدة11823ميسانأنثى

24دبلومالجديدة11823ميسانأنثىندوة نعيم جاسم52343

25دبلومالجديدة11823ميسانأنثىنورس كريم جابر30291

26دبلومالجديدة11823ميسانأنثىزهراء ستار حسن52449

ر طاهر302289 سالي ياسير
27دبلومالجديدة11823ميسانأنثى

ر رحيمة52541 28إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىجنان ياسير

1ماجستيرالجديدة11823ميسانأنثىدعاء رعد محسن363961

2دبلوم عاليالجديدة11823ميسانأنثىنورا نصيف جاسم275718

3بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىالزهراء حيدر عزيز54523



4بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىعبير عماد عبدالرزاق300832

تبارك علي جاسم52247
5بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

6بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىزمن جبار جاسم279526

ر55526 7بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىارساء عبدالرزاق حسير

ي52675
8بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىفاطمة حيدر منخر

ر جعفر عبدالعزيز32981 9بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىيقير

رسل علي يوسف52532
10بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

11بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىحوراء عزيز كاظم364150

12بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىغدير جمال كاطع275252

13بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىزينب اسماعيل فليح495921

ر جبار299507 14بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىارساء عبدالحسير

ي54461
15بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىساجده حسون حبيثر

16بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىزهراء محمد عبدالزهرة52211

17بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىزهراء مهدي سلمان495574

18بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنور جاسب شنيور52306

19بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنعمت حسان حافظ30372

20بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىري  هام حسان حافظ30283

دعاء علي يارس55511
21بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

22بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىهدى ماجد داود30353

23بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىغفران عامر فيصل385135

24بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىايات فالح حسن402239

ي301962 نور حسن لعيثر
25بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

ر30715 26بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىروز محمد عبدالحسير

27بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىجمانة عبدالكريم نعيم30145

ر30728 28بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىمريم محمد عبدالحسير

29بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىفاطمة محمد صالح490785

30بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنادية جاسب مونس279677

ر جعفر عبدالعزيز52412 31بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىبنير

32بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىتبارك سالم نصيف279682

ي كاظم302261 ميسم عريثر
33بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

34بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىسارة كاظم عبدالكريم55515

35بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىايات سعد حيدر54547

36بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىسارة جاسب شنيور52510

37بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىايالف سلمان طعمة32998

38بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىدعاء مهدي حمدان54497

39بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىايات عبدالكريم جاسب299489

40بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىعال جبار جاسم52620

41بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنور ستار جبار30157

42بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىافراح عالء كاطع52256

مالك علي احمد301878
43بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

44بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىاية سجاد جاسم364250

45بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىاخالص علي يارس55533

46بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىوفاء كرم حافظ54482

زهراء علي كريم52374
47بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثى

48بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنجالء خلف تويه52566

49بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنادية عبدالكاظم رمضان52648

50بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىشمس علي حزام54529



ر55508 51بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىهبة عبدالرزاق حسير

ي52352 52بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىنور مزهر صير

ر279708 53بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىزينب فاضل ياسير

54بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىغفران احمد جاسم302093

55بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىعبير عبدالكاظم رمضان52431

56بكالوريوسالجديدة11823ميسانأنثىايمان عماد يوسف32985

57دبلومالجديدة11823ميسانأنثىفرح عبدالكريم عبدهللا30163

58دبلومالجديدة11823ميسانأنثىطيبة ميثم جبار385047

 علي جمعه364182
ر 59دبلومالجديدة11823ميسانأنثىحنير

60دبلومالجديدة11823ميسانأنثىرحاب عباس حسن55549

61دبلومالجديدة11823ميسانأنثىزهراء نصيف جاسم519687

62دبلومالجديدة11823ميسانأنثىغسق محسن وحيد32980

63دبلومالجديدة11823ميسانأنثىنور احمد زيدان30395

64دبلومالجديدة11823ميسانأنثىحوراء قاسم حسن30148

ر داود52602 65دبلومالجديدة11823ميسانأنثىايمان محسير

66دبلومالجديدة11823ميسانأنثىالتفات عبدالزهره قاسم30142

67دبلومالجديدة11823ميسانأنثىحوراء محسن وحيد52515

68إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىاصالة عبدالكريم عبد32983

69إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىفدك كريم جاسم383229

70إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىعذراء عزيز رسن33008

71إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىايات حافظ مدلول495925

72إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىزينب جبار يارس52323

73إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىفاطمة عبداالمير خلف495924

74إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىتبارك محسن وحيد52188

75إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىغدير ماجد عباس535071

دنيا علي نوري52501
76إعداديةالجديدة11823ميسانأنثى

77إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىطيبة شاكر محمود275511

غدير علي موس30275
78إعداديةالجديدة11823ميسانأنثى

79إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىانوار سعيد عبد32989

80إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىكوثر فالح حسن402205

81إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىضخ عقيل حسن300468

82إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىموج رضا علوان32984

83إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىزينب محمد كريم54601

84إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىفاطمة احمد فرحان401752

ر حكمت صادق32978 85إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىام البنير

86إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىمنار كريم لفته52484

87إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىفاطمة رعد محسن54619

88إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىفاطمة كامل بدر364321

89إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىنور نصير غازي55553

90إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىود احمد عبدالكريم302069

91إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىهدير ماجد عباس302278

ر275391 92إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىميادة فاضل ياسير

ي54488 93إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىنور عبدهللا ناجر

94إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىغفران عباس غالي385173

م عبداللطيف52687 ر 95إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىنور هير

96إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىزهراء عبدالعباس جاسم30553

97إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىختام عزيز رسن33004



98إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىفاطمة سلمان رمضان54537

99إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىفاطمة حافظ مدلول495926

100إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىزهراء احمد عبدالكريم300030

101إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىفرح جاسم ثامر385128

102دبلومالجديدة11823ميسانأنثىايمان فاخر مغنم32988

103إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىوسن عدنان جعفر30187

ر52206 104إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىانتصار وحيد حسير

105إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىسورية غازي شنيور535062

ر367197 106إعداديةالجديدة11823ميسانأنثىكواكب فرحان حسير

1دكتوراهاالنتصار11824ميسانذكرفراس محمود عطية143858

2دكتوراهاالنتصار11824ميسانذكرميثم محسن حبيب143862

3دكتوراهاالنتصار11824ميسانذكرمصطفر اسعد منشد168357

4ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرعلي داود سلمان367507

ي495895
5ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدالكريم نوسر

6ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرعلي خلف موس85443

7ماجستيراالنتصار11824ميسانذكراحمد جخير كاظم85460

8ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرميثاق حميد جبار368050

9ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرحسن علي فلخي444434

10ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرمحمد ماهود حنظل221591

11ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرمحمد فوزي جبار86105

12ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرعلي ابراهيم عبدالواحد527744

ر نعيمة حسن402151 13بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعبدالحسير

14بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكربشير عيدان جارهللا397243

ر صيوان221556 15بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرصادق مفي 

اس رياض عبدالرزاق221522 16بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرنير

17بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد حمزة لفته495882

18بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرنمير خليل نجم368612

19بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعبدهللا جاسم حافظ535365

ي444485
20بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرسنان طالب عبدالغثر

21بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعبدالرزاق جبار صير271773

22بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد هاشم عبدالكريم368064

ر143194 23بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد كاظم حسير

24بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي عباس بستان368299

ر صيوان221588 25بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي مفي 

26بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرصبيح خضير عبد85933

27بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد كاظم حميد400866

28بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكروليد عبدهللا والي143881

29بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي سامي حمدان367975

30بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرصالح مهدي حسون271790

31بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسام عبدالزهرة عبدالحسن143376

32بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرسعد زامل عباس368429

ر عليوي368096 33بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكربهاءالدين عبدالحسير

ي رشك85377
ر حوسر 34بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

35بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي كاظم درجال143516

36بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعالء قاسم جير368032

37بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحيدر عبدالمنعم عويد495892

38بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرسالم داود محسن86055



39بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحيدر دوسن زامل143757

ر272191 ر حسير 40بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعالء عبدالحسير

41بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرسعد محمد رضا143297

42بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدالرحيم قاسم168345

ي367802
43بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكركاظم جبار راضر

44بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرجواد كاظم حميد85481

45بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحيدر جاسم خليف495881

46بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمود شاكر عبد143765

47بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرميثاق عبدالرزاق عبدالوهاب221570

ر هاشم عبدالكريم396762 48بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسنير

49بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر رعد هاشم143770

50بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد باقر رشيد507583

ر عالوي سبهان367700 51بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

52بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرهمام محمد فاخر527743

53بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر عصام عبدالجبار397067

54بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر دوسن زامل221606

55بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحيدر واهب حميد143432

56بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرداود سلمان علي221548

ر جعفر535356 57بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعالء حسير

58بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكررياض عبدالعباس هندي167517

59بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي حسن جابر367138

60بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكريعرب ناجح حمد397209

ي272188
ي ثويثر 61بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعاصم لعيثر

62بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرنوار عبدالجبار ابراهيم495896

63بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر غازي ربيع143238

64بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر جمال عبدالكريم366773

65بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد عادل جاسم272194

ي143466
66بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد جاسب جونر

ر محارب221524 67بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعالء عبدالحسير

ي عباس143455
68بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد ثانر

69بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعباس ماجد عبود367988

70بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمناف احمد شعالن221554

71بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر عماد حاتم368413

72بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرنائل جمعة علوان221543

ي368484
73بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي حسن راضر

74بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر مؤيد يوسف366741

75بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي جمعة علوان401107

76بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراسعد قاسم عنيد507565

77بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد ثائر سلمان367177

78بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمالك شاكر دغيل368400

ر فيصل حطاب396957 79بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسنير

غام عبدالكريم شاكر545183 80بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكررصر

81بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد فارس شاكر143867

ر271787 82بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكررفعت عبدالرحيم دنير

83بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد حسن محمد368356

84بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرميثم عبد كريم271777

ر محسن229507 85بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعقيل عبدالحسير



86بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي سعدون حميد221515

87بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرزيد ابراهيم مزعل143854

88بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي فيصل قاسم527740

ي راشد367915
 
89بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدالباق

90بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي نوفل حاتم221564

ر باسل ابراهيم85998 91بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرالحسير

92بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد اسماعيل علي368341

 علي368387
ر 93بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعماد حسير

ر عبد عليوي368216 94بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

95بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكررامي حسن بلبل143676

96بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر عبدالحميد صالح143527

ر221601  علي حسير
ر 97بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

98بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعباس خليل موس368267

ر221555 99دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمد خالد حسير

ي85277
100دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمصطفر صبيح راضر

101دبلوماالنتصار11824ميسانذكرزيد حسن حمود221600

102دبلوماالنتصار11824ميسانذكراحمد صبيح نجم143470

103دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعقيل نعيمة ماشاف86154

104دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحيدر اعكش محسن221532

ر بندر272202 105دبلوماالنتصار11824ميسانذكراحمد عبدالحسير

ر عبدالكريم وهيب221521 106دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحسير

ر143087  علي حسير
ر 107دبلوماالنتصار11824ميسانذكرتحسير

ر221609 108دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحارث عباس حسير

ر جبار صير271771 109دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعبدالحسير

110دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعلي دوسن زامل84895

ر محارب271793 111دبلوماالنتصار11824ميسانذكراحمد عبدالحسير

112دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعلي عبد عليوي368280

113دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعمار عبدالرضا مجيد221487

114دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمد زيدان خلف271781

115دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمصطفر مالك خليل401407

116دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمد رحيم عبدالخالق221491

ي545061
117دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمظفر طالب عبدالغثر

118دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعلي فالح حسن143182

119دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحمزة كاظم حميدي143807

120دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمنتظر مهدي حسن527738

121دبلوماالنتصار11824ميسانذكررعد كامل صنكور85168

122دبلوماالنتصار11824ميسانذكراحمد كاظم حميد221552

ر368627 123دبلوماالنتصار11824ميسانذكراسامة عبدالجبار ياسير

124دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحيدر قاسم زيدان401298

125دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمد عبدهللا عودة367772

ي168369
126دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمد غالي راضر

127دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمد مؤيد علوان143427

128دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمهند يونس علي495879

129دبلوماالنتصار11824ميسانذكرسيفالدين عبدالمحسن قاسم368676

130إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعالء عبد حنون396782

131إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي رحيم عبود397178

132إعداديةاالنتصار11824ميسانذكراحمد نجم عبود495887



ر قاسم زامل86125 133إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسنير

134إعداديةاالنتصار11824ميسانذكراحمد اسكندر محسن368080

135إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرامجد ماجد عكاش507578

136إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمنتظر سعد محمد552546

1ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرحسن سعد عبدالرزاق401351

2ماجستيراالنتصار11824ميسانذكرمصطفر جمال مهدي221519

3ماجستيراالنتصار11824ميسانذكركرار مهدي عبدالصاحب444633

4بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي محمود تولي271791

5بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراكثم علي خليل85919

6بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرالحسن جبار موس221610

7بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد عبدالحسن جاسم86204

8بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكركرار صبيح محمد221558

9بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرايهاب قاسم فرج397119

10بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد فاضل رسن272195

11بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرستار جبار كامل367619

12بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي مهدي حسون86189

13بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعقيل داخل ماشاف401136

14بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحيدر ساهي نعمة444514

15بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي حسن محمد367941

ر143349  علي عبدالحسير
ر 16بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

17بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر جواد كاظم143285

18بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعباس نجم عبد85419

19بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرماجد كامل سابط221595

20بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمنتظر جبار عباس143741

ي85430
ان  21بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعباس غانم رسر

22بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعباس جاسم محمد143094

23بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرسيف خليل عبدالزهرة367111

24بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدالرحمن علي368549

25بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدالحسن وسيج221562

26بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي سعدون محسن221526

27بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد شهاب احمد272201

ر خلف143425  حسير
28بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر

29بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي الهادي اسكندر محسن366954

30بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمهند محمد جاسم527737

31بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعبدالرزاق علي محمد85872

32بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر نزار عبدالرزاق495885

33بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي محمد جاسم143737

ر143808 34بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي مجيد عبدالحسير

ر نعيم لفته221480 35بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

36بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد عامر جاسم507605

 علي كاظم143915
ر 37بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

غام فاضل عباس368332 38بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكررصر

39بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد سعد حميد221542

ي راشد367017
 
40بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد عبدالباق

41بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرجواد عبدالكريم مكلف221589

42بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسن علي نجم368582

43بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد حميد نعمة221560



44بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي طارق عنيد495876

45بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد عباس حميد85115

46بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدالزهرة رضا221523

47بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي محمد نعيم367784

48بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد سعدون فلخي143504

49بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمرتضر جاسب زغير143918

50بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرابراهيم صالح ربيع143365

غام عبدهللا طاهر168292 51بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكررصر

52بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد قاسم فرج397104

 علي عبدالكريم367471
ر 53بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

54بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدهللا طاهر143123

55بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي بشير عيدان221565

ي221572
ان  56بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد غانم رسر

57بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرابوالحسن مالك حنون367223

ر هشام داخل143706 58بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسنير

هللا حمود272196 59بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرليث خير

60بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحيدر قاسم جير271776

61بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرصادق طالب جواد221602

ر جواد كاظم143538 62بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسنير

63بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكركرار عباس رحيم367601

ر397053 64بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمنتظر عبدالكاظم مفي 

65بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر هيثم اسماعيل397038

 عبدعلي168343
ر 66بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرموس عبدالحسير

67بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي سعد عبدالرزاق143720

ر واهب حميد272193 68بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

69بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمحمد سعدون خريبط527742

70بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسن مكي فرحان367443

71بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرسجاد محمد صالح444461

ر كاظم محمود143813 72بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحسير

73بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرابراهيم جمال عبدالكريم366875

ي خليفة84855
 
74بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد ارزوق

ر272198 ر حسير 75بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمرتضر ياسير

76بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمؤمل محمد حامد168393

77بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي السجاد بشير عزيز271789

78بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكررضا كاظم كريم86183

79بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرحيدر كامل حمود143278

80بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد قاسم جاسب221478

81بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرسيف حمود علي85396

 حسن علي85181
82بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمصطفر

ي168360
83بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد حسن راضر

84بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمنتظر جاسم ارحيم143844

85بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحمد جواد كاظم368533

ر نعيمة397137 86بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرمؤمل عبدالحسير

87بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرلبيد وليد عبدهللا272199

88بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي ضياء علوان143831

89بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكرعلي اسماعيل علي221598

90بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكركرار سعدون فلخي143202



91دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعبدهللا نجم كامل495891

92دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعلي مالك نجم221536

93دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعلي رحيم عطية221541

94دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحاتم هاشم دبوس143839

95دبلوماالنتصار11824ميسانذكراحمد فاضل خلف400828

96دبلوماالنتصار11824ميسانذكررفعت داود محمدحسن527741

97دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمسلم عقيل جبار396935

98دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمنتظر عيىس حميد84862

ر221520 99دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعزام حيدر محمدامير

100دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمرتضر جبار هادي221489

101دبلوماالنتصار11824ميسانذكرسعد عويد كاظم527739

102دبلوماالنتصار11824ميسانذكررافد داود محمدحسن143132

ر221517 103دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعلي صفاء حسير

104دبلوماالنتصار11824ميسانذكرضياء سعدون نعمة221514

105دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعباس فاضل عباس86076

106دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعالء جميل صالح366899

107دبلوماالنتصار11824ميسانذكرزين العابدين علي هاشم221557

ر221568  علي حسير
108دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمصطفر

109دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحيدر رحيم غازي143369

110دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمود دعير بدر143775

111دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمدباقر ساجد محيسن368021

112دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعلي رياض عبدالزهرة368309

113دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمد سالم حسن221566

ر محمد نعمة272203 114دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحسير

115دبلوماالنتصار11824ميسانذكرحسن جابر سلطان168329

116دبلوماالنتصار11824ميسانذكرسجاد مشكور لفته444498

117دبلوماالنتصار11824ميسانذكرعلي مزاحم عبدالواحد367736

118دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمصطفر محمد هاشم143745

119دبلوماالنتصار11824ميسانذكرمحمد رعد عزيز221592

120إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمنتظر عقيل فيصل367539

121إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمحمد رافد محمد366607

ر نصير عبدالكريم507595 122إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرالحسير

123إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمرتضر ستار جبار168407

124إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمحمود جبار عباس85160

 علي خليل507629
125إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمصطفر

ي400786
126إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرالمجتثر صادق راضر

127إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي جبار كاظم168325

128إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمناف حسن عبدهللا221528

129إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرالعباس علي حرير561767

130إعداديةاالنتصار11824ميسانذكراحمد جاسم حمود143780

131إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعباس جبار شاكر143905

 جعفر علي143461
132إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي المرتضر

133إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرسجاد محمد عبدهللا143495

ر397094 134إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمهدي عبدالكاظم مفي 

135إعداديةاالنتصار11824ميسانذكريارس ماجد حميد168409

136إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحيدر صبيح خضير86097

137إعداديةاالنتصار11824ميسانذكركرار كاظم عيىس143102



138إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمؤمل علي فلخي444566

139إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسن جواد كاظم221530

140إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي صبيح محمد366540

141إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمصطفر محمد موس85128

142إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمرتضر كاظم نارص143821

143إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدالعباس هندي143476

ر عيدان جمعة85208 144إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسير

145إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي سعد حميد84887

146إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسن غانم زغير85803

ي لفته84919
147إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرخضر راضر

148إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي محمد خالد168411

149إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحيدر عبدالخالق رحيم400924

150إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعصام محمد حسن143410

151إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمهدي ساجد غازي221579

152إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمحمدعلي جاسم محمد221492

153إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمحمد رحيم نعمة561765

154إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرباقر مرتضر حيدر271786

155إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسن منذر سعد507618

156إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمصطفر احمد سعد221510

157إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمهيمن اسعد منشد168328

158إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحيدر فرج فاخر143272

159إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرسالم داود سلمان368500

 ضياء مكي168322
ر 160إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسير

161إعداديةاالنتصار11824ميسانذكراحمد عباس عبدالسادة84878

162إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرسجاد مشتاق عبدالوهاب221573

163إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمحمد هاشم عنير143802

164إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعمر محمد محمود168326

165إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمحمد جواد كاظم396796

ر101047 166إعداديةاالنتصار11824ميسانذكربراء جبار حسير

 حسن علي84915
ر 167إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسير

168إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمحمد عبدهللا مبارك85958

169إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحمزة عبدهللا مبارك85691

يف168398 170إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعباس محمد رسر

171إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرجعفر احمد عبدالرحيم168318

172إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرابوالقاسم رعد عزيز495877

173إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي شاكر عبد368508

ر545072 174إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرالحر وليد حسير

175إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرسجاد علي عبدالكريم367073

ر محمد هاشم507623 176إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسير

177إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرسجاد محمد غليم271784

178إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدالحميد صالح271774

179إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي باسل ابراهيم221486

180إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرشفاء محمود فاخر221580

ر ستار جبار553074 181إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسير

ر168341 182إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرصادق مسلم عبدالحسير

ر حازم خماس168374 183إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسير

184إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمقتدى جعفر علي143459



185إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمهدي حيدر فرحان221563

ر عالء عبدالحميد86012 186إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرحسير

187إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعلي عبدهللا محسن85835

188إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرزين العابدين محمد غليم271782

ر168403 189إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمرتظر صادق مفي 

190إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرابوذر عدنان حسن507591

191إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمؤمل علي فرحان168385

ر168337 192إعداديةاالنتصار11824ميسانذكريوسف مسلم عبدالحسير

193إعداديةاالنتصار11824ميسانذكراحمد محمد عايش221597

194إعداديةاالنتصار11824ميسانذكركرار فرج فاخر366477

ر محارب366714  عبدالحسير
195إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمصطفر

196إعداديةاالنتصار11824ميسانذكراحمد مشتاق عبدالوهاب221577

197إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعباس مساعد سليم444552

198إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرعبدالرحيم علي حسن143499

199إعداديةاالنتصار11824ميسانذكرمرتضر عبدالزهرة رضا168388

200ماجستيراالنتصار11824ميسانذكررائد خالد حميد221571

201بكالوريوساالنتصار11824ميسانذكراحسان فالح صيهود143926

202إعداديةاالنتصار11824ميسانذكركاظم نارص عيىس221488

رغده عبدالرحمن علي368599
1ماجستيراالنتصار11824ميسانأنثى

2ماجستيراالنتصار11824ميسانأنثىميس كامل كطافة367675

3بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىاخالص جاسب عبدالوهاب86041

4بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىابتسام غازي عبيد221490

5بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىسماح عقيل جبار221603

 علي143730
ر 6بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىرغداء حسير

7بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىدعاء زيدان خلف221608

8بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىرنا باسل فاضل221534

9بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىاسماء عباس علي507554

10بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىرغد غازي الزم302247

11بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىرشا عدنان جمعة495883

علي حمادي عبدالرضا221593
12بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

ي143453
13بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىميمن جاسب جونر

14بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىاميل مجيد موحان367564

15بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىزهراء معن حاتم214993

ر قاسم221533 16بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىخولة حسير

17بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىعلياء علك فليح221525

18بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىخنساء نجم عبد495888

19بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىدعاء شاكر جاسم85895

20بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحوراء رسور كريم143796

21بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىلقاء موس حميد143430

زهراء عبدعلي يوسف495894
22بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

23بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحوراء عبدالستار علوان368644

دعاء جبار علي367715
24بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

25بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىنور فاضل عباس368251

26بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىرسل مهدي محمد397084

ايات علي عيىس368322
27بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

28بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىعلية اموري مرهون527736

29بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىاسماء صالح عبدالعظيم85409



30بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىنهاد عبدالعباس هندي143478

31بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىفرح حافظ عناية495886

32دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىمنتىه محمد يوسف495878

33دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىساجدة مطشر عبود545110

34دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىزهراء طالب هاشم85136

فاطمة ابراهيم علي401028
35دبلوماالنتصار11824ميسانأنثى

36دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىزهراء عباس رحيم221590

37دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىوسن حسن غضبان461998

38دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىعال عدنان حسن495884

39دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىشهد وليد صالح368375

40دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىمثال عباس بندر221553

41دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىنور عبدالعباس هندي143479

1ماجستيراالنتصار11824ميسانأنثىسارة عبدالجليل قاسم383259

2بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىامال مشكور لفته221596

3بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىختام جعفر جبار143699

4بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىصابرين جعفر جبار221594

5بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىتبارك كاظم حيال143888

6بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىزينب كاظم محمود143815

7بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىريام وليد عبدهللا143877

وهاد ماجد علي366366
8بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

9بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىضخ جبار هادي86160

10بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىامان نش طالب221583

11بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىزهراء عبدالستار علوان368699

12بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىهبة جميل صالح86085

13بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىدعاء مشتاق عبدالوهاب221576

14بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىايات سالم جبار272186

ر حرير271779 ر حسير 15بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىام البنير

16بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىاية احمد طه143513

زهراء مكي فرحان168351
17بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

18بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىصابرين حمود فجاج143550

ر جابر168354 19بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىنور عبدالحسير

20بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىميس طارق زبالة221518

21بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىزينب عيىس كاظم495880

22بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىزينب عبدالسالم دعير221559

23بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىنهاية شاوي محسن367585

24بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىبان عبدالعباس هندي368004

25بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىرؤى صبيح غليم221614

26بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحنان عطية محمد221605

هللا حمود272197 27بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىابتهال خير

ر367958 28بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىاالء عيدي زبير

ر احمد عبداللطيف367648 29بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحنير

ر366639 ر عبدالرحيم دنير 30بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىياسمير

31بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىجنان سعدون نعيمه221549

32بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىورود عبدالرسول درويش85509

ر367238 33بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىنور مجيد عبدالحسير

34بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىهدير مالك خليل401378

35بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىايمان ستار جبار221578



36بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىروسن رياض هليل367051

ي367868 ر صير 37بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىعال عبدالحسير

38بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىاديان كاظم حيال221574

39بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىانتهاء عبدهللا محسن85497

ر واهب367750 40بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىسارة ياسير

41بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىسهاد عبدالعباس هندي143482

42بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىوالء زيدان خلف85142

هديل علي كريم221616
43بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

سارة مكي محسن85151
44بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

45بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىابرار عبدالخالق حيدر143145

46بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىمنار جعفر جبار143688

47بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىنور احمد ازويد85966

48بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىهبة سعد مزيد85117

ي درويش143321
49بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىايات ماضر

50بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىهبة عيىس حميد272192

51بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحوراء اسكندر محسن366981

52بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىمروة كاظم جبار168333

53بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىزهراء كاظم كريم86170

ر مشتاق عبدالوهاب221615 54بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحنير

55بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىرسور عبدالرحمن شاكر143732

56بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىدعاء جواد كاظم368520

ر نجم عبيد508996 57بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىيقير

58بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحوراء نعيم شاطي221607

59بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحوراء فاضل محمد84941

60بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىفاطمة ماجد عبود272189

ر143248 61بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىحوراء احمد عبدالحسير

ر221611 62بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىمروة عالءالدين عبدالحسير

63بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىزينب احمد ازويد86192

64بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىعذراء ستار جبار143884

65بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىزينب مصطفر عبدالعزيز367214

ايات كاظم عبدعلي143450
66بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

67بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىغفران جاسب زغير143921

68بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىهديل سهم مصعب366680

69بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىمالك محمد حامد221540

سارة عبدالرحمن علي368563
70بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثى

71بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىدعاء عباس عبدعلي221544

72بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىخديجة عبدالهادي عبيد221538

73بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىريام حافظ ابراهم143534

ر143260 74بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىرند احمد عبدالحسير

ي85192
75بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىفاطمة حسن راضر

76بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىصفاء ارحيمة غليم85791

77بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىسخر سعد محمد367162

ر221599 78بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىريام عالء حسير

79دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىزهراء عبدالكريم مهاوي221561

80دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىرنا غانم مرجاح221604

ر جاسم فتاح143220 81دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىحنير

82دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىرند صباح سعيد143416



83دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىمناهل كاظم صكبان272200

ي80154 رنا كريم لعيثر
84دبلوماالنتصار11824ميسانأنثى

85دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىنورة سعدون نعيمة143786

86دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىيمامة كامل عبدالحسن143472

شهد علي كاظم221582
87دبلوماالنتصار11824ميسانأنثى

88دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىتقىاهلل محسن سلمان143524

امنة باسم غالي221581
89دبلوماالنتصار11824ميسانأنثى

زهراء علي هاشم366571
90إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثى

91إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىزهراء منذر سعد495893

92إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىضخ حافظ ابراهيم221527

ي495897
فاطمة غالي راضر

93إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثى

94إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىشمس هاشم جوجي168402

95إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىدعاء كاظم غازي221613

ر221531 96إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىمينا عالءالدين عبدالحسير

97إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىفاطمه الزهراء طالب عباس221569

98إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىبسعاد حافظ ابراهيم168394

99إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىنرجس جاسب زغير168405

100إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىعذراء عطوان فرج366848

101إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىعذراء عبدالجليل قاسم383172

102إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىتف  محمد خلف495890

103إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىغفران محمد خلف495889

دعاء علي كاظم143912
104إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثى

105إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىتمارة مظفر طالب545097

106إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىنرجس محمد عبدهللا143750

107إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىوردة نجم كامل535360

108إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىزهراء يوسف جبار85986

109إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىجمانة محمد حرير143547

ر ابراهيم زيدان221516 110إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىحنير

111إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىزهراء شاكر جاسم221547

112بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىندوة ميذاب مثثر143463

ر فندي368659 113بكالوريوساالنتصار11824ميسانأنثىجنان حسير

114دبلوماالنتصار11824ميسانأنثىفرح رياض صالح545056

115إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىفاتن عزيز محسن85104

116إعداديةاالنتصار11824ميسانأنثىصفاء حسن كعيد221545

ر عباس حسن404862 ي11825ميسانذكرحسنير 1دكتوراهالمفاتل العرنر

ي490711
ي11825ميسانذكرحمزة خالد سبث  2ماجستيرالمفاتل العرنر

هللا فرحان هديد143937 ي11825ميسانذكرخير 3دبلوم عاليالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعبدالرزاق قاسم محمد156662 4دبلوم عاليالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد جخيور ضوب  ع538871 5دبلوم عاليالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمسلم كريم احمد348337 6بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر ستار جبار359720 ي11825ميسانذكرحسير 7بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركريم نعيم عوض359276 8بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرجواد جبار محمد403576 9بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر علك358927 ي11825ميسانذكرسعد عبدالحسير 10بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد رؤوف محمود359469 11بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي490705 ي11825ميسانذكرجاسب جلوب العيثر 12بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد عبدالمحسن عباس358892 13بكالوريوسالمفاتل العرنر



ي11825ميسانذكرعلي عبد كاظم107256 14بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر عطية حمود506696 ي11825ميسانذكرعبدالحسير 15بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراسعد محمد كريم135812 16بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرغزوان علي عبدهللا152298 17بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد قاسم عبدالحسن157008 18بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعبدالغفار كاظم عشب168184 19بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر151337 ي11825ميسانذكرصالح محسن حسير 20بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعالء جاسم خليف358996 21بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي درعم ساهي404367 22بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعبدالوهاب عبدالرزاق عويد490754 23بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر جاسم سلمان553084 ي11825ميسانذكرحسير 24بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرفالح صبيح خزعل404306 25بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي خلف صبيح136140 26بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحازم محمد عطية359599 27بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسام صير عبدالسادة144036 28بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكررائد حميد عبدالحسن490701 29بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحمزة محمد عطية348288 30بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي عبدالرضا ماهود144019 31بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسن جعفر زبون403600 32بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمخلص غالي حمادي272204 33بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر صدام رحمة157140 34بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمالك عبد كاظم348201 35بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكررسول زهرون عبد271796 36بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد اغميس محيميد490737 37بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرزهراء بالسم محمد349062 38بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر طاهر144028 ي11825ميسانذكرفالح حسير 39بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر107179 ي11825ميسانذكرعباس صبيح شنير 40بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد عبدالزهرة عبدالحسن348103 41بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر رحيم كاظم107703 42بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر شاكر عبدالرضا122763 43بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي نضالدين محمد360322 44بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسن جاسم خليف143968 45بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي رحيم حميد143929 46بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر كريم سعيد359162 47بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر157814 ي11825ميسانذكراحمد محمد حسير 48بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحمزة شجر كريم107098 49بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد حسن لفته359521 50بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي جمعة جاسم107616 51بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر بالسم محمد348818 ي11825ميسانذكرحسير 52بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر272216 ي11825ميسانذكرحيدر شبيب حسير 53بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر359546 ي11825ميسانذكراسعد قاسم حسير 54بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر عبدهللا غالي159134 ي11825ميسانذكرحسير 55بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرموس هادي جابر349046 56بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر علك134886 ي11825ميسانذكرمحمد عبدالحسير 57بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعالء ماذي سلمان105633 58بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرابوالفضل عباس حسن272212 59بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي107758
ي11825ميسانذكررسمد حسن منان  60بكالوريوسالمفاتل العرنر



ر كريم موس490747 ي11825ميسانذكرحسير 61بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركرار عبدهللا غالي159100 62بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمهدي حنون عالوي490624 63بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي رحيم جرو404600 64بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر عبدالرزاق عبدالعزيز143749 65بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركرار ستار جبار359047 66بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي حسن حافظ157867 67بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر جاسب جلوب143906 ي11825ميسانذكرتحسير 68بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركاظم هاشم سيد348269 69بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر جبار عليوي157708 ي11825ميسانذكرحسنير 70بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصفاء خضير عباس119267 71بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر359488 ي11825ميسانذكراكرم سعدون حسير 72بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر شمال حمادي404011 73بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمهند صباح حمود538916 74بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد هاشم بدر359665 75بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعباس ستار جبار359758 76دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسالم جوجي مسيعد360343 77دبلومالمفاتل العرنر

ي538937
ي11825ميسانذكرمحمد ليلو ثويثر 78دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصباح عبدالحسن طويب134050 79دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرجبار جاسم محمد272205 80دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصبيح جمعة سعدون119378 81دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرفالح حسن حمدان119484 82دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعيىس محمد حنتوش119527 83دبلومالمفاتل العرنر

ي506700  جلوب العيثر
ر ي11825ميسانذكرحسير 84دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراياد جاسم حسن348643 85دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركريم كاطع ذويه168203 86دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرخلف محمد مهر506698 87دبلومالمفاتل العرنر

ر هاشم بدر490729 ي11825ميسانذكرحسير 88دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد خلف جوي112417 89دبلومالمفاتل العرنر

ر جاسب جلوب143755 ي11825ميسانذكرحسنير 90دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرجعفر كريم حلو349009 91دبلومالمفاتل العرنر

ر هاشم بدر152262 ي11825ميسانذكرحسير 92دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعالء حميد جليل348773 93دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعماد علوان خميس144029 94دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعباس كاظم هالل119700 95دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعدي عبدالحسن زغير119349 96دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحامد كريم طاهر348073 97دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرهادي قاسم حسن359779 98دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعباس رحيم كاظم359029 99دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر عبدهللا علوان490741 100دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد نعيم غافل155908 101دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرليث جير داخل272217 102دبلومالمفاتل العرنر

ر107633 ي11825ميسانذكريعقوب فاضل حسير 103دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعبدالرحمن فيصل رحيم151230 104دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعبدالزهرة شبيب محيبس383326 105دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد سامي جبار403554 106دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصفاء هاتو حميد296482 107دبلومالمفاتل العرنر



ر محمد150881 ي11825ميسانذكرعباس عبدالحسير 108دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد شاكر كاطع157264 109دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكررياض هادي غضبان403993 110دبلومالمفاتل العرنر

ر خوين واجد119718 ي11825ميسانذكرحسير 111دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرطه حاتم كريم106014 112دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر موس حميد99250 113دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعدي محمد كريم119460 114دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعزيز فاضل جعفر359904 115دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركرار كريم كاطع168195 116دبلومالمفاتل العرنر

ر عبد كاظم107678 ي11825ميسانذكرعبدالحسير 117إعداديةالمفاتل العرنر

ر خلف جوي359106 ي11825ميسانذكرحسنير 118إعداديةالمفاتل العرنر

ي151990  عريثر
ر ي11825ميسانذكرصادق حسير 119إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرباسم محسن اسماعيل156231 120إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمنذر شاكر جابر348161 121إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصادق جاسم جابر155511 122إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكررعد جاسم محمد254124 123إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسام محمد عطية360240 124إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعباس هاشم بدر359632 125إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي كريم شجر122891 1ماجستيرالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر جبار رمان272219 2بكالوريوسالمفاتل العرنر

 غالي حمادي157771
ي11825ميسانذكرمرتضر 3بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرابراهيم احمد كاظم107240 4بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي حسون جير105891 5بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد سعيد خليفة404644 6بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر ثائر عباس119856 7بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكربيداء بدن ماذي119662 8بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد بهار كاظم143822 9بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي حميد كريم404690 10بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد مالك كاظم272224 11بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي غانم كاطع272214 12بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمرتضر سعدون شميكل107223 13بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد عباس خربيط490755 14بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمهدي مجيد جاسم107195 15بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد عباس محسن157369 16بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكررافد عويد عليوي404391 17بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر محمد جاسب151019 ي11825ميسانذكرحسير 18بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد مهدي جلوب155071 19بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي جاسم محمد99230 20بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي حسن جاسم105786 21بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد جاسم حسن538910 22بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرظاهر عطية وادي99376 23بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرفؤاد جاسم محمد358808 24بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر سعد جاسم99299 25بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد ساهي قاسم105860 26بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسن زامل سيالن168198 27بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر كريم شامل152663 28بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر272222 ي11825ميسانذكرجاسم محمد عبدالحسير 29بكالوريوسالمفاتل العرنر



ي11825ميسانذكرمسلم خلف قاسم137818 30بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد فرحان زهرون105592 31بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد مزهر عليوي122749 32بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرامجد رسام حسان404706 33بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصالح كريم حسان151285 34بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي152031 ي11825ميسانذكراحمد جلوب العيثر 35بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي348005
ي11825ميسانذكرطالب جير راضر 36بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد بالسم محمد348623 37بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد داود عباس168250 38بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي جبار جاسم168217 39بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسن محمد جرو155958 40بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرهادي عزيز احمد272215 41بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد جاسم عبود107234 42بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي خلف محمد272209 43بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي119473
ي11825ميسانذكرجبار كاظم كباسر 44بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصالح عبد كاظم99354 45بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر جعفر358829 ي11825ميسانذكرعلي حسير 46بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعالء صبيح جري144026 47بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصادق جعفر عبدالزهرة157908 48بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر كريم حسن152738 49بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد صابر عبد359696 50بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي عبد دماك157206 51بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركرار قاسم عبدالحسن156978 52بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعقيل عبدالزهرة جاسب538898 53بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي كريم درجال137909 54بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمهدي علي صاحب119842 55بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر كريم شامل153394 ي11825ميسانذكرحسير 56بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي صبيح فرج404039 57بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي نجم عبدهللا107591 58بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمنتظر غالي حمادي490762 59بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد رمضون فرحان271805 60بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر عالء داود272221 ي11825ميسانذكرحسير 61بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعباس نوري كرم122745 62بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسن فيصل غازي143832 63بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصادق نوري جواد490740 64بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر جميل سهر156520 65بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر490761 ي11825ميسانذكرمحمد برسر حسير 66بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد حسن فالح143806 67بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكربسام نوماس عثمان112297 68بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحوراء فيصل مجيد157676 69بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرانس عبد فليح358956 70بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي107575
ي11825ميسانذكرمرتضر كاظم جونر 71بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد سعيد شنشول348602 72بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي مالك كاظم271795 73بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي348404
ي11825ميسانذكرمصطفر حمود عان  74بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرخلدون عبار عرمان490720 75بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد محمد بري    ج359327 76بكالوريوسالمفاتل العرنر



ي11825ميسانذكرعلي جبار محمد112447 77بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر137748 ي11825ميسانذكرحيدر عليوي عبدالحسير 78بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي حميد عبدالحسن143876 79بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسن يارس صبير112105 80بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرابراهيم عبدالصاحب موس358972 81بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعبدهللا عماد كوكز112313 82بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي كريم زيارة348371 83بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر134440 ي11825ميسانذكرصالح عالوي حسير 84بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرامجد كاظم جاسم143900 85بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي فليح هادي151674 86دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي جمال جلوب112382 87دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر علي عبود134483 88دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحميد سامي حميد155247 89دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعباس حسون جير155461 90دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر شيال طابور137966 91دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد جواد كاظم112352 92دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحسن محمد جاسب490750 93دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرزين العابدين عبد فليح348987 94دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرقاسم جواد كاظم156698 95دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعالء سامي علي119634 96دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمهدي نوري جواد151587 97دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكررياض موي    ع مسلم112345 98دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر حمدان خنيفر143833 99دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي سامي حميد155048 100دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرقاسم ابهيت هامل143932 101دبلومالمفاتل العرنر

ر137662 ي11825ميسانذكرحيدر علي حسير 102دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكربالل بديع يوسف107726 103دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي ستار جبار359743 104دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرابرار حيدر يوسف271799 105دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمروان جبار صالح119520 106دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد قاسم محمد135774 107دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر عباس فليح122945 108دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر محمد عبدالرضا272208 109إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر شهيب حسن107667 110إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركرار سعد مانع348675 111إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعباس مهدي عبدالكريم157954 112إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد جالل كامل138110 113إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي عباس فاضل152891 114إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي حسن فالح143761 115إعداديةالمفاتل العرنر

ر محسن خلف359450 ي11825ميسانذكرحسير 116إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد مصطفر عبدالعزيز348171 117إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمهدي خضير جابر122935 118إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمنتظر محمد جاسم151543 119إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعزالدين حرير اسماعيل348748 120إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرجعفر صادق جعفر490738 121إعداديةالمفاتل العرنر

ر404480 ي11825ميسانذكررسول محمد عبدالحسير 122إعداديةالمفاتل العرنر

ر باسم حميد152164 ي11825ميسانذكرحسير 123إعداديةالمفاتل العرنر



هللا كوكز نعمة119447 ي11825ميسانذكرخير 124إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد حسن شبوط348716 125إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمود عدنان جمعة157660 126إعداديةالمفاتل العرنر

ر جير حميد538864 ي11825ميسانذكرحسير 127إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعقيل دعير عنيد152113 128إعداديةالمفاتل العرنر

ي مايع403677  لعيثر
ر ي11825ميسانذكرحسير 129إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي عبدالكريم نصيف403395 130إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي محسن خلف360765 131إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد صالح صبيح545117 132إعداديةالمفاتل العرنر

ي545697
ر ثجيل راضر ي11825ميسانذكرحسير 133إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي ستار جبار360047 134إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكريعقوب حسن علي107744 135إعداديةالمفاتل العرنر

 عبداالمير حميد152185
ي11825ميسانذكرمصطفر 136إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرفالح حسن حافظ143827 137إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي جميل سهر156141 138إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد نعيم كاطع122883 139إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعالء جبار مهدي403758 140إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرزين العابدين كريم جاسم106982 141إعداديةالمفاتل العرنر

ر حازم حاتم157286 ي11825ميسانذكرحسير 142إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد علي مطر107767 143إعداديةالمفاتل العرنر

 محمد علي144025
ر ي11825ميسانذكراحمداالمير 144إعداديةالمفاتل العرنر

ر عبدهللا155225 ي11825ميسانذكررمضان عبدالحسير 145إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرالحسن خضير عباس135728 146إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمدصادق زيارة سلمان99437 147إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرصادق مهدي حسون157404 148إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرايهاب ماجد عبدالرزاق155641 149إعداديةالمفاتل العرنر

ر احمد سهر155110 ي11825ميسانذكرحسير 150إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي جبار عباس221612 151إعداديةالمفاتل العرنر

ر جاسب152350 ي11825ميسانذكرمحمد حسير 152إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد ستار جبار143880 153إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمرتضر نعيم كاطع143763 154إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد ناعم صالح156818 155إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد كاظم حسن150583 156إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمؤمل قاسم محمد271798 157إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمالك كريم عبدالزهرة360589 158إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرحيدر علوان جير143838 159إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرناطق عنفوش داخل490749 160إعداديةالمفاتل العرنر

ر عيىس جاسم348146 ي11825ميسانذكرحسير 161إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرفاضل محمد جير157435 162إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرجالل كاظم محمد143925 163إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمرتضر يوسف خلف99332 164إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد رحيم حامد143898 165إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد عبدهللا حميد151476 166إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد مهدي حسون107713 167إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمهند رحمن مجيد143914 168إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد كاظم جمعة155403 169إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرباقر جواد علي553081 170إعداديةالمفاتل العرنر



ي11825ميسانذكركرار علوان جير107001 171إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمنتظر رحيم جرو403305 172إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد جليل جاسم404284 173إعداديةالمفاتل العرنر

ي143790
ي11825ميسانذكرمصطفر كاظم جونر 174إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي دعير عنيد272218 175إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمؤمل احمد فاخر100039 176إعداديةالمفاتل العرنر

 علي404743
ر ي11825ميسانذكرمحمد حسير 177إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرجعفر جمعه احمد143919 178إعداديةالمفاتل العرنر

ر كريم حميد360148 ي11825ميسانذكرحسير 179إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكررسول ماجد ابراهيم155682 180إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي حميد عبد490669 181إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمرتضر رحمن غانم156953 182إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي سامي جبار348733 183إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر كريم محيسن143851 184إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرضياءالدين كاظم خزعل156040 185إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد جاسم محمد143879 186إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمدالصادق جاسب جلوب490664 187إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرزين العابدين عبدالزهرة جاسب348024 188إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد مشتت دعيج143908 189إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسجاد جبار جاسم150813 190إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرعلي حمود مطيلب359575 191إعداديةالمفاتل العرنر

 سامي حميد154866
ر ي11825ميسانذكرحسير 192إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد شاكر عبدالرضا150469 193إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرفالح حسن عبدالرضا150363 194إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمصطفر رحمن غانم144034 195إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد محمد ضمد144022 196إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد صالح حسون155774 197إعداديةالمفاتل العرنر

ي348129 ي11825ميسانذكرعلي شاكر عبدالنثر 198إعداديةالمفاتل العرنر

ر348758 ي11825ميسانذكرمرتضر حنون عبدالحسير 199إعداديةالمفاتل العرنر

ر صبيح رحيم144037 ي11825ميسانذكرحسير 200إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرمحمد صبيح فرج404103 201إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكراحمد سهر حمود272207 202بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرسعد جاسم محمد155302 203دبلومالمفاتل العرنر

ي152398 ر جاسب لعيثر ي11825ميسانذكرحسير 204دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكرثائر جميل سهر156434 205دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانذكركاظم سعد سالم348114 206إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىصبيحة هاشم زغير135587 1بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىميسون هاشم محمد348471 2بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىهناء كاظم عشب138373 3بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسوسن مطير حميدي271802 4بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب فيصل مشتت143874 5بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسارة جبار عمار530889 6بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء قاسم وحيد479891 7بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرنا هادي حافظ490726 8بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىانتصار شامل زيدان119619 9بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي122707
ي11825ميسانأنثىبتول كاظم جونر 10بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىهاجر جبار عمار490752 11بكالوريوسالمفاتل العرنر



ي11825ميسانأنثىارساء جمعة فليح271797 12بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىفاطمة بالسم محمد349123 13بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر360494 ي11825ميسانأنثىاالء موجي شنير 14بكالوريوسالمفاتل العرنر

هدير علي اسماعيل414742
ي11825ميسانأنثى 15بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر348696 ي11825ميسانأنثىنادية سعدون حسير 16بكالوريوسالمفاتل العرنر

انتصار عبدالجبار علي359257
ي11825ميسانأنثى 17دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىايمان جاسم عبدالرزاق490758 18دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنعيمة جير حسن112474 19دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىهدى صباح مبارك119541 20دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىمنتىه علي جويت143910 21دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنوال جبار عباس143938 22دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء عبادي زيارة348305 23دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنادية جبار عبدالحسن538930 24دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىشيماء جميل جاسم271800 25دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىاسيا فياض عبدعلي112207 26دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسارة جاسم محمد490673 27دبلومالمفاتل العرنر

مروة سامي جبار348061
ي11825ميسانأنثى 1ماجستيرالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىوفاء داخل عويطر545693 2ماجستيرالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىصابرين حمدان حاتم156575 3بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر156793 كفاية علي حسير
ي11825ميسانأنثى 4بكالوريوسالمفاتل العرنر

ازهار جاسم محمدعلي552528
ي11825ميسانأنثى 5بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر عطية506697 ي11825ميسانأنثىارساء عبدالحسير 6بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىافراح لطيف حنون136404 7بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب جبار عطية143902 8بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىذرى رعد محمد119384 9بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىغدير نعمة ساهي122932 10بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىهيام جير حسن119361 11بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىهديل كاظم محمد403463 12بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنورالهدى سعد حسب404331 13بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب علي مطر105978 14بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرشا حسون مجيد122934 15بكالوريوسالمفاتل العرنر

ين كاظم محمد348802 ي11825ميسانأنثىشير 16بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىامنه كريم فاخر134797 17بكالوريوسالمفاتل العرنر

غدق سامي حميد155279
ي11825ميسانأنثى 18بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىمريم مصطفر عبدالواحد119511 19بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىلينا فيصل مجيد157695 20بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىميس الريم عبد فليح358905 21بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىارساء سعد محمد157842 22بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرشا عسكر عبدالواحد157803 23بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىغفران ساهي عبدالحسن135305 24بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي يوسف158465 ي11825ميسانأنثىاقبال مشر 25بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر112322 ي11825ميسانأنثىامنة سليم حسير 26بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي490751 نادية محسن لعيثر
ي11825ميسانأنثى 27بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىعذراء محمد كريم119467 28بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر152842 ي11825ميسانأنثىندى بشير حسير 29بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىفاطمة ماجد حاتم348541 30بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىفاطمه كاظم خلف156338 31بكالوريوسالمفاتل العرنر



ي11825ميسانأنثىزينب حسن اهميل156756 32بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي144032 نورا جلوب العيثر
ي11825ميسانأنثى 33بكالوريوسالمفاتل العرنر

مروة غالي حمادي143889
ي11825ميسانأنثى 34بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرباب سالم بطاط271803 35بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء شجر كريم348246 36بكالوريوسالمفاتل العرنر

 علي119391
ر ي11825ميسانأنثىاالء حسير 37بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنبات جمعة خالد272213 38بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسميه ستار محسن150696 39بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء جاسم محمد155536 40بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء كريم كاطع168213 41بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينة كاضم خلف272220 42بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر مزعل112469 ي11825ميسانأنثىرسل ياسير 43بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي138220
ي11825ميسانأنثىزهراء سعيد منخر 44بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنورالهدى عبدالواحد كريم112370 45بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىهيفاء كاظم جبار490678 46بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء حاتم كريم105923 47بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر عطية552748 ي11825ميسانأنثىسارة عبدالحسير 48بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب رحيم صابط168247 49بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىختام جير حسن538887 50بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىايمان كاضم خلف152435 51بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي403645 زمن عاشور حرنر
ي11825ميسانأنثى 52بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىحال محمد كريم134109 53بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىشيماء جبار فنجان538948 54بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنورالزهراء حسن عبود100093 55بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب جاسم لفته348784 56بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىصابرين نوري حمادي112336 57بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرقية كاظم محسن358855 58بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىحوراء حميد فاخر490700 59بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي مطر155367
ي11825ميسانأنثىسارة راضر 60بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىارساء عالوي جبار107122 61بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىارساء عبدالزهرة عبود112202 62بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر هاشم119249 ي11825ميسانأنثىنور حسير 63بكالوريوسالمفاتل العرنر

ر359129 ي11825ميسانأنثىرسل رحيم عبدالحسير 64بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي خلف151137
ي11825ميسانأنثىهيام راضر 65بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرويدة نجم صدام136369 66بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىبتول كريم رحيم99276 67بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنورالهدى عبد فليح490731 68بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىحوراء جاسم حسن107206 69بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنور رمضون فرحان119680 70بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىازهار هاتو كاظم361114 71بكالوريوسالمفاتل العرنر

 علي150651
ر ي11825ميسانأنثىاسماء حسير 72بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىابتهال نعيم كاطع105740 73بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىمريم عبدالواحد كريم112433 74بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي490764
ي11825ميسانأنثىزينه محمد راضر 75بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىبتول كريم احمد156604 76بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنورالهدى غايب جاسم143927 77بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء كريم فاخر272206 78بكالوريوسالمفاتل العرنر



ي11825ميسانأنثىاطياف قاسم محمد99312 79دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىدنيا عباس محسن144016 80دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء محسن خلف119518 81دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىحوراء مايع عناد112302 82دبلومالمفاتل العرنر

ر مهدي صالح319874 ي11825ميسانأنثىحنير 83دبلومالمفاتل العرنر

ر158537 ي11825ميسانأنثىزهراء عباس حسير 84دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرسل عبداالمير زيدان105700 85دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىارساء محمد كاطع151177 86دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب كاظم خلف152493 87دبلومالمفاتل العرنر

ر عبدالوهاب عبدالرزاق490760 ي11825ميسانأنثىبنير 88دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىاخالص كاظم شونة150734 89دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىهالة هاشم حميد272223 90دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىغفران لطيف حنون359300 91دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنشين كامل فري    ح157649 92دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنورة صبيح طالب168233 93دبلومالمفاتل العرنر

ي383113
ي11825ميسانأنثىاالء موس جانر 94دبلومالمفاتل العرنر

ر119608 ي11825ميسانأنثىزهراء عادل حسير 95دبلومالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىاالء طارق فرحان143769 96إعداديةالمفاتل العرنر

ر نوري144039 ي11825ميسانأنثىرسل حسير 97إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىفاطمة احمد علوان144012 98إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىشهد كريم كاطع168209 99إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىمروة حميدي اسماعيل122714 100إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء ستار فنجان272210 101إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء عبدالكريم نصيف404803 102إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء عبدالوهاب عبدالرزاق490745 103إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء عبدهللا حميد105466 104إعداديةالمفاتل العرنر

ر136165 ي11825ميسانأنثىهبه بشير حسير 105إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينة حياوي جبار272211 106إعداديةالمفاتل العرنر

ر107039 ايات علي حسير
ي11825ميسانأنثى 107إعداديةالمفاتل العرنر

فاطمة علي مطر348358
ي11825ميسانأنثى 108إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىمريم محمد كريم157570 109إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب مهدي كريم143917 110إعداديةالمفاتل العرنر

ر عطية538849 ي11825ميسانأنثىكوثر عبدالحسير 111إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء عزيز خيون135219 112إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىاية محمد كريم105510 113إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسخر هادي سالم538927 114إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسارة اسماعيل ضوي    ع100191 115إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىاكتفاء كاظم عبادي538942 116إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب جعفر خلف144030 117إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسخر عباس خربيط490756 118إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنورالهدى سعد محمد157972 119إعداديةالمفاتل العرنر

ي168240
ي11825ميسانأنثىزينب عبدالزهره جونر 120إعداديةالمفاتل العرنر

ر112476 ي11825ميسانأنثىنور بشير حسير 121إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء عادل حاتم156281 122إعداديةالمفاتل العرنر

ي143782
ي11825ميسانأنثىرغد كاظم جونر 123إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرؤى كريم محيسن152544 124إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىكوثر ماجد حاتم348527 125إعداديةالمفاتل العرنر



رقية علي عبود157606
ي11825ميسانأنثى 126إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء حارث عباس143942 127إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىفاطمة سعد محمد157889 128إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىدينا طهيلو رحمة119371 129إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرسل حميد عبد490621 130إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىهيام ستار عودة157052 131إعداديةالمفاتل العرنر

 علي143773
ر ي11825ميسانأنثىفاطمة حسير 132إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء عبدهللا ثابت143860 133إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىشهد جبار مهدي404197 134إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنورة اسماعيل ضوي    ع155595 135إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىايمان سهير خنيفر538919 136إعداديةالمفاتل العرنر

ر156011 ي11825ميسانأنثىزهراء سعيد مفي  137إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىارساء حسن حافظ157165 138إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىتف  حسن عودة359070 139إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىرهيد حيدر سعدون158301 140إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىنوره رحيم جرو404410 141إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزهراء جير حميد538893 142إعداديةالمفاتل العرنر

بينات سامي جبار506699
ي11825ميسانأنثى 143إعداديةالمفاتل العرنر

رحاب علي سعيد143944
ي11825ميسانأنثى 144إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىايناس سعدون شميكل107163 145إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسارة مهدي رسن538858 146إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىحوراء عباس محسن157314 147إعداديةالمفاتل العرنر

ر صبيح جمعة143922 ي11825ميسانأنثىبنير 148إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىحوراء حسن عبود99989 149إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىامال نعيم كاطع144006 150إعداديةالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىسعاد فرحان هديد144033 151بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىصفاء داخل عويطر545684 152بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىايمان فنجان حسناوي168243 153بكالوريوسالمفاتل العرنر

ي11825ميسانأنثىزينب حمدان خنيفر144027 154دبلومالمفاتل العرنر

ر157633 ي11825ميسانأنثىنضال محمد ياسير 155إعداديةالمفاتل العرنر

ي384339
1دكتوراه30قطاع 21826ميسانذكرمحمد كامل حسانر

2ماجستير30قطاع 21826ميسانذكرزين العابدين خلف هاشم440122

3ماجستير30قطاع 21826ميسانذكراحمد عبدالمجيد عبدالوهاب254159

4ماجستير30قطاع 21826ميسانذكرمحمد جواد كاظم345224

5ماجستير30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر حامد سلمان495933

ي254173 6بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكركرار علي عبدالنثر

ي345166
7بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرصدرالدين كامل حسانر

8بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد صادق هادي345261

ي كاطع254179
 
9بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسعد رزوق

10بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرفراس جالل صدام23245

11بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسعد عبدالرحمن غالم345004

12بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسام صدام لفته195141

13بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي عبدالحميد عبدالمجيد195173

14بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر عبدالواحد حمد195069

15بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد شاكر عبداللطيف345225

ر فاخر كاظم495938 16بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسير

17بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرصباح مهدي عباس527715



18بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحسان صادق غالي524445

19بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحيدر عبدالجليل حسن195175

ر نعمة254156 20بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرابراهيم حسير

21بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرفالح ذرب حيدر23231

22بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحميد جاسب سلمان344997

23بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرجليل علي مهوس495946

24بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمخلص نجم عبود195001

25بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرجعفر صادق غالي345226

ي زغير384061
26بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراوس راضر

ر254187 27بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسيف ستار عبدالحسير

28بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمرتضر كاظم محسن195167

29بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد محسن داود23226

30بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي طارق جمعة345325

31بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحيدر سعدون عبد384863

32بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعماد فالح حسن194978

33بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعمار حسن حمدان254141

34بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرنجم عبدهللا عبدالحسن195104

35بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمد مظلوم جعفر495936

36بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرابراهيم احمد عبد23219

37بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسام سامي خليل384055

38بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي حسن هادي344995

39بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرنوار احمد غانم254182

40بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمهند سعدون عبد384000

ي23254
41بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعباس لطيف حسانر

42بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي قاسم محمد495931

43بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمهند جالل صدام23246

44بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحيدر هاشم حاسد23221

45بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرطارق عبدالرزاق محمد384708

46بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمناف كاظم محسن195168

47بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر صبيح خنجر384623

48بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرصباح حسن صبيح195130

49بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد هاشم فليح384008

50بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرليث سامي خليل359772

51بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرصفاء اياد جميغ495943

52بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعمر عقيل محمد439995

ر صالح حسن384068 53بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسير

54بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسيف الدين زكي يحثر195129

55بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرزيد علي هادي384348

ر اعويد195127 56بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد عبدالحسير

57بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي صادق غالي23257

58بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد لطيف عبود195116

59بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسجاد صادق هادي384206

 علي345234
ر  حسير

60بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر

61بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراسعد حامد مجيد195195

62بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمعن عبدالرحمن كيطان345208

63بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسجاد رحيم اسماعيل345251

64بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسجاد عبدالواحد بري    ج195047



65بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر محمد جمعة195020

66بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي عيدان حمود345172

67بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرميثم حسن عيىس345158

 علي حسن313911
68بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر

69بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرغيث كاظم بهلول254198

70بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد ابراهيم احمد384037

71بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحيدر عبدالكاظم عبدالرضا384768

72بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمدحسن عبدهللا حامد302110

ي195212 73بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد عبدالرزاق عريثر

ر195071  عبدالزهره حسير
74بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر

75بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي موس محمود345221

76بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمهيمن عبدالزهرة خلف23241

77بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمد عبداالمير جاسم345267

ر موس345318 78بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد حسير

79بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسن قاسم محمد495949

ر صالح جمعة552743 80بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسير

ي اسماعيل345276
81بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكربهاء حف 

ر قاسم محمد384031 82بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسير

83دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحمد علي ابراهيم23230

84دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرمحمد خليل علوان345329

85دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعلي صادق هادي254181

86دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعلي عيىس شلتاغ254196

87دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحمد سلمان محمد345289

88دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحمد جوهر غانم345295

ر نعمة384263 89دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرفالح حسير

ر195061  علي عبدالحسير
90دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرمرتضر

91دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعلي خميس مسافر254127

92دبلوم30قطاع 21826ميسانذكروسام دعير جاسم384820

93دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر سعدون احمد495939

94دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرضياء ماجد حميد384535

ر254184 95دبلوم30قطاع 21826ميسانذكروسام علي حسير

96دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرامجد علك جادر495950

97دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحمد هشام عبدالحميد194969

98دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحسان لفته شويف345182

99دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراسعد جبار شهاب195208

100دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرمحسن خلف محسن254163

101دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرحسام رعد شلغم23255

102دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعباس علك جادر495951

103دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحمد هاشم مهلهل495934

104دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحمد عبدالعباس عودة345015

105دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعباس حميد كاظم254138

106دبلوم30قطاع 21826ميسانذكروسام حميد عايز195196

107دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرحسام عبدالواحد علوان384912

108دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحمد ماجد ثامر194994

109دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرتموز جبار حسان254195

110دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر عبدالكريم رحيم195082

ر مغتاظ345309 111دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرمرتضر حسير



112دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعباس رحيم عبد345218

113دبلوم30قطاع 21826ميسانذكراحمد كاظم جاسم384831

114إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمخلد محمد هاشم442267

115إعدادية30قطاع 21826ميسانذكركاظم بهلول حزام254199

116إعدادية30قطاع 21826ميسانذكررافع عبدالرحمن خربيط345320

117إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحيدر عبدالواحد عويد495956

ي اسماعيل345282
118إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعالء حف 

119إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي عبدالمحسن عطية195088

ي الدين جاسب زغير384879
120إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرتف 

121إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي حسن عبدالرزاق384781

ش495947 1ماجستير30قطاع 21826ميسانذكرحيدر محمد عجير

2ماجستير30قطاع 21826ميسانذكرمرتضر كريم محمد23244

3دبلوم عالي30قطاع 21826ميسانذكرامير عبدالرضا نجم194995

4بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمجتثر عبدالواحد بري    ج345244

5بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعمار محسن احمد254176

6بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكريارس عبدهللا صدام254148

7بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرانور خضير خلف254157

8بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرضياء سامي لفته195128

9بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمد علي هامل539857

ر345259 10بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي جبار حسير

11بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمد حاتم جويلي254144

ي440168 12بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعبدالمهيمن قاسم لعيثر

 علي344999
ر 13بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمهند حسير

14بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي ناظم محيسن23238

ر معيبد195152 15بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعالء حسير

16بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعبدالرسول صباح محمد254160

17بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسجاد ميثم محمود439902

18بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي نعيم خلف345001

19بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرغياث رياض مجيش23248

ي حبيب195191 20بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمد ناجر

21بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر قاسم جاسم195188

 علي هاشم195171
ر 22بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسير

23بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكررسول طعمة جعفر195022

24بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمد حميد لفته195209

25بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد كريم عبود195211

26بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي عبدالهادي علي345207

27بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرميثم عيىس شلتاغ195190

ر254201 28بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمد اسعد حسير

29بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمحمد خالد عبد502324

30بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمرتضر صادق بدن23223

31بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر محمد جاسب195204

32بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي داود ثامر195206

33بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسن مهدي صويلح195146

34بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعمار هاشم فليح195052

35بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي حسن محسن195015

ر194972 36بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسعد جثير ياسير

37بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر جمعة غانم345210



 علي حسون194985
ر 38بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسير

39بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي سعد كاطع195149

40بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرابراهيم هاشم جوجي194990

41بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر سليم عجيل23253

42بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي عبداالمير محمود195076

43بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرماهر فاضل جهاد527712

44بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراحمد ماجد حميد195187

ر254154 45بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسجاد نارص عبدالحسير

46بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرسيف الدين صالح صابط345314

47بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي محمد جبار195049

48بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر عبد خويط195200

49بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكراباذر عبدالكريم قاسم195036

50بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرمسلم عقيل عويد384922

51بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعمار محمد جاسم345186

52بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي احمد عبود345017

ي36536 53بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرعلي محمد العيثر

ي23251
ر هادي منان  54دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرحسير

55دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعلي محسن احمد254177

ر جبار محيسن23239 56دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرحسير

57دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرزين العابدين سامي خليل195162

ي440074 58دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرمؤمن قاسم لعيثر

59دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعالء موحان مهاوي194986

60دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرحسن صبيح خنجر195134

61دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرمنتظر مهدي جمعة195165

62دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرحيدر حنون خزعل194967

63دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعلي جبار محيسن23240

64دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرسجاد رائد دعير345204

65دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرجواد كاظم سبهان195203

ر23247 66دبلوم30قطاع 21826ميسانذكركرار نارص عبدالحسير

67دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرعباس صبيح عواد345149

68دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرحسن علي رسن345213

ر احمد عبود345016 69دبلوم30قطاع 21826ميسانذكرحسير

ر محمد جبار195056 70إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير

71إعدادية30قطاع 21826ميسانذكركرار محسن كاظم195138

ي384907 72إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي محسن هليخر

ر384900 73إعدادية30قطاع 21826ميسانذكراحمد يحثر حسير

74إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي ضياء عبدالمحسن195185

75إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرزين العابدين صبيح حسن195143

ر قاسم195131 76إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي حسير

ر محمد عبود195179 77إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير

78إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرسيف جواد كاظم559824

79إعدادية30قطاع 21826ميسانذكركرار طالب عبدالجليل527713

80إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمدصادق حسن ربيل495944

81إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي سالم صدام514507

82إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرجاسم محمد سعدون345304

83إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمنتظر ماجد ابوالهيل195145

84إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمدباقر حازم مطشر345300



ي195107
85إعدادية30قطاع 21826ميسانذكريحثر عبدالعزيز سبث 

86إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمنتظر صباح حميد345009

87إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرسجاد احسان فاخر195170

ي524410
88إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي هادي منان 

ر كريم جبار195186 89إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير

90إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرخلدون سعدون جبار195126

ر كريم560192 91إعدادية30قطاع 21826ميسانذكراكرم حسير

 علي عبدالحميد194976
ر 92إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير

ي جير254150
93إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحمزة نوسر

94إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمد عبدالواحد محمد195199

95إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرباقر محمد عباس254200

96إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرباهر حيدر جبار23232

97إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي فيصل نعيم195166

98إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي عماد عبدهللا195159

ر اسماعيل195101 99إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمد حسير

100إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمد كامل رحيم23224

ر مزهر شتيت384612 101إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير

102إعدادية30قطاع 21826ميسانذكراحمد عبدهللا عبدالحسن195154

103إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمد فيحان نجم182899

104إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرابالفضل طعمة غضبان384915

105إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرجعفر صادق اسعد195172

ر سعد لفته500777 106إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير

107إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمرتضر صبيح جبار384935

108إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمد جبار سلمان384513

ي علي345227
109إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمنتظر راضر

110إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعباس كاظم قاسم195176

111إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعاطف سليم محمود345214

112إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي محمد سعد345328

113إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمؤمل محمد جاسم345307

114إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي احسان فاخر195169

ر384165 115إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمهدي يحثر حسير

116إعدادية30قطاع 21826ميسانذكررسول حيدر جري194983

117إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي سعد كريم195009

118إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي فرحان صبيح195201

119إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي عبدهللا صدام254149

ي23229 120إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمد نوري عبدالنثر

121إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر عمار حسن195151

ر سعد كريم23236 122إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير

123إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرقاسم عبدالكريم قاسم314403

124إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرامير علي حسون254131

125إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر رياض عبدالواحد254162

ي195142 126إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمؤمل محسن هليخر

127إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمد رياض عبدالواحد65823

128إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمنتظر مخلد محمدهاشم195153

129إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمجتثر منصور هاشم495940

ي حمدان194980 130إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرجعفر صير

ي195125
 علي منان 

ر 131إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير



ر254171 132إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمنتظر محمد ياسير

133إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر فيصل غالم194992

134إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي سليم داود195115

 علي محسن345313
ر 135إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحسير

136إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمصطفر اياد جميغ495954

137إعدادية30قطاع 21826ميسانذكركرار كاظم محسن35752

138إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمهدي حسن علوان384568

139إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحيدر عبدالحكيم سالم384550

140إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرحيدر جبار سلمان384519

141إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرمحمد عبدالزهرة سبهان439950

142إعدادية30قطاع 21826ميسانذكرعلي عيىس حميد195161

ر قاسم احمد195132 143بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرحسير

144بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكرنصير درعم جبار254183

145بكالوريوس30قطاع 21826ميسانذكررياض عبدالواحد ظاهر195158

1بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىغفران عبدالرحيم رسي    ح195198

2بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىامل محمد عبد23235

3بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرباب عبيد عباس495945

4بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىاالء دحام حسن254169

5بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىخديجه حسن شندي32230

6بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىزينب عزيز محسن23220

7بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىزينب عبيد عباس195042

ي195207
8بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىوسام ماهور راضر

همسة علي خلف195156
9بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

10بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىميالد عباس عالوي195092

11بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىزينب قاسم محمد254175

12بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىارساء رعد هاشم383983

13بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىهدى كريم جاسم383203

ر عبدالجليل مشعل254197 14بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىياسمير

15بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىهبه كامل رحيم23225

ي345330 سمارة كريم لعيثر
16بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

17بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىليل محسن حاوي355770

18بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىابتهال هشام عبدالحميد345012

19بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىسهاد خليل هاشم23233

20بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىهدى فيصل نعيم194973

21بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىود خالد علوان495935

22بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىنور كريم جاسم383397

23بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىغفران جير مزبان384021

24بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرشا مخلص نجم195078

25بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىندى احمد نارص561516

26بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىميس ميثم جبار384235

ريام سعدالدين علي195067
27بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

28بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىايات خميس محمد23261

ي195000
29دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىامنة عبدالرضا منخر

30دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىامال جاسم حيدر495955

31دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىاعراف كريم مطشر384252

32دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىجنان غدير جاسم495948

33دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىسناء جبار موس345322



34دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىانوار حميد حمود23237

35دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىامينة جبار حسان254193

36إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىفاطمة عبدالرحمن جاسم195144

1ماجستير30قطاع 21826ميسانأنثىدعاء محمد عباس32233

2بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىمروة فالح صدام195135

ر195194 رقية علي حسير
3بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

4بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىزهراء جمعة هادي254180

5بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىدعاء خالد عبد502343

6بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىتبارك احمد طاهر492156

7بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىختام عبدالجبار شنيشل203780

8بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىحوراء كريم كاظم195181

9بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىتف  احمد طاهر495952

10بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىختام شاكر محسن195044

11بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىشهد حسن فالح345011

ر560187 12بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرسى جاسم شنير

13بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرقية احمد عبد154528

14بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىزهرة طعمة جعفر195148

ي195111 ري  هام خالد عبدالنثر
15بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

16بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرسل سالم محمد23249

زينة علي خلف195155
17بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

18بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىمروة ذاري شاكر345331

ر محمد384559 19بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىمريم عبدالحسير

20بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرفل نارص كاظم195137

21بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىسارة عبدالكاظم محارب527714

22بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىسحر زاير كاظم195177

23بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرسل حيدر جري195197

24بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىهبة كريم عزيز345194

25بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىفاطمة محمد عبود23227

26بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىعلياء كريم عواد195189

هان345286 ي رسر 27بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىبتول ناجر

28بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىاسماء محمد عباس23243

29بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىحوراء عبدهللا رحيم23258

30بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرسل كريم كاظم195180

31بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىعذراء عبدالكريم عبدالحميد195150

32بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىمروة منصور هاشم495942

ايمان علي محمد345018
33بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

ر495953 34بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىغفران عبدالكريم زبير

35بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىمريم صبيح جبار195164

36بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرؤى جاسم محمد195160

37بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىزهراء عبدهللا رحيم23256

38بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرغد ستار عبدالجبار195006

مي عبدالكريم جاسم195193
39بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

40بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىمينا جمال عبدالوهاب194989

41بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىبشائر عبدالكريم جاسم23228

42بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىذكرى كريم سماري254165

43بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىرؤى كريم عبود195210

ر جلوب384532 44بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىنورالهدى حسير



45بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىميساء منصور هاشم495941

46بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىنباء سعد عبدالرزاق153478

47بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىريام خالد ربيع195133

48بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىزهراء عبدالكريم قاسم195136

ر جلوب384504 49بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىبان حسير

50بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىهدى سعدون احمد527716

51بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىهدى نعمة مطلك195205

52بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىمروة كريم كاظم195182

53بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثىنور حكمت علي195192

ورود حاتم جويلي195174
54بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

زهراء عبدالعالي جناح23259
55بكالوريوس30قطاع 21826ميسانأنثى

56دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىرسل سعد عبدالرزاق195157

57دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىايناس هاشم محمد195202

58دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىزينب جبار كاظم194991

ر ماجد جمعه195004 59دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىحنير

ر383972 60دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىزهراء يحثر حسير

ر345228 هدى علي حسير
61دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثى

62دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىزهراء جبار موس195018

63دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىجنة عبدالكريم عبدالحميد195178

64دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثىديانا جبار محيسن23242

عبير علي يوسف23222
65دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثى

66إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىزينب كاظم سبهان254146

67إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىضخ كريم عبود195147

ر ابراهيم محمد195184 68إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىمرسلير

69إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىفاطمة حكمت علي195024

مروة عبدالعالي جناح23260
70إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثى

71إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىزهراء كريم اميع195183

72إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىتبارك جمال نارص23252

 علي345176
ر 73إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىحراء حسير

74إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىفاطمة حسن علوان195073

75إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىكوثر محمد عباس23250

76إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىزهراء اسعد رشيد195119

77إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىفاطمة محمد عبد195083

78إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىسمية نصير مجبل495937

ر527718 79إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىظالل جميل حسير

80إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىمريم طعمة جعفر195110

81إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىمودة شاكر محسن384930

82إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىرشا حسن جمعه195003

83إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىميس عبد الكريم محمد195027

84إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىنورة محمد عبود195163

85إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىنور محمد لفته23234

86إعدادية30قطاع 21826ميسانأنثىنورالهدى احمد طاهر495932

ر355694 وفاق علي حسير
87دبلوم30قطاع 21826ميسانأنثى

ي83476
1ماجستيرالمثثر11827ميسانذكرجواد كاظم راضر

2ماجستيرالمثثر11827ميسانذكركرار عباس جوجي553376

ي183245
3دبلوم عاليالمثثر11827ميسانذكركريم كاظم راضر

ي خالف83891 4بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكركاظم حضير



5بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحسن عبدالهادي جلوب512858

6بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي حسن زامل8463

7بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعدنان واهم كاظم82908

8بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحامد خوام محمد8683

9بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعون كريم علي82912

ر فاضل طاهر345846 10بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحسير

ي513220
11بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحمد عباس واسر

12بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي محمد محيبس6960

13بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرنجاح حسن كشيش6745

ر حسن82873 14بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحيدر حسير

15بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعالء طاهر حمادي512404

16بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرفهمي حسن حاتم345837

17بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي عبدالزهرة محسن513399

18بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرفرج رسي    ح حمد553373

19بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرهشام نوري هاشم183214

20بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعامر جواد كاظم512396

21بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكررضا عبود رضا513291

ي345780 22بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمحمد جمعة لعيثر

23بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحمد عبدالمطلب حميد9155

24بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمنتظر حسن حمدان8413

25بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحسان طاهر حمادي512412

26بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرسيف الدين مهند ابراهيم345866

27بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحمد سليمان ابراهيم513295

28بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراسعد هيف مجيد183230

29بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي جباري شنون6994

30بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي عزيز علي83219

ي معيجب513258
ر راضر 31بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحسنير

ر محمد فالح345858 32بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحسير

33بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراسامة بشير داخل512887

 علي حاتم83129
ر 34بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرتحسير

35بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرانور عبدالكريم جاسم512488

36بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي عبدالرضا موس512867

37بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحمزة منذر نعمة345825

38بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحمد هاتف عبيد83131

39بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرسجاد كريم رحيم345788

40بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحمد فالح عبدالحسن345901

ر554580 41بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحسن محمد حسير

42بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحمد عباس جوجي513266

43بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرهشام صباح شاكر183282

44بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكركرار مؤيد صاحب345812

ي345783
45بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمحسن هاشم راضر

46بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمهند احمد عبدالحسن6875

ر محمد جمعة346164 47بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرالحسير

48بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكررسول حسن حاتم82932

49بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرفراس عباس فاضل346075

50بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي عبدالستار عبدالعباس7000

 علي كنيج8508
51بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمصطفر



52دبلومالمثثر11827ميسانذكرسالم ارهيف معيجل512877

53دبلومالمثثر11827ميسانذكرعلي يارس علي512812

54دبلومالمثثر11827ميسانذكرنعمة صادق نعمة345817

ر حنتوس512472 55دبلومالمثثر11827ميسانذكرعلي حسير

56دبلومالمثثر11827ميسانذكروجدي عبدالزهرة شاكوس346039

57دبلومالمثثر11827ميسانذكرخالد عبدالجليل خلف346049

58دبلومالمثثر11827ميسانذكراسعد داود كيطان513213

59دبلومالمثثر11827ميسانذكركمال حمزة كطافة83142

ي8305
60دبلومالمثثر11827ميسانذكرمحمود جودة عان 

61دبلومالمثثر11827ميسانذكرعلي خلف جاسم512622

62دبلومالمثثر11827ميسانذكراحمد عودة كاطع8631

63دبلومالمثثر11827ميسانذكرحيدر عبدالرضا جاسم512796

64دبلومالمثثر11827ميسانذكرمخلد مجيد محمد83226

65دبلومالمثثر11827ميسانذكرمنتظر عدنان واهم83434

66دبلومالمثثر11827ميسانذكرمرتضر وليد موس513287

67إعداديةالمثثر11827ميسانذكرسعد جميل جعفر346063

ي8323
68إعداديةالمثثر11827ميسانذكرفالح جودة عان 

ر8395 69إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحيدر مجيش حسير

70إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعمار عبدالكاظم غانم346118

71إعداديةالمثثر11827ميسانذكرفاضل عبدالعباس يوسف512710

ر صاحب513253 72إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعالء عبدالحسير

73إعداديةالمثثر11827ميسانذكرقاسم جمعة شويف513276

ر خماس زبون512771 74إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحسنير

ر83119 ر محمد عبدالحسير 1ماجستيرالمثثر11827ميسانذكرحسير

ر8658 2بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي جبار مفي 

ي83155 3بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمحمد راشد لعيثر

4بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكررافد وليد موس83874

5بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمنتظر ضياء جبار513329

هان512456 6بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحيدر سعدون رسر

7بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحيدر محمد حسن82664

8بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي عبداالمير علوان183367

9بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي عدنان واهم82788

10بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمجتثر محمد فالح83336

11بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرامجد ابراهيم علي512554

12بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعقيل وهاب صالح345887

ر8255 13بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمحمد حنون حسير

14بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي سعد جاسم513345

15بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي طالب اسماعيل513335

16بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمصطفر عطية عبودي183417

ر صادق82917 17بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي حسير

18بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي محمد حسن82684

19بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحيدر عبدالحسن شاوي6948

20بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرسجاد وادي سعد82856

21بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحيدر رحيمة كاطع345784

22بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعمار نعمة حسن83798

هان346230 23بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحمد سعدون رسر

24بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعصام عادل حسن83422



25بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمصطفر سالم ارهيف6987

26بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرمحمد عالء محمد82889

27بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرحمزة باسم مكي345786

28بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرسجاد اسعد محمد346042

29بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكراحمد محمد محيبس345810

30دبلومالمثثر11827ميسانذكرمحمد حامد عبداالئمة8768

31دبلومالمثثر11827ميسانذكريوسف سعدون عودة8492

32دبلومالمثثر11827ميسانذكرمحمد علي حنون8546

33دبلومالمثثر11827ميسانذكرابوالحسن كريم منعم9159

34دبلومالمثثر11827ميسانذكررافد محمد نعمة8763

35دبلومالمثثر11827ميسانذكرصادق رحيم غافل8749

36دبلومالمثثر11827ميسانذكرحيدر خزعل نعيم346149

ر عبدالزهرة83936 37دبلومالمثثر11827ميسانذكرهادي حسير

ر سالم محمد6968 38دبلومالمثثر11827ميسانذكرحسير

39دبلومالمثثر11827ميسانذكريوسف عودة مكطوف6853

40دبلومالمثثر11827ميسانذكرمصطفر موس خليل8725

41دبلومالمثثر11827ميسانذكراحمد محمد جمعة345801

42دبلومالمثثر11827ميسانذكرعمار فليح امجور9154

43إعداديةالمثثر11827ميسانذكرباقر محمد غازي8427

ر جاسب حنظل8444 44إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحسير

45إعداديةالمثثر11827ميسانذكراحمد كريم حاشوش506167

46إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمنيب علي كنيج8676

ر هاشم شحيت83177 47إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحسير

48إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمنتظر علي محمد8334

ر عبداالمير عبدالواحد8405 49إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحسير

ي83149 50إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعلي كاظم حضير

51إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمرتخر حسن خلف513454

52إعداديةالمثثر11827ميسانذكرطاهر احسان طاهر512893

53إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعلي حسن خلف512731

54إعداديةالمثثر11827ميسانذكرامير جاسب جماغ83289

55إعداديةالمثثر11827ميسانذكريحثر حسن عبود183395

56إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمحمد كريم عاضي345821

57إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمصطفر رياض نجم الدين83299

58إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعلي رزاق وهاب83311

59إعداديةالمثثر11827ميسانذكرجعفر فاخر طخاخ345814

60إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعباس محمد حسن83191

61إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمحمد عبدالرحمن راشد83186

62إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمصطفر محمد جبار512525

63إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمحمد مزهر فالح345856

64إعداديةالمثثر11827ميسانذكرابوالفضل محمد جمعة345808

65إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمحمد كريم هادي346095

66إعداديةالمثثر11827ميسانذكرابراهيم عقيل عيىس82714

ر شنون83208 67إعداديةالمثثر11827ميسانذكركرار حسير

68إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعلي عمار هاشم8585

ر8570 69إعداديةالمثثر11827ميسانذكركرار يارس حسير

70إعداديةالمثثر11827ميسانذكراحمد رحيم غافل7161

ر سعد جاسم513348 71إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحسير



ر منذر عبدالكريم513368 72إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحسير

73إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحسام ايمن حامد82839

74إعداديةالمثثر11827ميسانذكركرار هاشم شحيت83170

75إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعبدهللا عدنان واهم8732

76إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعباس عبدالستار عبدالعباس82867

77إعداديةالمثثر11827ميسانذكرسجاد عدنان قاسم83453

78إعداديةالمثثر11827ميسانذكرحيدر علي حنون345840

 علي خضير83530
ر 79إعداديةالمثثر11827ميسانذكرتحسير

80إعداديةالمثثر11827ميسانذكركرار فائز عبدالحسن512832

81إعداديةالمثثر11827ميسانذكرتبارك علي زيارة8287

82إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمنتظر علي حسن8269

83إعداديةالمثثر11827ميسانذكرايهاب علي جعفر7145

84إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعلي عادل زاير447592

85إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعالء اسماعيل عبدالرضا512647

86إعداديةالمثثر11827ميسانذكراحمد رعد عبدالزهرة513300

87إعداديةالمثثر11827ميسانذكريوسف محمد اسماعيل82881

88إعداديةالمثثر11827ميسانذكراحمد فريد واهم183261

89إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمصطفر جاسم داخل346248

90إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعلي كريم عاضي345805

91إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعلي عبدالكريم انعيمة8610

ر عبدالكريم83391 92إعداديةالمثثر11827ميسانذكرعلي حسير

ر513284  علي حسير
93إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمصطفر

ي185154
94إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمنتظر سالم منخر

ر512568 95إعداديةالمثثر11827ميسانذكراحمد كريم ياسير

96إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمؤمل جعفر علي512635

97إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمحمد موس حاتم6779

ر345836  علي حسير
ر 98إعداديةالمثثر11827ميسانذكرالحسير

99إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمسلم عقيل جبار185161

100إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمصطفر وليد موس8329

101إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمحمد صبيح جاسم6896

102إعداديةالمثثر11827ميسانذكرمنتظر خيون هاشم82945

103بكالوريوسالمثثر11827ميسانذكرعلي كاظم عبدالسادة82731

104دبلومالمثثر11827ميسانذكرجواد كاظم كطان512668

ر محمد جير183341 1ماجستيرالمثثر11827ميسانأنثىلجير

2ماجستيرالمثثر11827ميسانأنثىدعاء محمد جير83314

3بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىحنان محمد جير82773

4بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىاسيل يارس عيدان8712

ر منشد83204 5بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىسارة عبدالحسير

6بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىوسن جير ورور183409

7بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىهيالء كاظم نعيم8775

8بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزينب عباس جوجي512929

9بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىغفران عباس فياي513241

ر83138 10بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىشهالء جبار حسير

11دبلومالمثثر11827ميسانأنثىخلود خالد عبيد345832

12دبلومالمثثر11827ميسانأنثىشيماء جبار فالح82812

13دبلومالمثثر11827ميسانأنثىرفل عدنان هاشم513427

14دبلومالمثثر11827ميسانأنثىمثر خلف مخي512504



ر345779 15دبلومالمثثر11827ميسانأنثىهبة خلف مفي 

16إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىبسمة عبدالرزاق رحيم8742

1دبلوم عاليالمثثر11827ميسانأنثىمروة صباح عبد512390

2بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىسارة كريم عاضي345903

ر345791 3بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىهاجر رسول حسير

4بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىمروة نارص جمعة345891

فاطمة علي كريم345790
5بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثى

6بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىدعاء كريم جاسم83467

ر512582 7بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىابتهال كريم ياسير

8بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىعال بهاء سليم346226

9بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىرنا طالب اسماعيل345861

10بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىهبةهللا عمار كريم83195

11بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىمروة كريم سعيد82754

12بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزهراء احمد جبار512613

ر81617 ر محمد عبدالحسير 13بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىبنير

ر شنون83228 14بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىكوثر حسير

15بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىنور وجدي قاسم512820

16بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىشهد صبيح جاسم8615

17بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىنورا كريم حاشوش506764

18بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزينب عبدهللا عيىس345882

19بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىرسى ماجد نارص82700

20بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىدعاء كريم عاضي345874

21بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىهدى خزعل نعيم345796

22بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىاالء هاشم داخل346207

23بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىسارة عدنان واهم82991

24بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىضخ طالب اسماعيل345877

غفران علي فالح83350
25بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثى

ي183404 26بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزهراء هيف مخر

27بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىصفا نارص جمعة6839

ر82826 28بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزهراء محمد عبدالحسير

29بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزينب ضياء عبدالحسن83326

30بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزهراء وليد موس513489

ر علوان183195 31بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزينب حسير

32بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىرسل غازي فاخر82852

33بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىري  هام عبدالرضا موس513227

34بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزهراء حسن حمدان82820

35بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىنورالهدى كريم عاضي345906

ر512602 36بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىوفاء كريم ياسير

37بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىتبارك قاسم كريم345852

38بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىزمن يارس عيدان8735

39بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىمريم نصيف مطشر513298

ر82614 40دبلومالمثثر11827ميسانأنثىمروة فهد ياسير

41دبلومالمثثر11827ميسانأنثىهاجر مجبل كاظم8718

42دبلومالمثثر11827ميسانأنثىضمياء طاهر لفته513233

43دبلومالمثثر11827ميسانأنثىساره سبيث  رحيم8671

44دبلومالمثثر11827ميسانأنثىضخ كاظم احمود151443

45دبلومالمثثر11827ميسانأنثىاية عالء محمد82898



46دبلومالمثثر11827ميسانأنثىوسن مهدي عباس8538

47إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىزهراء عيدان جلوب553374

48إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىرباب هادي كاظم83401

سارة علي كريم345830
49إعداديةالمثثر11827ميسانأنثى

50إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىزينب جواد عيىس346268

نبا علي خضير83163
51إعداديةالمثثر11827ميسانأنثى

ر شنون83199 52إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىزهراء حسير

53إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىمريم جواد عيىس345843

ر عبدالزهرة82929 54إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىنبا حسير

55إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىغدير مزهر فالح83333

56إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىنورالهدى عمار كريم83196

ق حسن فليح82925 57إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىاستير

58إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىغادة عباس صالح553377

59إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىغدير حيدر بدن345828

ر شنون82847 60إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىمريم حسير

61إعداديةالمثثر11827ميسانأنثىزهراء عباس جوجي83233

ر512386 62بكالوريوسالمثثر11827ميسانأنثىشيماء خلف مفي 

ي11828ميسانذكرعبد رسوال غالي12895 1دكتوراهالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجواد كاظم طاهر53480 2ماجستيرالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمهند سالم جواد9387 3ماجستيرالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار احمد صاحب9318 4ماجستيرالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد كريم فالح312803 5بكالوريوسالفارس العرنر

ر9729 ي11828ميسانذكرباسم خلف حسير 6بكالوريوسالفارس العرنر

ر جبار طاهر542633 ي11828ميسانذكرحسير 7بكالوريوسالفارس العرنر

ي427508
ي11828ميسانذكرمحمد عبدهللا ثويثر 8بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررحيم عبدهللا عبيد13018 9بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركاظم نارص حسن494959 10بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررحيم نجم عبدهللا9289 11بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرنصيف جاسم كريدي321371 12بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدالخالق سالم عبدالرضا11796 13بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرنعيم كاظم محمد426646 14بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدهللا ثجيل خنيض12794 15بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرابراهيم بركة حمادي53193 16بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر هاشم علي53281 17بكالوريوسالفارس العرنر

ر جالب محيسن11971 ي11828ميسانذكرحسير 18بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرفاضل هادي جبل426218 19بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركريم نجم عبدهللا9372 20بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد حسن الزم9777 21بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمناف فرج عيىس312791 22بكالوريوسالفارس العرنر

ر نعمة صالح10300 ي11828ميسانذكرحسير 23بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحسن فليح شبيب53871 24بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي محمد عبدهللا495019 25بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عبدالرضا حسان11991 26بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد جواد هاشم53385 27بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجبار عاجل مراد12892 28بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكروليد كريم رسحان53777 29بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرواثق علي سلمان9569 30بكالوريوسالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرفالح حسن سعدون11867 31بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس خضير جاسم10531 32بكالوريوسالفارس العرنر

ر مهدي مزعل11916 ي11828ميسانذكرحسير 33بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرصالح مهدي فلخي172437 34بكالوريوسالفارس العرنر

ر9768 ي11828ميسانذكرقضي هاشم حسير 35بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرقاسم صالح خيطان9811 36بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرخالد جاسب عبدالحسن331212 37بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرنجم عبدالسادة خضير9648 38بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد فالح رسن11989 39بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي جبار رضيوي12979 40بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدالستار جبار نعمة427213 41بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرصادق جبار هاشم330901 42بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعالء صبار هالل332039 43بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعدنان كاظم الزم12893 44بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد محمد هاشم321336 45بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس فاضل عباس9410 46بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد علي نعيم53502 47بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدالرضا صابر عبيد427174 48بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررافد صادق جابر13368 49بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن صابر صكبان312783 50بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس علي حزام9392 51بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي رحيم شغيث311358 52بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر كامل شوي    ع311289 53بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررضا راشد زغير330889 54بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد افري    ح جازع12955 55بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد صالح جيجان312695 56بكالوريوسالفارس العرنر

 علي سالم53790
ي11828ميسانذكرمصطفر 57بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرصادق صدام جلوب11762 58بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر عبدالكاظم قاسم12799 59بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد علي سالم9609 60بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحكمت كريم جبار312795 61بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي كريم صكبان83215 62بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر نارص جليب53389 63بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعزيز هاشم محمد322697 64بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد عبيد نارص312301 65بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعماد عبدالكاظم جاسم321983 66بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد فارس جبار53169 67بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد عبد حسان542673 68بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد جبار هاشم330876 69بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرضياء عبدالحسن شاوي331882 70بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي جمعة شنيشل552665 71بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرهيثم فيصل رحيم11951 72بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد حاتم مهر319141 73بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس جميل وشيح495170 74بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسالم عبيد علي495136 75دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس عبدالعال زائد9637 76دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد معن علي9303 77دبلومالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرمشتاق عبد مشط425522 78دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدالكاظم جلوب جابر9430 79دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرغسان داود سلمان11847 80دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر عباس طاهر321513 81دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسليم قاسم نضي9620 82دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرميثم خنجر عبدهللا10415 83دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحاتم كريم جبار9571 84دبلومالفارس العرنر

ر رسن53864 ي11828ميسانذكرجمعة حسير 85دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر خلف غالب9602 86دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكروجدي سلمان ساجت10659 87دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدهللا جبار حسن426470 88دبلومالفارس العرنر

ر12985 ي11828ميسانذكرعقيل هاشم حسير 89دبلومالفارس العرنر

ر331765 ي حسير
ي11828ميسانذكرعلي راضر 90دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرزين العابدين سالم عبدالحسن311482 91دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرنوار محسن هاشم12796 92دبلومالفارس العرنر

ر يارس53247 ي11828ميسانذكرعلي حسير 93دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرفؤاد حسن حبيب556489 94دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي فرحان غليم53340 95دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي قاسم محمد321309 96دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعيدان حافت عذيب9411 97دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي فاضل عباس9406 98دبلومالفارس العرنر

ر شنيشل9434 ي11828ميسانذكرعباس حسير 99دبلومالفارس العرنر

 علي سالم12801
ر ي11828ميسانذكرحسير 100دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرصدام سلمان عبدالرضا11967 101دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد حاتم طاهر53867 102دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكربشير عباس وادي495819 103دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي غانم جير170449 104دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرارسالن كرمان جافل427891 105دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد صيوان كطوف53469 106دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسعدون نعمة حميدي425773 107دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسالم فرحان غليم53123 108دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرضياء مزهر مسلم312715 109دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر عبدالرضا شنيشل311228 110دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر هاشم محمد427035 111دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحامد جواد موس542587 112دبلومالفارس العرنر

ر جمعة عسكر53573 ي11828ميسانذكرحسير 113دبلومالفارس العرنر

ر خلف9669 ي11828ميسانذكربالل عبد الحسير 114دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرضياء عبدالحسن علك320527 115دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرنجم عبداالمير كريم542597 116دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر كاظم جاسم311198 117دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجعفر جبار هاشم53817 118دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجميل مزهر علي311471 119دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عبدالرضا شنيشل312325 120دبلومالفارس العرنر

ي494965 ي11828ميسانذكرعالء كريم لعيثر 121دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجاسم محمد حميد11852 122دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار جبار محمد321905 123دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعادل جواد كاظم53610 124دبلومالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرمصطفر خالطي ديوان332076 125دبلومالفارس العرنر

ر حبيب542603 ي11828ميسانذكرعلي حسير 126دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر حميد حيدر426888 127دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمهدي عبدالرضا حبيب12958 128دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكريوسف محمد علي542596 129دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد فالح رسن53874 130دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتظر حيدر حميد542679 131دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرموس كاظم جواد426911 132دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرليث عبدالعباس جبار53108 133دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرزين العابدين جبار قاسم171059 134دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد سالم عبيد331236 135دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عواد خلف53880 136دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي حميد خلف9624 137دبلومالفارس العرنر

ر495077 ي11828ميسانذكرنارص حسن زبير 138إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرطالب كصاب حامد312410 139إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرصبيح حميد رسن11963 140إعداديةالفارس العرنر

ر هليل9397 ي11828ميسانذكرعلي حسير 141إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعقيل عيىس خلف11913 142إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عبود حسن12972 143إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرامير سلمان علي53858 144إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدالصمد قاسم علك320831 145إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس رحيم سعودي12782 146إعداديةالفارس العرنر

ي عبيد495072 ي11828ميسانذكركاظم لعيثر 147إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرشلش ريكان زبون320085 148إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجعفر نعيم حنش427146 149إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد مطر دبيس312253 150إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرقيض مطر دبيس425489 151إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد هاشم علي53860 152إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرنصيف جاسم محمد11862 153إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس نصيف جاسم425858 154إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد خالد سلمان11892 155إعداديةالفارس العرنر

ر محسن محمد12946 ي11828ميسانذكرحسير 156إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد شهف خلف321399 157إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكروسام علي حميد426021 1ماجستيرالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرزين العابدين حسن هاشم552258 2ماجستيرالفارس العرنر

 علي اسماعيل12748
ر ي11828ميسانذكرحسنير 3ماجستيرالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن كاظم علي320352 4بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر حسن سعيد429334 5بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر صبار هالل331201 6بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدالحميد عباس حميد425630 7بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي حسن خنيفر331782 8بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عبدالكريم جبار53331 9بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمالك اسماعيل جابر53741 10بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجواد كاظم هاشم11886 11بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي مهدي حنتاو495069 12بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي فرحان عبدالحسن11947 13بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرميثم علي نعيم53819 14بكالوريوسالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرحسن علي موس53767 15بكالوريوسالفارس العرنر

ر صكر552244 ي11828ميسانذكرحيدر عبدالحسير 16بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعقيل قاسم عبدعلي53256 17بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرصادق جبار عبيد311741 18بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد ستار شناوة12803 19بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار ماللك حاجم53763 20بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسالم علي فضالة427403 21بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد قاسم داخل12917 22بكالوريوسالفارس العرنر

 كاظم علي12762
ر ي11828ميسانذكرحسير 23بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر سالم خيون427093 24بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرصالح حسن قرطاس53401 25بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس جاسم محمد12983 26بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعماد عبدالكاظم زبون53803 27بكالوريوسالفارس العرنر

ر هندال9401 ي11828ميسانذكرعباس حنير 28بكالوريوسالفارس العرنر

ي9818
ي11828ميسانذكرواثق علي ثويثر 29بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر عبدالزهرة بعيوي319912 30بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد عويد كعيد331663 31بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد عبدهللا سفخي11922 32بكالوريوسالفارس العرنر

ر جاسم332061 ي11828ميسانذكروسام حسير 33بكالوريوسالفارس العرنر

ر9351 ي11828ميسانذكرمحمد كرم حسير 34بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر سلمان هاشم312267 35بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار محسن هاشم12915 36بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراشهاب نعمه عبيد12781 37بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد رحيم عبد9593 38بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد جاسم محمد10292 39بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد حميد حيدر427117 40بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرامير عبدالرضا محان53663 41بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد حميد هاشم9325 42بكالوريوسالفارس العرنر

ي محمد مجيد331205
ي11828ميسانذكرهانر 43بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس غانم هاشم170530 44بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسعد جاسم محمد171159 45بكالوريوسالفارس العرنر

ر322786 ر عبدالواحد حسير ي11828ميسانذكرحسسنير 46بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد سعيد شاوي312260 47بكالوريوسالفارس العرنر

يد53149 ي11828ميسانذكرعباس صبيح رسر 48بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي جاسب رحيمة173965 49بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس خضر فرج53324 50بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجعفر حسن جاسم331758 51بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكروليد سلمان علي53745 52بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد كريم صالح13013 53بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد هاشم محمد320196 54بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس عبدهللا رسن53277 55بكالوريوسالفارس العرنر

ةهللا9383 ي11828ميسانذكركاظم حميد جير 56بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرابراهيم قاسم داخل9441 57بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرايوب يوسف جاسم321472 58بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراثير علي حمد170354 59بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررائد جبار كاظم9739 60بكالوريوسالفارس العرنر

ر مزبان11899 ي11828ميسانذكرصادق عبدالحسير 61بكالوريوسالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرمرتضر جعفر سيد11896 62بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن محمد مشارة171602 63بكالوريوسالفارس العرنر

ر محمد حسن53679 ي11828ميسانذكرحسير 64بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد عدنان جلوب53283 65بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسالم سعيد داود9412 66بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجعفر حافظ عبود425817 67بكالوريوسالفارس العرنر

ي425988
ي11828ميسانذكرمصطفر ركاض صخر 68بكالوريوسالفارس العرنر

ر427357 ي11828ميسانذكرمحمد عبدالزهرة عبدالحسير 69بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد هاشم علي53285 70بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد كريم خلف171370 71بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي كريم شنيور426082 72بكالوريوسالفارس العرنر

ي319807 ي11828ميسانذكركرار سعدون عبدالنثر 73بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرهاشم حسن حميد11814 74بكالوريوسالفارس العرنر

ر سعدون427019 ي11828ميسانذكرعالء حسير 75بكالوريوسالفارس العرنر

ر11943 ي11828ميسانذكراحمد جاسم حسير 76بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد عودة عبدالرضا53773 77بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراسماعيل عودة عبدالرضا170722 78بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد كريم رحيمة53748 79بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن علي جير53253 80بكالوريوسالفارس العرنر

ي12937 ر جبار حاجر ي11828ميسانذكرحسير 81بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد خلف كاظم170204 82بكالوريوسالفارس العرنر

 علي سلمان53814
ر ي11828ميسانذكرحسير 83بكالوريوسالفارس العرنر

ر جاسم محمد13065 ي11828ميسانذكرحسير 84بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر حيدر قاسم425444 85بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي مهدي غموس495049 86بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجعفر كريم محمد11918 87بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد كاظم نارص494953 88بكالوريوسالفارس العرنر

ر هاشم جرو12767 ي11828ميسانذكرحسير 89بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر عبدالجبار نصيف9395 90بكالوريوسالفارس العرنر

ر يارس11932 ي11828ميسانذكرحمزة حسير 91بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد رحيم داود429184 92بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنذر جبار سلمان9335 93بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد رحيم جالب11880 94بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر حميد جميغ495010 95بكالوريوسالفارس العرنر

ي319101
ي11828ميسانذكرمحمد علي حوسر 96بكالوريوسالفارس العرنر

ر نارص عبود494942 ي11828ميسانذكرامير 97بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر شبير حمادي53448 98بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعماد سعدون شنيشل312243 99بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمسلم نعيم جاسب53304 100بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي خريبط عبدالواحد311299 101بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرفالح سعيد شاوي10452 102بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر عبدالزهرة حبيب13031 103بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار كاظم حيدر312752 104بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنتظر حسن سعيد428534 105بكالوريوسالفارس العرنر

ي خلف331944
ي11828ميسانذكرعباس واسر 106بكالوريوسالفارس العرنر

ر عبدالكريم سعيد9366 ي11828ميسانذكرحسير 107بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي حنون فطيسة495139 108بكالوريوسالفارس العرنر



ر495113 ي11828ميسانذكرمنتظر جودة حسير 109بكالوريوسالفارس العرنر

ي429357
ي11828ميسانذكرسجاد عبد حوسر 110بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر محمد سعيد10423 111بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجبار نارص عبود495059 112بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد سعدون قاسم427127 113بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر محيبس فرج311249 114بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي ساجت حمادي331604 115بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعماد هاشم زغير53214 116بكالوريوسالفارس العرنر

ي خميس53374 ي11828ميسانذكررضا صير 117بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر صادق جابر12952 118بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحمزة علي كاطع12785 119بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد رضا فرج428937 120بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي جمعة حلو12964 121بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكريوسف فاضل محسن426864 122دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد جمعة هاشم12910 123دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي كريم جير53853 124دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد بدر عباس320278 125دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد جميل كاظم321543 126دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي جمعة جعيول542600 127دبلومالفارس العرنر

ر319052 ي11828ميسانذكراحمد كناوة خشير 128دبلومالفارس العرنر

ر جير هاشم331242 ي11828ميسانذكرحسير 129دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد جاسم محمد10336 130دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد ثجيل حسون53825 131دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرفاضل حكيم جاسم10319 132دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد كاطع عداي12900 133دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركاظم هالل فالح53833 134دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عادل علي318918 135دبلومالفارس العرنر

ر نارص11938 ي11828ميسانذكرحيدر حسير 136دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراثير لطيف عمران12925 137دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرضياء مطر خليفة11920 138دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر خميس هاشم12928 139دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرساجد اسماعيل جابر9656 140دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر خميس هاشم12920 141دبلومالفارس العرنر

ر عبدالكاظم زبون321183 ي11828ميسانذكرحسير 142دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجعفر محمد جاسم425937 143دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرفاضل عباس كاظم312699 144دبلومالفارس العرنر

ر صابر9332 ي11828ميسانذكرحيدر حسير 145دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن جاسم رسن11826 146دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعالء حيدر عبود320948 147دبلومالفارس العرنر

يد9746 ر صبيح رسر ي11828ميسانذكرحسير 148دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد حاتم مهر10315 149دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد قاسم سلمان426820 150دبلومالفارس العرنر

ي331089
ي11828ميسانذكرمحمد حسن راضر 151دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجهاد سلمان نعمة426056 152دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسام فالح حسن12926 153دبلومالفارس العرنر

ي عزيز12773
ي11828ميسانذكرباسم منان  154دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد يوسف جاسم322736 155إعداديةالفارس العرنر



ر12991 ي11828ميسانذكرمحمد علي حسير 156إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد فالح عبد494939 157إعداديةالفارس العرنر

ر نارص12766 ي11828ميسانذكرعلي حسير 158إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي خضير لفته53838 159إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعالء كاظم مجيد12890 160إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي ساهي فهد12939 161إعداديةالفارس العرنر

ر جاسم12034 ي11828ميسانذكرعلي حسير 162إعداديةالفارس العرنر

ي53897
ي11828ميسانذكريوسف قاسم ماضر 163إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررضا جواد كاظم174260 164إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد عبدالصمد قاسم12763 165إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعالء حسن قرطاس12908 166إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد كاظم جاسم12950 167إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنتظر فالح ماذي11904 168إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنتظر محمد علي172497 169إعداديةالفارس العرنر

ر هتلر170912 ي11828ميسانذكرعباس حسير 170إعداديةالفارس العرنر

ر جامل يدام10381 ي11828ميسانذكرحسير 171إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمهدي حسن محسن10397 172إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد صدام جلوب11894 173إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي كريم جبار9566 174إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرذوالفقار صباح ابوالهيل11805 175إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر جليل مول170780 176إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجعفر كريم عالوي429196 177إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار مطشر راشد427691 178إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررسول فري    ح شناوة11949 179إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرابراهيم محمد حميد320457 180إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررضا مصطفر عباس171253 181إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد عبد نارص426533 182إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمهدي جبار كاظم171096 183إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنتظر كريم نارص11783 184إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجعفر عباس رشك12936 185إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار كريم رحيمة53828 186إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر محمد حسن12883 187إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار حيدر موس9349 188إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسيف الدين جبار قاسم494999 189إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرستار جبار جاسم53371 190إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرصادق حسن جاسم426266 191إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرنورالدين جبار قاسم494992 192إعداديةالفارس العرنر

ر12934 ي11828ميسانذكرمحمدباقر قاسم عبدالحسير 193إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد كاظم حسن9628 194إعداديةالفارس العرنر

ي12993  محمد لعيثر
ي11828ميسانذكرمصطفر 195إعداديةالفارس العرنر

ر53878 ي11828ميسانذكرمحمد كاظم عبدالحسير 196إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعقيل مسلم عبدالرضا312677 197إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار قاسم رحيم494215 198إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد خضير محسن495039 199إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد صبيح صادق11995 200إعداديةالفارس العرنر

ر عودة عبدالرضا174046 ي11828ميسانذكرحسير 201إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد موحان سليم12804 202إعداديةالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرعلي رسن ركاض12938 203إعداديةالفارس العرنر

ر كاظم ابيد53397 ي11828ميسانذكرحسير 204إعداديةالفارس العرنر

ي53784
ي11828ميسانذكرعلي حسن راضر 205إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد كاطع هاشم12922 206إعداديةالفارس العرنر

ر دعير فالح312392 ي11828ميسانذكرحسير 207إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرشجاع سعدون عودة53555 208إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد حسن قرطاس53413 209إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنير جبار سلمان9297 210إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد حميد هاشم171417 211إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصعب نعيم كاظم429148 212إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد ستار عودة9590 213إعداديةالفارس العرنر

ةهللا11973 ي11828ميسانذكرمحمود عبدالكريم جير 214إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنعم عبد سعدون9709 215إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررسول جاسب جير12800 216إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد قاسم رحيم494216 217إعداديةالفارس العرنر

ي وادي542637 ي11828ميسانذكرحيدر صير 218إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد كاظم سماري13003 219إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمهند عباس رحيم12777 220إعداديةالفارس العرنر

ي لعيبط12995
ي11828ميسانذكرمنتظر هانر 221إعداديةالفارس العرنر

ر عزيز هاشم9389 ي11828ميسانذكرحسنير 222إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد فالح حسن318962 223إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد حسن كاظم53409 224إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار جبار هاشم9313 225إعداديةالفارس العرنر

 علي زغير10566
ر ي11828ميسانذكرحسير 226إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد فاضل عباس9309 227إعداديةالفارس العرنر

ر542586 ر كاظم حسير ي11828ميسانذكرحسير 228إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرباقر عبدالحسن علك495026 229إعداديةالفارس العرنر

ر425965 ي حسير
ي11828ميسانذكرعبدالرحمن راضر 230إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمؤمل حيدر عبود312342 231إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدهللا محسن سعد321266 232إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمهدي كاظم مجيد12896 233إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرزين العابدين محسن حاتم53382 234إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجواد كاظم خضر495006 235إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرانور محمد محيبس53540 236إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنتظر جبار رمان494211 237إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد عبدالعزيز محمد312418 238إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن علي جاسم53595 239إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي راشد زغير312491 240إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجالل عبداالمير حنون12962 241إعداديةالفارس العرنر

 علي11987
ر ي11828ميسانذكرسجاد حسير 242إعداديةالفارس العرنر

 علي شابث311846
ر ي11828ميسانذكرحسير 243إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعقيل جليل ايدام312689 244إعداديةالفارس العرنر

ةهللا11831 ي11828ميسانذكرعلي عبدالكريم جير 245إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد سالم صدام514815 246إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراسامة رعد حنون11841 247إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركاظم ماللك عطية542590 248إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد طالب كصاب321143 249إعداديةالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرسجاد شاكر فوزان429112 250إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد حافظ جير9696 251إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار زويد مهر53180 252إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحاتم كريم شناوة11946 253إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكروليد خالد منشد312279 254إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار جناح عبدالحسن427937 255إعداديةالفارس العرنر

ر كريم صالح12931 ي11828ميسانذكرحسنير 256إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحسن جابر موس319674 257إعداديةالفارس العرنر

ر53360 ي11828ميسانذكرحيدر هاشم حسير 258إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمقتدى علي حمد542636 259إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد صالح حسن542605 260إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد فرحان عبدالرزاق10493 261إعداديةالفارس العرنر

ر عالوي حميد13030 ي11828ميسانذكرتحسير 262إعداديةالفارس العرنر

ر هتلر170864 ي11828ميسانذكرمجتثر حسير 263إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر محمد عليوي11881 264إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد كاظم صادق53295 265إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد كاظم سندال13066 266إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس كريم جبار542599 267إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمهدي صالح جيجان320003 268إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرقاسم محمد كريم12780 269إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجبار هاشم موس311260 270إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي كريم كاظم319450 271إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد جاسم صبيح311728 272إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجاسم محمد سيد53357 273إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر محمد هاشم426164 274إعداديةالفارس العرنر

 علي11829
ر ي11828ميسانذكراحمد حسير 275إعداديةالفارس العرنر

ي10937
ي11828ميسانذكرزين العابدين علي راضر 276إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد هاشم محمد495074 277إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحمزة محبس فالح426993 278إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرنور ساهي صكر11993 279إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر كاظم خلف312746 280إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي خالد جميل172067 281إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد عبد حسج11834 282إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس غازي حميد320774 283إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد كريم مجيد11875 284إعداديةالفارس العرنر

 عبدعلي495012
ر ي11828ميسانذكرمحمد حسير 285إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمرتضر كريم رحيمة53442 286إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس عبدالسادة عبدهللا53835 287إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد مطر جير53414 288إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراسامة علي جاسم494972 289إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمدالمهدي صالح مجوت53652 290إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمود حسن شاكر11990 291إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد كاظم عبدالرضا542588 292إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسجاد عودة عبود53420 293إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسالم داود سلمان53781 294إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررحيم جاسم محمد429300 295إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر جميل مزهر323881 296إعداديةالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرعلي يارس بردي11997 297إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد علي محيسن13009 298إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر حسن خنيفر320654 299إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد علي عذافة12942 300إعداديةالفارس العرنر

ر كاظم11883 ي11828ميسانذكرمنتظر حسير 301إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عودة موس427962 302إعداديةالفارس العرنر

 علي فضالة11957
ي11828ميسانذكرمرتضر 303إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسيف محمد حسون12779 304إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمنتظر جواد كاظم426110 305إعداديةالفارس العرنر

ر كاظم495105  حسير
ي11828ميسانذكرمصطفر 306إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد جبار حسن542589 307إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد جبار حلو320730 308إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرفؤاد كاظم شاكر53261 309إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعقيل افري    ح جازع12793 310إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر علي سلمان11994 311إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد علي عودة425807 312إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس عبدالواحد مطير495065 313إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمصطفر عدنان غضبان319571 314إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرميثم عباس رحيم12775 315إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسلمان داود سلمان53861 316إعداديةالفارس العرنر

ر رحيم كريم53460 ي11828ميسانذكرحسير 317إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عدنان مايود53841 318إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد جير مجيد11988 319إعداديةالفارس العرنر

ر عالء عبدالخالق10408 ي11828ميسانذكرحسير 320إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرسعد جمعة دغيم11765 321إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عقيل عيىس322882 322إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمحمد علوان سيد425744 323إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن سالم صدام514759 324إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي عباس رشك12941 325إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركريم مطشر راشد427659 326إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكركرار حيدر عبدالرزاق53788 327إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي محيسن مطشر495088 328إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحيدر فهد صحن9576 329إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكررياض افري    ح جازع312374 330إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرهادي جعفر سيد170639 331إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي رائد خالد53232 332إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرمقتدى يوسف جاسم429171 333إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن محمد عبدهللا10482 334إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي فالح عبد426747 335إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحمزة ربيع اشياع171195 336إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرحسن محمد عجالن172115 337إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرجميل فالح حاسد10436 338بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعباس جاسم عبدهللا12758 339بكالوريوسالفارس العرنر

ر12904 ي11828ميسانذكرسعد عالوي ياسير 340بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعبدالزهرة صبيح عبدالزهرة12791 341دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكراحمد محمد عبدهللا53271 342دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرعلي خلف ماشاف12987 343إعداديةالفارس العرنر



ي11828ميسانذكرعلي هاشم مريسن447582 344إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانذكرطالب سعد جيتان9306 345إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىماجدة فهد عبد429312 1بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىدموع اسماعيل عرار495090 2بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىانتصار نجم عبدهللا427603 3بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمريم كاطع عداي542598 4بكالوريوسالفارس العرنر

بتول علي حسن426338
ي11828ميسانأنثى 5بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىهاجر بركة حمادي53510 6بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب ستار جبار171857 7بكالوريوسالفارس العرنر

ي12982 ي11828ميسانأنثىنضال محمد ناجر 8دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىندى جاسم محمد322926 9دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسندس دروال عنيد13001 10دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىامنه موجي ذكير9321 11دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىايمان كاظم لفته322967 12دبلومالفارس العرنر

 علي جبار10446
ي11828ميسانأنثىمثر 13دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىانتصار كاظم ساهي9579 14دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىميعاد عباس جاسم9364 15دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسارة عبدالزهرة كاظم12885 16دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىبسعاد جاسب عرير11996 17دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىاسماء فائق ندوم9702 18دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفاطمة كريم خلف321038 19دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىخديجة فري    ح محيسن53241 20دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىابتسام مزهر طاهر494220 21إعداديةالفارس العرنر

ر12802 ي11828ميسانأنثىوسن صباح ياسير 1بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرغد محمد عبدالرضا10459 2بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنور جليل مول53437 3بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىاالء كاظم سعدون426790 4بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفاطمة جواد حميد11985 5بكالوريوسالفارس العرنر

انوار علي صغير10972
ي11828ميسانأنثى 6بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىجنات عبدالرحمن مشتت53313 7بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنشين قاسم عبدعلي53524 8بكالوريوسالفارس العرنر

ي53199
ي11828ميسانأنثىرغد حسن راضر 9بكالوريوسالفارس العرنر

ي425902
بتول علي عان 

ي11828ميسانأنثى 10بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسخر كريم فالح9426 11بكالوريوسالفارس العرنر

ي فانوس53195 فاطمة عريثر
ي11828ميسانأنثى 12بكالوريوسالفارس العرنر

ي جواد عبدهللا12771
ي11828ميسانأنثىتهانر 13بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرحاب عيىس عبد321672 14بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىصابرين كاظم ابيد53267 15بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنور عبود كريم53351 16بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفاطمة عبود كريم53318 17بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنورالدين جير مجيد9756 18بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسمية سعد خلف53807 19بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينة رحيم كريم53083 20بكالوريوسالفارس العرنر

وق كريم مسلم495073 ي11828ميسانأنثىرسر 21بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىبيارق مزهر مسلم171464 22بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرواء صبار هالل173431 23بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىازهار سعدون حسون12760 24بكالوريوسالفارس العرنر



ي11828ميسانأنثىسخر حمود سالم427819 25بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمريم جبار جاسم53338 26بكالوريوسالفارس العرنر

ر427325 ي11828ميسانأنثىمريم عبدالزهرة عبدالحسير 27بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىارساء كاظم لفته10309 28بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمروة شاكر محمود9419 29بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىايات عبدالرحمن مشتت11816 30بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنبا صالح مهدي312435 31بكالوريوسالفارس العرنر

دنيا علي شابث53220
ي11828ميسانأنثى 32بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزهراء عبداالمير راشد494948 33بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىلم سعيد داود13011 34بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىوجدان محمد قاسم11928 35بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىاسماء صبار هالل172654 36بكالوريوسالفارس العرنر

ي172542
بتول علي شغان 

ي11828ميسانأنثى 37بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىهدى حسن غليم429558 38بكالوريوسالفارس العرنر

كوثر برهي كطوف171946
ي11828ميسانأنثى 39بكالوريوسالفارس العرنر

ي12887
ي11828ميسانأنثىاخالص علي شغانر 40بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرفاة حسن سعيد322667 41بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىريام مهدي ثجيل9291 42بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزهراء سالم زيدان53698 43بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسارة جواد عبدهللا11906 44بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفرح جبار جاسم53129 45بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب مجيد حسن331611 46بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرسور كريم كاظم332067 47بكالوريوسالفارس العرنر

ر كاظم427988 ي11828ميسانأنثىسخر عبدالحسير 48بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزهراء صبار هالل172589 49بكالوريوسالفارس العرنر

ي10476
ر حوسر ي11828ميسانأنثىاية حسير 50بكالوريوسالفارس العرنر

ي خميس53201 ي11828ميسانأنثىزينب صير 51بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىاشواق كريم سالم427841 52بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىحوراء فلخي رحيمة494988 53بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسارة عبد رسن53379 54بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمريم مصطفر عباس171304 55بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىامال كريم كاظم331899 56بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب عبدالكاظم جاسم11969 57بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرفاه حسن صدام12783 58بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسارة نوري حمد425667 59بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنوال مهدي ثجيل9298 60بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنوره جبار جاسم53363 61بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمنتىه كرملي شندي11885 62بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفاطمة مزهر مسلم171503 63بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنادية كريم كاظم11983 64بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىهديل كامل عاضي11998 65دبلومالفارس العرنر

ر12990 بتول علي حسير
ي11828ميسانأنثى 66دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرحاب خنجر قرطاس11792 67دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىهاجر ناعم محبس10464 68دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىكوثر جواد عبدهللا11822 69دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىغدير محمد عبدهللا429082 70دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىايمان جليل يدام312683 71دبلومالفارس العرنر



ر مزبان11898 ي11828ميسانأنثىشهد عبدالحسير 72دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىهيام فالح حسن10488 73دبلومالفارس العرنر

فاطمة علي حمد12944
ي11828ميسانأنثى 74دبلومالفارس العرنر

حوراء علي محمد12798
ي11828ميسانأنثى 75دبلومالفارس العرنر

ر53139 عبير علي حسير
ي11828ميسانأنثى 76دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمريم محمد سعد427732 77دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمريم لفته زاير12770 78دبلومالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىكوثر كاظم طالب11982 79إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب علي غانم170399 80إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىضخ جبار عاجل11907 81إعداديةالفارس العرنر

ر172267 ي11828ميسانأنثىسبا احمد عبدالحسير 82إعداديةالفارس العرنر

ريام علي جبار9329
ي11828ميسانأنثى 83إعداديةالفارس العرنر

ر312729 ي11828ميسانأنثىهدى محمد حسير 84إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزهراء محمد هاشم53198 85إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىامنة رعد عبدالواحد312320 86إعداديةالفارس العرنر

ي9613 مريم محمد عبدالنثر
ي11828ميسانأنثى 87إعداديةالفارس العرنر

نور علي موس11940
ي11828ميسانأنثى 88إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب عباس عداي428949 89إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىدعاء حيدر جاسم13029 90إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب كاطع عداي12902 91إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنبا ستار شناوة12886 92إعداديةالفارس العرنر

مريم محمد علي174844
ي11828ميسانأنثى 93إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفاطمة سالم فرحان53367 94إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىابرار عبدالزهرة صبيح12788 95إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىايات كامل بدر53427 96إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىصفاء زبون مسلم13017 97إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب فالح عباس429305 98إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىايات فاخر جاسم426946 99إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىضخ علي شابث53211 100إعداديةالفارس العرنر

ر صباح خالطي426619 ي11828ميسانأنثىبنير 101إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمروة صبيح سوادي13007 102إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفاطمة رشدي عبدالصاحب312454 103إعداديةالفارس العرنر

 علي صالح11902
ر ي11828ميسانأنثىحنير 104إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسخر فهد رسن311218 105إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنور خالد كومة9798 106إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىاثار جبار سلمان9339 107إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىارساء منصور حسن171217 108إعداديةالفارس العرنر

رؤى علي جبار9324
ي11828ميسانأنثى 109إعداديةالفارس العرنر

ي320125
حوراء علي راضر

ي11828ميسانأنثى 110إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىايمان فائق ندوم11923 111إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىتبارك مهدي ثجيل11936 112إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىحوراء عبدالكاظم جاسم11984 113إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزهراء قاسم نارص172354 114إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب مجيد مطير11888 115إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىحوراء جمعة هاشم11879 116إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمريم عبداالمير سلطان427537 117إعداديةالفارس العرنر

هبة سامي دريول426691
ي11828ميسانأنثى 118إعداديةالفارس العرنر



ي320048
ي11828ميسانأنثىنبأ عباس شغان  119إعداديةالفارس العرنر

ي319394
ي11828ميسانأنثىعواطف علي شغان  120إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىاديان عبدالكريم سعيد12774 121إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىهجران محسن سعد319844 122إعداديةالفارس العرنر

سارة علي غانم319707
ي11828ميسانأنثى 123إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرباب عبدالكاظم عكلة13028 124إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسخر جبار عاجل12889 125إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنورالهدى رشدي عبدالصاحب53622 126إعداديةالفارس العرنر

ي319264
ايات علي شغان 

ي11828ميسانأنثى 127إعداديةالفارس العرنر

غفران برهي كطوف171651
ي11828ميسانأنثى 128إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىاسماء حميد هاشم53315 129إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىازهار فري    ح شناوة11925 130إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىارساء جبارة مزبان495046 131إعداديةالفارس العرنر

ر فاخر13025 ي11828ميسانأنثىايناس حسير 132إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنورالهدى رعد عبدالواحد312282 133إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىوجدان خلف فاخر53224 134إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىكفاح صباح جبار53346 135إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىحوراء نعيم عبدالجبار320879 136إعداديةالفارس العرنر

اس ناظم رحيم13021 ي11828ميسانأنثىنير 137إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىايات فالح عرفان12912 138إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىبتول قاسم حسن12743 139إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىنورالهدى سعد عباس11905 140إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىايات عباس عبدالعال10511 141إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرباب حمدان هاشم494951 142إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمريم فالح حسن331890 143إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب كريم خلف320689 144إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسجود مزهر مسلم171565 145إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىرسل صبيح صيهود11992 146إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفاطمة جواد عبدهللا11778 147إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىبتول مطشر راشد53307 148إعداديةالفارس العرنر

ر بجاي12989 ي11828ميسانأنثىنرجس حسير 149إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزهراء عبدالمنعم مجيد495119 150إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزهراء سعيد جافل429053 151إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىغدير زيارة سلمان428945 152إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىمنتىه فرج عبود495029 153إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىحوراء محسن حاتم53492 154إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىفاطمة عبدالكاظم جاسم11986 155إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىكوثر مهدي غموس9336 156إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىبهيج عبدالزهرة صبيح12790 157إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىسليمة عبود محمد53821 158بكالوريوسالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىزينب صالح خيطان319190 159إعداديةالفارس العرنر

ي11828ميسانأنثىجنان حميد عبد9353 160إعداديةالفارس العرنر

م غضيب325511 1دكتوراهالثورة11829ميسانذكربهاء شير

2ماجستيرالثورة11829ميسانذكرستار جبار كاظم325401

3ماجستيرالثورة11829ميسانذكرعلي كاظم نعمة13301

4بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرزيارة مجيد باقر324708

5بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرجاسم مجيد غضبان324890



6بكالوريوسالثورة11829ميسانذكركاظم ابوشعيعة عباس13308

7بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعبدالزهرة زغير حسب325426

8بكالوريوسالثورة11829ميسانذكررائد محمد احمد553380

9بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرصفاء نارص علوان80104

10بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسن فاخر البيس324401

م غضيب322349 11بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرضياء شير

12بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد علي سلمان507398

13بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسعدون هاشم زنيد324542

ي13315 14بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرهيثم عوده عريثر

15بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسن كاظم سالم184301

ر184777 16بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعبدالزهره غازي عبدالحسير

17بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد حاشوش كاصد13303

م غضيب322334 18بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمرتضر شير

م غضيب322308 19بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرصفاء شير

20بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرابراهيم جبار كاظم184112

21بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسعدون الزم بعرور184152

22بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد صبيح هديهد507335

23بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرماجد حميد حيدر13828

24بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحيدر جاسم معلة184799

25بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسالم محسن عودة434148

وز عيىس80205 26بكالوريوسالثورة11829ميسانذكررياض نير

27بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي كاظم عبدوش184055

يف هاشم سالم537272 28بكالوريوسالثورة11829ميسانذكررسر

29بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد عويد عبدهللا13304

30بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسعد خوام ناجظ325528

31بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحيدر هادي كاظم507527

32بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي حاشوش كاصد507586

33بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعدنان ابوهيلة عبدالصاحب80289

ر جمعة نارص80299 34بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسير

35بكالوريوسالثورة11829ميسانذكروسام مجيد غضبان80525

ر فالح13083 36بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحيدر ياسير

37بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرقسور موس عبدالمحمد13105

38بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرابراهيم نعيم مهاوي13085

39بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد عبدالواحد محمد322300

40بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحيدر حميد حيدر325764

41بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد طاهر جعفر322565

42بكالوريوسالثورة11829ميسانذكركامل خالد فهد326828

ر507409 43بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمهيمن مزهر ياسير

ر ابراهيم جهيد184808 44بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسير

ر باص537222 45بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرزين العابدين حسير

46بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي غانم عذيب324566

ق سالم شيال323858 47بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمشر

48بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد جواد كاظم507524

49بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحيدر محمد شغيت184138

50بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرجليل عباس بادع322267

51بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمصطفر كلش سالم80597

52بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد رحيم نارص184288



53بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحيدر خضير مجباس322194

54بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعباس حميد حيدر323461

55بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد كاظم حلحل184797

56بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحيدر محمود رسن325648

57بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعالء مهدي نعمة322101

58بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي خوام ناجض323557

59بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي جواد كاظم184095

60دبلومالثورة11829ميسانذكرعلي سلمان حسن326839

61دبلومالثورة11829ميسانذكرحازم حنون محمد324987

ي رحيم13231  لعيثر
62دبلومالثورة11829ميسانذكرمرتضر

ر صدام عبد325776 63دبلومالثورة11829ميسانذكرحسير

64دبلومالثورة11829ميسانذكرميثم مجيد سلمان324734

65دبلومالثورة11829ميسانذكرمزهر سعد كاطع324866

66دبلومالثورة11829ميسانذكررياض جاسب كريم13236

67دبلومالثورة11829ميسانذكرعلي صالح كاطع79860

ي رحيم323061 68دبلومالثورة11829ميسانذكرحيدر لعيثر

69دبلومالثورة11829ميسانذكرخالد طاهر شنيشل13054

70دبلومالثورة11829ميسانذكرسجاد كاظم جلوب323265

71دبلومالثورة11829ميسانذكرحسن هادي كاظم506762

72دبلومالثورة11829ميسانذكرعباس عبدالسادة حاتم80582

73دبلومالثورة11829ميسانذكرمثثر صبيح هديهد323318

74دبلومالثورة11829ميسانذكرمحمد علي محسن13305

75دبلومالثورة11829ميسانذكرنجم عبد شولي324686

76دبلومالثورة11829ميسانذكرجاسم عبدالسادة ثجيل507385

77دبلومالثورة11829ميسانذكرمحمد عزيز عبود13222

78دبلومالثورة11829ميسانذكرطارق كاظم ماذي13087

79دبلومالثورة11829ميسانذكرمحمد عباس دينار80318

ي هاشم نعمة13202
80دبلومالثورة11829ميسانذكرراضر

81دبلومالثورة11829ميسانذكرمجتثر محمد ابوشعيعة323403

82دبلومالثورة11829ميسانذكراحمد نعيم خضر324389

83دبلومالثورة11829ميسانذكرعدنان مطشر سلطان13051

84دبلومالثورة11829ميسانذكرسعد كامل فياض13096

85دبلومالثورة11829ميسانذكرعبداالمير فرحان عاكول537266

ي506766
86إعداديةالثورة11829ميسانذكراحمد رشك خفر

ي507364
87إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي زغير راضر

88إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد مطلك رشك537260

89إعداديةالثورة11829ميسانذكراحمد ستار مطشر324040

ر عطية13046 90إعداديةالثورة11829ميسانذكرسجاد حسير

91إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد حاوي حميد67666

92إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد محمود رسن80641

1بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد علي جاسم13206

ر هاشم322829 2بكالوريوسالثورة11829ميسانذكركرار حسير

 علي محمد507582
ر 3بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسنير

4بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرصدام علي محمد13213

5بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسن عبدالكريم محمد506794

 علي13290
ر 6بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي حسير

7بكالوريوسالثورة11829ميسانذكررسول دعير كريم13298



ر محسن سعيد324969 8بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسير

9بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسن شبل خلف325520

ر خالوي80071 10بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعباس عبدالحسير

11بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسن فالح حسن184144

12بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد خالد زاكور184802

13بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي سالم احميد13059

14بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرموس كاظم صاحب324194

ر79940 ر سالم حسير 15بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسير

ي13043
ر
16بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد طاهر عوق

17بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحسن فرحان جاسم506776

18بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمرتضر عبدالحسن محمد13226

19بكالوريوسالثورة11829ميسانذكركاظم عبدالواحد محيبس506760

20بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرفاضل جاسم رعيد13313

ر حسن79975 21بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعالء امير

22بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي هادي سفيح80223

23بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي فرحان كاظم184211

24بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي اكميش سالم537235

25بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعباس محمد جويعد13050

26بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد عبدالكريم نارص325694

ر خلف بدن324437 27بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرياسير

28بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسن جبار جابر79926

29بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمهند صبيح هديهد324932

30بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمالك كريم خضير184695

31بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي حردان رسن325468

32بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرقيض موس عبدالمحمد13077

33بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسيف الدين فاضل صبيح325366

 علي حسن13312
34بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمصطفر

35بكالوريوسالثورة11829ميسانذكربارق موس عبدالمحمد13291

36بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي بدر حميد507522

37بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرخالد محمد فاضل323231

38بكالوريوسالثورة11829ميسانذكررضا يارس كريم80507

39بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمروان فالح حسن322374

40بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسن كريم داخل324226

41بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد مهدي عبدالكريم322738

42بكالوريوسالثورة11829ميسانذكركرار نعيم عباس537252

43بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلي جاسم محسن507262

44بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسجاد علي كاطع80171

45بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسجاد جاسم درسر13078

46بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمصطفر كامل عبدالعال506128

47بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمهدي عبد يونس323204

ر كريم داخل507576 48بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحسير

49بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد جاسم معلة80063

ي80247
50بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعلياء هاشم ثانر

51بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرعباس كريم داخل506180

ر80574 52بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرحمزة رسحان حسير

ي184197
53بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد زويد راضر

54بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرصفاء محمد موس13067



 علي325714
ر 55بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسعد تحسير

56بكالوريوسالثورة11829ميسانذكررسول فرحان رسي    ح13216

57بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمصطفر كاظم شبيب184810

58بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد فالح حسن507592

ف علي جير325685
59بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرارسر

60بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرجمال نعيم ابوالهيل324788

61بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرسيف الدين كاظم حلحل13093

62بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمحمد جعفر حطاب386448

 كامل عبدالعالي322167
63بكالوريوسالثورة11829ميسانذكرمرتضر

64دبلومالثورة11829ميسانذكراحمد سعدون هاشم322603

65دبلومالثورة11829ميسانذكرعلي لطيف مصعب80559

66دبلومالثورة11829ميسانذكرمحمد كامل عبدالعالي184260

67دبلومالثورة11829ميسانذكرامجد فليح شندي80135

68دبلومالثورة11829ميسانذكراسامة فاضل صبيح322535

69دبلومالثورة11829ميسانذكرمهند علي رسن554578

 علي حسن507588
ر 70دبلومالثورة11829ميسانذكرحسير

71دبلومالثورة11829ميسانذكراحمد سلمان ابوشعيعة506788

ر حميد325706 72دبلومالثورة11829ميسانذكراحمد ياسير

73دبلومالثورة11829ميسانذكرعلي هاشم فياض325663

74دبلومالثورة11829ميسانذكراحمد جمعة نارص324122

ر عطيه13069 75دبلومالثورة11829ميسانذكرعلي حسير

76دبلومالثورة11829ميسانذكرسجاد عبدالزهرة كاظم13084

77دبلومالثورة11829ميسانذكرسجاد طاهر محمد13311

ر قاسم حمود13092 78دبلومالثورة11829ميسانذكرحسير

79دبلومالثورة11829ميسانذكرمحمد سعيد محمد184728

ر عبدالزهرة مهبش80589 80دبلومالثورة11829ميسانذكرحسير

81دبلومالثورة11829ميسانذكراحمد عبدالزهرة مهبش80539

ر عطية13081 82دبلومالثورة11829ميسانذكرعباس حسير

83دبلومالثورة11829ميسانذكرعلي قاسم حسن325656

ر جابر13058 84دبلومالثورة11829ميسانذكربهاءالدين حسير

85دبلومالثورة11829ميسانذكرمرتضر محمد ابوشعيعة13053

ي جاسم13320
86دبلومالثورة11829ميسانذكراحمد راضر

87دبلومالثورة11829ميسانذكرعباس حردان رسن325600

88دبلومالثورة11829ميسانذكرحميد سفاح كاظم324950

89دبلومالثورة11829ميسانذكررسمد زكي خريبط13108

وز عيىس13318 90دبلومالثورة11829ميسانذكركرار نير

91دبلومالثورة11829ميسانذكرصالح سالم عيال13094

92دبلومالثورة11829ميسانذكرمؤمل نارص ضبع79959

93إعداديةالثورة11829ميسانذكركرار كاظم عبدوش506196

ر نبهان13040 94إعداديةالثورة11829ميسانذكرضياء حسير

95إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي عبدالرضا عبدالعباس170319

96إعداديةالثورة11829ميسانذكرمهدي نارص نعمة322452

97إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي نعيم بدر184791

98إعداديةالثورة11829ميسانذكرهيثم محمد عبدالرضا79913

99إعداديةالثورة11829ميسانذكرمنتظر دعير كريم13109

100إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي سالم جرو80124

101إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد مزهر سعد537247



102إعداديةالثورة11829ميسانذكرعباس هاشم نعمة13098

103إعداديةالثورة11829ميسانذكرمؤمل احمد حمادي325720

ر ستار جبار506767 104إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

 علي184072
ر 105إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد حسير

106إعداديةالثورة11829ميسانذكرمصطفر جواد كاظم79899

ر عبدالرحيم محسن323900 107إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

 علي184806
ر 108إعداديةالثورة11829ميسانذكرعباس حسير

109إعداديةالثورة11829ميسانذكرحيدر عباس عبدالرحيم184156

110إعداديةالثورة11829ميسانذكرسالم داود سيد79891

111إعداديةالثورة11829ميسانذكرمهتدى علي جابر537282

112إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسن علي جاسم323006

113إعداديةالثورة11829ميسانذكرمرتخر كامل عبدالعالي323035

114إعداديةالثورة11829ميسانذكرمقتدى ابراهيم جبار325479

115إعداديةالثورة11829ميسانذكرسجاد كاظم حمود506771

116إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي كريم حنوف13055

117إعداديةالثورة11829ميسانذكراحمد جباري سالم324648

118إعداديةالثورة11829ميسانذكرفاضل عباس عبدالرحيم184812

119إعداديةالثورة11829ميسانذكرسيف نعيم عباس13101

120إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي رياض صدام507239

121إعداديةالثورة11829ميسانذكرايات مطر محسن13110

122إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي ضياء رحيمة323505

123إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي يوسف قاسم506192

ي322490
ر

124إعداديةالثورة11829ميسانذكرمشتثر صباح شاغ

ر537216 ر صابر عبدالحسير 125إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

126إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد جاسم محمد554566

127إعداديةالثورة11829ميسانذكرمرتضر كريم عبدالحسن325700

128إعداديةالثورة11829ميسانذكربسام عرب عبود13091

ي537164 129إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي صدام لعيثر

130إعداديةالثورة11829ميسانذكرجالل عباس فاخر184195

ر شامل جكليت13036 131إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

132إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي مؤيد صاحب322968

ر323749 133إعداديةالثورة11829ميسانذكرمؤمل رحيم حسير

134إعداديةالثورة11829ميسانذكرجعفر محمد عودة80266

135إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي شياع حميد184060

136إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد هاشم مجيد324900

137إعداديةالثورة11829ميسانذكرسجاد كريم كاظم80050

ر325802 138إعداديةالثورة11829ميسانذكرالمرتخر مجيد مفي 

139إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد عطية هلول13086

ر184270 140إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي سالم حسير

ر مهدي حمود13230 141إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

ي13103
142إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد داعم راضر

ي537143
143إعداديةالثورة11829ميسانذكرمصطفر محمد راضر

144إعداديةالثورة11829ميسانذكربهاء هادي حميد507593

145إعداديةالثورة11829ميسانذكريحثر جبار كاووش13060

146إعداديةالثورة11829ميسانذكرصالح مهدي مطشر184784

147إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد رعد زيارة325749

148إعداديةالثورة11829ميسانذكركرار علي هاشم13307



149إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد خالد زاكور184796

ي537195 150إعداديةالثورة11829ميسانذكركرار صدام لعيثر

151إعداديةالثورة11829ميسانذكررحمن غانم جير184148

152إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد باسم محمد506780

153إعداديةالثورة11829ميسانذكرعقيل مزهر نارص324753

154إعداديةالثورة11829ميسانذكرحيدر علي محمد13106

155إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمود عبدالكريم نارص325641

156إعداديةالثورة11829ميسانذكرمنتظر كريم خضر184742

ر مطلك184086 157إعداديةالثورة11829ميسانذكرعباس عبدالحسير

158إعداديةالثورة11829ميسانذكرمصطفر عباس علي80373

159إعداديةالثورة11829ميسانذكرسجاد كاظم ابوشعيعة324598

160إعداديةالثورة11829ميسانذكرمصطفر محسن عبد506140

161إعداديةالثورة11829ميسانذكريارس طاهر جعفر507499

162إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي فالح سلطان184794

163إعداديةالثورة11829ميسانذكرصادق كريم عودة554576

164إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي خالد خنجر507447

ي184217
165إعداديةالثورة11829ميسانذكرصالح صباح شمخر

166إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمود محمد كاطع80410

167إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد عبدالعال مهدي184717

ر كامل خالد184689 168إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

169إعداديةالثورة11829ميسانذكرايوب سلمان ابوشعيعة324628

170إعداديةالثورة11829ميسانذكراحمد حمود رسن80193

171إعداديةالثورة11829ميسانذكراحمد علي حسن13057

172إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي خالد زاكور184248

ر184707  علي حسير
173إعداديةالثورة11829ميسانذكرمصطفر

وز184814 174إعداديةالثورة11829ميسانذكرعلي رياض نير

ي324841
175إعداديةالثورة11829ميسانذكرحيدر محمد راضر

ر322237 176إعداديةالثورة11829ميسانذكرمحمد سعد حسير

177إعداديةالثورة11829ميسانذكراحمد سالم كاظم13104

178إعداديةالثورة11829ميسانذكرحيدر جاسم محمد13205

ر وحيد خليفة13112 179إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

180إعداديةالثورة11829ميسانذكرمنتظر حميد حافظ80340

ر حبيب كاظم507488 181إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

ر موحان عبود13034 182إعداديةالثورة11829ميسانذكرحسير

183إعداديةالثورة11829ميسانذكرمصطفر كريم عبدالحسن325758

184إعداديةالثورة11829ميسانذكرمهدي كاظم نعمة13095

185إعداديةالثورة11829ميسانذكرمهند علي جالب13211

186إعداديةالثورة11829ميسانذكركرار صباح اعبيد13204

ي324334
187إعداديةالثورة11829ميسانذكريوسف خالد شمخر

188إعداديةالثورة11829ميسانذكرحيدر محمد ابوشعيعة323441

 علي ثابت322285
189إعداديةالثورة11829ميسانذكرمصطفر

190بكالوريوسالثورة11829ميسانذكراحمد مجيد غضبان507426

191دبلومالثورة11829ميسانذكرعبد رشك مخيلف13300

192إعداديةالثورة11829ميسانذكرمصطفر عبيد محمد13257

ر80238 193إعداديةالثورة11829ميسانذكرمشتاق عبدهللا حسير

1دبلوم عاليالثورة11829ميسانأنثىنهاية حاشوش كاصد13233

2بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىاشواق حمد عبد553381



ر محسن13070 3بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىشيماء ياسير

4بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىرغد هاشم سالم80445

5بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىمثر قاسم جودان323134

6بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىفاطمة عبدالزهرة مهبش506200

7دبلومالثورة11829ميسانأنثىسعاد محمد غافل184749

8إعداديةالثورة11829ميسانأنثىفاطمة سعدون دوي    ج13099

9إعداديةالثورة11829ميسانأنثىعباس حطاب محمد507590

ر محسن13048 10إعداديةالثورة11829ميسانأنثىسليمة ياسير

11إعداديةالثورة11829ميسانأنثىاالء محمد محسن506786

ر80028 1ماجستيرالثورة11829ميسانأنثىزهراء عبدهللا حسير

2بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنورة حميد جريو506789

3بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىرضاب عبدالقادر سلمان13107

نور علي جاسم13201
4بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثى

5بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىسخر قاسم حمود13071

6بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنورالهدى نارص ضبع79873

7بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىامان كامل فري    ح13295

8بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىكفاية محمد داغر506188

9بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىفاطمة نوري حميد324503

دعاء احمد علي13218
10بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثى

11بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىرغد محمد موس13056

12بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىسارة نعيم بدر184140

13بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىفاطمة عمارة قاسم184142

14بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنبأ جبار جاسب13241

15بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىافراح كريم خالد80518

16بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىكوثر حمد جاسم325677

17بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىزهراء نعيم بدر325738

ر ابوشعيعة322886 18بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىسجا عبدالحسير

19بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنغم خوام ناجض323640

وسام علي زاير507322
20بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثى

21بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنور رياض صدام184146

22بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىافراح حالن خلف324419

23بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىارساء صبيح هديهد184815

24بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنورس ستار محسن184122

25بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىاسيل احمد حمادي325635

ر ابوشعيعة322641 26بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىزهراء عبدالحسير

27بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنورة عالء سعدون13089

28بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىعذراء مالك محمد184297

29بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىشهد محمد موس13080

ر13088 30بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىجلوس فرحان حسير

اس كريم عودة184804 31بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنير

32بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىحنان دعير عجيد322775

33بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىدعاء مالك محمد184789

34بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىسارة نارص نعمة507305

35بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىمريم كريم خضر184206

اثمار سامي سعدون80093
36بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثى

37بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىمروى فالح حسن322407

ر324461 38بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىامنة رحيم حسير



39بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىرفل جاسم مجيد184245

40بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىمروة كلش سالم80007

41بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىرند جاسم مجيد184307

غفران زكي خريبط13061
42بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثى

43بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىاسماء فالح حسن326764

44بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىنورس احمد شهاب325793

45بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىغفران هاشم سالم323096

46بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىصابرين جبار قاسم80499

وجدان زكي خريبط13073
47بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثى

48بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىكوثر شبل خلف326586

ر خلف507209 49بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىرضية حنير

ي184226
50بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىثورة صباح شمخر

ر325076 51بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىشذى كريم ياسير

52بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىمروة محمد فزي    ع80326

انمار سامي سعدون80045
53بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثى

54بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىفرقان محمد كاظم324074

55بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىارساء محمد محسن184731

56بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىدعاء فاضل صبيح324673

57دبلومالثورة11829ميسانأنثىسماح كريم جابر184801

58دبلومالثورة11829ميسانأنثىبيداء مالك محمد80492

59دبلومالثورة11829ميسانأنثىمها جاسم كاطع507469

60دبلومالثورة11829ميسانأنثىنور باسم محمد507347

فاطمة عبد علي13208
61دبلومالثورة11829ميسانأنثى

62إعداديةالثورة11829ميسانأنثىاية جبار رياش13044

زهراء احمد علي184293
63إعداديةالثورة11829ميسانأنثى

64إعداديةالثورة11829ميسانأنثىايات هاشم صبيح80460

عذراء علي خضر184234
65إعداديةالثورة11829ميسانأنثى

66إعداديةالثورة11829ميسانأنثىريم شبل خلف325195

67إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزينب نوري حميد184708

68إعداديةالثورة11829ميسانأنثىعذراء جاسم محمد13102

69إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزينب محمد جرو506159

70إعداديةالثورة11829ميسانأنثىايات زين العابدين بدن13052

ر184792 71إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزهراء عالوي حسير

72إعداديةالثورة11829ميسانأنثىعطارد شبل خلف325161

73إعداديةالثورة11829ميسانأنثىندى رحيم صالح13041

74إعداديةالثورة11829ميسانأنثىنورالهدى حازم حنون325012

75إعداديةالثورة11829ميسانأنثىفاطمة محمد كاظم308841

ر ابوشعيعة322688 76إعداديةالثورة11829ميسانأنثىفاطمة عبدالحسير

ر13090 77إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزهراء طالب ياسير

فاطمة الزهراء كامل عبدالعالي323929
78إعداديةالثورة11829ميسانأنثى

ر مزهر نارص13111 79إعداديةالثورة11829ميسانأنثىياسمير

80إعداديةالثورة11829ميسانأنثىبتول فليح شندي506774

81إعداديةالثورة11829ميسانأنثىرسل جاسم محمد79834

ر13068 ر طالب ياسير 82إعداديةالثورة11829ميسانأنثىيقير

83إعداديةالثورة11829ميسانأنثىفاطمة جبار جاسب184786

84إعداديةالثورة11829ميسانأنثىايات كاظم حلحل13229

ر325047 85إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزهراء كريم ياسير



86إعداديةالثورة11829ميسانأنثىنورالهدى محمد حاتم13100

87إعداديةالثورة11829ميسانأنثىايات عبدالقادر خنجر13049

88إعداديةالثورة11829ميسانأنثىاسماء قاسم نعيمة184278

افراح زكي خربيط13076
89إعداديةالثورة11829ميسانأنثى

90إعداديةالثورة11829ميسانأنثىنورس نعيم مهاوي13097

91إعداديةالثورة11829ميسانأنثىديار فاضل صبيح507220

غفران احسان علي507254
92إعداديةالثورة11829ميسانأنثى

93إعداديةالثورة11829ميسانأنثىفاطمة كامل خالد184700

94إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزينب محسن حبيب80189

95إعداديةالثورة11829ميسانأنثىسارة قاسم كليل506792

96إعداديةالثورة11829ميسانأنثىاطياف جبار جاسب13042

97إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزينب محمد خزعل322140

ي184220
98إعداديةالثورة11829ميسانأنثىسمية صباح شمخر

خديجة غالي جير184740
99إعداديةالثورة11829ميسانأنثى

100إعداديةالثورة11829ميسانأنثىهدى شبل خلف325256

ر323181 101إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزهراء عالء حسير

 حسن علي322178
ر 102إعداديةالثورة11829ميسانأنثىبنير

103إعداديةالثورة11829ميسانأنثىهدى عباس عبدالرحيم184313

104إعداديةالثورة11829ميسانأنثىبراء جاسم مجيد184710

105إعداديةالثورة11829ميسانأنثىبثينة محمد حاتم13074

106إعداديةالثورة11829ميسانأنثىنور رياض شواي295054

107إعداديةالثورة11829ميسانأنثىشهد جاسم عبدالسادة506756

108إعداديةالثورة11829ميسانأنثىزهراء حسن صالح325027

109إعداديةالثورة11829ميسانأنثىفاطمة حسن صالح325811

فواطم سامي سعدون537544
110إعداديةالثورة11829ميسانأنثى

111بكالوريوسالثورة11829ميسانأنثىازهار مزهر هاشم13047

ر184134 112دبلومالثورة11829ميسانأنثىمىه عبدهللا حسير

113إعداديةالثورة11829ميسانأنثىهدى يونس مزيد184191

114إعداديةالثورة11829ميسانأنثىرباب محسن كاظم13224

1دكتوراهالهدى21830ميسانذكراحمد خضير عباس118453

2دكتوراهالهدى21830ميسانذكراحمد صالح مهدي435057

3ماجستيرالهدى21830ميسانذكرمحمد هادي صنكور118093

4ماجستيرالهدى21830ميسانذكرمهدي صالح مهدي296057

5ماجستيرالهدى21830ميسانذكرسامر جاسم محمد295485

6ماجستيرالهدى21830ميسانذكرمنتظر علي جبار495586

ي122938
7ماجستيرالهدى21830ميسانذكرعباس سعد موسر

8ماجستيرالهدى21830ميسانذكرمصطفر كامل محسن80908

9ماجستيرالهدى21830ميسانذكرسجاد خالد عبدالرحمن435002

10ماجستيرالهدى21830ميسانذكرسالم جمعة احمد495590

ر قاسم26475 11ماجستيرالهدى21830ميسانذكرحمزة حسير

ر كريم عبدالزهرة118097 12ماجستيرالهدى21830ميسانذكرحسير

13ماجستيرالهدى21830ميسانذكريارس عبداالمير داخل435656

14ماجستيرالهدى21830ميسانذكرمحمد رياض عبدالعزيز495733

15دبلوم عاليالهدى21830ميسانذكرحسام نجم عبدالرضا26704

هللا كاظم عبد435640 16بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرخير

17بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد عبدالزهرة فليح294236

ر عويز نعمة122942 18بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير



ر خلف295151 19بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعبدهللا دنير

20بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعباس سلمان وادي80858

ر رحيم سبهان81178 21بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

22بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرهاشم سيد رسن118030

23بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد صاحب قاسم364238

24بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد جبار عداي495581

25بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعقيل محمد زغير80879

26بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرفرحان كاظم عبدالحسن81167

27بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرجواد جاسم جابر122961

28بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي صالح فري    ح123004

29بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمجتثر سيد محمد26884

30بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد سلمان زبالة118869

31بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرميثم سلمان هاشم495587

32بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد رحيمة جبيح118060

33بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد مزيد علي295189

ي155157 34بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي شنيشل لعيثر

35بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرفالح كاظم عبدالحسن297100

36بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمهدي محسن بستان118388

37بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعدي جلوب محمد117862

38بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعالء مكي ابراهيم495600

ر311196 39بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعمار عبدالكريم حسير

ر محمد سيد296423 40بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

41بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحبيب كاطع خلف123012

42بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد كاطع وحيد294338

43بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعادل قاسم كاظم122979

44بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرزهير سلمان خضير81160

ر311261 45بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرنعيم ثامر حسير

46بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرميثم عبدالرضا مراد295677

47بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد حاوي جمعه26743

48بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرجعفر زامل ذريب80900

49بكالوريوسالهدى21830ميسانذكركاظم عبدالكريم فالح296252

50بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي زغير هليل294203

51بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد سعيد كاظم118237

52بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد صالح عبيد117941

ر81164 53بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمقداد عبدهللا حسير

ر فاخر118798 54بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعدنان عبدالحسير

55بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمرتضر كاطع وحيد294280

56بكالوريوسالهدى21830ميسانذكررعد ناعم حمود118923

ر جاسم محمد434568 57بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

ر ارحيم294367 58بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي عبدالحسير

59بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي محسن ماشاف295923

60بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرسيف علي هادي81185

61بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد ظافر محمدعلي296235

62بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد حسن حمود122941

ي495679
63بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحذيفة حيدر شانر

64بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد عزيز محمد363248

65بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد عبدالرضا صالح495690



66بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد وحيد صالح81190

 علي جبار495585
67بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر

ر دوي    خ118338 68بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي حسير

69بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد وحيد صالح81194

70بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد عقيل عباس118401

71بكالوريوسالهدى21830ميسانذكررشدي جمعة قدوري296338

 دعير كاطع495604
72بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر

ي118375
73بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمرتضر حيدر شان 

74بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعمر فالح عطية119407

75بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراسعد عودة منجل295000

76بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد حميد عباس119382

77بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي كاظم محمد119413

78بكالوريوسالهدى21830ميسانذكررعد بنيان عبدالسادة118694

79بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد قاسم حسن294974

ر قاسم81202 80بكالوريوسالهدى21830ميسانذكررسول حسير

81بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي كريم عبدالزهرة119449

82بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي محمد عجوب363924

83بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد غنام جبار311206

84بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر صادق لفته311171

85بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد عبود عليوي123013

ر ارحيم320337 86بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد عبدالحسير

87بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسن عودة ظاهر495577

ر294191 ر مطشر حسير 88بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

89بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي عبدالرضا زبون118037

90بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد صبيح لفته294562

91بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراسماعيل مطر جلوب294880

92بكالوريوسالهدى21830ميسانذكركاظم عزيز محمد296551

ر311200 93بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرغازي جوجي حسير

94بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحيدر مانع ناصح365107

ي118721
95بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرنعيم عودة حسونر

96بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرازهر رحيم هاشم495575

97بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمشتاق جاسم جهاد154344

98بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد مهدي هبىسي118054

ر عنيد26686 99بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعمار عبدالحسير

100بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد قاسم حميد119024

101بكالوريوسالهدى21830ميسانذكركرار حاتم سلطان118682

ي رسن122973
ر كباسر 102بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

103بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد عبدالرضا مراد295603

104بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد صالح مهدي362550

105بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر سالم فرحان364120

106بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعباس موس سيد311243

107بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرسيف عبداالمير داخل435021

108بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي عباس حسن295944

109بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر قاسم جواد363397

ي435628
110بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد صالح مثثر

ر صالح435156 111بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي حسير

112دبلومالهدى21830ميسانذكرقيض شاكر عبود311163



113دبلومالهدى21830ميسانذكرفالح جعفر طه296028

114دبلومالهدى21830ميسانذكرفاضل محمد عجيل25800

115دبلومالهدى21830ميسانذكرنشات هاشم محمدعلي294849

116دبلومالهدى21830ميسانذكرمهدي هدي عيىس60773

117دبلومالهدى21830ميسانذكرفراس عصام عبدالحميد294404

118دبلومالهدى21830ميسانذكرعالء عبدالصادق مشجل112189

119دبلومالهدى21830ميسانذكرجمال جاسم زبون363167

120دبلومالهدى21830ميسانذكرحامد نارص كريم122948

ي122969
121دبلومالهدى21830ميسانذكرميثم عبدالزهرة راضر

122دبلومالهدى21830ميسانذكربهاء جبار رحيم26910

ر جابر296601 123دبلومالهدى21830ميسانذكرسعد حسير

124دبلومالهدى21830ميسانذكرحسن حطيحط ابراهيم80920

ر جابر حسن153950 125دبلومالهدى21830ميسانذكرحسير

126دبلومالهدى21830ميسانذكراحمد رحيم سبهان118666

ر560874 ر احمد حسير 127دبلومالهدى21830ميسانذكرحسير

128دبلومالهدى21830ميسانذكرمحمد عالوي غريب495713

129دبلومالهدى21830ميسانذكررافد حميد شامر495726

ر غويري خلف294905 130دبلومالهدى21830ميسانذكرحسير

ر عبدالسادة294423 131دبلومالهدى21830ميسانذكرعلي عبدالحسير

132دبلومالهدى21830ميسانذكرمهدي خزعل شجر80889

133دبلومالهدى21830ميسانذكرعبدالرزاق مجيد ليلو311172

134دبلومالهدى21830ميسانذكرعادل جبار عبدهللا81170

135دبلومالهدى21830ميسانذكرسامر مزهر عطيه118069

136دبلومالهدى21830ميسانذكرحيدر عباس عالوي365093

137دبلومالهدى21830ميسانذكروهيب جبوري عجيل238455

138دبلومالهدى21830ميسانذكرمرتضر كريم عبدالزهرة81147

139دبلومالهدى21830ميسانذكرعلي كاظم حسون435044

140دبلومالهدى21830ميسانذكرنزار كاطع ارحيم80885

141دبلومالهدى21830ميسانذكرعادل ستار حواس435649

142دبلومالهدى21830ميسانذكراحمد كاظم عباس119120

ي محمود زبون495698
143دبلومالهدى21830ميسانذكرهانر

144دبلومالهدى21830ميسانذكرمصطفر بريس منكر119277

145دبلومالهدى21830ميسانذكرفراس لفته عباس117851

146دبلومالهدى21830ميسانذكروسام جمال مفتاح123008

147دبلومالهدى21830ميسانذكراحمد محمد غانم295462

148دبلومالهدى21830ميسانذكرحيدر محمود زبون118859

149دبلومالهدى21830ميسانذكرمرتضر خليل ابراهيم495576

150دبلومالهدى21830ميسانذكرعلي قاسم كاظم311183

151دبلومالهدى21830ميسانذكرحيدر ستار جباري80912

ر كريم296914  حسير
152دبلومالهدى21830ميسانذكرمصطفر

153دبلومالهدى21830ميسانذكركرار علي كاظم362763

ر122974 154دبلومالهدى21830ميسانذكرمحمد عودة حسير

ي295548
155دبلومالهدى21830ميسانذكرنعيم حيدر شان 

156دبلومالهدى21830ميسانذكرمحمد عالوي هاشم495599

157دبلومالهدى21830ميسانذكرمصطفر داود محمد363351

158دبلومالهدى21830ميسانذكرعلي عبدالزهرة عباس295998

ي296851
159دبلومالهدى21830ميسانذكراحمد خلف راضر



160إعداديةالهدى21830ميسانذكرزياد طارق جاسم495595

ي365342 161إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمد شنيشل لعيثر

ر وحيد محمد294667 162إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

163إعداديةالهدى21830ميسانذكرفالح حسن جودة363574

164إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي صالح مثثر363123

165إعداديةالهدى21830ميسانذكروسام عبدالحسن محمد295760

ر جبار دراغ365126 166إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

167إعداديةالهدى21830ميسانذكرمرتضر خلف مزعل362686

168إعداديةالهدى21830ميسانذكررائد دعير هامل24118

169إعداديةالهدى21830ميسانذكرثائر بنيان عبدالسادة495695

170إعداديةالهدى21830ميسانذكركرار جواد عبدالكاظم296054

1ماجستيرالهدى21830ميسانذكرمحمدعلي رمضان سلمان117952

2دبلوم عاليالهدى21830ميسانذكرسجاد جبار بريسم26370

3بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرليث عبدالجبار خضير295024

4بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعمار يارس فرمان119095

5بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد دعير هامل365375

6بكالوريوسالهدى21830ميسانذكريعقوب جاسب رسن118846

ر حبيب جمعة364078 7بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

ر عبدالزهرة363702 8بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمرتضر حسير

9بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحمزة حافظ فالح118492

10بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحيدر حنون مسلم80914

11بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد كمال عيىس296573

12بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرسيف كريم احمد311216

ر طاهر118082 13بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد عبدالحسير

14بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرماجد دعير هامل26197

15بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحيدر محمد عرير123001

ر81181 16بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحمزة محمد عبدالحسير

17بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد عبدالقادر عبدالجبار118107

18بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي عبدالمجيد جاسم294628

19بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي ناعم حمود435062

ر قاسم كاظم495597 20بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

21بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد سلمان كريم117899

22بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحيدر محمد رسي    ح119070

ر جواد كاظم122996 23بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

ر رحيم119032 24بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي حسير

ر24057 25بكالوريوسالهدى21830ميسانذكراحمد فالح حسير

ر عبدالكريم رحيم80817 26بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

27بكالوريوسالهدى21830ميسانذكررفائيل محمد عزيز56738

ر عالء قدوري495594 28بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

29بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي صباح جمعة118932

30بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرصفاء اسعد كاطع118945

 جميل جير435112
31بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر

32بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمنتظر سعدون عبدهللا26733

33بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرقاسم صاحب قاسم495598

34بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر جاسم غالب119433

35بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرسجاد حبيب جمعة495601

36بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر كاظم عبدالحسن434982



37بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر جاسم قاسم560901

38بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمنتظر سالم ديوان154019

39بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحيدر بدر جلوب24011

40بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرالفاروق االكير عقيل علوان362725

41بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمرتضر جاسم صالح122998

ر جبار سلمان295173 42بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

43بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسن باسم قاسم154102

44بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي اياد احمد122936

45بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد حيدر كاظم119103

46بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعالء رضا عيال311203

47بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرجعفر علي حسون495605

48بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد جاسم محمد311190

49بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمالك نارص علي122944

50بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرزين العابدين صادق طالب119389

51بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعمار عباس عذافة295642

52بكالوريوسالهدى21830ميسانذكركرار ستار جباري80828

53بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعباس كاظم خلف495603

ر عبدالزهرة365436  حسير
54بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر

55بكالوريوسالهدى21830ميسانذكررزاق مساعد غضيب80978

ر عبداالمير داخل362630 56بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

ر118996 ر عبدالكريم حسير 57بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

58بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعلي حسون عبود435273

ر داود محمد80874 59بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسير

60بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمؤيد هادي جابر560871

61بكالوريوسالهدى21830ميسانذكروائل فاضل حسن295983

62بكالوريوسالهدى21830ميسانذكررسول كاظم كاطع80915

63بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد عبدالكاظم طليب295117

64بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرسيف كريم صفر294844

65بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد غالي ماشاف119111

66بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمنتظر كريم نعمة118042

67بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحيدر جمعة رسن118518

68بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمنتظر ماجد حميد119402

69بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحيدر عادل عبود80870

70بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرصفاءالدين جاسم محمد118016

71بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرطالب سادة قاسم154066

72بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمصطفر جاسم محمد311192

73بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمحمد حميد لفته559717

ر فالح حسن363426 74بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسنير

75بكالوريوسالهدى21830ميسانذكررياض بشير حميد122950

ف عودة منجل118118 76بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرارسر

77بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرمنتظر جواد كاظم123006

78بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرحسن بريس منكر118704

79بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرطه حمود فجاج56715

80دبلومالهدى21830ميسانذكرمحمد يارس فرمان119092

81دبلومالهدى21830ميسانذكرعبدالرزاق سالم جلوب122957

82دبلومالهدى21830ميسانذكرسليمان عبدالمحسن عبدالحميد495588

83دبلومالهدى21830ميسانذكرعزالدين حامد عبد296455



84دبلومالهدى21830ميسانذكرسيف عالء عبدالحسن26172

85دبلومالهدى21830ميسانذكرسجاد عبدالكريم جواد295304

86دبلومالهدى21830ميسانذكرعلي بشير بدر119008

ر محمد قاسم118359 87دبلومالهدى21830ميسانذكرحسنير

ي296973
ر خلف راضر 88دبلومالهدى21830ميسانذكرحسنير

89دبلومالهدى21830ميسانذكراحسان خضير محسن294379

90دبلومالهدى21830ميسانذكرهادي سالم سعيد495593

91دبلومالهدى21830ميسانذكرعلي جبار بريسم26852

92دبلومالهدى21830ميسانذكرمحمد قاسم مزعل495584

93دبلومالهدى21830ميسانذكرقادر محمد عودة26846

94دبلومالهدى21830ميسانذكرحيدر زغير شغيت365070

95دبلومالهدى21830ميسانذكرعلي عبدالحسن محمد118938

96دبلومالهدى21830ميسانذكرابراهيم اسماعيل محمد118748

97دبلومالهدى21830ميسانذكرحيدر حمود فجاج122966

98دبلومالهدى21830ميسانذكراحمد صادق سالم495582

99دبلومالهدى21830ميسانذكرسعد رعد عيال26722

100دبلومالهدى21830ميسانذكرحسن سلمان حسن365356

101دبلومالهدى21830ميسانذكرمرتضر سعدون سالم364341

102دبلومالهدى21830ميسانذكرمحمد فيصل سعيد26436

103دبلومالهدى21830ميسانذكرمحمد عبداالمير ابوالهيل121858

104دبلومالهدى21830ميسانذكرسجاد عالء عبد الحسن118067

105دبلومالهدى21830ميسانذكرعلي سلمان كريم119469

106إعداديةالهدى21830ميسانذكراياد كاظم مطر26395

 علي365172
ر 107إعداديةالهدى21830ميسانذكرحبيب حسير

108إعداديةالهدى21830ميسانذكرصادق عدي صادق122997

هللا كاظم365144 109إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمد خير

110إعداديةالهدى21830ميسانذكرحمزة جمعة نفل81364

111إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمد فارس رحيم24044

112إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمدحسن فالح حسن296496

 علي نعيم56726
ر 113إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

114إعداديةالهدى21830ميسانذكرسجاد عبدالزهرة مربط118076

115إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسن علي نعيم81396

116إعداديةالهدى21830ميسانذكرمنتظر عبدالحميد عبدالزهرة81310

 علي عيدان495579
ر 117إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

118إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد كاظم حنون118955

119إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي عقيل محمد363222

ر24213 120إعداديةالهدى21830ميسانذكرمنتظر سالم عبدالحسير

121إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد سالم رسن122949

122إعداديةالهدى21830ميسانذكرسجاد عودة منجل295098

ر جهاد حسون363995 123إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

124إعداديةالهدى21830ميسانذكرعالء فرحان كاظم26817

125إعداديةالهدى21830ميسانذكرعمر علي محمد296035

126إعداديةالهدى21830ميسانذكرنور خالد محمد26752

ر جبار بريسم26621 127إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

128إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد سالم عناد24161

129إعداديةالهدى21830ميسانذكرسعد سهل سعد119076

130إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمد عباس سلمان24399



ر جمعة25866 131إعداديةالهدى21830ميسانذكربهاء حسير

132إعداديةالهدى21830ميسانذكرسجاد محمد محسن25854

133إعداديةالهدى21830ميسانذكراياد دعير هامل365393

134إعداديةالهدى21830ميسانذكرمجتثر محمد كاطع26590

135إعداديةالهدى21830ميسانذكرحيدر نجم عبد311247

136إعداديةالهدى21830ميسانذكرابراهيم نارص علي25895

137إعداديةالهدى21830ميسانذكرسجاد محمد قاسم119443

ر احمد عبدالسادة118760 138إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

139إعداديةالهدى21830ميسانذكرمرتضر حميد مجيد294154

140إعداديةالهدى21830ميسانذكرحيدر كريم عبدالزهرة122968

 علي26658
ر 141إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي حسير

142إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي صبيح عبود495711

143إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد كريم مهدي80867

144إعداديةالهدى21830ميسانذكراكثم عبدالرسول ناقد119046

145إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمد فالح عطية25769

146إعداديةالهدى21830ميسانذكررسول رحيم عبدهللا71331

147إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمدباقر عباس محمد118837

148إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسن علي عيىس119426

149إعداديةالهدى21830ميسانذكرزين العابدين عقيل محمد81344

150إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي جواد كاظم362955

 علي نارص295910
ر 151إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

ي495589
ر جمعة ماضر 152إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

153إعداديةالهدى21830ميسانذكرمصطفر محمد جبار296379

154إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي حميد نعمة24383

155إعداديةالهدى21830ميسانذكرمنتظر صبيح زاير495735

156إعداديةالهدى21830ميسانذكرمصطفر احمد مزهر311175

ي رحيمة435660
157إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي سبث 

158إعداديةالهدى21830ميسانذكرعباس علي صالح318152

ر كريم24414 159إعداديةالهدى21830ميسانذكرعبدهللا حسير

160إعداديةالهدى21830ميسانذكرمهدي كريم صالح58277

161إعداديةالهدى21830ميسانذكرمرتضر عبدالكريم رحيم26036

ر عزيز جاسم495693 162إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

163إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسن هاشم فليح80882

164إعداديةالهدى21830ميسانذكرمقتدر عالء عبدالحسن58333

165إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي هاشم بلبول122952

166إعداديةالهدى21830ميسانذكرعباس احمد عبدالسادة118526

167إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي صبيح لفته294978

168إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمد قاسم شاهور26871

169إعداديةالهدى21830ميسانذكركرار ساجت عطية117946

170إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد عزيز رسن294256

ر صالح435186 171إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد حسير

ر عويز118212 172إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي حسير

173إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي رزاق عبد122954

174إعداديةالهدى21830ميسانذكرقاسم جبار هاشم560688

175إعداديةالهدى21830ميسانذكرحيدر قاسم حسن119083

176إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي ناظم عبدالزهرة295056

177إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسن عبدهللا مهوس118271



ر495583 178إعداديةالهدى21830ميسانذكرليث قاسم عبدالحسير

179إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد محسن فيصل435202

ر25680 180إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد عالء حسير

181إعداديةالهدى21830ميسانذكرسالم علي اعوانة118244

182إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي فرحان شامي26238

ي119492
183إعداديةالهدى21830ميسانذكرعمار جعفر منان 

184إعداديةالهدى21830ميسانذكرمحمد كريم مهدي80862

185إعداديةالهدى21830ميسانذكرعباس غازي جمعة311239

186إعداديةالهدى21830ميسانذكرحمزة هادي وحيد495704

ر حنون نارص122970 187إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

ر26577 188إعداديةالهدى21830ميسانذكرمهيمن حامد ياسير

ي مشط362524 189إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسن خير

190إعداديةالهدى21830ميسانذكرسيف جاسم حسن155202

191إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي ماجد كزار435636

ر سلمان كريم296022 192إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

ر عالء حميد24178 193إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسنير

194إعداديةالهدى21830ميسانذكرزكريا يحثر عبود118257

195إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي ستار قاسم560884

196إعداديةالهدى21830ميسانذكرمصطفر سالم رسن561250

ر احمد فؤاد434987 197إعداديةالهدى21830ميسانذكرحسير

ر فاخر296634 198إعداديةالهدى21830ميسانذكرعمار عبدالحسير

199إعداديةالهدى21830ميسانذكرعلي جاسب خميس119052

200إعداديةالهدى21830ميسانذكراحمد عدنان سلمان560856

201إعداديةالهدى21830ميسانذكرامجد قاسم كاظم122976

202إعداديةالهدى21830ميسانذكرزمان علي رحمان26561

203إعداديةالهدى21830ميسانذكرموس يحثر عبود495580

204إعداديةالهدى21830ميسانذكرجعفرالصادق صادق عودة311221

205بكالوريوسالهدى21830ميسانذكرعالء عبد الحسن ماشاف26269

206دبلومالهدى21830ميسانذكراحمد محيسن جير80929

ر سيد122958 207دبلومالهدى21830ميسانذكررسول عبدالحسير

208دبلومالهدى21830ميسانذكرعالء زكي طارش495681

انوار عبدعلي جبار154244
1ماجستيرالهدى21830ميسانأنثى

2دبلوم عاليالهدى21830ميسانأنثىنادية صاحب حطاب311227

3بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرنا عبدالرزاق منشد118969

4بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنوال حميدي موس118186

5بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىزينب سمير هاشم143924

6بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىمجدلينا عزيز رسن296955

7بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنضه جاسم رومي295406

ر عادل كريم298504 8بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىهيلير

9بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىهدى سالم مظلوم495596

10بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىليليان عزيز رسن297011

11بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىفادية خالد علوان295708

12بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىسارة كاظم هاشم495687

13بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىاليوشيان عزيز رسن117922

زهراء علي رحمان26489
14بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثى

15بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىكوثر حسن فنجان118896

16بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنورة عبدالرضا حميد295970



17بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىشيماء باسم فليح561200

ر عبد122981 18بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىمروة حسير

19بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىسارة عبدالرضا حميد295958

20دبلومالهدى21830ميسانأنثىاسيل صبيح ارحيم119375

ي وادي119039
21دبلومالهدى21830ميسانأنثىحمدية راضر

وق عبدالواحد كريم296288 22دبلومالهدى21830ميسانأنثىرسر

23دبلومالهدى21830ميسانأنثىزينب حسن هاشم435075

ر362588 24دبلومالهدى21830ميسانأنثىزينب قاسم عبدالحسير

25دبلومالهدى21830ميسانأنثىمروة حسون عبود64369

ي311170 نجاح شنيشل لعيثر
26دبلومالهدى21830ميسانأنثى

ي495702 27دبلومالهدى21830ميسانأنثىزينب علي لعيثر

28دبلومالهدى21830ميسانأنثىنورة خماس عاشور311213

29دبلومالهدى21830ميسانأنثىرؤى ابراهيم زامل495688

30دبلومالهدى21830ميسانأنثىشهد عبدالكريم مزيد495721

31دبلومالهدى21830ميسانأنثىشهد محمد غانم155182

ر118428 32إعداديةالهدى21830ميسانأنثىسهام صبيح حسير

1ماجستيرالهدى21830ميسانأنثىميس جليل رحيمه295513

2ماجستيرالهدى21830ميسانأنثىندى عادل رحمة118131

3بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىدعاء محمد جبار118884

ر كاطع ارحيم24142 4بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىضنير

5بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىامال عباس جرخت81144

ر560713 6بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىبراء عبدالكريم دنير

نور علي خلف25752
7بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثى

8بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىمروة محمد جام295390

ي رسن123010
9بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرغد كباسر

10بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىصفاء سلمان داود24152

11بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىمريم كاظم شنيشل123002

12بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىامال سالم مظلوم495578

13بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنور كريم جاسم495705

14بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىسارة ستار جابر119002

15بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرضاء عيدان حريص435086

16بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىابتهال سالم مظلوم26892

 حسن علي295384
ر 17بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىحنير

18بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىشهد سعد حسن296046

سارة محمد علي118264
19بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثى

20بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىزهراء حسون عبود435229

21بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىابتسام كاظم عباس81122

22بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرغد محمد جام118988

23بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىايات جاسم محمد122994

ر جواد قاسم495592 24بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىيقير

25بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىزهراء عباس سوادي495680

26بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنور موزان سعيد80854

27بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىدعاء جاسم محمد122991

ر موس122955 28بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىشيماء حسير

29بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىساره عبدالكاظم طليب311208

30بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنوره محمد جام122975

31بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىحوراء سمير كويم362833



32بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىود فالح حسن295438

33بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىضفاف جبار سدار118088

شكران علي احمد295932
34بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثى

ر80948 35بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىعذراء خضير حسير

 علي294953
ر 36بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىعلياء حسير

37بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىغدير عبدالحميد عبدالزهرة363303

38بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنبأ عالوي مزهر311302

39بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىريا جاسم عناد363878

40بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىوسن عبدالستار جبار118854

41بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىمنار صادق سالم495684

42بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىمروة جبار عبدالرزاق122960

43بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنور صباح مزهر26926

44بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىابتهال جاسم محمد365225

45بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىارساء كريم سعيد311235

46بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىايناس عبدالسادة حميد122989

47بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىوفراء عبدالرحمن عبود119316

48بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىسهام دعير هامل25838

49بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىضخ هاشم سيد123000

مريم علي محسن119089
50بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثى

51بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىزهراء ناظم عبدالزهرة363278

52بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىعائشة حميد كاظم122947

53بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىهدى عباس جرخت122953

مريم علي مشكور118225
54بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثى

55بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنجالء حامد لفته118196

56بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىسارة فاضل جلوب143982

57بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىغدير مهدي محسن118160

58بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىصفا عبداالمير ابوالهيل122940

59بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىايالف مهدي محسن118209

60بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىدعاء رحمان ريحان25881

61بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنىه فيصل محمد435101

62بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىايالف كريم هاشم122946

63بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىفاطمة ناعم حمود435289

64بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىهند هادي خزعل495717

65بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىميسان دعير هامل80846

66بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرؤى محمد جاسم295217

ايات علي لفته311167
67بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثى

68بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرسل حسون عبود435247

69بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرفل محمد حسن119388

70بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىغفران عامر شاطي117936

71بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىدعاء محمد وهيب122963

72بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىنور قاسم محمود119064

73بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرفل جاسم هاشم81207

74بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىهبه عزيز طه296311

75بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىسارة سعد جبار363844

76بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىدعاء كاظم طاهر122983

77بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىدعاء غنام جبار435676

78بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرونق صباح جبار80923



79بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىطيبة سمير جاسم311180

80بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىعالء عبدالرضا صالح559331

81بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىهبة عقيل عباس559696

82بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىرسور ستار جابر118979

83بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىزينب فيصل محمد435126

84بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىدعاء جواد عبدالكاظم295076

85دبلومالهدى21830ميسانأنثىجنان فالح حسن295369

86دبلومالهدى21830ميسانأنثىنور هادي صنكور117964

87دبلومالهدى21830ميسانأنثىسىه جاسم محمد363801

انوار جبار علي155166
88دبلومالهدى21830ميسانأنثى

89دبلومالهدى21830ميسانأنثىعذراء ثائر جاسم122967

90دبلومالهدى21830ميسانأنثىفاطمة كاطع شامل118780

91دبلومالهدى21830ميسانأنثىسىه وادي علي295043

ي363638 92دبلومالهدى21830ميسانأنثىزهراء جاسب عريثر

93دبلومالهدى21830ميسانأنثىنور عبداالمير ابوالهيل122939

94دبلومالهدى21830ميسانأنثىامل شبل خلف435692

95إعداديةالهدى21830ميسانأنثىرسل فالح حسن363538

96إعداديةالهدى21830ميسانأنثىفاطمة هادي عبدهللا25923

97إعداديةالهدى21830ميسانأنثىسارة عباس سلمان118064

98إعداديةالهدى21830ميسانأنثىنورالهدى عبدهللا نفل119462

ي جير26638 99إعداديةالهدى21830ميسانأنثىنبأ صير

100إعداديةالهدى21830ميسانأنثىنور وسام كامل24029

101إعداديةالهدى21830ميسانأنثىهبة جاسم محمد363769

102إعداديةالهدى21830ميسانأنثىهدير عبداليمة حلو122965

ر اسعد عبدالرضا122971 103إعداديةالهدى21830ميسانأنثىحنير

104إعداديةالهدى21830ميسانأنثىشهد جمعة خلف26527

ي26920
105إعداديةالهدى21830ميسانأنثىنهلة خالد راضر

106إعداديةالهدى21830ميسانأنثىزهراء عبداالمير ابوالهيل438429

غفران حازم علي296218
107إعداديةالهدى21830ميسانأنثى

108إعداديةالهدى21830ميسانأنثىنور جادم جاسم80895

109إعداديةالهدى21830ميسانأنثىفاتن محمد سادة365195

ر435215 110إعداديةالهدى21830ميسانأنثىضخ مهدي حسير

111إعداديةالهدى21830ميسانأنثىدعاء جبار عبدالرزاق119417

فاطمة محمد علي155193
112إعداديةالهدى21830ميسانأنثى

ر عبد118888 113إعداديةالهدى21830ميسانأنثىنور تحسير

ر جبار363056 114إعداديةالهدى21830ميسانأنثىايات حسير

ر سمير جاسم560684 115إعداديةالهدى21830ميسانأنثىامالبنير

116إعداديةالهدى21830ميسانأنثىزهراء كريم عبدالحسن560686

117إعداديةالهدى21830ميسانأنثىشهد عبداالمير ابوالهيل438481

ر26425 118إعداديةالهدى21830ميسانأنثىحوراء مطلك فتير

نور علي نارص295899
119إعداديةالهدى21830ميسانأنثى

120إعداديةالهدى21830ميسانأنثىكوثر حامد مطر560865

ر26385 121إعداديةالهدى21830ميسانأنثىرسور مطلك فتير

122إعداديةالهدى21830ميسانأنثىزهراء حسن عنكوش26342

123إعداديةالهدى21830ميسانأنثىزهراء فاضل جاسم495591

124بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىريم خلف مخي294171

125بكالوريوسالهدى21830ميسانأنثىمنتىه جاسم حلبوص80839



ي عبدالرضا296736
 
126دبلومالهدى21830ميسانأنثىارساء عبدالباق

ي جواد311185
127دبلومالهدى21830ميسانأنثىميسون راضر

ي عبد119058
128دبلومالهدى21830ميسانأنثىمنتىه سبث 

129إعداديةالهدى21830ميسانأنثىعلية كاظم عبدالحسن435632

ي143975 ي21831ميسانذكرمحمد هاشم عبدالنثر
 
ق 1دكتوراهعلي الشر

ي143972 ي21831ميسانذكرعباس هاشم عبدالنثر
 
ق 2دبلوم عاليعلي الشر

ي21831ميسانذكرباسم صدام شناوه319916
 
ق 3بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرجبار فرج عبدالحسن149427
 
ق 4بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرسالم علي سعيد319121
 
ق 5بكالوريوسعلي الشر

ي نعيمة143913 ي21831ميسانذكرمحمد صير
 
ق 6بكالوريوسعلي الشر

ي321533 ي21831ميسانذكرعلي هاشم عبدالنثر
 
ق 7بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحيدر محمد شعالن130605
 
ق 8بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد نعيم غضيب146589
 
ق 9بكالوريوسعلي الشر

ر457176 ي21831ميسانذكرحميد جاسم حسير
 
ق 10بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعالء كريم محمد223633
 
ق 11بكالوريوسعلي الشر

ر457829 ي21831ميسانذكرحيدر عالوي حسير
 
ق 12بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرجواد كاظم جمعة143803
 
ق 13بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرفيصل شايع حيدر154445
 
ق 14بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرنبيل رحيم شخيي 150727
 
ق 15بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي حسن جير154412
 
ق 16بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراياد حسن جير133090
 
ق 17بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي جلوب عطية150687
 
ق 18بكالوريوسعلي الشر

ي راشد143978
ي21831ميسانذكرنعيم راضر

 
ق 19بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد عمران صدخان514182
 
ق 20بكالوريوسعلي الشر

ر146671 ي21831ميسانذكرعلي نجم حسير
 
ق 21بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحيدر ناهي نارص132047
 
ق 22بكالوريوسعلي الشر

ر شذر223130 ي21831ميسانذكرسعد عبدالحسير
 
ق 23بكالوريوسعلي الشر

ر خلف فرحان514131 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 24بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرقاسم محمد مزعل131977
 
ق 25بكالوريوسعلي الشر

ر144042 ر محمد عبدالحسير ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 26بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمصطفر كاظم خلف514196
 
ق 27بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد داود سلمان319058
 
ق 28بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرباسم محمد مزعل131952
 
ق 29بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعالء عبداالمير جير224039
 
ق 30بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد عبداالمير كريم321705
 
ق 31بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي ستار جبار457839
 
ق 32بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد وهاب شخيي 223073
 
ق 33بكالوريوسعلي الشر

ر جلوب عطية457408 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 34بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحسن ناهي نارص132059
 
ق 35بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد حسن جير143895
 
ق 36بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكركمال خضير سلطان143904
 
ق 37دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرنبيل ابراهيم جاسم147736
 
ق 38دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرجاسم محمد مزعل132001
 
ق 39دبلومعلي الشر

ي513997
ي21831ميسانذكرعلي الزم حسونر

 
ق 40دبلومعلي الشر

 سالم علي147867
ر ي21831ميسانذكرحسير

 
ق 41دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرمنتضر جاسم جير143715
 
ق 42دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكررياض كاظم باتول223155
 
ق 43دبلومعلي الشر



ي21831ميسانذكرعقيل نعيم عنير320370
 
ق 44دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرصفاء عبداالمير جير457952
 
ق 45دبلومعلي الشر

ي132025 ي21831ميسانذكركرار شاكر العيثر
 
ق 46دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد عبد جير318673
 
ق 47دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكركاظم عاضي مزعل457501
 
ق 48دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرمرتضر رزاق عباس355167
 
ق 49دبلومعلي الشر

ر كاظم جمعة320776 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 50دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد ماجد رشيد457082
 
ق 51دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرمهند حامد عبدهللا457364
 
ق 52دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرانور كريم كاطع150808
 
ق 53دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكرمجيد حميد عبد147038
 
ق 54إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرطاهر جواد هليل144013
 
ق 55إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي عبداالمير كريم321730
 
ق 56إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي جاسم غالي150791
 
ق 1ماجستيرعلي الشر

ر147153 ي21831ميسانذكرعبدالكريم علي حسير
 
ق 2ماجستيرعلي الشر

ي21831ميسانذكرمرتضر عالوي رحيمة457899
 
ق 3ماجستيرعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد باسم محمد132160
 
ق 4بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمصطفر كريم لفته150749
 
ق 5بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي فرج حسن319189
 
ق 6بكالوريوسعلي الشر

ي محمد148843
ر حوسر ي21831ميسانذكرحسير

 
ق 7بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي صالح عرار150778
 
ق 8بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكركاظم ماجد جواد150119
 
ق 9بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي شاكر جير150898
 
ق 10بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمنتظر شاكر جاسم149211
 
ق 11بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحسن وهاب شخيي 223029
 
ق 12بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي عبدالمير مجيد146219
 
ق 13بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمشتاق عبدالمطلب بدر149001
 
ق 14بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمصطفر عادل عباس143387
 
ق 15بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد كمال خضير150980
 
ق 16بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرجاسم جبار مجاهد318736
 
ق 17بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكركرار شاكر جاسم146389
 
ق 18بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد طارش فرج147981
 
ق 19بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحيدر نوري ايديم320094
 
ق 20بكالوريوسعلي الشر

ر عبدالكريم جير223331 ي21831ميسانذكرحسنير
 
ق 21بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد سليم عنير131141
 
ق 22بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرسيف علي حمادي561362
 
ق 23بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكركرار جميل حريز457131
 
ق 24بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكركرار مسلم مطر144024
 
ق 25بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد جبار عبد144031
 
ق 26بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد ماجد محمد149805
 
ق 27بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحسن عباس عبد144015
 
ق 28بكالوريوسعلي الشر

ي محسن130888
ي21831ميسانذكرعلي راضر

 
ق 29بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكركرار موزان زوير514233
 
ق 30بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد عبدالكريم علي133110
 
ق 31بكالوريوسعلي الشر

ر150523 ي21831ميسانذكرابراهيم هاشم حسير
 
ق 32بكالوريوسعلي الشر

ي حشار131102 ي21831ميسانذكرمحمد لعيثر
 
ق 33بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعماد حسن جير133060
 
ق 34بكالوريوسعلي الشر



ي21831ميسانذكراحمد نصيف جاسم131086
 
ق 35بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعباس محمد علي149573
 
ق 36بكالوريوسعلي الشر

ر319272 ي21831ميسانذكرمحمد رضا حسير
 
ق 37بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرذياب رسحان مطشر118824
 
ق 38بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد خلف جير318623
 
ق 39بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعماد كاظم مشداخ143941
 
ق 40بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحسن قنبل بخيت552225
 
ق 41بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد جعفر سعيد131003
 
ق 42بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد هاشم شنتة130819
 
ق 43بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد ستار جبار321569
 
ق 44بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكريوسف ماجد جمعة149790
 
ق 45بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد فرج حسن148472
 
ق 46بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد غانم عطية321322
 
ق 47بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي خالد محمد148483
 
ق 48بكالوريوسعلي الشر

 علي149921
ر ي21831ميسانذكرعلي حسير

 
ق 49بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي كاظم شنيح457889
 
ق 50بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد علي ازمام154494
 
ق 51بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعبدهللا كامل علي133160
 
ق 52بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمسلم نارص سعيد147381
 
ق 53بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرضياء غانم عطية355733
 
ق 54بكالوريوسعلي الشر

ر ماجد جواد132333 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 55بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرماجد سبهان جاسم143967
 
ق 56بكالوريوسعلي الشر

 علي ازمام154470
ر ي21831ميسانذكرحسير

 
ق 57بكالوريوسعلي الشر

ر وهاب شخيي 133121 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 58بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد رعد عبدهللا223323
 
ق 59بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد سالم زغير143923
 
ق 60بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد ماجد جواد149835
 
ق 61بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكركرار محمد رحيمة130355
 
ق 62بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرقضي كاظم قاسم150198
 
ق 63بكالوريوسعلي الشر

ر نعيم صالح131121 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 64بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي طارش فرج148038
 
ق 65بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعباس علي ازمام154500
 
ق 66بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي باسم محمد132179
 
ق 67بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي باسم صدام319633
 
ق 68بكالوريوسعلي الشر

ر148951 ي21831ميسانذكرعلي جمعة حسير
 
ق 69بكالوريوسعلي الشر

 سامي بلوش147213
ي21831ميسانذكرمصطفر

 
ق 70بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي جبار علي143976
 
ق 71بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرضياء غازي عزيز320539
 
ق 72بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد علوان نارص133130
 
ق 73بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرابوالحسن كريم جير320659
 
ق 74بكالوريوسعلي الشر

ي نارص سعيد147090
ي21831ميسانذكرهانر

 
ق 75بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمرتضر واهم مطر133068
 
ق 76بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي ستار جبار318722
 
ق 77بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد كريم لفته150740
 
ق 78بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد وهاب معال143964
 
ق 79بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرفالح حسن جير143817
 
ق 80بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي ناطق رحيمة320488
 
ق 81بكالوريوسعلي الشر



ي21831ميسانذكرعلي خالد جير321477
 
ق 82بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي نصيف جاسم133137
 
ق 83بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد سالم عبد149049
 
ق 84بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد سمير هالل143428
 
ق 85بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد كامل خلف149514
 
ق 86بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرعهود صباح محمد143971
 
ق 87بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرهيثم جبار نعمة143965
 
ق 88بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحسن جواد نعيمة320884
 
ق 89بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد عبداالمير كريم318975
 
ق 90بكالوريوسعلي الشر

ي150760 ي21831ميسانذكرعلي حسن صير
 
ق 91بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد عزيز كريم143406
 
ق 92بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكررحيم علي مخي148178
 
ق 93بكالوريوسعلي الشر

هان146762 ي21831ميسانذكرحسن جاسم رسر
 
ق 94بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرجواد كاظم نعيمه154463
 
ق 95بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرحيدر فيصل عزيز223035
 
ق 96بكالوريوسعلي الشر

ر122198 ي21831ميسانذكراحمد جاسم شنير
 
ق 97دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكريوسف كاظم سلمان154506
 
ق 98إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد خماس فرحان320448
 
ق 99إعداديةعلي الشر

ر صباح شحيل150835 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 100إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد عباس جير320293
 
ق 101إعداديةعلي الشر

ر ماجد جمعة131034 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 102إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي خلف حمدان223525
 
ق 103إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعباس عواد حسن223308
 
ق 104إعداديةعلي الشر

ر حسن جبار148513 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 105إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد علي داود149589
 
ق 106إعداديةعلي الشر

ي محسن318827
ي21831ميسانذكرهشام راضر

 
ق 107إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد جاسب فنجان514002
 
ق 108إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد سليم خلف143885
 
ق 109إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمرتضر احمد محمد130846
 
ق 110إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد فرحان حنتوش147619
 
ق 111إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرجعفر جاسم جعفر143970
 
ق 112إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد خالد حافظ144035
 
ق 113إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمود حامد عالوي149470
 
ق 114إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمؤمل رياض شيال130922
 
ق 115إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد جمعة قاسم348619
 
ق 116إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعباس كريم لفته148113
 
ق 117إعداديةعلي الشر

ي456968 ي21831ميسانذكرسجاد جبار لعيثر
 
ق 118إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد خضير فرج146534
 
ق 119إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرحكمت عادل رحيمه320859
 
ق 120إعداديةعلي الشر

ي144009  كريم لعيثر
ر ي21831ميسانذكرحسير

 
ق 121إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي محيبس رحيم457120
 
ق 122إعداديةعلي الشر

ر عادل شنيشل223238 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 123إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد فرج شذر457055
 
ق 124إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي محمد مزعل143969
 
ق 125إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمصطفر نجم عبد456879
 
ق 126إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمقتدى حميد عبود514154
 
ق 127إعداديةعلي الشر

ر319343 ر رضا حسير ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 128إعداديةعلي الشر



ي21831ميسانذكرمؤمن صالح عرار146319
 
ق 129إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي كويم شتيت147946
 
ق 130إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد تركي مزعل149266
 
ق 131إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمرتضر عادل عباس321843
 
ق 132إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكررسول عواد حسن318654
 
ق 133إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي مجيد عبدالسادة320071
 
ق 134إعداديةعلي الشر

ر319554 ي21831ميسانذكرسجاد رضا حسير
 
ق 135إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمرتضر حميد جاسم318519
 
ق 136إعداديةعلي الشر

ي150594
 عبداالمير حوسر

ي21831ميسانذكرمصطفر
 
ق 137إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي محمد كاظم457439
 
ق 138إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحسن فرج حسن223382
 
ق 139إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمنتظر غالب هداوي318771
 
ق 140إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعبدالرسول فري    ح زوير143736
 
ق 141إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد كاظم عبدهللا149540
 
ق 142إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرصفا محمد مطلق457665
 
ق 143إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي صاحب بظي147538
 
ق 144إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرزينالعابدي حسن عاشور133171
 
ق 145إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكررسول نجم عبدهللا223013
 
ق 146إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد وهاب معال150822
 
ق 147إعداديةعلي الشر

 علي عبدهللا149629
ي21831ميسانذكرمرتضر

 
ق 148إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمصطفر عالوي رحيمة514312
 
ق 149إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي هادي نارص320990
 
ق 150إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي نارص جير456985
 
ق 151إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرجاسم عالوي جاسم457201
 
ق 152إعداديةعلي الشر

ر147640 ي21831ميسانذكرعيىس عادل عبدالحسير
 
ق 153إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسيف عجيل كريم132150
 
ق 154إعداديةعلي الشر

ر150412 ي21831ميسانذكرحيدر هاشم حسير
 
ق 155إعداديةعلي الشر

ر محمد جير149558 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 156إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي ماجد رشيد457000
 
ق 157إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرحسن كريم قاسم132460
 
ق 158إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي حسن حاوي151009
 
ق 159إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرايثار عباس فاضل223423
 
ق 160إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد رضاوي جاسم148771
 
ق 161إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد مهدي صالح148822
 
ق 162إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمصطفر سليم خلف146561
 
ق 163إعداديةعلي الشر

ق احمد حمزة130749 ي21831ميسانذكرمشر
 
ق 164إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمنتظر هادي حمود318936
 
ق 165إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي كريم شلش148918
 
ق 166إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمصطفر جاسم جبار143140
 
ق 167إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد قاسم محمد149740
 
ق 168إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكريوسف سليم عنير223397
 
ق 169إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرموس شاكر جير223590
 
ق 170إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرحسن محمد عبدهللا318874
 
ق 171إعداديةعلي الشر

ر150543 ي21831ميسانذكرمرتضر عبدالرحمن حسير
 
ق 172إعداديةعلي الشر

 علي الزم149020
ر ي21831ميسانذكرحسير

 
ق 173إعداديةعلي الشر

ر147450 ي21831ميسانذكرمحمد جمعة حسير
 
ق 174إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرموس كاظم عباس148413
 
ق 175إعداديةعلي الشر



ي21831ميسانذكرمهند فنجان مطشر143949
 
ق 176إعداديةعلي الشر

ر فرحان حنتوش147566 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 177إعداديةعلي الشر

ر عالء كريم223407 ي21831ميسانذكرحسنير
 
ق 178إعداديةعلي الشر

ر143966 ي21831ميسانذكرخليل هاشم حسير
 
ق 179إعداديةعلي الشر

ر143928 ر مفي  ي21831ميسانذكرحيدر حسير
 
ق 180إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد سالم الزم132432
 
ق 181إعداديةعلي الشر

ي318576 ي21831ميسانذكرعلي نارص جيخر
 
ق 182إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد سعد بظي457025
 
ق 183إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمدعلي فاضل جبار223361
 
ق 184إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمدعلي جاسم جير132489
 
ق 185إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد محسن جلة147495
 
ق 186إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرجواد كاظم خضير132200
 
ق 187إعداديةعلي الشر

ر منشد143963 ي21831ميسانذكرجاسم حسير
 
ق 188إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد باسم حميد130780
 
ق 189إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد عطية عرار130866
 
ق 190إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي عباس علي149768
 
ق 191إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكربشير علي مخي148304
 
ق 192إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعبدهللا كاظم عالن150369
 
ق 193إعداديةعلي الشر

ي147555
ي21831ميسانذكرمصطفر عباس عان 

 
ق 194إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسيف سعدون شايع148749
 
ق 195إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرباسم خالد جاسم131048
 
ق 196إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد علي نوري514042
 
ق 197إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد صاحب بظي143778
 
ق 198إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمنتظر حسن سويجت143812
 
ق 199إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكريوسف سليم عبدالوهاب150997
 
ق 200إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد رحيم عطية147294
 
ق 201إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمصطفر جبار فرج154421
 
ق 202إعداديةعلي الشر

ر514088 ي21831ميسانذكرعبداالله كاظم عبدالحسير
 
ق 203إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد رزاق عباس150282
 
ق 204إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرغدير عباس علي143752
 
ق 205إعداديةعلي الشر

ي محمد150620
ي21831ميسانذكرسجاد حوسر

 
ق 206إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسحاد عادل سلمان318704
 
ق 207إعداديةعلي الشر

ر عالء زاير148602 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 208إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي كاظم خلف223089
 
ق 209إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد خالد جير223378
 
ق 210إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرجالل سعيد شخيي 222978
 
ق 211إعداديةعلي الشر

ي محسن130641
ر راضر ي21831ميسانذكرحسير

 
ق 212إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرسجاد جواد ديوان143920
 
ق 213إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرحسن سعد ثجيل149643
 
ق 214إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرحمزة خضير عباس514221
 
ق 215إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرجاسم هادي علوان143848
 
ق 216إعداديةعلي الشر

ر خالد جير456813 ي21831ميسانذكرحسير
 
ق 217إعداديةعلي الشر

ر150173 ي21831ميسانذكرمؤمل رسول شنير
 
ق 218إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرعلي نعيم صالح132359
 
ق 219إعداديةعلي الشر

ي149189  لعيثر
ر ي21831ميسانذكرمحمد حسير

 
ق 220إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد عالء زاير148544
 
ق 221إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكراحمد جاسب خلف130978
 
ق 222إعداديةعلي الشر



ي21831ميسانذكركرار جبار عبد150040
 
ق 223إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرحيدر محمد سلمان147583
 
ق 224إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرمنجد عبدالسادة مجيد122166
 
ق 225بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرسعد هاشم شنتة132519
 
ق 226بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانذكرمحمد هاشم سلطان321762
 
ق 227دبلومعلي الشر

ي21831ميسانذكررحمن شنيشل كاظم132314
 
ق 228إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكرراسم نارص عطيه223179
 
ق 229إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانذكررائد عبدالسادة مجيد147845
 
ق 230إعداديةعلي الشر

ي عيدان143962
ي21831ميسانذكرسعد راضر

 
ق 231إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىمثر عبدهللا رسن130560
 
ق 1بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىهديل رحيم شخيي 223548
 
ق 2بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىرند سمير حنون150959
 
ق 3بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىعذراء جميل حريز457149
 
ق 4بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىافراح حميد شخيي 148360
 
ق 5بكالوريوسعلي الشر

ر130951 ي21831ميسانأنثىحنان زوير حسير
 
ق 6بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىهدى فاضل عباس514293
 
ق 7بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىارساء كاظم عبدالسادة147809
 
ق 8بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىنديمه رحيم شخيي 150861
 
ق 9دبلومعلي الشر

ي21831ميسانأنثىاشواق سالم عباس223057
 
ق 10دبلومعلي الشر

ي21831ميسانأنثىعلية سعيد سهيم143974
 
ق 11دبلومعلي الشر

ي21831ميسانأنثىمنتىه خالد محمد321885
 
ق 12دبلومعلي الشر

ة عرير مجلي131072 سمير
ي21831ميسانأنثى

 
ق 13دبلومعلي الشر

ي21831ميسانأنثىشهد كريم شلش148904
 
ق 14دبلومعلي الشر

هدى عرير مجلي318899
ي21831ميسانأنثى

 
ق 15إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىروى كريم قاسم150670
 
ق 16إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىدعاء ماجد رشيد457065
 
ق 1بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىخديجة محمد كنفذ514120
 
ق 2بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء نارص عطية146174
 
ق 3بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء جلوب عطية457452
 
ق 4بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىدعاء باسم صدام143911
 
ق 5بكالوريوسعلي الشر

ي130457 شيماء شاكر العيثر
ي21831ميسانأنثى

 
ق 6بكالوريوسعلي الشر

ر خلف130307  امير
ي21831ميسانأنثىتف 

 
ق 7بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىمها طالب فنجان146496
 
ق 8بكالوريوسعلي الشر

ر149085 ي21831ميسانأنثىايناس هاشم حسير
 
ق 9بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزينب قنبل بخيت457103
 
ق 10بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء جاسب يونس149346
 
ق 11بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء قاسم محمد144038
 
ق 12بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزينب رزاق هاشم130584
 
ق 13بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىايمان محمد كنفذ223315
 
ق 14بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىدعاء جبار حبل319228
 
ق 15بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىحوراء عبدالسادة واحد514106
 
ق 16بكالوريوسعلي الشر

ر علوان143984 ي21831ميسانأنثىميادة حسير
 
ق 17بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىهدى هادي نارص148272
 
ق 18بكالوريوسعلي الشر

فرح كامل علي132123
ي21831ميسانأنثى

 
ق 19بكالوريوسعلي الشر

ر كنفذ144043 ي21831ميسانأنثىزينب عبدالحسير
 
ق 20بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء محسن وريثة147342
 
ق 21بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىسجا عالوي جاسم150917
 
ق 22بكالوريوسعلي الشر



ي21831ميسانأنثىايات باسم صدام321677
 
ق 23بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىهدى جاسب يونس149308
 
ق 24بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىذكرى خلف فرحان223413
 
ق 25بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىحوراء محسن جلة132095
 
ق 26بكالوريوسعلي الشر

غفران علي جاسم319001
ي21831ميسانأنثى

 
ق 27بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىانس احمد شهاب133080
 
ق 28بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىدعاء منير مهدي154432
 
ق 29بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىمريم حبيب شحيل147654
 
ق 30بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىهديل طالب فهد320411
 
ق 31بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىرغدة حسن جير133098
 
ق 32بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء حسن جير154404
 
ق 33بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىغفران عبدالمطلب بدر149093
 
ق 34بكالوريوسعلي الشر

ايمان علي شالكة150576
ي21831ميسانأنثى

 
ق 35بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىسمية داود سلمان132267
 
ق 36بكالوريوسعلي الشر

فاطمة علي باتول148970
ي21831ميسانأنثى

 
ق 37بكالوريوسعلي الشر

ر149328 ي21831ميسانأنثىارساء هاشم حسير
 
ق 38بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىدعاء جميل حريز224058
 
ق 39بكالوريوسعلي الشر

ر منشد143890 ي21831ميسانأنثىدعاء حسير
 
ق 40بكالوريوسعلي الشر

 عبدعلي149032
ر ي21831ميسانأنثىغدير تحسير

 
ق 41بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىازهار صبيح محمد146353
 
ق 42بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىفضيلة كاظم باتول144044
 
ق 43بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىشهد عمار حميد130709
 
ق 44بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزينب عباس مذكور150699
 
ق 45بكالوريوسعلي الشر

ر عبدالعباس144040 ي21831ميسانأنثىرقيه عبدالحسير
 
ق 46بكالوريوسعلي الشر

ي21831ميسانأنثىايناس داود سلمان321279
 
ق 47بكالوريوسعلي الشر

ي130509 هيفاء شاكر العيثر
ي21831ميسانأنثى

 
ق 48دبلومعلي الشر

ي21831ميسانأنثىارساء غالب هداوي318330
 
ق 49إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء سمير مجيد149038
 
ق 50إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىحوراء رحيم عطية146469
 
ق 51إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء مؤيد جبار147893
 
ق 52إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىرفل كامل خلف456914
 
ق 53إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء شهيد عزيز320622
 
ق 54إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىغفران باسم صدام318274
 
ق 55إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىرهام سعد عبد الزهرة148871
 
ق 56إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىتبارك غالب هداوي318800
 
ق 57إعداديةعلي الشر

ي152053
زهراء علي راضر

ي21831ميسانأنثى
 
ق 58إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىتبارك عبدالكريم جير223333
 
ق 59إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىهديل صباح شحيل132414
 
ق 60إعداديةعلي الشر

فاطمة علي عباس318247
ي21831ميسانأنثى

 
ق 61إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىلبثر عالء كريم223320
 
ق 62إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىمنتىه محمد مزعل149165
 
ق 63إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىصفاء ماجد حميد150880
 
ق 64إعداديةعلي الشر

هدى علي نوري514034
ي21831ميسانأنثى

 
ق 65إعداديةعلي الشر

ر150646 ي21831ميسانأنثىفاطمة خالد مفي 
 
ق 66إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىهدى رياض شيال132241
 
ق 67إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىاية رسول جلة143899
 
ق 68إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىرقية نارص سعيد149718
 
ق 69إعداديةعلي الشر



ي21831ميسانأنثىايمان صاحب بظي132402
 
ق 70إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىفاطمة ماجد جواد149937
 
ق 71إعداديةعلي الشر

ر143973 ي21831ميسانأنثىفاطمة جاسم شنير
 
ق 72إعداديةعلي الشر

ر148449 ي21831ميسانأنثىزينب عادل عبدالحسير
 
ق 73إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء رياض شيال132220
 
ق 74إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزهراء علوان نارص146646
 
ق 75إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزينب رحيم زبون457422
 
ق 76إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىارساء علي شالكة150558
 
ق 77إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىعال عباس علي149606
 
ق 78إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىساره مجيد جابر223656
 
ق 79إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىتبارك كويم شتيت224043
 
ق 80إعداديةعلي الشر

ي144041
ايات علي راضر

ي21831ميسانأنثى
 
ق 81إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزينب عبدالكريم علي133150
 
ق 82إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىنور عباس مذكور456942
 
ق 83إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىايالف خلف علي149283
 
ق 84إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىامنة جاسب خلف149066
 
ق 85إعداديةعلي الشر

 علي149984
ر ي21831ميسانأنثىرقية حسير

 
ق 86إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىنور كامل خلف149490
 
ق 87إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىسخر حميد جاسم149666
 
ق 88إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىبتول عبدالمطلب بدر149363
 
ق 89إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىزينب حسن سلمان143935
 
ق 90إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىغفران حبيب شحيل146801
 
ق 91إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىهدى جميل حريز457677
 
ق 92إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىرجاء جواد خلف132376
 
ق 93إعداديةعلي الشر

ي21831ميسانأنثىكواكب جبار سلطان143946
 
ق 94إعداديةعلي الشر

1ماجستيركميت21832ميسانذكرحيدر عبدالكريم قاسم120921

2بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد عبدالرضا عبد118644

3بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد علي كرم120950

4بكالوريوسكميت21832ميسانذكرصالح قاسم محمد126471

5بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد صاحب جبار300632

6بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي سلمان حسن356634

ر خلف جبار118598 7بكالوريوسكميت21832ميسانذكرتحسير

8بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعبدالكاظم شنيشل زامل440606

ر126551 9بكالوريوسكميت21832ميسانذكرميثم حسن حنير

ي عبد116647
ر راضر 10بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسير

11بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحيدر كاظم سعدون116294

ي95714
ان  ي رسر

12بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعقيل هانر

13بكالوريوسكميت21832ميسانذكركاظم شادي طاهر116468

14بكالوريوسكميت21832ميسانذكررياض شايع ثجيل393936

15بكالوريوسكميت21832ميسانذكررياض محمود جهاد492687

16بكالوريوسكميت21832ميسانذكرخالد جبار علي126643

17بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي امير عباس150762

18بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد جبار حسن300382

19بكالوريوسكميت21832ميسانذكررائد محمود جهاد492811

20بكالوريوسكميت21832ميسانذكراسماعيل جبار حسن300291

21بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي طالب جير513859

22بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي نهار مخيلف117384



23بكالوريوسكميت21832ميسانذكراسعد سعدون سلمان222702

ي440443
24بكالوريوسكميت21832ميسانذكريعقوب عباس كباسر

25بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد حامد صفر116450

26بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد الزم صالح117372

27بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي سعدون سلمان356851

28بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعباس جاسم قاسم393816

29بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعالء بشارة سدخان126623

30بكالوريوسكميت21832ميسانذكرغسان صبيح سعيد116484

31بكالوريوسكميت21832ميسانذكرليث رحيم مزهر126454

ر121172 32بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعبدالرزاق حسن حنير

33بكالوريوسكميت21832ميسانذكرهادي امير عباس317204

34بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسعد عبدالستار عبدالجبار118408

35بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد تركي جليل126532

36بكالوريوسكميت21832ميسانذكريحثر ذرب فرج118324

37بكالوريوسكميت21832ميسانذكرصالح محمد فعل492870

38بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد كريم عبد356740

39بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي مالك عبدالواحد116495

40بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحيدر جبار ساهي94282

41بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد جبار حمد121026

ي هالل كريم222757
42بكالوريوسكميت21832ميسانذكرهانر

43بكالوريوسكميت21832ميسانذكرايهاب حكمت صالح116595

44بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد صبيح عيدان126694

45بكالوريوسكميت21832ميسانذكربراء حكمت صالح316217

46بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسن مزهر جبارة91453

ي116522
47بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي موحان راضر

ر جبار ساهي299389 48بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسير

49بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحيدر صبيح عيدان120910

50بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحيدر نارص جاسم116230

51بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد حسن علي117653

52بكالوريوسكميت21832ميسانذكرهاشم داخل جودة317178

53بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي غازي معيدي116614

54بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعالء جبار حسن300315

55بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمرتضر عبدالكريم زيارة299593

ر بدر شلش117814 56دبلومكميت21832ميسانذكرعبدالحسير

57دبلومكميت21832ميسانذكرمحمد جمعة مجيد120818

58دبلومكميت21832ميسانذكرعلي بريسم عبد126524

59دبلومكميت21832ميسانذكرعلي عبدالسادة عطية121244

60دبلومكميت21832ميسانذكرعلي فاخر ديوان118560

61دبلومكميت21832ميسانذكرطاهر عباس بظي118171

ي440483
62دبلومكميت21832ميسانذكرجواد وري    ج صخر

63دبلومكميت21832ميسانذكرلؤي كريم رسن126613

64دبلومكميت21832ميسانذكرحيدر عبدالستار عبدالجبار316383

65دبلومكميت21832ميسانذكررزاق جبار ساهي150391

 علي عبد434529
ر 66دبلومكميت21832ميسانذكرحسنير

67دبلومكميت21832ميسانذكرحسن عبدالسادة عبدالعباس118119

68دبلومكميت21832ميسانذكرسجاد كريم نارص440508

69دبلومكميت21832ميسانذكروسام محمود عبد492893



70دبلومكميت21832ميسانذكرحمدي عبدالزهرة صالح121025

71دبلومكميت21832ميسانذكراحمد رشيد خريبط120880

72دبلومكميت21832ميسانذكرمهدي جابر مهدي434535

ر خلف جاسم222640 73دبلومكميت21832ميسانذكرحسير

74دبلومكميت21832ميسانذكرخضير عباس كاظم492850

ي120981
75دبلومكميت21832ميسانذكرحسن ثجيل شمخر

76دبلومكميت21832ميسانذكرفارس حافظ مطرود116267

77دبلومكميت21832ميسانذكرعامر عواد معيدي121174

78دبلومكميت21832ميسانذكرباسم عيدان حسن317313

79دبلومكميت21832ميسانذكرمهند كريم عباس121145

ر126514 80دبلومكميت21832ميسانذكرحيدر حسن حنير

81دبلومكميت21832ميسانذكرمسلم شياع كريم299909

 عبدالجليل علي117475
82دبلومكميت21832ميسانذكرمصطفر

 علي عبيد118078
ر 83دبلومكميت21832ميسانذكرتحسير

84دبلومكميت21832ميسانذكرعالء منذر نعيم317195

85دبلومكميت21832ميسانذكرجاسم عبد حسن492938

86دبلومكميت21832ميسانذكرمحمود بنوان حسن317059

87دبلومكميت21832ميسانذكرسجاد محمد الزم492778

ر نعيم492756 88دبلومكميت21832ميسانذكرسيف حسير

89دبلومكميت21832ميسانذكرطاهر غانم محمد492694

90دبلومكميت21832ميسانذكركرار كريم عبدالحسن117507

ي126563 يف عريثر 91دبلومكميت21832ميسانذكرعلي رسر

92دبلومكميت21832ميسانذكراحمد جاسم فرج118259

ي صكر299256
93إعداديةكميت21832ميسانذكرجميل عان 

ي زغير299429
94إعداديةكميت21832ميسانذكررحيم كوطر

95إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد كريم سعيد394005

96إعداديةكميت21832ميسانذكرحمزة عبدالكريم احمد126652

97إعداديةكميت21832ميسانذكرجالل بدر حنتوش118574

98إعداديةكميت21832ميسانذكركاظم برنو عطية116513

99إعداديةكميت21832ميسانذكرطارق عبدالزهرة عطية121195

100إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد قاسم مدير440571

1ماجستيركميت21832ميسانذكرفرقان خالد كشيش552839

2بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمصطفر نصيف جاسم126557

3بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسيف علي بريسم126689

4بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعبدالمهيمن جبار حمد152171

5بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد رياض سلمان126681

6بكالوريوسكميت21832ميسانذكرميثم مزهر جبارة91286

7بكالوريوسكميت21832ميسانذكرايوب عبدالحسن بهير222630

8بكالوريوسكميت21832ميسانذكررسول عبدهللا حسان492857

ي126482
9بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسعد كاظم عان 

10بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي ملك عبدالواحد120976

11بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي تري    ج زمام300410

12بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعمار طارق يحثر116379

13بكالوريوسكميت21832ميسانذكراركان شاكر محمد316243

14بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحمزة جمعة سعدون121106

15بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد دعير كريم299687

16بكالوريوسكميت21832ميسانذكرليث عبدالستار عبدالجبار116563



17بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمصطفر محمد خيون126448

18بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد عبدالزهرة فاضل126610

19بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي رحمن هالل93745

20بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي شويت عسكر121093

21بكالوريوسكميت21832ميسانذكررسول هاشم كشيش95036

22بكالوريوسكميت21832ميسانذكرقاسم رحيم جاسم440725

23بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمهدي رحيم علي117530

ر121116 24بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسن علي حسير

25بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي زنيد عبيد317276

26بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد كريم نارص126427

27بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد عبدالكريم قاسم121190

28بكالوريوسكميت21832ميسانذكررسول محمد سلمان94516

29بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي صادق جعفر126766

ي117553
ر شانر 30بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي حسير

31بكالوريوسكميت21832ميسانذكراباذر طارق يحثر118065

32بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعبدالزهرة خشفان كامل299885

33بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد حسن نارص299517

ي زبون126410
ر
34بكالوريوسكميت21832ميسانذكرصفاء عوق

 محسن علي126731
35بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمصطفر

36بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي سعد وضيح222234

37بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمصطفر محمد عبدالجبار95868

ر سلمان خلف222250 38بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسير

39بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد عبدالحسن عليوي222669

40بكالوريوسكميت21832ميسانذكررافد كريم صير150359

ي زبون120841
ر
41بكالوريوسكميت21832ميسانذكرضياء عوق

42بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد عودة عبود120777

43بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمصطفر جاسم قاسم393968

44بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحيدر رسمي علي126686

45بكالوريوسكميت21832ميسانذكركريم لفته فارس96088

46بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد صالح قرطاس120940

ي118808
ان  ي رسر

47بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعالء هانر

48بكالوريوسكميت21832ميسانذكررياض فيصل جاسم121098

49بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد جاسم محمد118735

50بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسام كريم مارد120952

51بكالوريوسكميت21832ميسانذكرموس عباس كريم222352

52بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسجاد صبيح عبود300085

53بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمود كاظم سعدون222082

ر خضير96793  ياسير
54بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمصطفر

55بكالوريوسكميت21832ميسانذكرجالل عبود نعيمة440296

56بكالوريوسكميت21832ميسانذكركرار طالب جير394152

57بكالوريوسكميت21832ميسانذكراركان ريسان فاخر117673

ر عبد حيال121013 58بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعبدالحسير

ر خزعل سعيد118141 59بكالوريوسكميت21832ميسانذكرامير

60بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد كاطع عبيد116584

61بكالوريوسكميت21832ميسانذكررسول كريم خلف118660

ر121022  علي حسير
ر 62بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسير

63بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد كريم جمعة492718



64بكالوريوسكميت21832ميسانذكرضخ مطشر عبد552322

65بكالوريوسكميت21832ميسانذكرقاسم محمد هادي121122

66بكالوريوسكميت21832ميسانذكرصادق كوز بدن120956

67بكالوريوسكميت21832ميسانذكرقحطان عدنان رحم513818

ر رياض سلمان126677 68بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسير

69بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي محمد زيارة222243

70بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد سلمان خلف222262

71بكالوريوسكميت21832ميسانذكرزيد خلف محمد120945

72بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد عالوي كوز126582

73بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد رحمن هالل121211

ي زبون116456
ر
74بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحمزة عوق

75بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد ستار جبار94347

76بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحمزة عجالن عبدهللا116587

77بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسجاد هاشم حسن556562

78بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمصطفر عبدالكريم زيارة96014

79بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي سالم محمد126749

80بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمرتضر نجاح عبدالسادة116305

81بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعلي عمار داخل492798

82بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد عبدالسادة علي126629

83بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسجاد عبد فعل96555

84بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمصطفر عمار عبدالزهرة117584

ر خضير عباس299473 85بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسير

86بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسن عجيل فارس127321

87بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسن سعيد علي222157

88بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسامر غانم محمد150790

89بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسجاد عبدالواحد محمود222103

90بكالوريوسكميت21832ميسانذكرمحمد زغير عبيد150848

91بكالوريوسكميت21832ميسانذكربهاء جاسم محمد300214

92بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسجاد حافظ عبدالواحد126725

93بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحيدر عمار داخل492806

94بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسجاد رحيم جمعة150455

ر126670 95بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسن حميد حسير

 علي عجيل118776
ر 96بكالوريوسكميت21832ميسانذكرحسير

ر كاطع121007 97بكالوريوسكميت21832ميسانذكرضياء حسير

98بكالوريوسكميت21832ميسانذكراحمد كريم جمعة150530

99دبلومكميت21832ميسانذكرعلي صاحب جبار222093

100دبلومكميت21832ميسانذكرعلي بشير خريبط317238

101دبلومكميت21832ميسانذكراحمد محمد عبدعلي552833

102دبلومكميت21832ميسانذكرحيدر جبار ماذي94675

103دبلومكميت21832ميسانذكرصادق دهلة حسن95947

104دبلومكميت21832ميسانذكرعلي نارص يوسف299922

105دبلومكميت21832ميسانذكرمصطفر اياد خلف118090

106دبلومكميت21832ميسانذكررسول فيصل جاسم121137

107دبلومكميت21832ميسانذكرعلي جبار علي96719

ي126521
ان  108دبلومكميت21832ميسانذكرمالك فيصل رسر

109دبلومكميت21832ميسانذكراحمد عبدالرزاق عبدالواحد222181

110دبلومكميت21832ميسانذكركرار علي عبد222378



 علي جبار150413
ر 111دبلومكميت21832ميسانذكرحسنير

112دبلومكميت21832ميسانذكرمصطفر بدر حنتوش126528

113دبلومكميت21832ميسانذكروليد خالد فيصل95973

ر شلش126420 114إعداديةكميت21832ميسانذكرمرتضر حسير

ر سعدون سلمان118432 115إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

116إعداديةكميت21832ميسانذكرحيدر رحيم جمعة121083

ر خالد كشيش117568 117إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

118إعداديةكميت21832ميسانذكراياد سعدون جير150659

119إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي وسام محمود116410

120إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد محمد جبار117608

121إعداديةكميت21832ميسانذكرمرتضر رحمن هالل121170

122إعداديةكميت21832ميسانذكرمسلم حمزة عبدالكريم91586

123إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد ميثم فاضل120972

ي317243
124إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد سالم كباسر

ي299726
ان  ر عزيز رسر 125إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

126إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي عبدهللا عبدالصمد492769

127إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد سعد فهد117513

128إعداديةكميت21832ميسانذكريوسف صادق جعفر513878

129إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد قاسم ماجود92014

130إعداديةكميت21832ميسانذكرحسن محمد زيارة150728

131إعداديةكميت21832ميسانذكرفارس مهدي عذافة317227

132إعداديةكميت21832ميسانذكركرار سعيد شويظي94616

ر فاخر222283 133إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي حسير

ي316162 134إعداديةكميت21832ميسانذكرحسن صاحب ناجر

ي121148
135إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي سالم كباسر

136إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد رسول شيخان299199

137إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد عادل عبدالوهاب440330

138إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد حسن خضير120875

139إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد ماجد جعفر542242

ي316128  خالد عريثر
140إعداديةكميت21832ميسانذكرمصطفر

ر سعد فاخر117988 141إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

ر سمير هاشم149601 142إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

143إعداديةكميت21832ميسانذكرحسن حيدر علي120890

144إعداديةكميت21832ميسانذكرعبدالرحمن ثامر محمود120827

145إعداديةكميت21832ميسانذكرصالح جاسم صاحب150497

146إعداديةكميت21832ميسانذكرمقتدى عبدالكريم زيارة300577

147إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد جعفر فرحان96649

148إعداديةكميت21832ميسانذكرمجتثر محمد خيون116283

149إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمدصادق علي بهيدل120835

ي150213
ان  ر رسر 150إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي حسير

151إعداديةكميت21832ميسانذكرالعباس مطشر شالل149895

152إعداديةكميت21832ميسانذكرمهند عودة عبود116534

153إعداديةكميت21832ميسانذكراسماعيل علي خضير117627

154إعداديةكميت21832ميسانذكررسول ستار جبار116626

155إعداديةكميت21832ميسانذكرمؤمل جمال خلف393726

156إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد محمد هادي552844

157إعداديةكميت21832ميسانذكرمرتضر محمد عبدالرضا300002



158إعداديةكميت21832ميسانذكرمصطفر محمد سعدون222152

159إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد قابل جواد117592

160إعداديةكميت21832ميسانذكركاظم مجباس حسن299847

161إعداديةكميت21832ميسانذكرحمزة ماجد عبدالواحد222218

ر عالء محسن118350 162إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

ر محمد موس440372 163إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

164إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد جابر كاصد222133

165إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد محسن تبينه149852

166إعداديةكميت21832ميسانذكريارس شاكر محسن93546

167إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد فالح حسن434524

168إعداديةكميت21832ميسانذكرحسن صالح صدام492835

ر جبار299529 169إعداديةكميت21832ميسانذكرمومل حسير

170إعداديةكميت21832ميسانذكرمنتظر قيس فرج117658

171إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد علي هيوي121246

172إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد ميثم حامد222684

ي222421
ان  173إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي عزيز رسر

174إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي سعدون عبد126589

ي خلف120926 175إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد صير

176إعداديةكميت21832ميسانذكركرار محمد عبود117997

177إعداديةكميت21832ميسانذكرمحسن كاطع مالح513925

ر121102  محمد حسير
178إعداديةكميت21832ميسانذكرمصطفر

179إعداديةكميت21832ميسانذكرزين العابدين قابل جواد121070

180إعداديةكميت21832ميسانذكرمقتدى محمد عبدالجبار299757

181إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي عبدالزهرة دواش126492

182إعداديةكميت21832ميسانذكرجعفر صادق عبدهللا120959

183إعداديةكميت21832ميسانذكرحسن سالم حامد126434

184إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد كاظم كوز95087

185إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي حسن جاسم118452

186إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي باسم جمعة117497

ر434547 187إعداديةكميت21832ميسانذكرمرتضر محمد حسير

188إعداديةكميت21832ميسانذكرحسن علي كريم356774

189إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي حامد سلمان150869

190إعداديةكميت21832ميسانذكرسيف علي كاظم117522

191إعداديةكميت21832ميسانذكرعالء رحيم جمعة126463

 هيلي مشكور317216
192إعداديةكميت21832ميسانذكرمرتضر

193إعداديةكميت21832ميسانذكرقاسم ملك عبدالواحد121065

194إعداديةكميت21832ميسانذكرعقيل كريم عبدالحسن117643

ر121177 ي حسير
195إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي راضر

196إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد جاسب كشيش93700

197إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد عماد خليفة118617

198إعداديةكميت21832ميسانذكرمنتظر عبدالرزاق عبدالكريم118220

199إعداديةكميت21832ميسانذكرمنتظر حيدر احمد492725

200إعداديةكميت21832ميسانذكرجعفر عماد خليفة118059

201إعداديةكميت21832ميسانذكرظاهر يحثر قاسم152122

202إعداديةكميت21832ميسانذكرعمار صالح قرطاس95594

ي نهار222075 203إعداديةكميت21832ميسانذكركرار عرنر

ي زبون117613
ر
ر عوق 204إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير



205إعداديةكميت21832ميسانذكرحمزة هاشم عودة152187

206إعداديةكميت21832ميسانذكرجعفر حبيب عنير299807

207إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد زامل عبيد528009

208إعداديةكميت21832ميسانذكرمنتظر خلف بلعوط434525

209إعداديةكميت21832ميسانذكرحسن حامد سلمان150939

ر527968 210إعداديةكميت21832ميسانذكركرار علي حسير

211إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد علي كعيد317088

ي عبد316515
212إعداديةكميت21832ميسانذكريارس هانر

213إعداديةكميت21832ميسانذكرحسن سلمان سعدون117484

214إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي جمال خلف393768

215إعداديةكميت21832ميسانذكرمصطفر نارص رسن492862

ر قوجان رحم117983 216إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

217إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد صادق جعفر94099

218إعداديةكميت21832ميسانذكرعباس فاضل كشيش121253

ي222775
ان  219إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد عزيز رسر

220إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي عايد غالي121019

221إعداديةكميت21832ميسانذكرسيف علي فرحان317284

222إعداديةكميت21832ميسانذكرمظهر تركي جليل126743

223إعداديةكميت21832ميسانذكرمسلم عقيل خلف222166

224إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد محمد جلوب150817

225إعداديةكميت21832ميسانذكرضياء حسن علي121074

226إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد محمد سلمان94570

227إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد عباس كريم150238

ر حميد117743 228إعداديةكميت21832ميسانذكرمنتظر حسير

229إعداديةكميت21832ميسانذكرعبدالمناف عبدالمطلب مطر121152

230إعداديةكميت21832ميسانذكريوسف مزهر مفتاح121047

ر صاحب جبار118299 231إعداديةكميت21832ميسانذكرحسنير

232إعداديةكميت21832ميسانذكرصباح حسن فالح120758

233إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد ذيبان ضباب299642

234إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد صالح قرطاس222405

ة116632 235إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد نارص عير

ي116426
ان  ي رسر

236إعداديةكميت21832ميسانذكرعمر هانر

237إعداديةكميت21832ميسانذكرحيدر محمد جلوب152104

 عبدعلي صدام317264
ر 238إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

239إعداديةكميت21832ميسانذكرزينالعابدن كريم جاسم492954

240إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد سابط نعيمة513958

ر عباس هواس440542 241إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

242إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي خماس عبد492763

243إعداديةكميت21832ميسانذكرمصطفر حسن جاسم121078

244إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد لفته فارس126759

245إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي سعد فهد222621

246إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد شاكر محمد299573

247إعداديةكميت21832ميسانذكرمؤمل سالم عذافة299828

248إعداديةكميت21832ميسانذكرجعفر ملك عبدالواحد117413

ر خلف222192 249إعداديةكميت21832ميسانذكرعلي حسير

250إعداديةكميت21832ميسانذكركاظم جبار عبود117646

251إعداديةكميت21832ميسانذكرعيىس رياض قاسم152215



252إعداديةكميت21832ميسانذكراحمد نارص عواد118247

253إعداديةكميت21832ميسانذكرمؤمل حيدر فاخر434539

254إعداديةكميت21832ميسانذكرسجاد سعدون سلمان222383

ر121156 ر محمد حسير 255إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

256إعداديةكميت21832ميسانذكرغيث رياض قاسم152086

257إعداديةكميت21832ميسانذكررسول نارص جاسم120861

258إعداديةكميت21832ميسانذكرمصطفر عودة عليوي222658

259بكالوريوسكميت21832ميسانذكرماجد عبدالواحد حمادي222206

260بكالوريوسكميت21832ميسانذكراسكندر حبيب خليفة317359

ي126509
261بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعادل مشكل عان 

262بكالوريوسكميت21832ميسانذكرواثق جعفر زياره317187

263بكالوريوسكميت21832ميسانذكرابراهيم حامد صفر317255

264بكالوريوسكميت21832ميسانذكرسعد جبار حسن116607

265بكالوريوسكميت21832ميسانذكرعادل جواد كاظم503203

266دبلومكميت21832ميسانذكرمالك امير عباس93195

267دبلومكميت21832ميسانذكرمازن عبدالزهرة عطية152140

ر ابراهيم رسن316090 268إعداديةكميت21832ميسانذكرحسير

269إعداديةكميت21832ميسانذكرسعد عواد معيدى126754

270إعداديةكميت21832ميسانذكروسام حسن سعدون116316

271إعداديةكميت21832ميسانذكرعيىس جاسم عبدالرضا150331

272إعداديةكميت21832ميسانذكرمحمد حافظ مطرود120885

1بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىندى فيصل رحيمه121207

ي120999
2بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىنرجس ثجيل شمخر

3بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىنعيمة عبداالمير جاسم152069

4بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىرباب جبار حسن116555

5دبلومكميت21832ميسانأنثىنشين عالوي عديل299359

6دبلومكميت21832ميسانأنثىزينب فاخر حمادي222647

7دبلومكميت21832ميسانأنثىحسام كاظم حسان94424

8دبلومكميت21832ميسانأنثىارساء هاشم مجيد434543

9دبلومكميت21832ميسانأنثىزهراء جاسم محمد118279

10دبلومكميت21832ميسانأنثىدعاء كاظم عبدهللا93371

دعاء علي حسن513843
11إعداديةكميت21832ميسانأنثى

12إعداديةكميت21832ميسانأنثىشيماء سعدون حميد316449

13إعداديةكميت21832ميسانأنثىايمان زياد خليفه117868

14إعداديةكميت21832ميسانأنثىزينب نجم خزعل120870

15إعداديةكميت21832ميسانأنثىزينب اسحق لعب116392

16إعداديةكميت21832ميسانأنثىبتول عباس حسن149693

1دكتوراهكميت21832ميسانأنثىغفران داخل بنيان150577

2ماجستيركميت21832ميسانأنثىهدى كريم عبد356699

3بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىرؤى نافع فليح222120

امل سامي نافض299940
4بكالوريوسكميت21832ميسانأنثى

5بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىزينب كريم عبد356674

6بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىاخالص هاشم معال149644

7بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىافراح صباح عيدان316310

زهراء صادق علي316471
8بكالوريوسكميت21832ميسانأنثى

9بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىرباب بنوان خلف222366

10بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىرسل ثائر خلف120916



11بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىتيسير كاظم كوز95553

12بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىاسيل جبار حمادي440417

13بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىزينب هاشم صاحب317295

14بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىعبير كاطع جاسم126603

ر جابر356879 15بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىمروة حسير

سارة علي بريسم126707
16بكالوريوسكميت21832ميسانأنثى

ر مطر118795 17بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىصابرين عبدالحسير

18بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىزينب عمار داخل317556

19بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىفاتن عاشور حبيب126636

نبا جبار علي126541
20بكالوريوسكميت21832ميسانأنثى

21بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىفاطمة صبيح عيدان126698

22بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىنور حامد سلمان150896

ر316533 23بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىمريم قاسم عبدالحسير

24بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىسارة ثائر خلف121005

25بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىصابرين كاظم حافظ126501

26بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىكوثر عبدالعباس عبدالكريم121204

27بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىعذراء كامل جبارة95689

28بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىشيماء عباس كاظم120993

29بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىسخر فالح حسن492748

30بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىرسل كريم خيون93797

31بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىرسى محمد عبدالجبار95901

غدير صادق علي316039
32بكالوريوسكميت21832ميسانأنثى

33بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىميسم احمد شهاب121061

34بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىشكران زياد خليفة527966

35بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىضخ لطيف عبدعلي300250

36بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىايات عجيل فارس118104

37بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىميادة داود سلمان317350

ر316278 38بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىسجا قاسم عبدالحسير

39بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىنهاد كاظم شويل126441

ي317565 40بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىفاطمة صاحب ناجر

41بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىزهراء سعدون عبد316256

ايات يعقوب تركي150186
42بكالوريوسكميت21832ميسانأنثى

43بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىدعاء ريسان غضبان300473

44بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىزينب محمد زيارة150743

45بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىسؤدد عمار شهاب95644

ي121128 46بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىساره طالب صير

47بكالوريوسكميت21832ميسانأنثىانعام قاسم شيال492924

48دبلومكميت21832ميسانأنثىفاطمة محمد زيارة150697

49دبلومكميت21832ميسانأنثىفاطمة عبدهللا رحيم120851

50دبلومكميت21832ميسانأنثىزينب باسم جمعة117398

51دبلومكميت21832ميسانأنثىغدير عبدالرضا ارحيم126595

فاطمة صادق علي316075
52إعداديةكميت21832ميسانأنثى

53إعداديةكميت21832ميسانأنثىغفران كريم موس513938

54إعداديةكميت21832ميسانأنثىارساء علي عبدالعزيز152152

55إعداديةكميت21832ميسانأنثىارساء فري    ح طاهر229377

ي117501 56إعداديةكميت21832ميسانأنثىسارة سالم صير

نور علي عبدهللا356826
57إعداديةكميت21832ميسانأنثى



58إعداديةكميت21832ميسانأنثىزهراء صباح حسن149825

59إعداديةكميت21832ميسانأنثىهديل بشير عبدالواحد120896

60إعداديةكميت21832ميسانأنثىوجدان عبدالعظيم زغير560348

61إعداديةكميت21832ميسانأنثىعبير عيىس جاسم150298

62إعداديةكميت21832ميسانأنثىفاطمة محمد عبدالجبار95823

63إعداديةكميت21832ميسانأنثىزهراء رضا كعيد316412

64إعداديةكميت21832ميسانأنثىنور محمد عبود121111

تبارك كريم علي299443
65إعداديةكميت21832ميسانأنثى

وق علي عجيل317220
66إعداديةكميت21832ميسانأنثىرسر

67إعداديةكميت21832ميسانأنثىاية رحمن هالل93636

68إعداديةكميت21832ميسانأنثىايمان حسن سعدون121038

69إعداديةكميت21832ميسانأنثىزهراء ثائر خلف116255

70إعداديةكميت21832ميسانأنثىزينب طارش كريم120781

71إعداديةكميت21832ميسانأنثىهدى عادل عبدالواحد316110

72إعداديةكميت21832ميسانأنثىسخر علي بريسم126738

73إعداديةكميت21832ميسانأنثىايات سعدون جاسب492946

74إعداديةكميت21832ميسانأنثىغدير محمد خيون117490

ي117576 75إعداديةكميت21832ميسانأنثىكوثر سالم صير

76إعداديةكميت21832ميسانأنثىرباب ناظم سالن126714

77إعداديةكميت21832ميسانأنثىزهراء ستار جير117468

78إعداديةكميت21832ميسانأنثىهبة عايد جبار121184

زهراء كامل علي117751
79إعداديةكميت21832ميسانأنثى

80إعداديةكميت21832ميسانأنثىشهد عيىس جاسم150262

ي كاظم300155 81إعداديةكميت21832ميسانأنثىدعاء صير

ي عنير492789 مريم حيثر
82إعداديةكميت21832ميسانأنثى

83إعداديةكميت21832ميسانأنثىزهراء عبدهللا رحيم118384

84إعداديةكميت21832ميسانأنثىنور باسم جمعة120733

85إعداديةكميت21832ميسانأنثىاالء رياض سلمان316228

86إعداديةكميت21832ميسانأنثىايات سعد مزعل116574

87إعداديةكميت21832ميسانأنثىزهراء شياع كريم299668

ي122571  عبدالكريم لعيثر
1ماجستيرالكحالء31834ميسانذكرمصطفر

2ماجستيرالكحالء31834ميسانذكرالهيثم عبدالرحيم طارش122264

3دبلوم عاليالكحالء31834ميسانذكرمحمدرضا سعدون عبدالكاظم430975

4بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكركريم محسن عجر339279

ي سعودي122816
 
5بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكريوسف رزوق

6بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرجواد عبدالكاظم حمادي515049

ي مهاوي119769 7بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرقاسم لعيثر

8بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرناظم جمعة نض342240

9بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرناظم عبدالزهرة زبون185529

10بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحسن حيدر مزبان339301

11بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرفالح حسن سدخان514654

12بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحازم قاسم محمد244269

13بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكراحمد عبدالواحد كاظم431075

14بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمهند شمل هنيد338808

ي لباس122202
15بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرسالم راضر

ي سعودي118973
 
16بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمصطفر رزوق

ر339051 17بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعلي عبدالرضا حسير



18بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكربشير محمد سعيد338918

ي مهاوي185506 19بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرباسم لعيثر

20بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمحمود شاكر عودة549998

21بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحيدر عوده نارص185551

22بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعبدالصمد كريم يوسف339846

23بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرقاسم فاضل وحيد340097

ر338073 24بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرضياء سعدون حسير

25بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكراحمد جاسم محمود122761

26بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمهند حميد عبدالكريم338510

27بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكراحمد عوده نارص185503

28بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمحمد حسن جلوب549972

29بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعلي كريم طاهر185570

ر جمعة عبيد119205 30بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحسير

ر349370 31دبلومالكحالء31834ميسانذكرعلي عبعوب زبير

ر نعيس246042 32دبلومالكحالء31834ميسانذكرمحمد حسير

33دبلومالكحالء31834ميسانذكرمحمد اسماعيل نارص185558

34دبلومالكحالء31834ميسانذكرباسم فيصل شياع118952

35دبلومالكحالء31834ميسانذكرعلي محمد شميل430629

ر مهدي430995 36دبلومالكحالء31834ميسانذكرميعاد عبدالحسير

37دبلومالكحالء31834ميسانذكرمحمد شميس غضيب246119

38دبلومالكحالء31834ميسانذكرخضير عباس محيسن122666

39دبلومالكحالء31834ميسانذكرعلي عبدهللا خلف244218

40دبلومالكحالء31834ميسانذكرنارص عبدالحسن سميع338766

ي سعودي119565
 
41دبلومالكحالء31834ميسانذكراحمد رزوق

42دبلومالكحالء31834ميسانذكرعلي خلف ابراهيم342375

43دبلومالكحالء31834ميسانذكراحمد مزعل بدن246385

44دبلومالكحالء31834ميسانذكرخليل ابراهيم لفته339862

45دبلومالكحالء31834ميسانذكراسعد دعيم حمدان342331

46دبلومالكحالء31834ميسانذكرعلي حافظ غضيب122261

ر شالل339253 47دبلومالكحالء31834ميسانذكرعبدالقادر عبدالحسير

48دبلومالكحالء31834ميسانذكرمثثر سليم كاظم339318

ر غايب صدام338838 49دبلومالكحالء31834ميسانذكرحسير

50دبلومالكحالء31834ميسانذكرمرتضر محسن جواد539563

51إعداديةالكحالء31834ميسانذكرسعد جارهللا مظلوم185598

52إعداديةالكحالء31834ميسانذكركاظم جلوب باتول430602

ي جودة185615
ر رسونر 53إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعبدالحسير

54إعداديةالكحالء31834ميسانذكريارس كاظم محسن119166

55إعداديةالكحالء31834ميسانذكرواثق كريم محسن338710

1ماجستيرالكحالء31834ميسانذكرحيدر حكيم فويد122659

2بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمنتضر احمد عبود122819

3بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعلي سليم كاظم430916

4بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعلي حمود جعفر122886

ر غازي مخي122224 5بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحسير

6بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحيدر جعفر يوسف122155

7بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمسلم عقيل اسماعيل119752

8بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكركرار محسن عودة122884

9بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرماهر خالد مالك122689



10بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعباس مالك فالح122259

122711
ر
11بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكراحمد علي لوق

12بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمهند علي عبعوب337679

13بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكراحمد عباس حسن340049

14بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكركلظم عليوي محيسن122216

ر مسلم430670 15بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعقيل حسير

ي122544
16بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمهدي عباس كباسر

17بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحسن حمود جعفر122730

18بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعلي محمد درسر119593

19بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكراحمد شامل عبدهللا338533

20بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعلي هادي اسماعيل119748

ر عويز119133 21بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرسجاد حسير

22بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعقيل عبدالزهره جبار122140

23بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمصطفر وليد خالد245075

24بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمرتضر ستار جبار118722

25بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكررضوان علي عبدالكريم185564

26بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحيدر دعيم حمدان122664

ي122794
27بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمحمد عبدالكريم عان 

ر185577 28بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحسن مجيد حسير

ر122753 29بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكراكرم حسن ياسير

30بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعقيل سليم خلف185541

ي122839
ر راضر 31بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمناف حسير

32بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكراحمد رحيم عباس122162

ر مالك فالح122211 33بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحسير

34بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرصادق دينار جوجة118943

35بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعقيل حافظ دعير243770

36بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمحمدمهدي يوسف فلخي339194

ر محمد سعيد243586 37بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحسير

38بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمحمد كاظم نعيمة119224

39بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرحسن خالد سالم122889

ي185575 40بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرميثم جبار هليخر

41بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرباقر كاظم شتال122797

42بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمحسن عبدهللا جعفر514598

43بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرمهند نارص جميل339162

44بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعباس وحيد نعيمة118645

هللا مسلط118897 45بكالوريوسالكحالء31834ميسانذكرعباس خير

46دبلومالكحالء31834ميسانذكربهاءالدين سعدون حنون122147

47دبلومالكحالء31834ميسانذكرمحمد علي كريم122277

48دبلومالكحالء31834ميسانذكرباقر عباس كباش243918

 علي محمد185604
ر 49دبلومالكحالء31834ميسانذكرحسير

50دبلومالكحالء31834ميسانذكرعباس خلف ابراهيم246200

51دبلومالكحالء31834ميسانذكرعلي حميد ماذي185621

ر كطوم122669 52دبلومالكحالء31834ميسانذكركرار حسير

53دبلومالكحالء31834ميسانذكرناطق هاشم عذير340124

ر338595 54دبلومالكحالء31834ميسانذكراحمد عبدالرضا حسير

55دبلومالكحالء31834ميسانذكرقيض محسن درسر118705

ي122848
56دبلومالكحالء31834ميسانذكرمسلم حسن راضر



57دبلومالكحالء31834ميسانذكركرار كريم فانوس431054

58دبلومالكحالء31834ميسانذكرمنتظر محمد عبدالكريم185534

ر122727 59دبلومالكحالء31834ميسانذكرعقيل جمعة حسير

60دبلومالكحالء31834ميسانذكرداود سالم حسن185550

61دبلومالكحالء31834ميسانذكرمرتضر هاشم عذير122770

 علي لفته122170
ر 62دبلومالكحالء31834ميسانذكرحسير

63دبلومالكحالء31834ميسانذكرسجاد سالم عيدان538951

64دبلومالكحالء31834ميسانذكرعلي احمد جبارة122591

65دبلومالكحالء31834ميسانذكرمحمدباقر عبدالزهره سلمان514809

ي اسماعيل119146
ر راضر 66دبلومالكحالء31834ميسانذكرحسير

ر122627 67دبلومالكحالء31834ميسانذكرعلي عباس محسير

68دبلومالكحالء31834ميسانذكرمحمد جاسم محمد118625

69إعداديةالكحالء31834ميسانذكرسالم كاظم عذيب430751

ر موس185590 70إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعالء حسير

ي122810
71إعداديةالكحالء31834ميسانذكراحمد فاخر ماسر

72إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمسلم حسن جلوب245361

73إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمهدي محسن عودة514736

ر سالم رحيمة122859 74إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسير

75إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعباس عبد عذافة122877

هان342397 ر رسر 76إعداديةالكحالء31834ميسانذكرصادق حسير

77إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمحمد جمعة عبدالسادة122785

78إعداديةالكحالء31834ميسانذكرسجاد فاضل حميد122648

79إعداديةالكحالء31834ميسانذكراحمد جاسم محمد122695

ي185518
80إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمحمد فاخر ماسر

81إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمؤيد علي عبعوب243864

 علي سالم185567
ر 82إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسير

83إعداديةالكحالء31834ميسانذكرجعفر صباح جاسم185514

ي هاشم عذير122184
84إعداديةالكحالء31834ميسانذكرراضر

85إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسام سالم يارس118963

86إعداديةالكحالء31834ميسانذكرسعد علي عيىس338623

87إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعباس عالوي كريم243824

88إعداديةالكحالء31834ميسانذكرابوالحسن علي عبدالكريم339810

89إعداديةالكحالء31834ميسانذكراحمد بدر ماجد122862

90إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمرتضر رعد عبدالصاحب514747

 علي جمعة122843
ر 91إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسير

92إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعباس قاسم عبدالسادة122803

93إعداديةالكحالء31834ميسانذكركرار هامل غانم338458

94إعداديةالكحالء31834ميسانذكراحمد سعد جير246236

ر حسن صدام339009 95إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسير

96إعداديةالكحالء31834ميسانذكراحمد جاسب لفته122739

97إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعلي كامل عودة430857

ر عبد عذافة119010 98إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسير

ر كطوم185517 99إعداديةالكحالء31834ميسانذكرباقر حسير

100إعداديةالكحالء31834ميسانذكرابراهيم عبدالجبار كيلو339293

101إعداديةالكحالء31834ميسانذكرسجاد محمد عبدالحسن122879

102إعداديةالكحالء31834ميسانذكرابراهيم حسن ابراهيم342289

103إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعلي عبدالزهرة سلمان514831



104إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمصطفر عبدالزهرة حسن122283

ر حميد فالح185520 105إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسنير

106إعداديةالكحالء31834ميسانذكرفالح عبدالسالم فالح339939

107إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمسلم عقيل محمد514609

108إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمحمد يعقوب يوسف538965

109إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعباس حسن عبدالهادي119598

110إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسن كامل طعمة122856

ر244550 111إعداديةالكحالء31834ميسانذكرشير محمد حسير

112إعداديةالكحالء31834ميسانذكرابراهيم كاطع ابراهيم185524

113إعداديةالكحالء31834ميسانذكريحثر عبد فالح338954

ر عالوي كريم118917 114إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسير

ي حامد حسن246331
115إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمتف 

116إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعقيل سعدون زغير185625

117إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمؤمل سالم نعيم538989

118إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعباس كريم هليل244386

ر محمد118922 119إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعباس حسير

 سامي صاحب243678
ر 120إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسير

121إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعباس كاظم خلف342227

122إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعدنان سلطان اجليب118927

123إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعلي حسن خلف119031

124إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمحمد مهدي صالح342312

125إعداديةالكحالء31834ميسانذكرسجاد عليوي لفته538954

ر احمد عبود122189 126إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسير

127إعداديةالكحالء31834ميسانذكراحمد علي حافظ122892

ي185573 128إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمجتثر جبار هليخر

129إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمحمد كريم بان119245

130إعداديةالكحالء31834ميسانذكركرار محسن جوجة338674

131إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسن علي محسن514590

ر عويز122721 132إعداديةالكحالء31834ميسانذكركرار حسير

ر عاشور185630  حسير
133إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمصطفر

134إعداديةالكحالء31834ميسانذكرهادي كاظم خلف342158

135إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمحمدالباقر احمد عبود339329

136إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمحمد حمود جعفر122734

137إعداديةالكحالء31834ميسانذكركاظم صير جاسم122851

138إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمحمد جواد كاظم122692

ر122881 139إعداديةالكحالء31834ميسانذكرسجاد علي عبدالحسير

140إعداديةالكحالء31834ميسانذكرمنتضر كاظم جلوب430883

ر كاظم185523 141إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعلي تحسير

142إعداديةالكحالء31834ميسانذكرسجاد دعير كريم185545

143إعداديةالكحالء31834ميسانذكراحمد صير جاسم122867

144إعداديةالكحالء31834ميسانذكركرار حسن جلوب122709

145إعداديةالكحالء31834ميسانذكرحسن صالح عبدالمهدي185530

ي185543
ر راضر 146دبلومالكحالء31834ميسانذكرعقيل حسير

147إعداديةالكحالء31834ميسانذكرنارص اسماعيل نارص430692

ر122287 148إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعقيل علي حسير

149إعداديةالكحالء31834ميسانذكرعيىس خربوط علي118683

150إعداديةالكحالء31834ميسانذكرفوزي حريجة شبيب122827



1دبلوم عاليالكحالء31834ميسانأنثىاالء عبدالزهره سلمان514864

ة سعيد محمد246166 2بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسمير

اشواق غازي عبدعلي539019
3بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثى

4بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسهاد عبدالزهرة حمادي244715

5بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىدعاء حسن حمادي515086

6بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزينب فاضل فعل552274

اسيل علي اسماعيل243962
7دبلومالكحالء31834ميسانأنثى

8دبلومالكحالء31834ميسانأنثىنجاح قاسم ساجت246281

زهراء علي كريم185533
9دبلومالكحالء31834ميسانأنثى

10دبلومالكحالء31834ميسانأنثىزهراء عباس حسن339122

11دبلومالكحالء31834ميسانأنثىطيبة حسن جبار119155

12إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىزهراء حسن جبار559647

13إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىحوراء كاظم جعفر559665

1بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسارة فارس اجليب122677

2بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىنورة غازي عيدي430624

ي515259 3بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىهدير جبار هليخر

4بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىرسور خزعل جوى119778

5بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزينة حسن جبار122845

6بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسهاد عبدالزهرة عواجة119251

7بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسخر كاظم معيدي118911

8بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسبا جعفر مطشر122750

9بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزهراء مهدي عامر122559

10بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىحوراء وليد شواي122200

11بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسكنة خزعل جوي244791

12بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزهره جلوب عباس185592

ي119231
13بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزينب جلد راضر

14بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسحر عدنان عبود119080

ي122704  لعيثر
ر 15بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىهاجر حسير

16بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىلينا صالح جبار122195

17بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىرسى عباس فعل122699

18بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزينة صالح جبار122149

19بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىبيداء حواس صفوك185559

20بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىورود عباس فعل339994

ر430822 21بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىايمان عصام حسير

22بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىاسوان شمل هنيد244348

23بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىايناس عالوي كريم119735

24بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىدالل كريم عطوان118766

25بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىرنا موزان محسن119791

ر عاشور185628 26بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىفاطمة حسير

ر338409 27بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىصابرين كريم حسير

28بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزهراء عبدالهادي مسلط122151

29بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزينب الهيثم عبدالرحيم122270

ي119576
30بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىاسماء ستار راضر

ر عبدالعباس119187 31بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسمية عبدالحسير

32بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزينب كريم مسعود122196

33بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزينب عبدالزهرة سلمان514775

34بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىعذراء محمد عبدالحسن119789



35بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىنورة جمعة عباس244982

36بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىزهراء محمد جاسم338890

37بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىمروة ستار جبار122279

ر122847 38بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىشيماء كريم حسير

ين تحرير رحيم122870 39بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىشير

40بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىرسى سليم كاظم538958

41دبلومالكحالء31834ميسانأنثىسمية ستار جبار122612

ر برغال243521 42دبلومالكحالء31834ميسانأنثىسهام حسير

43دبلومالكحالء31834ميسانأنثىرسل هادي اسماعيل119236

44دبلومالكحالء31834ميسانأنثىصابرين كاظم جعفر119792

ر337873 45إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىايمان محمد حسير

ر عبدالزهراء514631 46إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىدعاء حسير

47إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىميادة حميد كاظم185611

48إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىزينب رحيم عباس430841

ر عاشور185521 49إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىايه حسير

50إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىزهراء يوسف حميد122532

51إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىطيبة الهيثم عبدالرحيم122197

ر430798 52إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىميسون عصام حسير

53إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىزهراء خضير عباس122737

54إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىزهراء فاضل عليوي244088

ر جري338857 55إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىرقية حسير

56إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىفاطمة حميد طاهر185511

57إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىفاطمة جاسب حسان122844

58إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىزينب خضير عباس122618

59إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىنرجس علي حمدهللا185515

60إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىشيماء عالوي كريم119604

ر شالل339273 61إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىهاجر عبدالحسير

62إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىمالك فاضل فعل119557

63إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىزينب مهدي صالح342428

64إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىغفران عدنان عبود185510

ي244883 65إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىلباب جبار هليخر

66إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىسهام قاسم عبدالواحد514675

67إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىهدى طالب شالل514642

68إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىريام صالح جبار122716

ايه علي محمد185548
69إعداديةالكحالء31834ميسانأنثى

ر سعد عبدالزهرة119262 70إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىبنير

71إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىمعصومة منشد صالح122841

72إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىمكية جابر عبدالصمد185508

73إعداديةالكحالء31834ميسانأنثىامنة محمد هاشم243626

74بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىسندس عبود عباس119731

75بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىبتول نجم عامر122683

76بكالوريوسالكحالء31834ميسانأنثىبثينه نجم عامر122176

ر محمد متليك252910 1ماجستيرقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

2ماجستيرقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد علي جمعة252784

3دبلوم عاليقلعة صالح31835ميسانذكرقضي ليلو عبدالحسن212374

4بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرجبار احمد بشارة221621

5بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرجواد عودة حسن398014



6بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعدنان عبدالكاظم خليفة343719

7بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد عبدالرضا حسان398030

8بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرداود محيسن داود252756

ر وحيد صادج252816 9بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

10بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمهدي محسن كاظم217674

 علي جمعة344027
11بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر

12بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد جاسم طه521324

13بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي جمعة سالم212617

14بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد علي عبدالحسن252717

15بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمصطفر حطيحط عبدهللا252751

16بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد عاشور محمد343671

17بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسن عنيد حسن344085

18بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد حسن مجيد252667

19بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد عبدالصمد محيبس229345

20بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكررعد ثكب عبدالحسن18371

21بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرسعد محسن كاظم343740

ر افليفل252827 22بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمشتاق حسير

23بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر غازي كاطع221637

24بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر عبدالرحيم عبود212535

25بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد قاسم زماط20726

26بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد عبدالصمد محيبس397918

27بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر محمد عزيز252788

28بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد عبدالحميد احمد344808

29بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد عبدالزهرة خليفة343644

30بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعدي طعيمة حسن217902

ر521344 31بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد معن حسير

32بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرميمون قاسم علي218165

33بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرصالح جبار فرج212619

34بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرصفاء علي يارس212350

ر عبدالرضا252907 35بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعمر عبدالحسير

36بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعماد جاسم محمد561509

37بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر عبدالرزاق جبار22538

38بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي عبدالستار صالح353401

39بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرسعد جاسم محمد215388

40بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد كاظم علي344802

يف224558 41بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد عبيد رسر

42بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعبدهللا طالب عبدهللا397458

 علي عبدالحسن252691
43بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمصطفر

44بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعبدالجبار قاسم سالم344783

45بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمالك هاشم فليح344115

46بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرازهر احمد جاسم225198

47بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسن هادي صالح397475

48بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر حمد هاشم252831

49بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركرار عباس فاخر344169

50بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعبدهللا نجم كزير521223

51دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحسن كامل عويد343972

ي خنجر538769 52دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد عرنر



53دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر كاظم سالم32251

54دبلومقلعة صالح31835ميسانذكروسام غازي عبدهللا252898

ي حميد521376 55دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر صير

ر جمعة عبيد343938 56دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعبدالحسير

57دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحميد طعمه مايع341962

58دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر عباس فاخر521335

59دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرسالم حطحوط بداي252835

60دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرخضر عباس نتغ252809

61دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر عبدهللا عبدالوهاب521213

62دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرفرقد حميد طعمه340770

 علي جمعة252655
ر 63دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرتحسير

64دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعبدهللا عيدان حريجة344002

65دبلومقلعة صالح31835ميسانذكراحمد هادي عبدعلي521218

 عبدعلي252770
ر 66دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد حسير

67دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر سعدون حسن252786

68دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحسن طاهر حسن521327

ر حلو22512 69دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعلي عبدالحسير

70دبلومقلعة صالح31835ميسانذكروسام قاسم حسن343989

71دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد حمد حميد252892

72دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرنجم عبدالزهرة خليفه521326

73دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرامير عبدعلي جلوب521346

74دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرناطق جاسم عبود212594

 علي طاهر344818
ر 75دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرتحسير

76دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمجيد قاسم سالم340973

77دبلومقلعة صالح31835ميسانذكركرار علي عبدالحسن221630

ف قاسم هاشم252762 78دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرارسر

79دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد شعبان مهدي397387

80دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرذوالفقار عباس حطحوط343709

81دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمهدي علك هليل252820

82دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحسن عبد شوي    ع252828

83دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد سعد حسن341150

84دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد علي بدر342363

85دبلومقلعة صالح31835ميسانذكراشكارة ليلو عبدالحسن212382

86دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر محمد عبدالحسن212353

87إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعالء قاسم حسن217925

88إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركريم هاشم جلوب217416

ر مجيد521334 89إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر حسير

90إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعباس جاسم رسن217476

1دكتوراهقلعة صالح31835ميسانذكراحمد قاسم علي343891

2بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد حسن غانم18169

ر محمد الزم218622 3بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

4بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد خيون عبدالحسن341211

5بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكريوسف محمد جمعة217037

6بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرغانم حسن غانم224051

7بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركرار حيدر جلوب344099

8بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد حسن جاسم218524

9بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد سعيد فرحان217500



10بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركرار كريم سعيد343846

11بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعمار عبدالمجيد جلوب212615

12بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسن عبود خلف218577

13بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركرار لطيف عذار212357

ر سعيد فرحان217520 14بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

15بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي اسماعيل فرحان217561

ي زيارة396166 16بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد ناجر

17بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعصام فرحان جمعة341293

18بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد عبدالسميع صحن212602

19بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعباس كاضم قاسم215429

20بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعباس احمد جاسم20860

21بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر جبار احمد221529

22بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكريحثر علي حسن521225

23بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعادل خضير عبدالعباس343673

24بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد كاطع علي341902

25بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر احمد جاسم224011

26بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمصطفر محمد عبدالرضا21486

ر محمد252742 27بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرفاضل عبدالحسير

 علي521313
ر 28بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي حسير

29بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسن حامد جبار217179

30بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي عبدالزهرة شنتة252725

ر17604 31بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسن كريم ياسير

32بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرالمنتظر حسن حمادي221624

33بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرامجد حميد طعمة344073

34بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرنجم مقداد نجم212365

35بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرزين العابدين شفيق نجم221629

36بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد خلف بشيت395144

37بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركاظم مهدي محسن212540

38بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي قاسم محمد18071

39بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرضياء عبداالمير حسن343650

40بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر كامل هادي341253

41بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحسان عبدالجبار بالسم217085

ي21244
42بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعباس رمضان امتانر

43بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعباس علي شغيت521315

44بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمدعلي جعفر طه340729

45بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحبيب كاظم حمادي521232

46بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرهشام هاشم رضيو18826

ر218912 47بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعامر كريم حسير

48بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر عادل جعفر221651

49بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد علي طالب22534

50بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرضياء ابراهيم داود397526

51بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي محمد حميد395044

52بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكريوسف حسن جري    ح22519

53بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد مجيد قاسم252635

54بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمصطفر نجم عبد22533

 علي شهاب397701
ر 55بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

ر عبود22513 56بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعالء حسير



ر حاتم قاسم343682 57بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

58بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكريحثر مالك جبار212618

59بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسن سالم رحيم215359

60بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد ابراهيم حسن224590

61بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرشهاب علي شهاب397680

 علي زيارة22535
ر 62بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

63بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي محسن واجي218480

64بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد ادعم صكر22517

65بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركرار علي شهاب397637

66بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي خليفة عطوان218829

ر محمد جاسم343655 67بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

 علي قاسم397900
ر 68بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

69بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمنتظر حسن اعطية344016

70بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي محمد كاظم218724

71بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر زمان محمد341047

72بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد فرحان حسن218653

73بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركرار علي عبدالحسن212621

74بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي جاسم فليح224392

75بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرهادي عبدالرزاق حمود252837

76بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكروئام عبد موات22246

77بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرسالم داود طارش342451

78بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركرار علي عبدالوهاب343736

79بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكركاظم قاسم عودة224364

يف20913 80بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي عبيد رسر

ر229370  علي حسير
ر 81بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

82بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرحسام هاشم رضيو19257

83بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد شفيق نجم344020

84بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرفيصل عبدالحميد كاطع18716

85بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي محسن زيارة521331

86بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكراحمد علي شهاب397614

87بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر كامل ارجيان21260

88بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرمهند محسن داود17544

89بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكريوسف محسن زيارة22531

90بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي حسن غانم224196

ر مالك344024 91بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد حسير

92بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعلي عبدالرزاق عبد343700

93دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعالء جواد كاظم340816

94دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحسام عبدالرضا جلوب343838

ر مجيد218513 95دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمجيد حسير

96دبلومقلعة صالح31835ميسانذكريوسف مجيد قاسم252866

97دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعالء عبد شذر252777

98دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعقيل قاسم جلوب221617

99دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعلي عبدالحكيم حميد22518

100دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر محمد جبار343666

101دبلومقلعة صالح31835ميسانذكريارس عبدالزهرة عبودي20089

102دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرمصطفر محمد جميل344153

ي خنجر343902
103دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرطالب منان 



104دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعباس علي طاهر521339

105دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعلي جاسم جلوب340614

ر22520 106دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر كريم حسير

ر عبدالحميد جبار343830 107دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

108دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرصادق هيثم عبدالرزاق521323

109إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرباقر محسن واجي229460

110إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحمزة عباس مارد561496

111إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي داود عبار221623

112إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمنتظر جير فاخر395516

113إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركرار قاسم حسب343876

114إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي عباس فاخر341077

115إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمؤيد علك هليل252781

116إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكروارد رحيم سماري252653

117إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد عبد كاطع22391

ر عبود20895 118إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكريارس حسير

119إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد عودة شناوة511097

ر جبار طليع511093 120إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

121إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركاظم هاشم فليح252686

122إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمروان حامد هادي343688

ر حيدر جلوب252805 123إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكربنير

124إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد حاتم فرحان221631

125إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرماجد رحيم كاظم521348

126إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد محمد حميد343857

ي يعقوب22532
127إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحمزة غثر

128إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرموس سعد شامل343884

129إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسن علي عبدالرحمن229519

130إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرضياء داود طارش342473

131إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمصطفر عباس جويد21835

 علي قاسم225009
ر 132إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

ر ستار جير22527 133إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

ر جاسم عبود561500 134إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

 علي جمعة215479
ر 135إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

136إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكروسام محمد جمعة221551

137إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد راهي حميد212603

ر صادق252848 138إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرصادق حسير

ر حلو22523 139إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرزين العابدين عبدالحسير

140إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد حسن مجيد252694

141إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد عادل عبدالرضا212613

ي قاسم212556
142إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرصادق راضر

143إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد عبدالحسن حلو22521

ر218418 144إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحسن قاسم عبدالحسير

145إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد حاتم محمد342401

ر هادي20592 146إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي حسير

ر22360 147إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد محمد حسير

ر كامل215511 148إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي حسير

ر هاشم حمدان218919 149إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

ر كاظم هاشم19987 150إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير



151إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمؤمل سالم حمدان252798

152إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرقيض حيدر كاظم348718

153إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد مهند صبيح212593

154إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعبدهللا سالم رحيم252873

ر قاسم محمد20931 155إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

ر252766 156إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسن عالء حسير

157إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد حيدر كاظم32254

158إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرباقر محسن داود252877

159إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمهدي حسن ناطور224161

160إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعباس عيىس خليل252661

161إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعقيل شبيب شلتاغ252782

ر محمد نسيم22497 162إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

163إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرجعفر كريم سهيمة252800

164إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركاطع عبد كاطع22515

165إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسن علي قاسم397866

166إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد عبدالزهرة شنتة252795

167إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد عبدالمجيد جلوب212527

168إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحمزة قاسم زماط252641

ر218449 ر عالء حسير 169إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

ر عجل344008 170إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعقيل حسير

171إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد احمد حمادي252857

172إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد باقر ميثم حسن341699

هاد22514 ر زويد رسر 173إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

174إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد كاظم حسن218594

ر521345 ر ماجد ياسير 175إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

176إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسيف محمد لفته22341

177إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد رحيم جليب19354

 مكي217311
ر 178إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي تحسير

179إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمنتظر حاتم فرحان252842

هاد252709 180إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسالم خالد رسر

181إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحمزة حاتم محمد344048

182إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمهدي خلف جالب252802

ر حلو22381 183إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد عبدالحسير

184إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمصطفر يعقوب يوسف561505

185إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعباس كريم نعيمه343659

186إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعباس عنيد جليب221644

187إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمنتظر عبدالحسن حلو22522

188إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركرار نعيم دريعم221619

ر جلوب252865 189إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكريوسف حسير

190إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركرار اسماعيل حسن217358

191إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي فارس خلف252810

192إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي عبدالزهرة خليفه252699

193إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمرتضر بدر ثكب21590

194إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرهادي ابراهيم حسن22511

ر212530 195إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعباس علي حسير

196إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرفاضل علي حسن521226

ر موينع صالح252763 197إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير



198إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرشهيد حامد سالم397818

199إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد عبدالزهرة نارص252833

200إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعباس كاطع جليب252744

201إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركرار حيدر عبدالرزاق21863

202إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراكرم فالح كريم342382

203إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد رحيم جليب20368

ر صانع عطوان252799 204إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسنير

205إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد جاسم شايع344080

206إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي ستار جير252811

207إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراركان فرحان حسن218745

208إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرانور صباح جمعة216944

209إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي خماس فلس521310

ر جاسم زيارة349200 210إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

 عبدعلي252844
ر 211إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعبدهللا حسير

212إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد مصدق عبدالمطلب221626

ر داود جبار212560 213إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكربنير

214إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد جلوب عبدهللا218877

215إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمقتدى غانم جاسم343855

216إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسيف عبدالسميع صحن212600

217إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد احمد بشت20292

 عبدعلي221648
ر 218إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعقيل حسير

ر ايوب يوسف344250 219إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسنير

220إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعبدالكاظم عبدالزهرة هواش223928

221إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد حسن خزعل561498

222إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرسجاد علي عبدالوهاب343714

223إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرابراهيم عباس حميد344161

224إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعبدهللا ارحيم جدوع21884

225إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرباقر كاظم قاسم252875

ر561502 226إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرمحمد كاظم حسير

227إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعبدهللا كريم سهيمة212620

228إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرجاسم محمد محسن212572

229إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحيدر عباس تركي521338

230إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعالء كاظم قاسم20713

231إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعبدالرحمن حسن خلف343862

232إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي رائد عبدالوهاب343745

ر درويش221641 233إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي حسير

 علي هاشم397783
ر 234إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرحسير

235إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركرار صبيح جير301114

236إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعقيل يعقوب يوسف561508

237إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي محمد الزم218642

238إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد صباح جمعة216923

239إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعلي حسن جبار521216

240إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرنجم عبدالزهرة صدام342416

ر فليفل344062 241إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعباس حسير

242إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركرار عباس جلوب212614

243إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكراحمد عبد موات521308

 علي مهدي341112
ر 244إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرتحسير



245إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرقيض احمد جاسم224884

246بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرزهير يارس هادي218844

247بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانذكرعباس عبدالزهره عبودي221546

248دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرعلي حسن علي341407

249دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحسن صكر فندي252705

250دبلومقلعة صالح31835ميسانذكراحمد صدام كاطع252664

251دبلومقلعة صالح31835ميسانذكرحامد هادي عبدعلي511091

252إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكركاظم جاسم ناموس218354

253إعداديةقلعة صالح31835ميسانذكرعادل صباح حامي218695

1ماجستيرقلعة صالح31835ميسانأنثىاكرام حسن كامل340678

2بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىنور احمد جاسم221634

3بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىمشة محمد جاسم252780

4بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىاسماء عبدالحميد احمد344039

5بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىاسيا حمد هاشم343916

6بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىهالة مقبل سعيد252729

7بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىصابرين قاسم جير212550

دعاء علي عبدالوهاب343706
8بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثى

9بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىحوراء عبدالكريم عبدعون218405

10بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىاسماء محمد جاسم552918

11بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىخالدية نسيم ظاهر221620

12بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىبدور احمد جاسم215525

13بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىشيماء لطيف خلف252824

14بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىحوراء خالد لفته229264

15بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىهيفاء كاظم قاسم17727

ي كريم22528
16بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىرسى راضر

17بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىعذراء حميد طعمه342303

18بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىسىه كاظم قاسم17654

19بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىصفاء عبدالرضا عبدالواحد218777

20بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىسىه ظاهر فاضل521221

21دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىحنان جير طه341010

22دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىعروبة شكر محمود521360

بتول حسن علي341437
23دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثى

24دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىجميله سعيد عيدي252764

ر221646 25دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىابتسام سعد عبدالحسير

ي خضير21126
ة جونر 26دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىامير

27دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىهدير مقبل سعيد344383

28دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىاسماء عبدالمنعم عرمش252758

29دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىوصال نوح محمد521319

30دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىسحر قاسم جاسم343731

31دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىعلية مشتت جبارة17622

32دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىسمية عبدالواحد توفيق344267

33دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىميسم فاضل خليل343835

34إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىسارة محمد حميد521228

رغد عبدعلي ناموس218384
35إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثى

1بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىفضة كاظم محسن217954

2بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىهبة لطيف خلف21822

3بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىمثر جير حسن252792



4بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىاالء مالك جبار212611

5بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء زهير يارس21811

6بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىهدى ستار جبار521333

7بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىمروة جاسب عبد224708

8بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب حسن علي341365

ي343724
9بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىفاطمه ريسان راضر

10بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىطيبة ادعم صكر20130

11بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىنورهان حسن غانم224085

12بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىايمان كاظم جاسم218367

13بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىدعاء نعمة لفته218155

14بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىايالف مشتاق طالب229585

15بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىانسام فالح مهدي252768

16بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىوجدان ساهي نعيمة343686

17بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىدعاء احمد عبدالرضا221618

18بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىعال سالم رحيم252650

19بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىنورهان صباح جيار212616

20بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىهديل عبدالرضا جبار215134

21بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب عبدالزهرة خليف252913

22بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عبدالكريم مهدي218709

سمر علي خلف521342
23بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثى

ر عبدالسميع صحن252769 24بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىحنير

25بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىفاطمة جبار بدن397430

ر20338 26بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىرسل كريم حسير

27بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عبدالرضا جبار215183

شيماء علي جواد521322
28بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثى

نور علي جمعة344035
29بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثى

30بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىفاطمة محمد صحن218818

هنادي علي عيىس224308
31بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثى

32بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عبداالمير حسن229310

33بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء حامد جبار217336

34بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىسارة حسن غانم218542

35بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىدعاء احمد مهيوش342324

36بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىاسماء عبدالزهرة شنتة252736

37بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىنور كريم جلوب252908

سارة علي عبدهللا221628
38بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثى

39بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىدعاء دحام جاسب511095

40بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىسارة كاظم عبدالسميع212597

41بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىاالء فرحان ارحيم221622

42بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىدعاء عادل صباح218665

ر521336 43بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىرسى اسماعيل عبدالحسير

44بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىرباب محسن كنبار22370

45بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىنور عبدهللا جبار344805

امنة علي سلمان521343
46بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثى

ر رسي    ح521328 47بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىوالء حسير

48بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىسارة مقبل سعيد344337

49بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىشيماء احمد مهيوش18776

50بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىعلياء حامد جاسم221635



51بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىرسل فالح حسن218613

52بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىايات كامل ارجيان221625

53بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىنشين احمد حطاب21108

54بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىفاطمة جاسم محمد17496

55بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىشيماء جاسم زيارة349312

56بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىحوراء قاسم جمعة521212

57بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىمينا رائد عبدالوهاب397773

58بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىنىه لطيف خلف252825

59بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىريام فاضل صدام21911

ر218440 60بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىمها عالء حسير

61بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء حسن حنظل252859

62بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىنور عبدالجليل شاية221550

63بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىعذراء جاسم زيارة554649

64بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىابتهال جبار قاسم344174

65بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىعذراء ريسان صكبان344093

66بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىمروة احمد حطاب22321

ر252759 67بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىايات كريم حسير

68بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىشهالء كريم منكاش17512

69بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عبدالجليل شاية218898

70بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىبتول عبدالحكيم حميد22530

71بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىغفران حميد طعمه344089

72بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىايات قاسم جير212552

73بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىايالف كاظم حسن228942

ر داود جبار229403 74دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىحنير

ي عبدالحسن234886
75دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىنىه راضر

76دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىيشى عبدالزهرة عبودي22516

77دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىنورة عبدالزهرة خليف252914

78دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عبدالحكيم حميد20323

79دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عصام جبار217617

ر252671 80دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىوسن كريم حسير

81دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء خالد لفته221649

فرقد قاسم علي252822
82دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثى

83دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىمريم كاظم قاسم17816

ي نعيمة344372 84دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب عبدالنثر

هند علي يارس397566
85دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثى

86إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب احمد محسن521318

87إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء فاضل حسن212377

88إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىسارة حسن حمادي221627

89إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىعذراء عباس قاسم341650

90إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب محمد نسيم22525

ر كاظم جاسم218187 91إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىبنير

92إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىندى هادي سعد218469

93إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىتقوى حسن غانم252796

94إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىهدى حميد عباس341491

95إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهرة كريم نور22536

96إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىفاطمة عبدالحكيم حميد17528

97إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب حامد جبار217271



98إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىابتهال حسن كامل340796

99إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء حامد جاسم224117

100إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىايهان حسن غانم221639

101إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىتبارك مصطفر عبدالكريم217451

102إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عبدالسالم عبدالرضا20064

ي زيارة218685 103إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء ناجر

104إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىجنان رحيم حطاب19936

105إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء رحيم جليب22526

106إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىدعاء مهدي كاطع252839

فاطمة علي فيصل521330
107إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثى

108إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىايات فالح مهدي252853

109إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىهاجر عبد الرضا عبد الواحد252806

110إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىمريم صادق جاسم221632

ر عبودي252794 111إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىارساء حسير

112إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىبتول جواد كاظم20562

113إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب جاسب خلف22529

114إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عدنان خلف252812

شهد علي جواد229084
115إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثى

ايات علي رسن228752
116إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثى

117إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىختام عبدالرضا جبار215326

118إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب احمد جاسم252851

119إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىفاطمة محمد زيارة252804

ر نصار218565 120إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء عبدالحسير

 علي521230
ر 121إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب حسير

122إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىميالد حيدر عبدالرزاق20513

123إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىاالء عدنان صحن521341

124إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىاالء جواد كاظم20887

125إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزهراء خلف اذياب252888

126إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىرسل محمد صبيح252790

127إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىجنات كاظم حسن252637

128إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىجنان عبدالزهرة فاضل252675

129إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىرجاء رحيم حطاب22524

130إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىرسل احمد جبار344142

131إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىفاطمة سعيد فرحان217588

132إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىايات محمد دينار521215

ي عبدهللا521356 133إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىاية ناجر

رسل علي قاسم252843
134إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثى

135إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب حسن ضامن22537

136إعداديةقلعة صالح31835ميسانأنثىايات عادل صباح218672

ي حميد340887 137بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىعلياء صير

138بكالوريوسقلعة صالح31835ميسانأنثىسهام جاسم طعيمة342704

139دبلومقلعة صالح31835ميسانأنثىزينب ابراهيم حسن552863

ي271950
1بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمحسن زيد راضر

2بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرجوادين حسن كاظم362754

ر271718 3بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرسالم صدام حسير

4بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي كاطع اشتيت22874

5بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرفالح غالي كاطع271732



6بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمناف كاظم خضر300664

ر301297 ي عبدالمحسن صحير
7بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمفث 

ي362742 8بكالوريوسالعزير31836ميسانذكراحمد مهدي لعيثر

9بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعماد قاسم الزم272066

10بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرجعفر سعدون هاشم363619

11بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعمار سالم فضالة271703

ر نبيت271746 12بكالوريوسالعزير31836ميسانذكراحمد حسير

13بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعباس كريم علي271761

14بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحسن عامر جبارة271734

ر299748  عمار حسير
15بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمصطفر

16بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعالء فيصل حمود301163

17بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرموفق سعد محمد271747

18بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرفاضل علي حسان271748

19بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرذوالفقار قاسم الزم264456

20بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمحمد طالب حسن490794

21بكالوريوسالعزير31836ميسانذكررحيم جاسب لفته264434

22بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرجاسب كريم عباس271717

ر كريم الزم511846 23بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحسير

24بكالوريوسالعزير31836ميسانذكراحمد عويد هاشم362657

25بكالوريوسالعزير31836ميسانذكروارد سالم كاظم271700

ر حسن22877 26بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحيدر حسير

27بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعبدالرسول مالك عبدالرسول271705

28بكالوريوسالعزير31836ميسانذكربشير مهاوي عبدالسيد22900

29بكالوريوسالعزير31836ميسانذكراحمد كريم الزم293770

30دبلومالعزير31836ميسانذكرخالد كاظم غضبان271730

31دبلومالعزير31836ميسانذكرعبدالمطلب جبار حيدر362716

32دبلومالعزير31836ميسانذكراحمد جاسم محمد364493

ر شاوي272184 33دبلومالعزير31836ميسانذكرطه ياسير

ي سعدون271704 34دبلومالعزير31836ميسانذكرعلي لعيثر

ر فرمال مهاوي271737 35دبلومالعزير31836ميسانذكرامير

ي271688
ي صخر

36دبلومالعزير31836ميسانذكرفراس راضر

37دبلومالعزير31836ميسانذكرحمزة شواى صكر23134

38دبلومالعزير31836ميسانذكرعقيل كاظم نعيم271674

39دبلومالعزير31836ميسانذكراحمد عطوان ساري271709

ي سعدون363286 40دبلومالعزير31836ميسانذكرماجد لعيثر

ر271665 41دبلومالعزير31836ميسانذكرمرتضر عمار حسير

ر490815 42دبلومالعزير31836ميسانذكرباسم عبدالرحيم حسير

43دبلومالعزير31836ميسانذكرجواد كاظم فرحان22871

44دبلومالعزير31836ميسانذكرحسن علي شويل272030

45دبلومالعزير31836ميسانذكركرار هاشم كاظم362699

46دبلومالعزير31836ميسانذكرفالح عباس الزم490788

47دبلومالعزير31836ميسانذكرمحمد قاسم الزم272003

48دبلومالعزير31836ميسانذكرمحسن علي حسان294076

49إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن الزم عجيل272099

50إعداديةالعزير31836ميسانذكرمالك رحيمة حبيي 293965

ر هاشم23181 ي امير
51إعداديةالعزير31836ميسانذكرهانر

52إعداديةالعزير31836ميسانذكرفالح حسن كاظم490816



53إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد حلو كشيش295632

54إعداديةالعزير31836ميسانذكرميثم مالك عبدالرسول301716

55إعداديةالعزير31836ميسانذكرصادق عبدعلي مهاوي262443

ر272007 1ماجستيرالعزير31836ميسانذكركرار علي حسير

2بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي محسن هاشم271694

3بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحيدر فالح مهلهل490800

4بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمحمود عطوان ساري300821

5بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحيدر جير عطوان271738

ر295538 6بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحيدر علي امير

7بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرجهاد سعيد بدر272143

8بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي جبار حيدر271701

9بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركاظم كاطع اشتيت271739

10بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمروان فيصل غازي271710

 شعير احزيم490807
11بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمصطفر

ي511851 12بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركرار مكي زاجر

13بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركرار علي نارص511840

14بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرسجاد كريم جاسم362798

15بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرخالد عبدالرحيم حسن511847

16بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركاظم صبيح ابراهيم364277

17بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحيدر خالد كاظم560732

18بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرماهر هذال كاطع271841

19بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرجهاد فرحان غالي511853

ي271726 20بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركرار مهدي لعيثر

21بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمصطفر عبد لفته271723

22بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركرار قاسم الزم271924

23بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحيدر كريم جاسم271736

24بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمحمد قاسم اشياع271743

ر مانع271840 25بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي حسير

26بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحسن عيدان حاجم272075

27بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمرتضر ماجد هويل271755

28بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي طالب عبيد295704

29بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحازم زغير عداي271735

30بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرسجاد حاتم غويسم271749

31بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي محسن زيد22928

ي490814 ر عاضي كنخر 32بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرامير

33بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرميثم شنته خشان271744

34بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركامل نارص كامل271751

35بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرجسام عكش خلف22872

36بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمحارب خيون شاطي272092

37بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحسن كطام سوادي560700

38بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي عبود دهش272010

39بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمحمد مريدي حسن272170

40بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركرار سعيد اسماعيل22879

41بكالوريوسالعزير31836ميسانذكررسول صالح جعفر365173

42بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعباس حزيم كاظم271693

43بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي محمد عزرة271853

ي271696
ي راضر 44بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعقيل خير



45بكالوريوسالعزير31836ميسانذكراحمد عبدالرضا دهش271678

46بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرموس داخل حسان271719

47بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمرتضر عدنان عويد271894

48بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركرار حاتم نعيم22876

49بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعبدالجليل جعفر عبدالجليل272033

50بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرخالد سالم علي363308

51بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرطاهر صبيح الزم271885

52بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحسن سالم الزم272027

ر271988  علي حسير
ر 53بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرحسير

54بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمسلم خنياب العيثر272187

ر برهان560718 55بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمرتضر حسير

56بكالوريوسالعزير31836ميسانذكركرار خنياب العيثر272078

57بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرعلي ماجد محمد294174

58بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرشهد عبدالحر برهان271757

59دبلومالعزير31836ميسانذكرمحمود شاكر عبدالرضا362951

 علي شويل299649
ر 60دبلومالعزير31836ميسانذكرحسير

61دبلومالعزير31836ميسانذكرحيدر مهدى سلمان271750

62دبلومالعزير31836ميسانذكرمصطفر طالب خلف364021

63دبلومالعزير31836ميسانذكرحازم عبار نض271680

64دبلومالعزير31836ميسانذكرمحمد هزال كاطع272120

65دبلومالعزير31836ميسانذكروسام صباح يوسف271963

66دبلومالعزير31836ميسانذكرعل مالك رحيمة364340

ر301618 ر غازي ياسير 67دبلومالعزير31836ميسانذكرحسير

68دبلومالعزير31836ميسانذكروسام خالد كاطع293527

69دبلومالعزير31836ميسانذكرغزوان خضير جاسم272190

ر هذال قاسم271702 70دبلومالعزير31836ميسانذكرحسير

71دبلومالعزير31836ميسانذكرحيدر عبيد كريم22862

72دبلومالعزير31836ميسانذكرحميد رزاق كاطع293619

73إعداديةالعزير31836ميسانذكرحيدر صبيح مانع23189

74إعداديةالعزير31836ميسانذكرنشوان وارث عبدالمحسن301234

75إعداديةالعزير31836ميسانذكرفقار خالد كاطع293566

76إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي فالح مهلهل300718

77إعداديةالعزير31836ميسانذكرحامد حسن كاظم299974

78إعداديةالعزير31836ميسانذكرمصطفر طالب حسن297268

79إعداديةالعزير31836ميسانذكرماجد سالم علي511841

ر برهان560723 80إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد حسير

81إعداديةالعزير31836ميسانذكرفرقان حسن محمد22864

82إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار صبيح اهويل490813

ر غالب جبارة23199 83إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

ر22922 84إعداديةالعزير31836ميسانذكرجاسم علي حسير

85إعداديةالعزير31836ميسانذكريوسف لذيذ صكر262639

ر محسن جاسم490793 86إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

87إعداديةالعزير31836ميسانذكراياد حسن كاظم271708

ر511843 88إعداديةالعزير31836ميسانذكرسجاد علي حسير

ي22889 89إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي صبيح عبدالنثر

90إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد خلف برزان364385

91إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد حبيب حمدان295738



92إعداديةالعزير31836ميسانذكرسجاد محمد عزرة297199

93إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار جاسم خلف297796

94إعداديةالعزير31836ميسانذكرحامد شاكر عبدارضا272153

95إعداديةالعزير31836ميسانذكرجالل مالك جبارة271721

96إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن محمد عزرة297237

97إعداديةالعزير31836ميسانذكرحمزة جير عطوان271725

98إعداديةالعزير31836ميسانذكرميثم مهدي سلمان271676

99إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي حامد محمد271971

100إعداديةالعزير31836ميسانذكرمنتظر حسن محمد298784

101إعداديةالعزير31836ميسانذكررسول عيدان حاجم300119

102إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد مهدي صالح297446

ر298975 103إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار حسن ياسير

104إعداديةالعزير31836ميسانذكريحثر سعدون هاشم271929

105إعداديةالعزير31836ميسانذكروليد خالد بغيل297471

106إعداديةالعزير31836ميسانذكرسجاد شعير حزيم271707

ي23212 ي غليم لعيثر
107إعداديةالعزير31836ميسانذكرهانر

 علي حسن23187
ر 108إعداديةالعزير31836ميسانذكرتحسير

109إعداديةالعزير31836ميسانذكرجعفر رحيم برهان297541

110إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار كريم ضاجي23197

ر حسن22910  حسير
111إعداديةالعزير31836ميسانذكرمصطفر

112إعداديةالعزير31836ميسانذكرسجاد كاظم دهوس511854

113إعداديةالعزير31836ميسانذكررسول كاظم حمود363511

114إعداديةالعزير31836ميسانذكرمرتضر خضير عباس23195

115إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحسن سعدون هاشم271957

116إعداديةالعزير31836ميسانذكرسجاد مزهر غانم272111

117إعداديةالعزير31836ميسانذكرمسلم كاظم شواي364444

118إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن كريم حسن272062

119إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد جلوب لطيف23193

120إعداديةالعزير31836ميسانذكرمصطفر حامد عبدالرضا191798

121إعداديةالعزير31836ميسانذكرعباس عامر جبارة23130

122إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد ماجد هويل271752

ر لفتة عودة511844 123إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

124إعداديةالعزير31836ميسانذكرعدنان خضير ساري362648

125إعداديةالعزير31836ميسانذكرسجاد كاظم حسن22925

126إعداديةالعزير31836ميسانذكرعيىس نوماس حميد363573

127إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي اسعد عبدالحليم490804

128إعداديةالعزير31836ميسانذكرسجاد حميد ضاجي23154

ي272044
129إعداديةالعزير31836ميسانذكرجاسم رمضان راضر

130إعداديةالعزير31836ميسانذكرمنتظر عبدالزهرة سالم490811

131إعداديةالعزير31836ميسانذكراركان ستار قاسم271668

132إعداديةالعزير31836ميسانذكرجاسم محمد علك271742

133إعداديةالعزير31836ميسانذكرذكوان جير محيسن300079

134إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد نارص عزرة23216

ر جاسم محمد23218 135إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

136إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد شهيب ساري23203

137إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار جير برهان271683

138إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن لفته عودة23207



ي360184 139إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار حمدان عريثر

140إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد ابراهيم طالب362918

141إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن علي هدو490803

142إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي سعيد اسماعيل362684

ر272090 143إعداديةالعزير31836ميسانذكررسول عمار حسير

144إعداديةالعزير31836ميسانذكربدر سعيد اسماعيل299628

145إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن جير برهان271673

146إعداديةالعزير31836ميسانذكرجبار حسن زاير271940

ر511852  علي حسير
ر 147إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

148إعداديةالعزير31836ميسانذكرمصطفر عدنان عويد271682

149إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد علي جاسم298698

150إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن فالح كريم23186

151إعداديةالعزير31836ميسانذكرستار علي عبدالكاظم363274

152إعداديةالعزير31836ميسانذكرحيدر عباس علي490789

153إعداديةالعزير31836ميسانذكرعبدعلي صبيح ابراهيم490792

154إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار محمد شالل300182

155إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد هاشم صاحب23201

156إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد حسن محمد298743

157إعداديةالعزير31836ميسانذكرحيدر ابراهيم طالب23213

ر هاشم23206 158إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي حسير

159إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد كاظم فرحان23200

160إعداديةالعزير31836ميسانذكرعيىس سليم عبيد271987

161إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد بشير موس271820

ر295495 162إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن علي امير

163إعداديةالعزير31836ميسانذكربشار كريم ضاجي362672

164إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي محمد راضر297489

ر271753 165إعداديةالعزير31836ميسانذكرحيدر حمزة حسير

166إعداديةالعزير31836ميسانذكرسجاد محسن كريم23211

ر شالل محمد362888 167إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

168إعداديةالعزير31836ميسانذكرعدنان زغير عداي301057

169إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد سالم غضبان23205

170إعداديةالعزير31836ميسانذكرعقيل كاظم شواي23163

171إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمود علي جاسم299066

172إعداديةالعزير31836ميسانذكرابراهيم سعد ابوالهيل23184

173إعداديةالعزير31836ميسانذكرمرتضر غازى رحمان300312

174إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي سالم عبيد297855

175إعداديةالعزير31836ميسانذكرعالء شالل محمد295212

ر رحيم ابراهيم490798 176إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

 علي هدو490802
ر 177إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

178إعداديةالعزير31836ميسانذكركامل حميد الزم511850

 علي شواي297417
ر 179إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

180إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد خيون اعبيد271956

181إعداديةالعزير31836ميسانذكرحيدر صفاء عباس490808

182إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد جاسم محمد300778

ر مانع298002 183إعداديةالعزير31836ميسانذكرمرتضر حسير

184إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي حميد كير271711

ر حزيم صالح23192 185إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير



ر حميد فرحان271685 186إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

ر272135 187إعداديةالعزير31836ميسانذكرعبدالرسول اسعيد شنير

188إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار غازي رحمان23185

189إعداديةالعزير31836ميسانذكراكرم معرض جاسم23196

190إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد كاظم نارص22920

ر363203 191إعداديةالعزير31836ميسانذكراركان خضير حسير

192إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن بدر وهم271898

ر511845 193إعداديةالعزير31836ميسانذكرعباس علي حسير

194إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي كاظم نارص297378

195إعداديةالعزير31836ميسانذكرعباس خلف غنام299184

196إعداديةالعزير31836ميسانذكرصالح عباس سلمان364919

197إعداديةالعزير31836ميسانذكرعباس بشير مهاوي22867

198إعداديةالعزير31836ميسانذكركرار كريم الزم511842

199إعداديةالعزير31836ميسانذكرعباس جمعة نسيم271727

ر صبيح296892 200إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي حسير

201إعداديةالعزير31836ميسانذكرعباس علي كريم22907

202إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسن رزاق كاطع271828

203إعداديةالعزير31836ميسانذكرطالب سعيد كاظم23210

ر اجنيبل490791 204إعداديةالعزير31836ميسانذكرمحمد حسير

205إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي حسن محمد22882

206إعداديةالعزير31836ميسانذكرعبدالرزاق مالك جبارة271722

ر طاهر271857 207إعداديةالعزير31836ميسانذكرعالء حسير

208إعداديةالعزير31836ميسانذكرعلي صدام سالم272087

209إعداديةالعزير31836ميسانذكرباسم صبيح الزم272049

210إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد جبار نض364694

211إعداديةالعزير31836ميسانذكراحمد كريم جاسم23188

212إعداديةالعزير31836ميسانذكرمهدي عباس مانع271831

213ماجستيرالعزير31836ميسانذكراحمد قاسم شياع363068

214بكالوريوسالعزير31836ميسانذكرمحمد خالد كاظم490805

215بكالوريوسالعزير31836ميسانذكربشير موس اعبيد272122

216دبلومالعزير31836ميسانذكرعبداالمير موس عبيد271699

217إعداديةالعزير31836ميسانذكرفالح غازي لفتة23208

218إعداديةالعزير31836ميسانذكرخيون عبيد بدير363094

219إعداديةالعزير31836ميسانذكرعالء كاظم خلف560839

220إعداديةالعزير31836ميسانذكرناظم سعد عبيد511848

ر اخضير اعبيد22866 221إعداديةالعزير31836ميسانذكرحسير

1بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىكوثر عالء كاظم364783

2بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىزهرة بدر حريز490790

3بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىافراح عباس غضبان363380

ر301667 نورس علي امير
4بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثى

5بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىرقية نعيم صينخ271698

6بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىرؤى خضير ذياب364738

7بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىمها ظاهر فاضل363253

ر301641 8بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىرانية عل امير

9بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىرفل فالح غضبان552450

10بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىفاطمة رمح خالد271745

11دبلومالعزير31836ميسانأنثىفاطمة كاطع عبدالصاحب23183



12دبلومالعزير31836ميسانأنثىهيام عبدالرضا هاشم297035

13دبلومالعزير31836ميسانأنثىسكينة عليوي عبيد490806

14دبلومالعزير31836ميسانأنثىفاطمة بدر حريز490797

ر عالوي271731 15دبلومالعزير31836ميسانأنثىخالدة حسير

ر23191 16دبلومالعزير31836ميسانأنثىرغد هادي حسير

نجوى عبدعلي مهاوي262489
17دبلومالعزير31836ميسانأنثى

غيداء زكي نايف272084
18إعداديةالعزير31836ميسانأنثى

19إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينب لفته محمد297750

20إعداديةالعزير31836ميسانأنثىرنا بشير مهاوي22870

1بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىاطياف مهدي قادر560694

2بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىايمان كريم جاسم271716

3بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىنور كريم حسن272072

4بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىفاطمة مزهر غانم300902

5بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىحوراء فاضل شويل490795

6بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىفاطمة كريم جاسم271714

ي262734
7بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىزهراء هويل راضر

8بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىاخالص كاظم شاوي365060

9بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىغفران كاطع اشتيت271762

10بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىزينب سامي عزيز297620

11بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىشيماء فالح غضبان511849

ر560692 12بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىرنا هاشم حسير

13بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىارساء حسن الزم272167

ر بدر271756 14بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىهدى حسانير

15بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىميعاد عودة فرحان272109

16بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىاسماء عبيد كريم271813

17بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىفاطمة فاضل محمد362827

18بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىهدى صالح جعفر271917

زهراء علي دهم364610
19بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثى

20بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىكفاية حسن عبد271740

21بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىفاطمة ابراهيم كاظم560844

22بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىاالء عالء كاظم490796

23بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىصبا شاكر عبدالرضا272165

24بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىصبا طعمة كاووش272032

25بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىشيماء فاضل شويل272035

26بكالوريوسالعزير31836ميسانأنثىامل قاسم محمد364538

27دبلومالعزير31836ميسانأنثىاوراس فيصل حمود299247

28دبلومالعزير31836ميسانأنثىاخالص حزيم كاظم271815

29دبلومالعزير31836ميسانأنثىرواء خيون عبيد490799

ر272019 30إعداديةالعزير31836ميسانأنثىدالل طه ياسير

31إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزهراء محسن مطر23158

32إعداديةالعزير31836ميسانأنثىانعام عامر جبارة271686

33إعداديةالعزير31836ميسانأنثىفطيم فايز ابراهيم271764

ر23214 ي امير
34إعداديةالعزير31836ميسانأنثىمريم هانر

35إعداديةالعزير31836ميسانأنثىميالد جمعة عيدان23171

36إعداديةالعزير31836ميسانأنثىغدير غازي رحمان271662

ر22891 37إعداديةالعزير31836ميسانأنثىفاطمة رحيم شنير

38إعداديةالعزير31836ميسانأنثىصابرين فيصل حمود295820



39إعداديةالعزير31836ميسانأنثىسخر محمد كاظم271899

40إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينب كريم جاسم271713

ر22895 سناء علي حسير
41إعداديةالعزير31836ميسانأنثى

42إعداديةالعزير31836ميسانأنثىانتظار سليم ابراهيم23190

ر295463 زهراء علي امير
43إعداديةالعزير31836ميسانأنثى

44إعداديةالعزير31836ميسانأنثىفاطمة نعيم اسماعيل299706

45إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينب زغير خليفة365123

ر272128 46إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينب اسعيد شنير

47إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزهراء صود شوش271906

48إعداديةالعزير31836ميسانأنثىمريم مطر زغير298720

49إعداديةالعزير31836ميسانأنثىكفاية هاشم كاظم560705

رباب علي كاظم262787
50إعداديةالعزير31836ميسانأنثى

51إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينب عطية دخن271728

52إعداديةالعزير31836ميسانأنثىتقوى هادي صكر362733

ر كريم272185 53إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينب حسير

54إعداديةالعزير31836ميسانأنثىكفاية خيون اعبيد300014

55إعداديةالعزير31836ميسانأنثىمها جمعة عيدان272156

56إعداديةالعزير31836ميسانأنثىبيداء فاضل شويل271812

57إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزهراء شاكر عبدالرضا271670

اس وحيد علك23198 58إعداديةالعزير31836ميسانأنثىنير

59إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينة صفاء عباس490812

60إعداديةالعزير31836ميسانأنثىنهلة طعمة نسيم271890

اكتفاء علي حسن23194
61إعداديةالعزير31836ميسانأنثى

ي271760 62إعداديةالعزير31836ميسانأنثىاالء فياض العيثر

63إعداديةالعزير31836ميسانأنثىصابرين هليل كاظم300258

64إعداديةالعزير31836ميسانأنثىنور سالم جاسم22915

65إعداديةالعزير31836ميسانأنثىارساء شاكر عبدالرضا272180

66إعداديةالعزير31836ميسانأنثىهدى جبار نض490810

ر سالم490801 67إعداديةالعزير31836ميسانأنثىايناس عبدالحسير

68إعداديةالعزير31836ميسانأنثىانفال فاضل محمد362775

69إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزهراء كريم حسن272055

ر حسن299677 70إعداديةالعزير31836ميسانأنثىاعراف حسير

71إعداديةالعزير31836ميسانأنثىنرجس عبيد كريم298812

72إعداديةالعزير31836ميسانأنثىندى عبدالرضا دهش23202

حسنة قاسم علي297081
73إعداديةالعزير31836ميسانأنثى

74إعداديةالعزير31836ميسانأنثىهدى فالح غازي23215

75إعداديةالعزير31836ميسانأنثىختام حسن نعيم23217

76إعداديةالعزير31836ميسانأنثىبتول رحيم جاسم490809

77إعداديةالعزير31836ميسانأنثىغفران صدام حميد363972

78إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينب عالء كاظم363888

79إعداديةالعزير31836ميسانأنثىدالل رحيم ابراهيم301577

80إعداديةالعزير31836ميسانأنثىهجران خضير رحيم298876

81إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزهراء فالح حسن23204

82إعداديةالعزير31836ميسانأنثىدنيا فالح صالح271672

جنان مسلم عبدعلي362847
83إعداديةالعزير31836ميسانأنثى

84إعداديةالعزير31836ميسانأنثىزينب علي كاظم262543

ر271818 ي امير
85إعداديةالعزير31836ميسانأنثىعذراء هانر



86إعداديةالعزير31836ميسانأنثىمىه صدام حسن293872

1ماجستيرالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد هاشم رشك187976

2ماجستيرالمجر الكبير31837ميسانذكرفيصل غازي عليوي311374

3ماجستيرالمجر الكبير31837ميسانذكرسالم عالوي اكريم187239

4ماجستيرالمجر الكبير31837ميسانذكرعالء حسن صكبان187034

5بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركاظم جاسم محمد511399

6بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرميثم عبداالمير سلمان511405

7بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركامل كاظم خليفة417405

8بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر خلف عبيد310786

9بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرانمار علي كاظم311570

ر اسماعيل محمد187564 10بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرامير

11بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرلفته عبدوش طاهر310833

ر311201 12بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمهند فخري حسير

13بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي عبدالزهرة جبار311041

ر211025 14بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركاظم سلمان حسير

15بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمازن عبدالزهرة روي    ح511461

16بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكريحثر عبدالرضا صالح187568

17بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد عبدالهادي ولي203284

18بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحارث زاير كاظم203474

19بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرغسان مكي كاظم511412

20بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي فليح جعيو420703

21بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرطالب محمد مزعل311651

22بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراياد علي هاشم311975

23بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن محسن كريم311057

24بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعماد عبدالعباس جنيح415866

25بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي شياع مشتت211321

ي418603
26بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرماجد محسن راضر

ر187463 27بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرنجم عبدهللا حسير

ي210566
ر محسن راضر 28بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

29بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرانور عباس صالح187024

30بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي محمد اسود187379

ي203622
 
31بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكررزق كاظم رزوق

32بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرخلدون جواد كاظم187610

33بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد غازي عليوي310903

34بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرشعيب نعيم صبيخ203667

35بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر خماس دحام187956

ر210661  علي حسير
36بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر

37بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمرتضر صدام رحيم511444

38بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرامجد قاسم حميد416747

39بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد هاشم عباس417197

ي416270
40بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكروسام صدام هانر

41بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكررياض جبار ازغير187524

42بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرساجد عبدالحميد مهدي311718

ر311825 43بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعقيل احمد مفي 

44بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدالرضا محسن فالح511579

45بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرنعمة سلمان هاشم538685

ي حسن علوان187985 46بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرناجر



47بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد كريم جير417466

48بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي جاسب فزع203525

49بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكررياض رحيمة زغير310988

50بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسعد حامد حسان187253

ي نايف نارص203165
51بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمدتف 

52بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعماد نبيل عاشور187236

53بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد عبدالرزاق كريدي314140

54بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حسن تبيل311622

55بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسمير حسن جابر187513

ر511505 56بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي طاهر احسير

57بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعقيل كاظم عبد211507

58بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد قاسم حميد414681

59بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرماجد جاسب عبد187009

60بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرضياء عيدان والي417371

ر كزير210648 61بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد حسير

62بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعقيل حنون عبيد311108

ر عبيد تليع311813 63بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

ر420590  ذرب حسير
64بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر

65بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحسن محمد محسن417945

ر311002 66بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعالء قاسم حسير

67بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعيىس يحثر عبدالرضا187335

68بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد نعمة سلمان511430

69بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حاتم حسن311048

ي310768
ي راضر 70بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراياد ناجر

71بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراسامه كريم ارحيمه210658

72بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرانور صالح سالم415476

73بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحسن جوجي داخل311909

74بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعالء جواد كاظم511434

75بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراكرم فرج جير511396

ر عليوي202990 76بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركريم حسير

ر417661 77بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعالء محمد حسير

78بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرنبا عباس مجبل414408

79بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر محمد عودة187001

80بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس محسن نيسان314102

81بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرصباح علي خلف311347

82بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد محمد علي311050

83بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن عذافة طعمة203628

84بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد قاسم جير310916

85بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد مزهر كاظم210884

ر415560 86بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكربسام علي حسير

87بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي قدوري عبدالحسن187964

ر عليوي203572 88بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر حسير

89بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر علي عيىس415533

90بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي كريم صدام310937

91بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر صادق صدام511515

92بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس عليوي جاسم186828

ر جمعة203541 93بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمرتضر عبدالحسير



94بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعامر عيىس الزم414954

ر فاضل جير311023 95بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرتحسير

ر هاشم187521 96بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد حسير

97بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي سعيد هاشم219958

98دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرفالح حسن جير310879

99دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي نمر ضيدان511663

100دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكركريم محمد جاسم211299

101دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرفاضل كاظم جابر314131

102دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرنعيم احميد ارحيمة187287

103دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد والي غضبان311559

104دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرثامر حاتم محمد414452

105دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرقيض صادق عبد187477

ي552813
106دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدالكاظم وداي راضر

ر417510 107دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرطالب داود زبير

وز خلف187497 108دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرخالد نير

109دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر حسن حميد211351

110دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعبداالمير مطرود جارح187000

111دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعالء الدين احمد مجيد210571

112دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكركاظم حمود لفته187460

ر211361 113دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد صابر حسير

114دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرجير عبد علي310923

115دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن فلخي علك418157

116دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرماجد عبدالحميد مهدي203476

ي جويد210691
117دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي راضر

ر511425 118دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد قاسم حسير

119دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكررعد عبدالواحد حسن202980

120دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد حميد محسن511588

121دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي داود سلمان211240

 علي فرج187518
ر 122دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرتحسير

123دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد عبدالكاظم مظلوم187472

124دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي طالب حسن203649

125دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحميد غازي لوفة511552

126دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر سامي داود416042

127دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي وحيد جعفر203605

128دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد محمد عودة187015

129دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد طارق حسن415894

130دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي جاسم عبد314087

131دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حسن جابر210997

ي211120
 
132دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد كاظم رزوق

133دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراركان غالي فزي    ع419824

134دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي فالح حسن310884

135دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد كريم محمد311590

136دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد سليم حمود210820

137دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد صالح نعمة314077

138دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحمزه يش عصمان187408

139دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراياد عبدالكاظم مظلوم311007

ر417602  محمد حسير
140دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر



141دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراسامة ابراهيم فرج415665

142دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد حيدر موس511583

ر حيدر رحيم311045 143دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

144دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرقحطان خلف حسن416902

ر اسعد عبدالصاحب211133 145دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

ر اسماعيل موي    ح186910 146دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

147دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد عباس حميد310955

148دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرشاكر حمدان علي187468

ر بحر311187 149دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حسير

150دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكريارس وليد خالد414317

151دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد حسن علوان187861

152دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد عبدالحسن عاضي211549

153دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكررعد كريم سعيد511428

154إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد فالح عيىس187520

155إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعادل سالم عداي311872

ي415228 يخر 156إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركاظم عبيد رسر

157إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرجليل حميد عبدالسادة417902

158إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرخليل قاسم فزي    ع211035

159إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرصيهود جعوي فنجان415263

160إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكررعد جاسب فزع211476

161إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن بشارة بداي211085

162إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد حمزة جبار419342

163إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر محمد عودة211457

ر حسن211198 164إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن حسير

165إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرساهر حاتم محمد511458

166إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرنجم عبدهللا اهميل211523

ي جاسم210672 167إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد لعيثر

ي عبيد211207 168إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي البيخر

169إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراياد حمدان زبيدي186997

170إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن عبد اسماعيل187474

1ماجستيرالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر محمد عبدالكريم203012

2بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمهند كاظم محمد203494

3بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي سليم لطيف311450

4بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد كاظم رحيمة311518

5بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرصالح مهدي كاظم187010

6بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد عيدان والي203610

7بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر حسن تبيل211343

8بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر محمد عودة415925

ي187635
ر محمد راضر 9بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

10بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس صبيح عنيد203350

11بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد حسون عطوان311748

12بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر كريم طعمة311335

13بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد علي عودة538688

ر202984 14بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن احمد امير

15بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمؤمل كاظم عودة203574

16بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرازهر ساري عداي415944

17بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي كاظم محمد511561



18بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركرار فاضل جير210929

ر عارف كاظم552816 19بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

20بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي محمد صاحب211277

21بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي محمد هاشم203670

22بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد قاسم محمد203642

23بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعمار داخل عبيد310941

24بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكريوسف شاكر نعمة211454

25بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عبدالزهرة عباس311797

ر186905 26بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر منير عبدالحسير

27بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرميامي سالم حاتم211630

28بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمهدي كريم جير210854

29بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسعد رحيم بارح421261

30بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرايهاب سعد عناد187267

31بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد محمدحسن كاظم311340

32بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركرار عاضي ضميد210907

33بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسيف سالم عداي203657

34بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد عبدالرحمن كريدي511578

35بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن غري    ج كاظم311699

36بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكررسول جمال حاتم203677

37بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس جمال عبدالزهرة210877

38بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمجيد رياض قاسم211553

39بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد فيصل طعمة186869

40بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرجواد صبار امحيل203551

41بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعالء كاظم حامي211186

42بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس حلو خليف311729

43بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرنورالدين باسم كطن203146

ي311301
44بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمازن كريم راضر

ر قاسم صير311849 45بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

46بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عبدالرضا نعمة203254

47بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرخالد فاضل جير203533

48بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركرار جاسم محمد419321

49بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرزين العابدين جليل معيدي341844

50بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمرتضر شواى شمران311097

ر عليوي جاسم187494 51بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

ر شواى شمران311423 52بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

53بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرنورهللا علي دواى511450

54بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حسن حسان311534

55بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرايهاب محسن حمود311773

ر عبيد203644 56بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عبدالحسير

57بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد علي هاشم210815

58بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي صباح بدن253050

ر خيون210602 59بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حسير

60بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن علي عبدالرضا210808

61بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر عبدالزهرة عباس187578

62بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراثير اسعد سالم187266

63بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس محمد عودة203562

64بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمهيمن علي جير210587



65بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر جاسم محمد511486

66بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد فالح حسن310870

ر حمدان كاطع187231 67بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

ر عبد211606 68بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر حسير

ر مزهر بدن203085 69بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

70بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد كاظم فرج511575

71بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكريوسف عيدان والي186993

72بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعادل مهدي صالح203093

73بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركرار كاظم دعير187573

74بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي عبدالمحسن مطر203447

75بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد محسن عودة203480

76بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد عبدهللا ثامر210838

77بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسالم قيس مكي417737

78بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد عباس ابراهيم187488

79بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركرار احمد جمعة211049

80بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد حسن عودة187485

81بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدهللا كريم عيىس203568

82بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمجتثر محمد دواي311153

83بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرازهر عبدالزهرة عذيب311077

84بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر حسن قاسم511581

85بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر حامد حسان414698

86بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد هادي جابر203131

87بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعالء كاظم درمان311360

ي187661 88بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد سعيد خاجر

ي عبدالرضا نجم210946
89بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمدتف 

90بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد جاسم حميد416317

91بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرجبار فرحان جهاد203591

ر187442 92بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر كريم حسير

93بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعدنان محسن صالح202985

94بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد علي خلف415129

95بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكررافد شاكر صابر311774

96بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عباس مهودر511454

97بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس علي شعن334359

98بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد جبار ازغير186874

99بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمهند عبدالرضا نجم210760

100بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسيف محسن جلود310777

101بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي محسن جمعة203453

102بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد عبدالزهرة جبار310790

103بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حمود موزان415438

ر كشكول203072 104بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد امير

105بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرجاسم محمد غضبان203159

ي418205
 
106بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر محمود رزوق

107بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد قاسم عليوي311764

108بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر محسن هليل311733

109بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركرار كاظم حامي211191

110بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكريحثر خالد محسن203520

111بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد علي جاسم311145



112بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراكرم علي داخل210604

ر203442 113بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد جعفر حسير

114بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس حسن عبد187279

115بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس نجم محمد511543

 علي داخل203156
ر 116بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرتحسير

ي211464
ي راضر 117بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعماد ناجر

118بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكركرار علي طعمة210594

119بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد احمد هاشم311052

ر210891 120بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرامير علي حسير

121بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي كاظم محيسن187624

122بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد عباس جير311305

123بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد جبار جاسم210769

124بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حمزة جبار210580

125بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي كريم كاظم211420

126بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحارث عبداالمير سلمان186854

127بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي عطية جبار420337

ر210896  علي حسير
ر 128بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

129بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد كريم صاحب211532

130بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد سهيل نجم311547

131بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر احمد هاشم421217

132بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرزين العابدين كريم علي342980

133بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرهادي هامل هاشم311138

134بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس مغامس حمود418435

ي187555
ر بانر 135بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حسير

136بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرطه ابراهيم اسماعيل310856

ر311314 137بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرزين العابدين عادل حسير

138بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد طارق طاهر414329

ر نعيم جير211234 139بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

140بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكريوسف حميد شيال203246

ر محمود جاسم203522 141بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

142بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدالعباس علي امحيل311166

143بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرمهند جير عبدعلي310927

ر قاسم لفته311889 144بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

145دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس حطاب جودة511490

146دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر ابراهيم اسماعيل310851

147دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد عبدالكاظم محل203540

148دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكررياض حسن عباس202988

149دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكريحثر كريم عيىس210901

150دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد كريم عبدهللا203364

ر187064 151دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكررزاق محمد حسير

ر253054 152دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد علي حسير

153دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمرتضر محمد سيد310793

154دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمازن محمد اسود186778

155دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس موات زغير203491

156دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكررياض سعدون خلف311681

ر203178 157دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعقيل محمد حسير

158دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن فوزي داغر310901



159دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي بدر محمد211443

160دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي عبداالمير حسن311782

ي حميد211551
161دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي راضر

162دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكركرار يوسف محمد210550

163دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد كريم جير418633

164دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد نادم محمد416069

ةهللا203457  جبار جير
165دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر

166دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرادريس محمد دواي311037

ي187025
167دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمرتضر حسن منان 

ي211588
168دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر كريم راضر

169دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمرتضر محمود ارحيم511549

170دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكركرار نجم عبود203523

171دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد هادي دعير253021

ر451780 172دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر محيبس حسير

173دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد علي شعن340985

اس فاضل كاظم210735 174دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرنير

ر عبد203643 175دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكركرار حسير

176إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكريوسف وهب ربيع210873

177إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرابراهيم كاظم محمد416979

ر210824  علي ياسير
178إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر

179إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر جعفر شعن219870

180إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر قاسم كاطع186895

181إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكريوسف كريم جير418522

ر محمد طعمة203527 182إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

ة423164 183إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر حامد عير

184إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمؤيد حسن محسن311059

ي187936 185إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن علي ناجر

ر عبدالحسن203488 186إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرماهر حسير

187إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عبدالرضا عبدعلي203537

188إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عبدعلي عذاب186956

189إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر علي كاظم187341

190إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرجعفر جابر عباس210724

191إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي هليل عباس511465

192إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرصفاء كاظم درمان203198

ر210586 193إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركرار مامون عبدالحسير

ي رشك203645
ر راضر 194إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

195إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد سالم كمبار511567

196إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركاظم جواد كاظم186826

197إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي عبد عرمش203077

198إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحمزة احمد نعمة210797

199إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركرار سليم كاطع211171

200إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد منعم طاهر511446

201إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدهللا رياض مكي552822

202إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرولي هللا علي دواي511521

203إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد خالد رحيم416776

ي203538 204إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي عبدالجليل عبدالنثر

205إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد رحيم عسكر187062



206إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر رسول عبود203360

207إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عبدالزهرة حاتم420616

208إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرجاسم محمد نعمة211357

209إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد علي كاظم416691

210إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمدصادق مطلك رحيمة311034

211إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرقاسم جعفر غضبان202986

212إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد حسن عبد187012

213إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد عباس علي236823

214إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمداحمد حسن فلخي203235

215إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكريونس يحثر عبدالرضا187072

ر عمار قاسم311028 216إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

ر311040 217إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمدالباقر عادل حسير

218إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد عبدعلي عذاب186981

219إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن خماس شغيت310893

ي211111
 
220إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر كاظم رزوق

221إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد محمد هاشم187549

 علي عباس186938
222إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر

223إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرجعفر محمد هاشم203671

ر186976 224إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد جاسم حسير

225إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي جعفر خطاب187603

226إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد سعد تامول511418

ر187300 227إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد علي حسير

228إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركرار فالح مطر511585

229إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد رياض عباس310980

ي511453
230إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرصالح حسن راضر

231إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر كاظم ادعير187508

232إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكريوسف مطشر حميد418112

233إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد خزعل محل267909

234إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد عبدالواحد جمعة187597

235إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي محمد اكريم203504

ر مشط حمود511410 236إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

237إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد كامل موس186986

238إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر عبود لطيف203454

 كطامي203437
ر 239إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد حسير

240إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن جودة خنجر187260

241إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر نارص ماجود203499

242إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد جبار سوادي415981

243إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس كاظم ساري311042

244إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد عباس صدام186810

245إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتتظر عبدالسادة حنون420190

246إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عبيد حميد211279

247إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدالخالق علي شبوط187053

248إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس بالش كاظم511463

249إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمسلم زيارة ثامر186858

250إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد فاضل كاظم511443

251إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكريوسف جبار قاسم203496

252إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد محمد طعمة203120



253إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمؤمل عباس غانم268951

ر باسم حميد311016 254إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

255إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي سالم شبوط203407

256إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرذوالفقار علي ثابت187323

ر اسماعيل203673 257إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي امير

258إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي محسن خضير186787

259إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد كاظم شبوط210988

ر210669  علي امير
ر 260إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

261إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراكرم علي عبدالرضا187456

262إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد رسول عبود414666

ر عليوي311473 263إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرايمن حسير

ر هاون203170 264إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرزينالعابدين حسير

265إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرجعفر محمد اعبيد511483

266إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد احمد محمد314115

267إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد عبداالمير كاظم187050

268إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحازم محمد سليم186990

ر عبدالرضا نجم187559 269إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

270إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي بجاي عبدالحسن416591

271إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد سالم اشنيدي417021

272إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد عماد عبدالكاظم187067

ر511421 273إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرماهر علي حسير

ر سعد احمد203524 274إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسنير

ي حافظ311062
275إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي زودانر

276إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرقاسم سالم جريو203532

277إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرجسام محمد عبدالرضا203578

ر مشعل187500 278إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرواثق حسير

279إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركرار عبدالكاظم محل211077

ر فاضل كاظم211006 280إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

281إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد جير عبدعلي310929

282إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي كاظم صالح311851

283إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد رحيم عسكر187940

ي203461 284إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمؤمل كاظم البيخر

285إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد جبار ازغير187047

286إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد علي بدن211427

287إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراياد محمد خلف203554

288إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عباس فاضل511441

289إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدالمنطلب عاشور كاظم203056

290إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد باسم والي311010

291إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر علي صالح311584

292إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر حسون علي311891

293إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي كاظم ادعير187759

294إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي كريم حمود187252

 علي اسفيح210830
ر 295إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

296إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن عباس حسون311409

297إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد كريم كاظم527749

298إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمقتدى فاضل موزان211163

299إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد جبار نارص422814



300إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد فاضل كاظم417819

301إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد جعفر هاشم423526

302إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي كاظم موس210636

303إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمرتضر عبدهللا ثامر210781

304إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرذوالفقار علي كاظم416643

305إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد هاشم وادي203096

306إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحازم غازي موس203372

ر203318 307إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركرار علوان حسير

308إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد فاضل عباس414344

309إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر عبدالزهرة عباس511420

310إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي طارق حسن210615

311إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكراحمد رحيم عبود253052

312إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرصادق حميد عبدهللا187021

313إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد عبدالزهرة رحيم186964

314إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر مهدي سيد511423

315إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسجاد عطية جبار311133

316إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر هادي حسون420174

317إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي عبدهللا جبار211274

ر محسن عودة187629 318إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

319إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعمار عليوي جاسم203091

ر رضا ابراهيم203030 320إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

321إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكربسام كاظم محمد511478

322إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرباقر علي رشك210970

323إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن سالم عبد187607

324إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس جاسم موس310840

325إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتضر صباح جبار203028

326إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمصطفر سلمان اسماعيل511529

ر اكطام187625 327إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حسير

ي طاهر187482 328إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي لعيثر

ي416346
329إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرسعد خزعل جونر

330إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس حسن عبدهللا311157

331إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركرار جعفر حطاب186831

332إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس صبيح اسود187647

333إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرجاسم محيبس عبدالحسن310863

ر محمد هاشم203663 334إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

ر رشيد عباس203127 335إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

336إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر عبدهللا محسن415732

337إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمرتضر مطشر حميد203565

338إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسن جعفر سالم414498

339إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكركرار عبدالكريم شلش203270

340إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد فاسم محمد187545

341إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد جاسب عبد187234

342إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي نعمة عباس415457

343إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر عدنان صاحب187399

 عبدعلي عذاب203097
ر 344إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرحسير

345إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرمنتظر بشار حميد187264

346دبلوم عاليالمجر الكبير31837ميسانذكرجبار هامل هاشم310791



ي211292 يخر 347بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرسالم عبيد رسر

ر187809 348بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانذكرحيدر نعيم عبدالحسير

ر211151 349دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدالحسن دعير حسير

350دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرمحمد خلف كريم203416

351دبلومالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدالكاظم خلف علي210559

ر محمد186878 352إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرطه ياسير

353إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعيدان سيد حسان253042

354إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعبدهللا جمعة عنير203464

355إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعلي حسون سليم186819

356إعداديةالمجر الكبير31837ميسانذكرعباس سوادي عبدهللا311402

1بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىنهاد عزيز عبد417222

2بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسليمة زاير كاظم417798

3بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسخر صبيح كريم415050

غفران علي ثابت211221
4بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

5بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىازهار حنون عبيد417041

6بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىيشى محمد علي187834

7بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىاخالص عبدالحسن نارص417969

8بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىجنان جبير تومان417861

9بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىعلية ناعم غميس187967

10بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسحر مجبل بشيت187897

11بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىوسام كاظم فرحان332913

12بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىشميم جاسب خنجر187857

13بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسخر علي جير343632

14بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىميادة عبدالزهرة حنون203559

15بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىريام سالم حاتم210510

ر210664 16بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة جعفر حسير

ة حيدر موس511479 17بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىامير

18بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىفاطمة جهلول رهيج187281

19بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب عباس كاظم511449

20بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب حمزة جبار210578

21بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىصبا بشار حميد203046

22بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىحوراء جواد اشتيوي310822

23بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىميادة عباس حميد187863

24بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسخر فالح مطر211584

ر محمد311777 25بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىصثر ياسير

26بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىاالء رمضان ماشاف210520

ي203005
27بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىابتهال محمد راضر

28بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىميعاد خالد ورور203669

ر هاشم311495 29بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىغفران حسير

30دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىاالء فيصل محمود310969

31دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىكريمة كريم مكلف352202

32دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىتغريد رحيم نعمة418061

33دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىازهار داود سلمان211308

ة فرج جير310782 34دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىامير

35دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىحياة خشان مالح310861

36دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىنجالء شياع مشتت211213

37دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب عبدالفتاح مجيد417708



38دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىفاطمة سعد فنجان414608

39دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىجليلة جودة حمادي187293

40دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىايمان كاطع جير314092

ة جاسم خلف203434 41دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىسمير

42دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدى خليل ابراهيم210601

43دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىنجالء فاضل جير311599

ميسون علي عبدالمحسن187032
44دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثى

45دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدى كاظم مطر203117

46دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىحياة مظفر عبود203612

47دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىكواكب علي حمادي210611

48دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىرنا حسن نارص187722

49دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىعلياء جاعد خلف187331

50دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىخلود شياع مشتت203025

ي187974 51دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىهديل عباس هليخر

52دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىميسون عبداالمام عويد187887

53دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء اسماعيل عبدالزهرة311116

ر محمد211115 54دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىمىه ياسير

ر211268 انتظار علي حسير
55دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثى

56دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب فالح حسن310890

57دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىمثر خالد ورور203686

58دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىنور بشار حميد210630

59دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدية عبدهللا مظلوم203079

ر210606 60دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىفاطمة فيصل روبير

ر210524 61دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىرويدة عمار عبدالحسير

62إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب ساري عداي210619

63إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىانتصار حنون عبيد420906

ي رشك419737
ى راضر 64إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىبشر

65إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىوجدان حمد زايد203038

66إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىايات عباس هليخي187771

67إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىسليمة داود مزعل203526

68إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىانتصار عبدالزهرة جاسم418403

1ماجستيرالمجر الكبير31837ميسانأنثىفاطمة حسن عبد210543

تيجان علي ثابت210546
2ماجستيرالمجر الكبير31837ميسانأنثى

3بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىمها مالك امعلة211127

4بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدى عبداالمير سلمان186843

5بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىنورالهدى محمد ارحيم418737

نور علي طعمة210698
6بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

امال علي جبار203471
7بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

8بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء يوسف سالم203595

9بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدى جبار عباس203009

10بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء جاسب عبد311327

11بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب محمد خلف203615

12بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة سليم كاطع187655

ر211045 13بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىافراح محمد حسير

14بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىلينا عبدالسالم حميد203536

15بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىحوراء محمد عودة203042

16بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىارساء جمعة كلو187761



17بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىابتهال محمد حسن311464

18بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء جبار عودة310986

ي186847
ر
ضمياء علي الق

19بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

20بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىمكارم عبدالكريم عطوان203547

ر عبد187241 21بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىرفل حسير

22بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىروى عباس خزيم311780

23بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىتبارك محمود جاسم203531

24بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسحر فيصل محمد187272

25بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىدعاء مالش عيىس187865

26بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىاالء عبد جبار310912

 اكطامي418001
ر ر حسير 27بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىرياحير

28بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىكوثر فاضل مري211262

29بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىتبارك حسن فلخي203342

30بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىدعاء عباس خزيم511532

31بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىشهد محسن عودة203203

ر عبد253045 32بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىرسل حسير

نورة علي جبار416935
33بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

34بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة فالح مطر511513

35بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء شياع موزان187385

زهراء علي عيىس203606
36بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

ر203191 37بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب علي حسير

ر خريبط311737 38بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىمنهل حسير

39بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىغفران عبدالرضا جوجي415609

ي415908
40بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىنجالء محمد راضر

41بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسلوى فاضل كاظم311430

42بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء جبار نور203544

43بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىنرجس محمود شاكر416375

44بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىايات قاسم خلف210641

45بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء كاظم جاسم203576

46بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىحنان صبيح كريم416600

ي فرحان210982
47بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىرنا ماضر

ي187490 48بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىجنان حمدان زبير

يمان علي ثابت210539 نير
49بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

50بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىوالء جعفر كاطع311159

51بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىاكرام عبدالكريم عطوان210940

ر جواد كاظم311291 52بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىحنير

دعاء علي كاظم310996
53بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

54بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب جليل قاسم187244

سالي كريم محمد211334
55بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

تبارك علي هاشم210555
56بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

ي210917 مروة احمد لعيثر
57بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

58بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىصبا شاكر احمود416519

59بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدى رشيد عباس211094

60بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىشهد احمد هاشم311924

61بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىعذراء محمد عيىس414553

ايات مكي عطوان210683
62بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

رنا جير عبدعلي311265
63بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى



زهراء سامي داود211155
64بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

65بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء قاسم محمد203051

66بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىمريم عبدهللا مظلوم203535

67بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىنور احمد جمعة203356

68بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىاية نجم عبدهللا203439

69بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب حسن عبد511556

ي311254
انمار علي راضر

70بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

71بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىنور ستار جبار203508

ر عبد187250 ر حسير 72بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىحنير

73بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب صادق جعفر203639

74بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب علي عبدالرضا203242

ر احمد غي 418478 75بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىام البنير

76بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسجا جعفر هاشم218576

77بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء جاسب فزع210535

78بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىهبة عبداالمير حسن211459

79بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىضخ محمد الزم210785

80بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىعذراء يحثر عبدالرضا203509

81بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىايناس عارف كاظم311665

ر عبيد203676 82بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىشيماء عبدالحسير

اسوان سامي حميد311835
83بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

84بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء كريم محمد211340

والء علي جاسم511587
85بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

86بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىعذراء يارس عاشور421146

87بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة مهاوي حنظل416956

88بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينة محسن كاظم187621

ر عودة415581 89بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىبتول حسير

90بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىروى صباح حسن210851

91بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىغادة قاسم عليوي311801

92بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدى عباس عبدالمحسن211070

93بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب عبدهللا اهميل211609

94بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب طالب داود210532

95بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىمايو وليد حميد310779

96بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىرغد حسن عيىس187246

اسماء بدر غالي203641
97بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

98بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىشهد عبدالسالم حميد311174

99بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة عبدالزهرة جبار311788

ر186851 100بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىغفران كريم حسير

ي سعد جير203534
101بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىتهانر

102بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسخر شناوة جير203139

ر فارس187269 103بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىفرح حسير

104بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة سالم حاتم203132

ر210742 نور علي حسير
105بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثى

ر جمعة311744 106بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىمفاز عبدالحسير

107بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىحوراء سعدون رسن311693

108بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىعبير قاسم دوي    ج203627

االء عبدالهادي ولي203604
109دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثى

110دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىايات محمد عطوان211433



111دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىختام عبدالسالم حميد202974

112دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىمريم مهدي صالح187615

113دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىصابرين عاضي ضميد187274

114دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىضخ والي حمادي311926

115دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىدعاء جاسم محمد203521

 علي211466
ر 116دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدى حسير

ي203103
117دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىنور حميد بانر

118دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىغفران حسن عبدهللا187258

119دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىعبير ستار جبار203082

فاطمة علي شعن334351
120دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثى

فاطمة علي عبدالرضا186887
121دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثى

122دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىصابرين كريم امعلة311067

ر محسن محمد186945 123دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىحنير

124دبلومالمجر الكبير31837ميسانأنثىسهاد كاظم جابر210935

125إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىاية بشار حميد187426

126إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب حسن علوان187043

نور علي شبوط187284
127إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثى

128إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب علي احمد551510

129إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىغدير سالم حاتم210527

130إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىريا زامل جاسم203401

131إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىحوراء فالح حسن311906

نهاية حسن عبدعلي202982
132إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثى

133إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىرفل عبدالسالم حميد511498

134إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىهبة سالم جريو203272

135إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىاحالم جبار عبدهللا416573

136إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىابرار صباح حسن203265

 علي حمد187436
ر 137إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىحنير

138إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىهبة محمد غضبان311703

139إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنرجس محمد هاشم311811

140إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىبراء رحيم عودة187510

ة416210 141إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب طارق عير

142إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنور عبدهللا محسن415759

ر هاشم511451 143إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنورالهدى حسير

144إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىحوراء جمال عبدالزهرة203105

145إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىغفران عباس حميد186985

146إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىضخ سهم سلمان311434

147إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء حيدر موس511468

148إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب سوادي لمة186950

149إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنورالهدى بدر مطرود187642

150إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىسبأ عبود حميد415032

151إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىامال نعمة سلمان511474

152إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىهدى كريم صاحب202977

153إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء حسن بشارة203528

154إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىفاطمة محمد هاشم311962

155إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنورالهدى طالب حسن187275

156إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىرسل احمد قاسم210747

157إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنورالهدى عطية جبار414648



158إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة عباس سوادي311385

159إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىحوراء حمدان كاطع203257

160إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىفاطمة كريم ابراهيم310918

ر203529 161إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنبا مامون عبدالحسير

162إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنور حسن وادي187419

163إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء سمير زاير203034

164إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنداء خليل ابراهيم420086

165إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب رشيد عباس203130

166إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب جواد كاظم311279

167إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىمىه صادق جعفر211057

ي186978 168إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء عباس هليخر

دالل عبدعلي بدن511508
169إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثى

170إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىسخر كريم خلف211252

171إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىبتول قاسم خريبط210777

ر203588 172إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىسخر حمودي حسير

173إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة كريم موي    ح416420

174إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء عباس عبدهللا417094

175إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىاالء يحثر عبدالرضا187055

176إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىايات باسم حميد311808

ي طاهر187582
177إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىحميدة معيفر

ر211331 178إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىكوثر مامون عبدالحسير

179إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء جليل قاسم187916

180إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىفاطمة عبدالرضا جوجي416846

ر كشكول416879 181إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىشهد امير

ر فارس310799 182إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىسخر حسير

183إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىمريم عبداالمير مطرود186839

184إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىفرقان محمد حميد211248

185إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنورااليمان عباس رحيم417330

ر بشار حميد187505 186إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىبنير

187إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء حاتم عبدالواحد203016

مروة علي طعمة210590
188إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثى

189إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزينب جهلول رهيج414592

190إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء عبدالكريم عطوان211256

191إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء جلوب حميد187346

192إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىابرار عبداالمير مطرود186803

193إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىرغد عباس سوادي311396

194إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىاية جير خالطي416170

195إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىنورالهدى باسم حميد210754

196إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىسارة صيهود جعوي416805

197إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىوجدان كاظم شبوط268015

198إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىرانيا حسن عيىس187256

199إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىزهراء سليم حميد186835

200إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىرانيا قاسم عليوي311883

201إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىفاطمة لفته بزون311149

202إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىضفاف باسم كطن552819

203بكالوريوسالمجر الكبير31837ميسانأنثىرحاب خلف كريم203530

204إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىشيماء ستار عبيد203251



كوثر جباري علي211145
205إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثى

206إعداديةالمجر الكبير31837ميسانأنثىابتسام عبدالواحد فنجان203484

موك31838ميسانذكراحمد فائق حميد167269 1دكتوراه1الير

ر311946 موك31838ميسانذكرسامر محمد حبير 2ماجستير1الير

ر فالح مهدي343388 موك31838ميسانذكرتحسير 3ماجستير1الير

موك31838ميسانذكرزيدون طارق هاشم343639 4ماجستير1الير

 تالي167375
ر موك31838ميسانذكرمحمد حسير 5بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر قاسم وهام343235 6بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحسن جنجر منشد167449 7بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرهاشم عطية حيدر451622 8بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحسن عودة عبود167271 9بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمدعلي حسن سعيد452016 10بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرخالد هاشم ماهود343216 11بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرقضي كاظم زامل342450 12بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعقيل قاسم كاطع237576 13بكالوريوس1الير

ر جياد167169 موك31838ميسانذكرعلي حسير 14بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحسن عاشور حنون343129 15بكالوريوس1الير

ر عبيد كلخان356894 موك31838ميسانذكرحسير 16بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسالم نعيمة ساجت158731 17بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحيدر فالح مهدي452099 18بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي جاسم محمد160376 19بكالوريوس1الير

ر311994 موك31838ميسانذكرحسن جاسم حسير 20بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد عباس ناعم343068 21بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد عبدالكريم عبدالجليل343651 22بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكررياض شبوط شايع167478 23بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر محمد عليوي527768 24بكالوريوس1الير

ر237562 موك31838ميسانذكرجاسم محمد حبير 25بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعباس يوسف عبدالجبار343767 26بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرهشام حسن جبار237529 27بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرهادي فلخي جعفر237631 28بكالوريوس1الير

ي167647
موك31838ميسانذكرمالك طاهر منان  29بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد عيدان موس167379 30بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسهاد مكي عبدالجبار312300 31بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرالحسن محمد محسن342922 32بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرباسم سعدون فرج343199 33بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرصدام كصاب كريم312312 34بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمرتضر عباس خلف152733 35بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعبدالزهرة غالم رضا343177 36بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعالء مكي عبدالجبار167053 37بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرزين العابدين محمد محسن342942 38بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرهشام خلف صالح158872 39بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعالء مالك ساجت236615 40بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي حسون عطوان237550 41بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد جواد كاظم312256 42بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي هاشم شويل360326 43بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراسامة عبدالمهدي عبدالزهرة343533 44بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكروسام داود سلمان237590 45بكالوريوس1الير



موك31838ميسانذكراحمد حبيب زايد167538 46بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحسامالدين جمعة اسفيح237617 47بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر حسون عيىس343416 48بكالوريوس1الير

ر237552 موك31838ميسانذكرعمار جهاد حسير 49بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكريارس مالك حميد237588 50بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرصادق جبار خلف342779 51بكالوريوس1الير

ر هاشم شويل311977 موك31838ميسانذكرحسير 52بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمؤيد علي والي312007 53بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرفارس صالح فرج527773 54بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعالء كاظم حريب342550 55بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكروسام عبدالرضا دريول159159 56بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي جودة حمود452804 57بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرميثم كريم كويطع343289 58بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرصباح حسن جدوع312057 59بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعباس علي الوس343263 60بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد كاظم حريب342971 61بكالوريوس1الير

ر كاطع237599 موك31838ميسانذكرحيدر عبدالحسير 62بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمسعد حران شويظي236686 63بكالوريوس1الير

ر343123 ر كاظم عبدالحسير موك31838ميسانذكرحسير 64بكالوريوس1الير

ر عبدهللا جوجي236534 موك31838ميسانذكرحسير 65بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرفالح خلف رشيد360597 66بكالوريوس1الير

ر167471 موك31838ميسانذكرماجد كريم حسير 67بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسجاد جمعة جبار154788 68بكالوريوس1الير

ر مشاري451442 موك31838ميسانذكرعلي حسير 69بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمشتاق خلف شنيشل159241 70بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي صدام حنون367631 71بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراياد صبيح ساجت343083 72بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد جاسم محمد167325 73بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسجاد مالك ساجت360391 74بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد خالد كاطع343737 75دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعلي جبار حمود236547 76دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرنزار علي قاسم343174 77دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحسن صبيح سلمان451818 78دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرزيدان جعفر مرجان187308 79دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرفالح حسن جاسم167396 80دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعلي جاسم حمود345074 81دبلوم1الير

ر312098 موك31838ميسانذكرمحمد جاسم حسير 82دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرمحمد خالد قاسم167134 83دبلوم1الير

موك31838ميسانذكررياض قاسم كاطع311965 84دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرمحمد وحيلي حمد150401 85دبلوم1الير

موك31838ميسانذكراحمد زبون مهودر150603 86دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرنارص شعبان قاسم236549 87دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرسلمان عودة زغير342526 88دبلوم1الير

ي527775 موك31838ميسانذكرحيدر كاظم لعيثر 89دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعلي عودة زغير360751 90دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعلي عيىس لفته167403 91دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرسجاد قاسم بدر343601 92دبلوم1الير



موك31838ميسانذكرلؤي قاسم كاطع343092 93دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرمحمد حسن جاسم158266 94دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرقضي قاسم كاطع451742 95دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحسن بدن كاظم167072 96دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحيدر جاعد خلف159424 97دبلوم1الير

موك31838ميسانذكراسعد عبد رميش452841 98دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرزينة محسن حافظ151541 99دبلوم1الير

موك31838ميسانذكراحمد رحم صير237586 100دبلوم1الير

ي محمد236882 موك31838ميسانذكركريم لعيثر 101دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرساطع علي يوسف167370 102دبلوم1الير

موك31838ميسانذكروعد فاخر خلف343024 103دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرسالم شعبان قاسم237560 104دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحيدر ثجيل وحيلي236854 105دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحيدر شاكر محمود343741 106دبلوم1الير

ي451849
موك31838ميسانذكررسول صباح راضر 107دبلوم1الير

موك31838ميسانذكراحمد سامي كاظم521177 108دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرمؤيد خلف شنيشل343350 109دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعباس كريم كويطع154173 110دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعلي ثجيل وحيلي154960 111دبلوم1الير

ر رياض حسن342652 موك31838ميسانذكرحسير 112دبلوم1الير

ر جياد452202 موك31838ميسانذكراحمد حسير 113دبلوم1الير

ر محمد صالح311934 موك31838ميسانذكرمعي  114دبلوم1الير

ر311921 موك31838ميسانذكرمحمد علي حسير 115دبلوم1الير

موك31838ميسانذكراحمد مازن فالح555566 116دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحماد دعير اشتيوي343108 117دبلوم1الير

ي237615
موك31838ميسانذكرسالم طاهر منان  118إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد عبدالعزيز جاسم345073 119إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعماد مالك عبدهللا210713 120إعدادية1الير

موك31838ميسانذكركاظم محمد زايد527762 121إعدادية1الير

ر حميد عبدهللا152245 موك31838ميسانذكرحسير 122إعدادية1الير

ي167877
ر خفر موك31838ميسانذكرسعد حسير 123إعدادية1الير

ي وادي167181 موك31838ميسانذكرعلي خير 124إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرصياح بدن كاظم152648 125إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسالم كريم كاطع451959 126إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرجبار قاسم محل527770 127إعدادية1الير

موك31838ميسانذكريوسف جواد كاظم342729 128إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعالء كريم جباره343611 129إعدادية1الير

موك31838ميسانذكررشاد درجال خويلد345070 130إعدادية1الير

موك31838ميسانذكررعد نارص حنون343702 1دكتوراه1الير

موك31838ميسانذكراحمد صيهود هاشم237577 2ماجستير1الير

ر ثابت167147 موك31838ميسانذكرعالء حسير 3بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرناظم عبدهللا زويد158921 4بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسيف سليم قاسم343623 5بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد مهدي صالح451580 6بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسجاد رياض حسن167530 7بكالوريوس1الير

ر جاسم342897 ر حنير موك31838ميسانذكرتحسير 8بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي شعبان قاسم236899 9بكالوريوس1الير



 علي عبد167873
ر موك31838ميسانذكرحسير 10بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمهدي نعيمة ساجت343323 11بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمجتثر عباس عجرش236784 12بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر حسن برهان343660 13بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرخليل خالد عبد451395 14بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرباقر هادي صالح167342 15بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر عباس عجرش311971 16بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعصام عبد حلبوت237575 17بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحمود علي حمود237639 18بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمرتضر خلف عودة236788 19بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرصادق رسول عذافه236890 20بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد سامي كاظم343750 21بكالوريوس1الير

ي كصاب343579
ر
موك31838ميسانذكرعلي صاق 22بكالوريوس1الير

ر452212 موك31838ميسانذكرعقيل علي حسير 23بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكركاظم حيدر كاهي527774 24بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرهيثم عبدالزهرة صاحب167518 25بكالوريوس1الير

ر عبدالكريم كشكول343167 موك31838ميسانذكرحسير 26بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي الزم هاشم236743 27بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد لفته خطاب158974 28بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحسن ابراهيم عبيد452935 29بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمرتظر مسعد مران236668 30بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسجاد علي الزم237649 31بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد جبار محيسن160351 32بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي عبدالستار جبار237635 33بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد عبدالزهرة كاظم452171 34بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكروسام عبدالكريم منىسي236841 35بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد علي حيدر151270 36بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعباس شيحان جبير342861 37بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي كامل خلف452145 38بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرضياء منعم وحيلي159868 39بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمرتضر جبار عبيد289244 40بكالوريوس1الير

ر فليح الزم236796 موك31838ميسانذكرحسير 41بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد حميد هاشم236546 42بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرنصيف جاسم محمد342403 43بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسجاد محمد اسود160176 44بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمرتضر حسن عبداالمير452037 45بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعمار عبدالكاظم حديد167442 46بكالوريوس1الير

ر452116 موك31838ميسانذكرمحمد قاسم حسير 47بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي لفته حطاب342336 48بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرجابر حسن وادي167142 49بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد جاسم بلعوط160305 50بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد جمال ساجت343459 51بكالوريوس1الير

ي158185
موك31838ميسانذكرارشد مكي شمخر 52بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحيدر عبدهللا زوير237574 53بكالوريوس1الير

ر343029 موك31838ميسانذكروليد عودة حسير 54بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي مكي حميد236533 55بكالوريوس1الير

ر رحيم هاشم343515 موك31838ميسانذكرحسنير 56بكالوريوس1الير



موك31838ميسانذكرمحمد كريم مهور342587 57بكالوريوس1الير

ر يعكوب342574 موك31838ميسانذكريحثر حسير 58بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسجاد كريم جبارة343608 59بكالوريوس1الير

ر كاطع237601 موك31838ميسانذكرجعفر حسير 60بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمود شكر بداي237594 61بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرقاسم محمد حمادي236851 62بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمود محمد وحيلي152141 63بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرجواد كاظم رحيمة167153 64بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد نعيم جدوع236794 65بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرهادي عودة عبد236904 66بكالوريوس1الير

ر237638 موك31838ميسانذكراحمد ماجد حسير 67بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرفاضل رسن حسن527748 68بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي محمد هاشم167594 69بكالوريوس1الير

 علي جبار236761
ر موك31838ميسانذكرحسير 70بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد سلمان عودة342534 71بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد عبدالرضا شناوة167423 72بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحاتم كريم هاشم154964 73بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد سامي حاتم237584 74بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراحمد منير الزم236536 75بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحيدر عبدالجليل محمدعلي236702 76بكالوريوس1الير

ر يعكوب452739 موك31838ميسانذكرعلي حسير 77بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد نعيم جدوع237581 78بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحيدر برغش سالم342867 79بكالوريوس1الير

ر مسلم159394 موك31838ميسانذكركاظم عبدالحسير 80بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمروان فيصل محسن343595 81بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعباس عبد رميش452005 82بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكركرار ناظم بزون167432 83بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر كريم كاظم343734 84بكالوريوس1الير

 علي جلوب343524
ر موك31838ميسانذكرحسير 85بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي جمال خزعل451907 86بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحمد نارص حنون237656 87بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي فيصل زهراو342797 88بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرعلي نعيمة ساجت158207 89بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكركرار قاسم دينار167522 90بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرسعد حرز موزان236808 91بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكررسمد نارص حنون343704 92بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمحسن رحيم هاشم343511 93بكالوريوس1الير

ر محسن كاظم452722 موك31838ميسانذكرمحمدحسير 94بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمرتضر عباس عجرش236790 95بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرمهند محسن الزم342475 96بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرفراس حسن جدوع237611 97بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكررسول كريم هاشم160393 98بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراكرم كريم خلف343570 99بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرحيدر ابراهيم نوري236901 100بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكراكرم اياد كاظم237559 101بكالوريوس1الير

ي153827
موك31838ميسانذكرعلي عبداالمير راضر 102بكالوريوس1الير

موك31838ميسانذكرزكريا محمد محسن342685 103بكالوريوس1الير



موك31838ميسانذكركرار نعيم زبون167353 104دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرسجاد احمد دعير159328 105دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرمهند علي حبيب527745 106دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعالء فاخر شويل154737 107دبلوم1الير

موك31838ميسانذكراكرم صفيح بشارة154264 108دبلوم1الير

موك31838ميسانذكررضر موس جعفر153061 109دبلوم1الير

ر خلف جير343672 موك31838ميسانذكرحسير 110دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرغيث عماد عبدعلي236675 111دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعلي حسان محمد237623 112دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحمزة ستار سعيد343396 113دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحمزة ثجيل وحيلي236893 114دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرصادق تخم حرج527771 115دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعمار محسن حافظ159846 116دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعبدهللا عجيمي خضير527753 117دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعلي محسن الزم342468 118دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحيدر طالب علوش236550 119دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرمحمد مصطفر رحيم158422 120دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحميد فياض كشيش236806 121دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرمحمد كريم خلف343667 122دبلوم1الير

ي167203
ر عان  موك31838ميسانذكرحسن حسير 123دبلوم1الير

ر236696 موك31838ميسانذكريوسف علي حسير 124دبلوم1الير

ر فيصل زهراو342713 موك31838ميسانذكرحسير 125دبلوم1الير

موك31838ميسانذكركرار مزهر مطنش237637 126دبلوم1الير

ر343591 موك31838ميسانذكرامير عبدالرضا عبدالحسير 127دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرحسن فرج رضا167524 128دبلوم1الير

ي محيسن154423
موك31838ميسانذكرسجاد هانر 129إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرحيدر احمد كاظم153423 130إعدادية1الير

ر342565 موك31838ميسانذكرضياء علي عبدالحسير 131إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد مهند محمد236834 132إعدادية1الير

ر كويد236839 موك31838ميسانذكركاظم حسير 133إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي فالح خلف159048 134إعدادية1الير

ر342951 موك31838ميسانذكرمرتضر فالح حسير 135إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمقتدى فيصل غازي150528 136إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسجاد محمد حسن268234 137إعدادية1الير

 علي خلف236836
ر موك31838ميسانذكرحسير 138إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد كريم كويطع237605 139إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمرتضر زيدون طارق527751 140إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد جودة حمود342906 141إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي كريم ثابت167235 142إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر جاسم حمود236719 143إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد كاظم طعيمة150729 144إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمرتضر جاسم رحيمة158629 145إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي كاظم حسن167277 146إعدادية1الير

ر152475 موك31838ميسانذكرعلي عباس شنير 147إعدادية1الير

 عبدعلي167482
موك31838ميسانذكراسحاق مصطفر 148إعدادية1الير

ر343052 موك31838ميسانذكرصادق علي حسير 149إعدادية1الير

ر فرحان527755 موك31838ميسانذكرحيدر عبدالحسير 150إعدادية1الير



موك31838ميسانذكرسجاد هاشم شويل167364 151إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر صبيح اوحيد167492 152إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراسعد عبدالعزيز منصور152861 153إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي رياض كاظم236662 154إعدادية1الير

ر527757 موك31838ميسانذكرعلي كاظم حسير 155إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسيف محمد كاظم342788 156إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرجواد جواد كاظم527756 157إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسجاد عبدالسادة حسن160330 158إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمقتدى محمد قاسم237616 159إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمنتظر خالد جوجي527772 160إعدادية1الير

ر دعير167438 موك31838ميسانذكرعلي عبدالحسير 161إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسيف الدين جمعة اسفيح237554 162إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعباس علي اشكاضي159622 163إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمدعلي عبدالحسن جبار527776 164إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمهدي عبدالحسن جبار152306 165إعدادية1الير

 علي عاشور236778
ر موك31838ميسانذكرحسير 166إعدادية1الير

 علي غالي158303
ر موك31838ميسانذكرحسير 167إعدادية1الير

ر هتير236773 موك31838ميسانذكرحبيب حسير 168إعدادية1الير

موك31838ميسانذكركرار منير الزم236537 169إعدادية1الير

 علي سهر167534
ر موك31838ميسانذكرتحسير 170إعدادية1الير

ر هتير236764 موك31838ميسانذكرحسن حسير 171إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي رحيم مطر236831 172إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرحسام محمد اسود253030 173إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرجاسم محمد جاسب167397 174إعدادية1الير

موك31838ميسانذكروسام حسن جدوع237622 175إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي سعد حاتم167463 176إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرصفاء محسن حلبوت342659 177إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرامجد قاسم صاحب342440 178إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي عبد حلبوت343272 179إعدادية1الير

ر مشاري422700  حسير
موك31838ميسانذكرمصطفر 180إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي رضا رميش527747 181إعدادية1الير

موك31838ميسانذكروليد دينار حمود167163 182إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد فاضل جابر527752 183إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرهادي صالح حسن167149 184إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعالء غالي الزم153214 185إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد نارص شعبان345064 186إعدادية1الير

ر167511 موك31838ميسانذكرعبدهللا كريم حسير 187إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمكي احمد مكي151037 188إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد قاسم عبد452226 189إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعباس عبدالكريم صيهود527759 190إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرحسن ثجيل وحيلي345047 191إعدادية1الير

ر كريم خلف236775 موك31838ميسانذكرمعي  192إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراسعد نوان كطافة236845 193إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسجاد وحيد مخيلف167174 194إعدادية1الير

 علي عبد167262
موك31838ميسانذكرمصطفر 195إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد هاشم وادي167427 196إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد عباس كنون527767 197إعدادية1الير



ر خلف كير452691 موك31838ميسانذكرحسير 198إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرفالح مازن فالح153892 199إعدادية1الير

ر167092  علي عبدالحسير
ر موك31838ميسانذكرحسير 200إعدادية1الير

ي451642
موك31838ميسانذكرعلي جاسم ماضر 201إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد قاسم خنجر167389 202إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعباس حارث عبداالمير210575 203إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراسعد عبدالسادة عبد343374 204إعدادية1الير

ر كريم محمد237624 موك31838ميسانذكرحسير 205إعدادية1الير

موك31838ميسانذكررسول جبار مهدي236543 206إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسجاد فيصل غازي237629 207إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرليث جعفر حسن237561 208إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد حارث عبداالمير159018 209إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر حسن جدوع237619 210إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد مالك ساجت236622 211إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسجاد محمد جاسم153100 212إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر جبار عبيد167151 213إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد علي زغير236554 214إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمؤتمن عدنان رحيم236652 215إعدادية1الير

موك31838ميسانذكريوسف عبدعلي زغير167527 216إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد عبدالستار جبار236540 217إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد جاسم الزم167360 218إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمنتضر كاظم كاطع451877 219إعدادية1الير

موك31838ميسانذكركرار فالح صيهود158560 220إعدادية1الير

ر كريم مهودر159810 موك31838ميسانذكرحسير 221إعدادية1الير

ر236819 موك31838ميسانذكرحسن كاظم عبدالحسير 222إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمنتظر ناظم عبد159663 223إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرميثم باسم فرحان342504 224إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسيف مسعد مران312339 225إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمؤمل كاظم امهاوي343007 226إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرطارق هاشم محمد527758 227إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرحسن علي عاشور236812 228إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرنورالدين محمد عودة152192 229إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرحسن كريم صدام343727 230إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمنتظر عبدالزهرة فرحان345075 231إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرسجاد كاظم قاسم236606 232إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد كاظم امهاوي343620 233إعدادية1الير

موك31838ميسانذكررسول هاشم عطية342858 234إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد كاظم رزي    ج158149 235إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرحامد محمد وحيلي151495 236إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرفرقد علي محسن236644 237إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر سعد حاتم167455 238إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرعلي حسن صاحب345072 239إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر كريم معرض159489 240إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد عباس ارحيمة167386 241إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرحسن رحيم كويد167574 242إعدادية1الير

موك31838ميسانذكركرار خليل ابراهيم343506 243إعدادية1الير

موك31838ميسانذكركرار قاسم هاشم343076 244إعدادية1الير



موك31838ميسانذكرعلي سامي كاظم236843 245إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرحسن احمد قاسم153938 246إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرباقر حميد كاظم159204 247إعدادية1الير

ر خيون343499 موك31838ميسانذكرمهدي حسير 248إعدادية1الير

ر343313 موك31838ميسانذكرمجيد عودة حسير 249إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر فالح حسن311807 250إعدادية1الير

موك31838ميسانذكركرار علي جلوب343518 251إعدادية1الير

موك31838ميسانذكركرار عيدان حسن452068 252إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمصطفر صالح عبدالصاحب167506 253إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمرتضر صبيح ساجت236724 254إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد علي رشك343211 255إعدادية1الير

ر جواد جحف343360 موك31838ميسانذكرحسير 256إعدادية1الير

ي159648
موك31838ميسانذكرعقيل رعد راضر 257إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد علي رحيم153024 258إعدادية1الير

موك31838ميسانذكراحمد شاكر عذيب237642 259إعدادية1الير

ر167514 موك31838ميسانذكرعلي كريم حسير 260إعدادية1الير

موك31838ميسانذكرمحمد كريم ثابت167214 261إعدادية1الير

موك31838ميسانذكريارس سامي صدام167581 262إعدادية1الير

موك31838ميسانذكروليد خالد عبد167395 263دبلوم1الير

ي عرار167197
ر عان  موك31838ميسانذكرحسير 264دبلوم1الير

موك31838ميسانذكرعلي حران شويظي452187 265دبلوم1الير

موك31838ميسانذكراحمد عبود حميد167138 266دبلوم1الير

موك31838ميسانذكررائد عبدالرحيم مانع236559 267إعدادية1الير

سارة طابور والي527766
موك31838ميسانأنثى 1ماجستير1الير

موك31838ميسانأنثىمريم رحيم معيدي167032 2بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىسليمه دويش محمد236864 3بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىزينب خالد كاطع312068 4بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىرشا مجبل بشيت167394 5بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىهيام عالوي عديل343547 6بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىدينا قاسم محمد342915 7بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىتبارك محمد محسن342935 8بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىابتهال منذر نعمة527778 9بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىايات نعيم جدوع312078 10بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىمريم مالك ساجت360536 11بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىايمان خميس بدن527760 12بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىهالة عالوي اعديل159371 13دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىسلوى خنجر سلمان343045 14دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىسورين عالوي عديل147118 15دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىغفران عبدالكريم رسن527761 16دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىخديجة فرج جاسم158234 17دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىزهراء طارق رحيم154393 18دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىشيماء عبدالكريم جبار159598 19دبلوم1الير

ر صابر527746 ي عبدالحسير
موك31838ميسانأنثىتف  20دبلوم1الير

ى رمضان ماشاف167410 موك31838ميسانأنثىبشر 21دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىارساء محمد جير311928 22دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىورود محمد زايد527765 23دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىنرجس هاشم عطية451420 24دبلوم1الير



موك31838ميسانأنثىسهام رسن جير152408 25دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىوفاء خلف رشيد159675 26إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىهبة عباس عبدهللا451706 27إعدادية1الير

زهراء علي جبار154560
موك31838ميسانأنثى 28إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىنرجس عبدالمنتظر هادي237613 1بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىامنيات رحيم حاتم154137 2بكالوريوس1الير

ر237618 موك31838ميسانأنثىاسيل نعمه حسير 3بكالوريوس1الير

هان342604 موك31838ميسانأنثىارساء جبار رسر 4بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىشيماء محسن مطلك158362 5بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىزينب مكي حميد236532 6بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىنور كريم موي    ح152357 7بكالوريوس1الير

منال مكي عبدالجبار342701
موك31838ميسانأنثى 8بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىسماح كاظم دايش237657 9بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىايات صالح نعمة343664 10بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىكوثر جمال ساجت343434 11بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىنور عباس كلو343060 12بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىاية مازن فالح151121 13بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىارساء جاسم عودة155031 14بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىخلود حسن عباس237641 15بكالوريوس1الير

ي452906 يخر موك31838ميسانأنثىسارة محمد رسر 16بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىهدى عباس عبدهللا451663 17بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىغفران طارق هاشم343629 18بكالوريوس1الير

ر صابر345058 موك31838ميسانأنثىزينب عبدالحسير 19بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىسىه هادي عاشور167013 20بكالوريوس1الير

ى عودة كاظم153323 موك31838ميسانأنثىبشر 21بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىرسل اثير عبداالمير342309 22بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىنشين جبار فوزي527777 23بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىزمن حميد ارحيمة167392 24بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىمثر قدوري خلف167144 25بكالوريوس1الير

ي عبدالزهرة جبار159579
موك31838ميسانأنثىتهانر 26بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىرحمة نعيمة ساجت158690 27بكالوريوس1الير

ي مهدي محمد158484
موك31838ميسانأنثىتهانر 28بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىمروة عبدالزهرة جبار236875 29بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىرؤى هاشم حسن360261 30بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىمريم صالل خويلد237612 31بكالوريوس1الير

نغم خالد عبدعلي236768
موك31838ميسانأنثى 32بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىرجاء خميس بدن343537 33بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىاخالص جبار غضيب167486 34بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىزينب محمد جلوب236750 35بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىانفال محمد محسن342672 36بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىضخ طالب عبدالحسن452731 37بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىنورس جاسم اجباري167159 38بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىاسماء خليل ابراهيم343583 39بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىغصون جميل رشيد236563 40بكالوريوس1الير

ر مشاري343603 موك31838ميسانأنثىحوراء حسير 41بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىتقوى هادي صالح150883 42بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىهبة عباس خلف153482 43بكالوريوس1الير



موك31838ميسانأنثىرجاء كاظم حريب342458 44بكالوريوس1الير

ر236753 موك31838ميسانأنثىسنابل نعمة حسير 45بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىمريم محسن منشد451591 46بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىرسل عبدالكريم كشكول343137 47بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىنرجس علي الزم237647 48بكالوريوس1الير

ر1672 موك31838ميسانأنثىفاطمة هاشم فتير 49بكالوريوس1الير

ل342761 موك31838ميسانأنثىشيماء سعد هي  50بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىشهد اسماعيل امعلة237610 51بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىنبا عبدالزمرة وادي521173 52بكالوريوس1الير

نور عماد عبدعلي345081
موك31838ميسانأنثى 53بكالوريوس1الير

ي153769
موك31838ميسانأنثىدعاء عبداالمير راضر 54بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىضخ غانم فرج167862 55بكالوريوس1الير

موك31838ميسانأنثىمروة خالد مجبل154359 56بكالوريوس1الير

شهد علي كمبار451928
موك31838ميسانأنثى 57دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىزهراء عبدازهرة جبار167401 58دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىهدى محمد عليوي236846 59دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىصابرين جاسم ثابت167222 60دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىفاطمة قدوري خلف159551 61دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىمها عبدالرحيم مانع237557 62دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىنوال فليح الزم167348 63دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىايمان كاظم دايش236870 64دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىحوراء نعيم عبدالرزاق236729 65دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىنبا جاسم محمد158062 66دبلوم1الير

وجدان عبداالمير عبدعلي154983
موك31838ميسانأنثى 67إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىسبا عبدالزهرة وادي342843 68إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىايات سليم قاسم343626 69إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزينب محسن مطلك158334 70إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزهراء كاظم اسماعيل167515 71إعدادية1الير

ر محمد علوان167045 موك31838ميسانأنثىبنير 72إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىفاطمة عدنان رحيم236816 73إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىرقية رعد عويد158110 74إعدادية1الير

 علي167356
ر موك31838ميسانأنثىزهراء حسير 75إعدادية1الير

ي زيدون جعفر203381
موك31838ميسانأنثىتهانر 76إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىاكتفاء نعيم زبون167418 77إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىوسن سالم طاهر236826 78إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىمنتىه كريم جوجي343566 79إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزهراء محمد عبدهللا159082 80إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىايات رياض حسن236734 81إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىنور طالب مخي527763 82إعدادية1الير

ر محمد اسود167568 موك31838ميسانأنثىبنير 83إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزهراء ميثم عبداالمير511402 84إعدادية1الير

امال علي محسن236633
موك31838ميسانأنثى 85إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىمريم سالم طاهر236552 86إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىبتول اكطيف شويل167579 87إعدادية1الير

ر167399 ميالد علي حسير
موك31838ميسانأنثى 88إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىصبا خالد مجبل236872 89إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىفاطمة صادق جعفر167368 90إعدادية1الير



موك31838ميسانأنثىامنة ستار سعيد343410 91إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىسخر جواد جحف343366 92إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىنور كاظم اسماعيل167497 93إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزينب كريم مهودر237625 94إعدادية1الير

دعاء علي كاظم236801
موك31838ميسانأنثى 95إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزينب محمدعلي حسن451993 96إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىفاطمة محمد علوان167585 97إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىاطياف مجيد محمد527769 98إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزهراء سالم نعيمة158821 99إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزينب عبدالواحد جبار345053 100إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىفاطمة صالح حسن167190 101إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىصابرين مهدي خشن151204 102إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىمريم سالم نعمة158769 103إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىتبارك كريم صدام342887 104إعدادية1الير

ي مهدي خشن527754
موك31838ميسانأنثىتهانر 105إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىهدير جبار مختاض236758 106إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىارساء عيال سالم150335 107إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزينب لفته حكاظمطاب342366 108إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىختام احمد هاشم159115 109إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىضخ فيصل محسن343598 110إعدادية1الير

ي527764
موك31838ميسانأنثىزينب صباح راضر 111إعدادية1الير

ر سالم طاهر237614 موك31838ميسانأنثىبنير 112إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىارساء مرتضر رحيم159535 113إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىشهد خالد مجبل237621 114إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىعال ميثم عبدالرضا154476 115إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىاخالص حسن اهويل343019 116إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىزهراء محمد جاسم237620 117إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىدعاء كريم موي    ح451603 118إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىصفا جواد عباس167105 119إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىغدير فرج كطن152573 120إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىبتول نارص شعبان345071 121إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىسارة كريم اسود167597 122إعدادية1الير

ين ناهض حسن521194 موك31838ميسانأنثىشير 123إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىاشواق مطر ادهيم237579 124بكالوريوس1الير

ة عبدالكاظم حسن237633 موك31838ميسانأنثىامير 125دبلوم1الير

موك31838ميسانأنثىزينب فليح الزم237591 126إعدادية1الير

موك31838ميسانأنثىامل رحيم كاظم312092 127إعدادية1الير

ي159511
موك31838ميسانأنثىايمان محمد عانر 128إعدادية1الير

1ماجستيرالعدل31839ميسانذكرعالء قاسم مزبان339848

2بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعبدالكاظم سالم كطان325790

3بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرجبار حمودي زبون289268

4بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحسن كاظم محسن230921

5بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعباس زهير شناوة520135

6بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحسن سبهان حمدان520291

ر290397 7بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرجير عبدالحسن حسير

ي عبدعلي290115 8بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرضياء لعيثر

9بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرفاضل حسن موزان339817



10بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي مجر غيالن220987

11بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرباسم ماهود حسن324737

12بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحميد هاشم محسن220995

13بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرباسم جبار كريم324359

14بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعزيز خزعل بدر353610

15بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعالء جبار كريم221045

16بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعقيل سمير حجام290448

17بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرفالح حسن حميد289735

18بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرجليل جبار قاسم456412

19بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعباس فاخر عبيد289672

ي290510
20بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرستار جبار عان 

ر289764 21بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحسن عبيد حسير

22بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي عداي كريم325083

23بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعدنان ثجيل فيحان221068

24بكالوريوسالعدل31839ميسانذكركرار شياع محسن454643

25بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسعد عبيد مشكور290067

26بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد ستار جباري520243

27بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحسام مزي  هر موات220984

ر290113 28بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرضياء جواد مفي 

ر فرحان لوفة325495 29بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحسير

30بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد عطاء نعمة220991

31بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد جاسم حيدر230475

32بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي حسن عبود289777

33بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي سلمان جاسم520282

ي289293
34بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعبد حسن راضر

35بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرخليل زهير خلف289842

36بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرناطق هاشم محسن221047

37بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحيدر مري نارص290185

38بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحسن صالح عبود221006

39بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرغفار عبدالواحد عداي290439

40بكالوريوسالعدل31839ميسانذكركرار جاسم محمد290126

41بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي غالي سابط324839

42دبلومالعدل31839ميسانذكرعبدهللا كريش جبار455462

ي324794
43دبلومالعدل31839ميسانذكرصالح محسن منخر

ر محسن345136 44دبلومالعدل31839ميسانذكريوسف عبدالحسير

45دبلومالعدل31839ميسانذكرسالم جلوب فزع290419

ي324585
46دبلومالعدل31839ميسانذكرقاسم عبدالكريم ثانر

47دبلومالعدل31839ميسانذكرعلي زاير مطر230984

48دبلومالعدل31839ميسانذكرعلي حسب طابور230616

ر جميل اسماعيل325607 49دبلومالعدل31839ميسانذكرامير

50دبلومالعدل31839ميسانذكرعدي سبهان حمدان290438

51دبلومالعدل31839ميسانذكرعباس حسن موزان290394

ي290443
52دبلومالعدل31839ميسانذكرجاسم عبدالكريم ثانر

ر الوي    ج290392 53دبلومالعدل31839ميسانذكرمحسن كنير

54دبلومالعدل31839ميسانذكرحكيم كاظم عبدالرضا290449

55دبلومالعدل31839ميسانذكرعالء صادق كاطع290182

ر221061 56دبلومالعدل31839ميسانذكرفرحان مسعد حسير



ي221060
57دبلومالعدل31839ميسانذكرعباس كاطع راضر

ي221078
58دبلومالعدل31839ميسانذكرقاسم حسن راضر

ر520269 59دبلومالعدل31839ميسانذكرعبدهللا عبدالجبار حسير

ر شاطي نمر290145 60دبلومالعدل31839ميسانذكرحسير

61دبلومالعدل31839ميسانذكرسعد كريم حجام289684

62دبلومالعدل31839ميسانذكرمحمد عبدهللا كريش290208

ي230931
63دبلومالعدل31839ميسانذكراحمد شيال راضر

64دبلومالعدل31839ميسانذكرحسن منشد عيود290296

65دبلومالعدل31839ميسانذكرمحمد حسب طابور289312

66دبلومالعدل31839ميسانذكرمحمد كاظم هاشم290446

67دبلومالعدل31839ميسانذكرعمار رمضان محسن290082

ي290186
ر ظاهر راضر 68دبلومالعدل31839ميسانذكرحسير

69دبلومالعدل31839ميسانذكرقاسم مطر حسون230950

70دبلومالعدل31839ميسانذكرابراهيم مطر حسون230893

71دبلومالعدل31839ميسانذكرعلي راجح وهيب290191

ر كنبار326137 72دبلومالعدل31839ميسانذكرفرحان حسير

73دبلومالعدل31839ميسانذكرعباس غانم عباس290385

74دبلومالعدل31839ميسانذكرماجد مزهر يونس326163

75دبلومالعدل31839ميسانذكرمهدي صالح محسن324749

76إعداديةالعدل31839ميسانذكرحبيب فاخر عبيد289649

77إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد كاظم محسن339597

78إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس حسن خميس289239

79إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد حميد حسن520235

80إعداديةالعدل31839ميسانذكرهاشم عبدالرضا علي290435

81إعداديةالعدل31839ميسانذكرعبدالزهره خزعل عطوان289294

82إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحسن هاشم محسن221080

83إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي محمد سعيد290425

ر520284  علي حسير
ر 84إعداديةالعدل31839ميسانذكرتحسير

85إعداديةالعدل31839ميسانذكرعبدالزهرة سالم كطان326123

86إعداديةالعدل31839ميسانذكرجعفر شوي    ع هجول289836

ر456477 87إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد علي حسير

88إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي عبد جير230942

ر290176 89إعداديةالعدل31839ميسانذكرمهدي عبدالسادة حسير

90إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي زهير شناوة324414

91إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس حسن حميد325059

ر سدخان290085 ر حسير 92إعداديةالعدل31839ميسانذكرعبدالحسير

1بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي عداي وحيد289791

2بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي فيصل محسن455089

3بكالوريوسالعدل31839ميسانذكركرار رحيم جبارة325534

4بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد ريسان مختاض325317

ي324813
5بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعالء جلوب اكباسر

6بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي فاضل اطعيمة220998

7بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمهند حافظ هوين230494

ر221034 8بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراكرم علي حسير

ر290189 9بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي عبدالكريم حسير

10بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسعد شميل خلف230970

11بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد عداي وحيد289904



ر326113 12بكالوريوسالعدل31839ميسانذكربركات محمد حسير

13بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد منشد محسن221043

14بكالوريوسالعدل31839ميسانذكررائد سعد محسن289864

15بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمرتضر شميل خلف289277

16بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحبيب كامل جلوب230781

17بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعمار جبار شحيت326037

18بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرجعفر رحمان حميد290121

19بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعباس سلمان جاسم289755

20بكالوريوسالعدل31839ميسانذكريوسف شميل خلف289891

21بكالوريوسالعدل31839ميسانذكررعد عبيد مشكور290180

22بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد سليم جبار325989

ر رمضان جابر289246 23بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحسير

24بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد ماجد يارس221062

ر محسن324210 25بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد عبدالحسير

26بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمهدي عطاء نعمة289878

27بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمجيد مزعل لوخة221042

28بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد علي عبدالكريم339832

29بكالوريوسالعدل31839ميسانذكررسحان مهنا سلمان290150

30بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد نعمة كاظم326194

31بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرزين العابدين فاخر حميد290305

32بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمصطفر قاسم مطر456407

33بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرخالد جلوب مغاص290142

34بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد جادر محمد230902

35بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراسعد عداي وحيد289658

36بكالوريوسالعدل31839ميسانذكركرار رحمان حميد290147

ر لوي    ج221048 37بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعباس كنير

38بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي محمد حمود289253

ي230962
39بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحسن طاهر راضر

40بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد كاظم حارصر325593

41بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي عالمة صالح325451

42بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد حمود علي455049

43بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحيدر صبيح غياض289304

44بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسجاد عبداالمير حرز289710

45بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحسن سلمان جاري289344

46بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي عبدالكاظم سالم289754

 علي رحيم220989
ر 47بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرتحسير

48بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد قاسم حسن454764

ر عبادي324325 49بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمهدي عبدالحسير

50بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي كريم رحيمة290389

51بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمنتظر نعيم حنون289833

52بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسمير موزان بدر221077

53بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد راجح وهيب289339

54بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرصفاء حسن حميد339822

55بكالوريوسالعدل31839ميسانذكروعد سلمان زغير326173

56بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي حميد صليل231024

57بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمصطفر منذر فالح289355

ي325391 58بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي جبار لعيثر



59بكالوريوسالعدل31839ميسانذكريوسف فيصل جبار231000

60بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد جبار هميس289821

61بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد عيال عطية289337

ي345142 62بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسجاد دعير عبدالنثر

63بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد عمار جبار325821

64بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحيدر محمد علي230989

65بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد فالح عاشور290118

66بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحسن فيصل محسن345140

ي455609
67بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسجاد طاهر راضر

ي339836
68بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد طاهر راضر

69بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد طلب جبار326054

70بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحبيب طلب جبار289888

71بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي عبدالزهرة محمد456044

72بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمصطفر حطاب صاحب289839

ر خريش نعيثل324570 73بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحسير

74بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمود فالح رضا221081

75بكالوريوسالعدل31839ميسانذكريحثر عبدالكاظم سالم290299

76بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرجليل حسن شعيب230883

77بكالوريوسالعدل31839ميسانذكررسول ازغير خنجر456307

78بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد كريم زامل454619

79بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعباس فيصل محسن324685

ي325261 80بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد جبار لعيثر

81بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرنبيل فاضل اطعيمة230887

ي صالح حمود325352
82بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرهانر

83بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرليث فاضل اطعيمة221003

84بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرحيدر حسن عبود325287

ي نارص289285
85بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسجاد هثر

86بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرصفاء عبدالكاظم سوادي289892

ي نارص324532
87بكالوريوسالعدل31839ميسانذكركرار هثر

88بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمحمد خلف قاسم326215

89بكالوريوسالعدل31839ميسانذكررعد حميد طعيمه339826

90بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرعلي كاظم رزج289785

ر339749  عبدالكريم حسير
91بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرمصطفر

92بكالوريوسالعدل31839ميسانذكراحمد صباح حسن454734

93بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسجاد فالح عاشور456397

ر221014 94دبلومالعدل31839ميسانذكرعقيل حسن حسير

95دبلومالعدل31839ميسانذكرمجيد علي محمد290442

96دبلومالعدل31839ميسانذكرميثم محمد مجبل325069

97دبلومالعدل31839ميسانذكرزهراء جعفر شوي    ح289834

ر عبادي324343 98دبلومالعدل31839ميسانذكرناطق عبدالحسير

99دبلومالعدل31839ميسانذكرعباس محمد منور290110

100إعداديةالعدل31839ميسانذكراسماعيل حلو دبن289825

101إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد ستار جبار290116

102إعداديةالعدل31839ميسانذكرقاسم عبدالكاظم جبار455263

103إعداديةالعدل31839ميسانذكرمرتضر صبيح عبدالحسن221056

104إعداديةالعدل31839ميسانذكركرار شاكر هاشم289270

ر325884 ر كاطع مفي  105إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير



106إعداديةالعدل31839ميسانذكرستار جبارة سيد289758

ي339764 107إعداديةالعدل31839ميسانذكرنبيل عبد العيثر

108إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي جليل اسماعيل289325

109إعداديةالعدل31839ميسانذكرجعفر غازي محسن520230

110إعداديةالعدل31839ميسانذكركرار زهير شناوة289688

ر عيدان325814 111إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد عبدالحسير

112إعداديةالعدل31839ميسانذكرنورالدين صادق كاطع454632

113إعداديةالعدل31839ميسانذكرمجتثر سلمان كاطع289334

114إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي محسن رزاق221017

115إعداديةالعدل31839ميسانذكرعالء رحيم عبدالرضا230686

116إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس خربش نعيثل324557

117إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد جبار هميس323044

118إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر مزهر يونس230831

119إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر رحيم جريب289876

120إعداديةالعدل31839ميسانذكرضياء قاسم مزبان339728

121إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر جاسم محمد290127

122إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي عباس علي290017

123إعداديةالعدل31839ميسانذكرصفاء جاسم خلف221072

ر221009 124إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس ابراهيم حسير

ر455023 125إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد علي حسير

ي كاطع221020 126إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس ناجر

ر520214 127إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسن كاطع مفي 

128إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد علي مزهر290041

ر سالم289698 129إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد حسير

130إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد محمد حمود289747

131إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد جمعه نارص289740

132إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسن حمدان كاطع230720

ر325576 133إعداديةالعدل31839ميسانذكررضا فالح حسير

ر يش دفي 290136 134إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

135إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد جبار كريم520286

136إعداديةالعدل31839ميسانذكركرار شيال غدير324521

ر مهدي221022 137إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد حسير

ر عيدان324675 138إعداديةالعدل31839ميسانذكرسلمان عبدالحسير

139إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي محسن علي221055

140إعداديةالعدل31839ميسانذكرنزار رشك اعبيد289291

141إعداديةالعدل31839ميسانذكرمرتضر هاشم محمد290095

142إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد كريم شاوي290111

143إعداديةالعدل31839ميسانذكرمشتاق خشن اسعيد290051

 باقر علي221079
144إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر

145إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد صالح محسن339605

ر325944 146إعداديةالعدل31839ميسانذكرحيدر كاطع مفي 

ر كامل عبد290206 147إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

148إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد حميد مسعد455284

149إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد كريم رحيمة289804

150إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد علي مهاوي289250

151إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد فالح حسن454946

152إعداديةالعدل31839ميسانذكرمؤمل عبدالكاظم سالم325770



153إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد كامل عبد221027

154إعداديةالعدل31839ميسانذكرصادق صبيح مجيد221036

ر حنون289853 155إعداديةالعدل31839ميسانذكرمهدي عبدالحسير

156إعداديةالعدل31839ميسانذكرمنتظر غازي محسن454981

157إعداديةالعدل31839ميسانذكرمهند نعيم خليفة339675

158إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي خضر بارع520259

 باقر علي230556
159إعداديةالعدل31839ميسانذكرمرتضر

160إعداديةالعدل31839ميسانذكركرار نعمة كريم520149

161إعداديةالعدل31839ميسانذكرمنتضر قاسم مطر520187

162إعداديةالعدل31839ميسانذكرعالء جبار علي220973

163إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد حميد حنون289299

164إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي مزعل لوخة353564

165إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسن علي رحيم221065

166إعداديةالعدل31839ميسانذكرمنتظر محمد سوادي339690

ر جاسم290006 167إعداديةالعدل31839ميسانذكرمقتدى حسير

ي رضيو290092
168إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد بانر

169إعداديةالعدل31839ميسانذكرمرتضر كريم هوين290125

 علي مهاوي289252
ر 170إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

171إعداديةالعدل31839ميسانذكرسيف جواد حسن325041

ر مهدي520281 172إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد حسير

173إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسن عداي كريم325100

ر454889 174إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي يوسف عبدالحسير

ر324397  علي حسير
175إعداديةالعدل31839ميسانذكرمرتضر

176إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي صدام جاسم325639

177إعداديةالعدل31839ميسانذكرمؤمل حسن حميد290146

ر غانم230516 178إعداديةالعدل31839ميسانذكرسعد حسير

179إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد محمد حمود325841

180إعداديةالعدل31839ميسانذكرمرتضر ربط عباس289739

ر نعمة كاظم455420 181إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

182إعداديةالعدل31839ميسانذكرمقتدى محمد حمود290501

183إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد باقر علي220979

184إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد كريم علي230796

185إعداديةالعدل31839ميسانذكرسلمان ضويد سلمان289692

ر محمد كاظم339773 186إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

187إعداديةالعدل31839ميسانذكرسالم حسن شحيت326153

ي353662  عبدالنثر
ر 188إعداديةالعدل31839ميسانذكركرار حسير

189إعداديةالعدل31839ميسانذكركرار عادل مهنا290123

 يحثر دبن289780
190إعداديةالعدل31839ميسانذكرمرتضر

191إعداديةالعدل31839ميسانذكركاظم قاسم مزبان339777

ي455664
192إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر حسن شغر

ر سليم كاطع289358 193إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

194إعداديةالعدل31839ميسانذكرجمال نارص محمد520272

195إعداديةالعدل31839ميسانذكرمقتدى عبد غالي220981

196إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد كاظم حسن289348

197إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس عداي وحيد289665

198إعداديةالعدل31839ميسانذكرعقيل جاعد بدر221033

ر325555 199إعداديةالعدل31839ميسانذكرمنتضر فالح حسير



200إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد جواد كاظم454673

201إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد غازي جلوب339636

ر339623  سمير حسير
202إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر

ي325203
203إعداديةالعدل31839ميسانذكركرار طاهر راضر

204إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي جبار حسن221076

205إعداديةالعدل31839ميسانذكركرار قاسم حميد221059

206إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد جاسم جعفر454792

207إعداديةالعدل31839ميسانذكرصادق حسن سوادي289707

208إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد حامد شوي    ح230649

ر كريم رسي    ح324651 209إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

ي221039
210إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي رحيم منان 

211إعداديةالعدل31839ميسانذكرمهدي محمد دوي    ج221029

212إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد رياض درويش230581

213إعداديةالعدل31839ميسانذكركريم حمود علي455071

214إعداديةالعدل31839ميسانذكرسجاد عباس شحيت289319

215إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس دعيم حنون221051

216إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي غانم كاطع290196

ي289350 217إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد سهل ناجر

218إعداديةالعدل31839ميسانذكرمهدي علي سالم520159

219إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر حمود عودة326026

220إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس علي اسماعيل290027

221إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر يش دفي 290140

222إعداديةالعدل31839ميسانذكرمسلم علي موات289871

223إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي بلعوط فالح520279

224إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد حميد حنون324468

225إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد قاسم شخناب455375

ي220976  عبدالنثر
ر 226إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد حسير

ي مسيمي520263  عرنر
ر 227إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

228إعداديةالعدل31839ميسانذكرجودة عبدعلي عباس339717

229إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي سلمان كاطع290194

 سامي كريم290056
230إعداديةالعدل31839ميسانذكرمصطفر

231إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي خلف قاسم290003

232إعداديةالعدل31839ميسانذكرعباس علي مجر520283

233إعداديةالعدل31839ميسانذكرعلي ماجد يارس289287

234إعداديةالعدل31839ميسانذكرعبدهللا عطشان عبيد289906

235إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسن فليح حزيم290108

236إعداديةالعدل31839ميسانذكرعبدهللا كامل جلوب289788

237بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرسلمان رحيم جاسم221018

238بكالوريوسالعدل31839ميسانذكرجعفر علي هاشم221041

ر عبادي327154 239إعداديةالعدل31839ميسانذكرناظم عبدالحسير

240إعداديةالعدل31839ميسانذكراحمد فضالة اهويس325969

ر جاسم جلوب290406 241إعداديةالعدل31839ميسانذكرحسير

242إعداديةالعدل31839ميسانذكررحيم هاتو لوطي289702

243إعداديةالعدل31839ميسانذكراسعد موزان بدر324314

244إعداديةالعدل31839ميسانذكرغازي جلوب جاسم230823

245إعداديةالعدل31839ميسانذكرمحمد رضا جير324610

ي290437
246إعداديةالعدل31839ميسانذكرهاشم عبدالكريم ثانر



1بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىحليمة جاسم خضر345132

ي290008
2بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىنوال سوادي بانر

3بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىزينب عباس خلف520288

4بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىطيبة حسن سوادي289771

5بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىفردوس محمد كاظم339649

هان325123 6بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىاشواق كاظم رسر

7بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىرجاء مزهر خليف290292

رسل علي مهاوي221070
8بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثى

9بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىابتسام حسن وادي520267

10بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىهديل جبار كريم221069

11بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىهدير فاخر حميد339591

ي455722 حوراء علي ناجر
12بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثى

13دبلومالعدل31839ميسانأنثىحمديه عبد عذيب325704

ر289815 14دبلومالعدل31839ميسانأنثىنسمه حسن حسير

15دبلومالعدل31839ميسانأنثىزهراء جبار حسن221074

16دبلومالعدل31839ميسانأنثىازهار محمد خشم325228

ي221008
17دبلومالعدل31839ميسانأنثىيشى عزيز ثويثر

18دبلومالعدل31839ميسانأنثىزينب مزهر خليف454818

19إعداديةالعدل31839ميسانأنثىاخالص حسن حميد290074

20إعداديةالعدل31839ميسانأنثىفاطمة هاشم صير290042

21إعداديةالعدل31839ميسانأنثىسليمة فيصل هيال290445

22إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزهراء كاظم حسن520292

23إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب محمد محسن339842

24إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب تموز كاظم290307

25إعداديةالعدل31839ميسانأنثىنور كريم جعفر455437

ي فنجان454587
26إعداديةالعدل31839ميسانأنثىمريم راضر

27إعداديةالعدل31839ميسانأنثىامل كامل جلوب322529

ي324425
ي شغان 

28إعداديةالعدل31839ميسانأنثىميعاد حسونر

29إعداديةالعدل31839ميسانأنثىسحر جاسم خلف221071

30إعداديةالعدل31839ميسانأنثىدنيا خضير خلف456212

حسنة علي محيبس230957
31إعداديةالعدل31839ميسانأنثى

32إعداديةالعدل31839ميسانأنثىنوال جاسم محمد231015

33إعداديةالعدل31839ميسانأنثىانعام مجيد هاشم231064

ايات علي مهاوي220993
34إعداديةالعدل31839ميسانأنثى

35إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب كريم حجام231008

36إعداديةالعدل31839ميسانأنثىكوثر عبدهللا كريش455504

37إعداديةالعدل31839ميسانأنثىاالء جاسم خلف220966

1بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىنبا عباس خربيط520289

2بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىزهراء كريم مزعل230413

3بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىانوار محمد هاشم326206

4بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىزهراء نعمة كاظم230860

5بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىنور محمد كاظم339666

6بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىزينب حسن سوادي289256

7بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىصافيناز كريم رحيمة289792

8بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىايمان عطوان غياض221058

9بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىزهراء كاظم حارصر326070

10بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىزهراء جواد حسن454702



ر جاسم290386 11بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىعقيلة حسير

12بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىاسماء ماجد لفته345146

13بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىريام قاسم خلف520275

14بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىاقبال بلعوط فالح230992

ي جبار حسن290031
15بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىتهانر

16بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىايناس ماجد يارس221063

17بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىهدى سمير حجام289846

18بكالوريوسالعدل31839ميسانأنثىصابرين حسن عبود290304

19دبلومالعدل31839ميسانأنثىزهره محسن رزاق221024

20دبلومالعدل31839ميسانأنثىبسعاد عالمة صالح326184

ر220969 21دبلومالعدل31839ميسانأنثىنور رمضان مفي 

22دبلومالعدل31839ميسانأنثىامل كاظم حسن324442

23دبلومالعدل31839ميسانأنثىامل خريش نعيثل324549

ق محمد كاظم339658 24إعداديةالعدل31839ميسانأنثىاستير

ي455340 ساجدة دعير عبدالنثر
25إعداديةالعدل31839ميسانأنثى

26إعداديةالعدل31839ميسانأنثىابتسام جاسم خضر520181

27إعداديةالعدل31839ميسانأنثىعذراء قاسم حسن289713

28إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب كريم رون221082

ي289719 29إعداديةالعدل31839ميسانأنثىنرجس محمد لعيثر

30إعداديةالعدل31839ميسانأنثىمنتىه مزهر خليف454662

ي221012
31إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب علي حوسر

32إعداديةالعدل31839ميسانأنثىازهار سعد محسن289862

ي324489 علياء جبار لعيثر
33إعداديةالعدل31839ميسانأنثى

34إعداديةالعدل31839ميسانأنثىسمية محسن كاظم230737

زهراء سامي كريم221067
35إعداديةالعدل31839ميسانأنثى

ي289726 زهراء جبار لعيثر
36إعداديةالعدل31839ميسانأنثى

37إعداديةالعدل31839ميسانأنثىفاطمة صبيح جبار289301

38إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزهراء حميد جوجي290038

39إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب كريم هوين290104

40إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب جاسم حيدر230379

41إعداديةالعدل31839ميسانأنثىروى سمير حجام289998

42إعداديةالعدل31839ميسانأنثىاسيا يونس نعمة289742

43إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزهراء جواد كاظم520167

44إعداديةالعدل31839ميسانأنثىنورس كريم هوين290172

45إعداديةالعدل31839ميسانأنثىفاطمة شاكر هاشم324600

46إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب علي محسن324386

47إعداديةالعدل31839ميسانأنثىفاطمة عبدالزهرة سالم289750

48إعداديةالعدل31839ميسانأنثىصابرين عبدالسادة حسن290000

ر عيدان455204 49إعداديةالعدل31839ميسانأنثىسخر عبدالحسير

50إعداديةالعدل31839ميسانأنثىنجالء يوسف عبدالرضا289679

51إعداديةالعدل31839ميسانأنثىتمارا اسعد عبدالواحد289897

52إعداديةالعدل31839ميسانأنثىكفاية رمضان محسن325745

ي221038
53إعداديةالعدل31839ميسانأنثىانغام رحيم منان 

ر220968 54إعداديةالعدل31839ميسانأنثىدعاء رمضان مفي 

55إعداديةالعدل31839ميسانأنثىوفاء كامل شتيوي454912

56إعداديةالعدل31839ميسانأنثىسالم جاسم جبار325725

57إعداديةالعدل31839ميسانأنثىشهد اسعد عبدالواحد289899



58إعداديةالعدل31839ميسانأنثىمروة جبار حسن221073

59إعداديةالعدل31839ميسانأنثىداليا جاسم محمد324287

60إعداديةالعدل31839ميسانأنثىنرجس حميد صليل230768

61إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزهراء هاشم عبدالكريم290012

رقية علي اسماعيل325158
62إعداديةالعدل31839ميسانأنثى

عذراء علي عبد339736
63إعداديةالعدل31839ميسانأنثى

64إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزهراء جبار شذر221032

65إعداديةالعدل31839ميسانأنثىابتهال محسن نارص290294

66إعداديةالعدل31839ميسانأنثىغفران دعيم حنون221054

ي289361
67إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب اسماعيل هانر

68إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب فيصل احمود289829

69إعداديةالعدل31839ميسانأنثىايالف شاكر هاشم324630

70إعداديةالعدل31839ميسانأنثىاخالص جواد برهان289711

ين بشير سلمان326008 71إعداديةالعدل31839ميسانأنثىشير

72إعداديةالعدل31839ميسانأنثىحنان عايز محيبس230807

73إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب عبدهللا كريش455479

74إعداديةالعدل31839ميسانأنثىهدى حمود هميلة221057

75إعداديةالعدل31839ميسانأنثىتبارك كريم رحمه289807

ر221010 76إعداديةالعدل31839ميسانأنثىحوراء ابراهيم حسير

77إعداديةالعدل31839ميسانأنثىرحاب فاضل اطعيمة220997

ي520197  عبدالنثر
ر 78إعداديةالعدل31839ميسانأنثىبتول عبدالحسير

79إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب كاظم كريم230700

80إعداديةالعدل31839ميسانأنثىنورالهدى سبهان خزعل339789

ي221075
81إعداديةالعدل31839ميسانأنثىابتهال رحيم منان 

82إعداديةالعدل31839ميسانأنثىبتول فاضل اطعيمة221001

ي325626 83إعداديةالعدل31839ميسانأنثىسلوى سهل ناجر

84إعداديةالعدل31839ميسانأنثىتحرير راجح وهيب290199

85إعداديةالعدل31839ميسانأنثىهدى سعد محسن289857

86إعداديةالعدل31839ميسانأنثىصابرين عبدالزهرة سالم289818

87إعداديةالعدل31839ميسانأنثىغفران نعمة كاظم290089

ر230845 88إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزهراء حليم حسير

89إعداديةالعدل31839ميسانأنثىفاطمة محسن كاظم230752

90إعداديةالعدل31839ميسانأنثىمروة حمودي زبون289263

91إعداديةالعدل31839ميسانأنثىميسم سمير حجام289851

92إعداديةالعدل31839ميسانأنثىنرجس حلو دبن289359

93إعداديةالعدل31839ميسانأنثىاشواق طالب جاسم455571

ي289677 94إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب عبداالمير لعيثر

95إعداديةالعدل31839ميسانأنثىسكينة جواد كاظم454863

96إعداديةالعدل31839ميسانأنثىصابرين رحمان حميد289729

97إعداديةالعدل31839ميسانأنثىزينب داخل كشكول289668

ر523253 1دكتوراهالميمونه31840ميسانذكرنشاة فائق عبدالحسير

ي312239
2ماجستيرالميمونه31840ميسانذكركاظم حمود منان 

3ماجستيرالميمونه31840ميسانذكرماجد صاحب طالب434721

4دبلوم عاليالميمونه31840ميسانذكراحمد جبار نعمة257

5بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد جاسم فليح224430

ي155093
6بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراسعد جاسب جنانر

7بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد عبدهللا يارس226863



8بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي صبيح عباس560387

9بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرخالد محسن موحان548899

ي325097
10بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرسعد كريم منخر

11بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي مظلوم صالح74

12بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد حنون زايراحميد176

13بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعباس زوري عكله154689

14بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي عبود عودة227864

15بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرانور صباح محسن152317

16بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد موحان درسر312189

17بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد شاكر كريم148477

18بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرهيثم جاسب حنون333

ي233602 19بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحيدر كريم لعيثر

20بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي نجم عبدهللا224723

21بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرناطق جعفر علي522790

22بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد حنون جاسم236

23بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي عبدالكاظم حسن363

24بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسن فليح محيسن204

25بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمهند فيصل حميد299935

26بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكربراق طالب احمد155668

27بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي حنون زايراحيمد352103

28بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد رحيم جبار374

29بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد علي فليح106916

30بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد جاسب صبار552168

31بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعالء مهدي منشد107226

ر351609 32بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحسان موحان فتير

ر312246 33بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرجاسم محمد حسير

34بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمصطفر صبيح مونس352691

ر155440 35بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي فائق عبدالحسير

36بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعباس عبد مختاض312126

37بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد خلف هاشم521824

38بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد جمال جمعة326370

39بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي رحيم رميض434619

40بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي حسن محمد351702

41بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسام شاكر جمعة229762

42بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرموس كاضم جمعة230251

43بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمشتاق جبار جبل110

44بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعباس كريم قاسم94

45بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسام كاظم حريب230014

46بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرموس عبدالحسن احمد324781

47بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد مسعد عبدالجبار345

48دبلومالميمونه31840ميسانذكرعلي محسن موحان312214

49دبلومالميمونه31840ميسانذكرظافر مايع كرم155401

50دبلومالميمونه31840ميسانذكرماجد جثير حمدان107051

51دبلومالميمونه31840ميسانذكرمحمد حسن صالح91

ر226528 52دبلومالميمونه31840ميسانذكرحازم عبدالزهرة حسير

53دبلومالميمونه31840ميسانذكراحمد غازي غانم434258

54دبلومالميمونه31840ميسانذكرصالح فليح محيسن289



ر جاسم225823 55دبلومالميمونه31840ميسانذكرعلي عبدالحسير

ر362 56دبلومالميمونه31840ميسانذكرحيدر منشد مفي 

 علي كريم349173
ر 57دبلومالميمونه31840ميسانذكرحسير

 علي213
ر 58دبلومالميمونه31840ميسانذكرمحمد حسير

59دبلومالميمونه31840ميسانذكرحاتم صاحب طالب249

60دبلومالميمونه31840ميسانذكرمحمد مظلوم صالح224100

61دبلومالميمونه31840ميسانذكراحمد شميل لفتة351304

هللا علي جير351860 62دبلومالميمونه31840ميسانذكرخير

63دبلومالميمونه31840ميسانذكرعلي عجد صحن228487

64دبلومالميمونه31840ميسانذكرعلي ثائر حميد434657

65دبلومالميمونه31840ميسانذكرعايد عبدالكريم منشد150870

66دبلومالميمونه31840ميسانذكرباقر كريم منخر549003

67دبلومالميمونه31840ميسانذكرجواد كاظم جبار79

68دبلومالميمونه31840ميسانذكراحمد نعيم جبار523056

69إعداديةالميمونه31840ميسانذكرشاكر جبار سويف552182

70إعداديةالميمونه31840ميسانذكررحيم رميض فرحان326316

ي225786
71إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد دنانة منان 

72إعداديةالميمونه31840ميسانذكريقضان جتب سلمان434348

ي264 73إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي حسن عرنر

74إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد فليح محسن522005

ر نارص434907 75إعداديةالميمونه31840ميسانذكرجبار حسير

ر522746 76إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد رصي    ح حسير

 خادم علي حسن522300
ر 77إعداديةالميمونه31840ميسانذكرتحسير

78إعداديةالميمونه31840ميسانذكررافد عبود رسي    ح222972

79إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمزهر نعمة جاسم522835

1بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد فرات غضبان352657

2بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرضياء حسن فيصل326066

ر شبوط صحن111 3بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

ر كريم هادي228443 4بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

5بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمرتضر حريجه كاطع223460

ر رفعت نايف124 6بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

7بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي محمد عبدهللا226608

8بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد طالب عبد312315

9بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحمزة عبد مختاض312096

10بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسام رحيم لفته221977

11بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعيىس قاسم خلف212

12بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد مالك هاشم154665

13بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمصطفر احمد عبدالرضا367

14بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمقتدى خالد خنجر326125

15بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي حسن علي154534

ر232861 ر موحان فتير 16بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

ر107310 17بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد فائق عبدالحسير

18بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعالء ماذي خشان151276

19بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرسجاد سليم عبود269

20بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد كريم مونس155150

ي عبدهللا حلو232625
21بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرهانر

22بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعالء عبد شوي    ع150306



23بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرباقر عبدالحسن ابراهيم225852

24بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكررضوان فالح محمد312261

25بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرساجد حنون جاسم299829

26بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمصطفر عبدهللا عبد242

ي عليوي225548
27بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد نوسر

28بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد هاشم جبار228321

29بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد كاظم وداي148740

ر جاسم326649 30بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحيدر حنير

31بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي جاسب خزعل361

32بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد سعد جاسب312151

33بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرزين العابدين علي معيجب152447

ر كاظم خلف230836 34بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

35بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرسالم جبار خمام305

36بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد حميد علي522446

37بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي يش زوير232489

ر عاكول117 ر حسير 38بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرتحسير

39بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكركرار كريم عويد228259

40بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكررسول كريم خزعل312230

ر موس عبدالحسن326691 41بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

42بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمخلد محمد عبدهللا227729

43بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرسعد حسون صالح523044

44بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعقيل صباح جاسم106926

45بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمصطفر حاتم صاحب154711

46بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسن سالم محمد227659

ر رسن حاتم223296 47بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

48بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرضياء هاشم عويد225520

49بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي نوري صبيح261

50بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكركرار رحيم عجيل352614

51بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعبدهللا سهل نجم266

52بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرسجاد قاسم داخل434218

53بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرسجاد ليلو طاهر277

ر محمد312176 54بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعباس حسير

 غانم علي522386
55بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمرتضر

ي227913  لعيثر
ر 56بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي حسير

57بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعادل موحان موزان312170

ر148691 58بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحيدر فالح حسير

59بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي سادة رسن324

60بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرصادق جاسم رحيم299269

61بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكروليد عبدالحسن ابراهيم225909

62بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعالء محمد كاظم230713

63بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرنوران فالح محمد228089

ر خالد كاظم521769 64بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

65بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحيدر علك طاهر227977

66بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمرتضر خلف هاشم227106

ر بدر كاظم351581 67بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحسير

68بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراحمد كاظم جبار357

69بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعالء عبداليمة حميد312101



70بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكراياد ثائر حميد434483

71بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمصطفر عبدالزهرة محيسن230444

72بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمصطفر محمد نعمة147712

73بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمصطفر حنون جيجان251

ر312160 74بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحمزة كريم حسير

75بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرحمزة حسن محمد107153

76بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعباس جاسم نارص360

77بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعبدالرزاق صالح عبدالرزاق223524

78بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكركرار رحيم حسن522888

79بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرصادق جعفر جلوب226901

80بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمرتضر واحد حمادي154786

81بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعلي جاسم محمد436188

82بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمصطفر جعفر جلوب199

83بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرمحمد حميد الزم434791

ي محمد عبدالكاظم352388
84بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرتف 

85دبلومالميمونه31840ميسانذكرغزوان محمد عبدالزهرة152133

ي154598  عبدالنثر
ر 86دبلومالميمونه31840ميسانذكرعلي حسير

87دبلومالميمونه31840ميسانذكرمحمد جميل منصور312221

88دبلومالميمونه31840ميسانذكركرار غازي سند325417

89دبلومالميمونه31840ميسانذكرحسن شبوط صحن239

90دبلومالميمونه31840ميسانذكرصادق حرز حنش351189

91دبلومالميمونه31840ميسانذكرعلي سعدون محمد224589

ر نايف154485 92إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد عبدالحسير

93إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمهدي حسن سلطان53298

94إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي سمير اسعد312283

95إعداديةالميمونه31840ميسانذكرامجد جواد قاسم19435

96إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعباس عودة جبار232529

97إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي عطشان لطيف326419

98إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر ميثاق صاحب351548

99إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي رحيم جاسم131

100إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسجاد كاطع خميس521854

101إعداديةالميمونه31840ميسانذكراحمد كريم زيارة106

ر عبدالرحيم مجيد125 102إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

ر سعدون خلف434835 103إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

ر105 104إعداديةالميمونه31840ميسانذكرقاسم هاشم فتير

105إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي كريم رسن144

ر312173  علي حسير
106إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمرتضر

107إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسجاد رحيم واحد290

108إعداديةالميمونه31840ميسانذكرصادق علي جير352020

ر محمد عبود263 109إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

110إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر مطلك قاسم351987

ي522587
ر
111إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد عبدالكاظم صاق

112إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمستخر محمد مغامس154448

113إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحيدر كريم منور522025

ر151604  علي حسير
ر 114إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

115إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحيدر عطوان بديوي326567

ر محمد جواد مغامس208 116إعداديةالميمونه31840ميسانذكراالمير



ر كريم مونس223393 117إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

ر مجبل307 118إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي السجاد حسير

119إعداديةالميمونه31840ميسانذكروليد توفيق نايف211

ر جاسم عكلة223414 120إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

121إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسن مهدي خليفة435976

122إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمؤمل مهدي جاسم230194

ر حنون150032 123إعداديةالميمونه31840ميسانذكرضياءالدين حسير

124إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمنتظر جمعة دعيم323184

125إعداديةالميمونه31840ميسانذكراحمد فالح حسن326150

126إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد جاسم لفته203

ي372
127إعداديةالميمونه31840ميسانذكررسول حمود منان 

128إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحيدر سالم جاسم220

129إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعباس سالم حنون324661

130إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسعد حاتم حسب351

ي304 131إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسالم جمعة لعيثر

132إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي حسن فيصل325301

133إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي حميد جاسم223431

134إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمقتدى موحان حاتم351798

ر جبار232 135إعداديةالميمونه31840ميسانذكراسحاق حسير

136إعداديةالميمونه31840ميسانذكررسول صباح عيدان325603

137إعداديةالميمونه31840ميسانذكراحمد صبيح خميس522620

138إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعباس كاظم علي113

139إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد صباح عيدان325549

140إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر كريم كاظم326829

141إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر فرحان مدلول373

ي كزار366 ر صير 142إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

143إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر سالم شلش150498

ر81 144إعداديةالميمونه31840ميسانذكرموس علي حسير

145إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسجاد محمد دنانة223685

146إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد رياض عبد الواحد324894

ر جاسم232559  عبدالحسير
147إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر

ر رحيم جخيور151220 148إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

149إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد سلمان حنون231

 علي201
ر 150إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد حسير

151إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعباس حسن عباس326905

152إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد قاسم محمد214

153إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمنتظر احمد عبدالرضا294

154إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد كاظم جبار148450

ر مدحت فالح352068 155إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

156إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسن عبدالرحيم مجيد262

157إعداديةالميمونه31840ميسانذكراحمد عبدالرحيم مجيد186

ر147510 158إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسيف علي حسير

159إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمنتضر كريم كاظم152759

160إعداديةالميمونه31840ميسانذكركاظم ادعير سالم522368

161إعداديةالميمونه31840ميسانذكررضا ماذي خشان149478

162إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسجاد عبداليمة خلف326972

ي داخل352184
163إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمرتضر راضر



 جعفر علي326815
ر 164إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

ي118
165إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمنتظر علي سبث 

166إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر فالح لطيف232729

 علي326931
ر 167إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسجاد تحسير

ر151353 168إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي ضهد عبدالحسير

169إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسن جاسم عبدالزهرة232342

170إعداديةالميمونه31840ميسانذكرسجاد حميد محيسن103

171إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسام الزم محمد523198

ر206 172إعداديةالميمونه31840ميسانذكرزين العابدين كحط ياسير

173إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمهدي جبار محسن148558

ر106949 174إعداديةالميمونه31840ميسانذكروليد علي حسير

175إعداديةالميمونه31840ميسانذكرايوب خميس طبيج217

176إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمؤمل مهدي منشد106968

ر رزاق فارس197 177إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسير

ر312200 178إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي سالم حسير

179إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعبدالزهرة عجد صحن129

180إعداديةالميمونه31840ميسانذكروسام عباس دنانة78

181إعداديةالميمونه31840ميسانذكرابراهيم جبار عبد230798

182إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي مرتضر احمد مغامس253

183إعداديةالميمونه31840ميسانذكراحمد غانم علي516454

184إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمنتظر لطيف اسمر227262

185إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعباس حميد رشك312133

186إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمنتظر نزار موحان226989

187إعداديةالميمونه31840ميسانذكرفارس علي فارس352367

188إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي االكير خالد محسن312145

189إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمرتضر عبدالزهرة محيسن552146

190إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد مهدي منشد150099

ي149056
191إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعلي مارد راضر

ر179 192إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسن علي حسير

 احسان خادم علي265
193إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر

194إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمصطفر يارس خدر522414

195إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمالك سلمان هاشم150155

ي119
196إعداديةالميمونه31840ميسانذكرزينعابدين علي سبث 

197إعداديةالميمونه31840ميسانذكرمحمد هاشم رسن224831

198إعداديةالميمونه31840ميسانذكركرار فالح حسن288

199إعداديةالميمونه31840ميسانذكراحمد حسن علي232817

ر لفته122 200إعداديةالميمونه31840ميسانذكرحسن عبدالحسير

201إعداديةالميمونه31840ميسانذكرعقيل سالم رسن434326

202ماجستيرالميمونه31840ميسانذكرجبار نارص يوسف150436

203ماجستيرالميمونه31840ميسانذكرميثاق طالب احمد228543

204بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكرعدنان فرحان عبد154199

205بكالوريوسالميمونه31840ميسانذكررحيم بدوي جري    ح552339

1بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىنغم محمد جاسم324928

2بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىرنا مالك خلف324984

3بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزينب كاصد جير230933

ي312252
4بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىحنان محمد منان 

5بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىكوثر عبداالله حسن256



6بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىسماح محمد جاسم225709

7بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزينب طارق فهد521800

8بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىهبه عطية محمد552299

9دبلومالميمونه31840ميسانأنثىايمان جاسم محمد230909

10دبلومالميمونه31840ميسانأنثىنهاد فهد خنياب245

ر224262 11دبلومالميمونه31840ميسانأنثىحياة شاطي حسير

12دبلومالميمونه31840ميسانأنثىكواكب نعيم جاسم76

ر226483 13دبلومالميمونه31840ميسانأنثىزهرة شاطي حسير

14دبلومالميمونه31840ميسانأنثىليل جمعة جير151

15دبلومالميمونه31840ميسانأنثىضخ عبدالكريم شنون434315

16دبلومالميمونه31840ميسانأنثىنوال بدوي جري    ح153035

ر عناد224289 17دبلومالميمونه31840ميسانأنثىمريم عبدالحسير

18دبلومالميمونه31840ميسانأنثىنىه عبداالله حسن351759

19دبلومالميمونه31840ميسانأنثىزينب علي مزهر224124

20إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىكفاية عبداليمة مال هللا230398

21إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىليل جاسب لفته528014

22إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىساجدة جخيور صالح108

زهراء محمد جالي312222
1بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثى

2بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىرباب كريم مسلم434230

ي224533 مها رشك عريثر
3بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثى

ر علوان230991 4بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىهبة تحسير

5بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىاسوان خميس طبيج219

6بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزهراء محمد مزهر434447

7بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىبلقيس رعد عبدالرحيم223385

ر312165 8بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىغفران سالم حسير

9بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىرند قاسم حميد521816

10بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىايالف رحيم سالم523153

زينة علي معيجب152406
11بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثى

12بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىرتاج صباح كاظم82

13بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىنور جواد كاظم326484

14بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىحوراء محمد عبيد522911

15بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىصابرين صباح عيدان325636

ي325463 هديل رشك عريثر
16بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثى

ي100  لعيثر
ر 17بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىمريم حسير

 علي312
ر 18بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىايمان حسير

19بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىهديل جبار واسط223863

20بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزهراء طالب عبدالحسن154356

21بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىسخر سلمان حنون147

22بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىخديجة خالد صدام226186

23بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىاوراس سعدي جاسب155484

24بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىفرح جمعة جارهللا227882

25بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىهبة مهدي جبار229846

26بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزهور مايع كرم152282

27بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىهيام جلوب حنون230119

28بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىمروة عبدهللا حلو300094

ر222284 29بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىفاطمة موحان فتير

30بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىهند حبيب ابراهيم209



31بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىنور رحيم رميض522866

32بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىكوثر حسن عبد148841

ي260
33بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزهراء حمود منان 

34بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىميسم نوري ضمد226440

35بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىدنيا سالم حنون324550

36بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزهراء صادق منشد89

37بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىريام محمد عبيد149141

38بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىريام جلوب جاسم325154

39بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىمروة محمد ثامر225614

40بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزهراء صبيح مونس351259

41بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىاري    ج زهير صالح226050

42بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىسارة شايع كرم232762

نورس علي معيجب152514
43بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثى

ر عبدالرزاق298 44بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىامجاد امير

45بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزينات زهير صالح226111

46بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىنورالزهراء احمد مغامس406

47بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىاسيل حميد عبيد107

48بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىانتضار صباح عيدان351044

49بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىضخ صالح مهدي230772

 خادم علي150269
ر 50بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىسماح تحسير

ر148642 51بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىدعاء فالح حسير

52بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزهراء محمد جابر324824

53بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىهبة جبار واسط223771

54بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىندوة فاضل محسن154620

55بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىنرجس عمار محسن312225

56بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىعذراء موس عبدالحسن326673

57بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىشهد قاسم حميد522764

58بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىريام احمد مريسن151705

59بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىايمان جاسب خزعل223597

60بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىهدى بدر كاظم226268

61بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىمروى نجم بدن317

62بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىرشا قاسم حنظل522556

63بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىنورالهدى باسم صبار491322

64بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىاديان محمد عبدهللا247

65بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزينب جاسم محمد312268

66بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىزينب شايع كرم227607

67دبلومالميمونه31840ميسانأنثىسخر زيدان خلف434364

68دبلومالميمونه31840ميسانأنثىغفران جواد عبدالكاظم223373

69دبلومالميمونه31840ميسانأنثىزهراء محمد نعمة229803

االء عزيز عبدعلي75
70دبلومالميمونه31840ميسانأنثى

71دبلومالميمونه31840ميسانأنثىزينب عبدالكريم خليفة325021

ي كاظم126 نداء لعيثر
72دبلومالميمونه31840ميسانأنثى

73دبلومالميمونه31840ميسانأنثىزهراء سادة رسن326621

74دبلومالميمونه31840ميسانأنثىنور صباح جاسم106937

زمن عزيز عبدعلي77
75دبلومالميمونه31840ميسانأنثى

76دبلومالميمونه31840ميسانأنثىسخر عادل حنون147951

ر87 77إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىدنيه عبدالرضا خشير



78إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىرتاج محمد عبدهللا226741

79إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزهراء سالم جاسم521864

80إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىنور عدنان شاطي224232

81إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزهراء عبد حطيحط224654

82إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىنجلة نجم عبدهللا521822

ر كريم زيارة230853 83إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىحنير

84إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىسارة هشام جبار223064

ر326716 85إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىرتاج كحيط ياسير

ر عطوان152802 86إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىعذراء حسير

87إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىغفران كريم عويد228224

88إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىغدران محمد عبدالزهرة149393

89إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىمثر زيدان خلف312211

90إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىسارة جاسم محمد224182

91إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىغفران عبداالله حسن255

92إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزهراء عبدالكريم خليفة325064

93إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىنورس ماجد حميد152056

94إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىعبير غانم عبدالكاظم147097

ي منشد241
95إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىضخ راضر

96إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىهدى سعد عبدالجبار205

97إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزينب كريم عويد228149

98إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىرقية حسون صبار223162

99إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىفاطمة حكيم جاسب351366

زينة علي خلف223103
100إعداديةالميمونه31840ميسانأنثى

101إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىاية كريم رسن548848

102إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزينب رافد عبود223024

103إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىنورالهدى عادل حنون434340

104إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىفاطمة قاسم حميد522515

105إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىبان جمال جمعة326516

106إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزهراء مسلم عليوي434875

107إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىعذراء مجيد عودة351951

108إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىافراح نجم بدن322

109إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىفاطمة مرتضر محسن341

110إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىصابرين خلف فعل522059

111إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزهراء صفاء عبدالصاحب434404

112إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزهراء حمد جاسم359

113إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىشهد رافد عبود223081

114إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىمريم حبيب ابراهيم368

ر حنون148992 115إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىرقية حسير

116إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزهراء غانم عبدالكاظم107086

117إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىرؤى هشام جبار222878

ر326756 118إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىوعد كحط ياسير

119إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىسمية حسن عبد523213

120إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىحوراء صادق منشد244

121إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىنور حمد جاسم234

ر نوري صبيح259 122إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىبنير

123إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىسندس محمد جاسم216

124إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزينب عودة جاسم115



125إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىايات ظافر مايع228037

126إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىاحمد شاكر جمعة150935

ر نارص289621 127إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىقطرالندى حسير

128إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزينب حسن علي522948

129إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىمرام ميثاق صاحب154943

130إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىزينب جاسم رحيل397

131إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىايمان ابراهيم عبد238

132إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىرقية صادق منشد183

133إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىبتول صباح عيدان325961

134إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىمريم موحان حاتم152680

135إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىاالء سالم جاسم521981

136بكالوريوسالميمونه31840ميسانأنثىرواء حسن منكاش381

137إعداديةالميمونه31840ميسانأنثىعلية صبيح مزبان85

1ماجستيرالسالم31841ميسانذكرعلي جبار مزهر350914

2ماجستيرالسالم31841ميسانذكرمحمد عبدالرضا مجيد492477

3ماجستيرالسالم31841ميسانذكرجعفر جاسب عرس211857

4بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي كاطع عبد220642

5بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي سيد جري333003

6بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن حميد طارش492838

7بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرفاضل مهنا حيدر493069

8بكالوريوسالسالم31841ميسانذكررعد حسن عودة397671

9بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعماد قاسم محمد221493

10بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرطالب هاشم عبدالحسن492909

11بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرفيصل عبدالرزاق لفته135524

12بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعيىس شمال كاظم135566

13بكالوريوسالسالم31841ميسانذكركاظم هاشم جابر112687

14بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرخليل سماري لفته134132

15بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعبدالرسول حلو جبار493084

16بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسعدون عبدهللا خلف397719

17بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن عبدالسادة عودة332648

18بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرجبار حسن كعيد387764

19بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعالوي رحيم فزي    ع135374

20بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد شخيط عبدالرضا221496

21بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحمزة عبدهللا جاسم331110

22بكالوريوسالسالم31841ميسانذكررسول زهير جابر112598

امه212304 23بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرجواد كاظم رسر

24بكالوريوسالسالم31841ميسانذكركاظم كريم محيسن332114

ر93877 25بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي شمال حسير

26بكالوريوسالسالم31841ميسانذكررعد خزعل محسن397752

ر86576 27بكالوريوسالسالم31841ميسانذكروسام عبدالزهره حسير

ر492450 28بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرقاسم جبار حسير

29بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرميثم كاطع عبد388204

30بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي كاظم محمد552088

31بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمرتضر نديم واحد133878

ر شخيط492797 32بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعمار عبدالحسير

33بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد جبار غازي112710

34بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراثير سعد واحد112705



35بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسامي كاظم عودة84877

ي حياوي386770 36بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد خاجر

ر زغير جاسم86525 37بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

38بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرجعفر جابر كاظم211926

39بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرصاحب نارص حمادي212327

40بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرصبيح بدن فرحان211946

41بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعبد رسن شالكه86279

42بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرستار جبار حسن220743

43بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرماجد حميد نارص397412

44بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرنارص وهام حاتم212331

45بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرخضر حسن داخل112527

46بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسعد علي موزان492866

47بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن علوان شيال220762

48بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر حسن عفن211890

49بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرصادق حاتم حسن343096

50بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي عرس عفن94231

51بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد كريم رشك331377

52بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرقاسم عباس فرج387382

53بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعقيل سعيد مكطوف93986

54بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر كريم حميد333543

55بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرطارق رسن حافظ330784

ر زغير صحن212343 56بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعبدالحسير

57بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعادل قاسم حرب212329

ر342439 58بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد الزم حسير

59بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعبدالكاظم داخل شابث84989

ر عبدالرضا429639 60بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي حسير

61بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر عبدالرحيم مجبل342885

ي حياوي388056 62بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمرتضر خاجر

63بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعبدالعظيم عباس فرج211886

64بكالوريوسالسالم31841ميسانذكررسول جبار غازي112575

65بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد عطيه غانم333058

66بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد كاظم عزيز112711

67بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرقاسم محسن فياض349431

68بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد قاسم محمد492400

69بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعبدالكاظم وهام حاتم221512

70بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي حميد محيبس330937

ي334220
71بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمهند فاضل هانر

72بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرزهير حسن دخيل493064

73بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحسن سلمان محسن511828

74بكالوريوسالسالم31841ميسانذكركاظم كريم نارص331064

75بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمرتضر كريم رشك212340

76بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرجعفر شخيط عبدالرضا86427

77بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي كريم حسن221484

78بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعماد عبد خرص112713

79بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر رزي    ج خلف333356

80بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرامجد صباح مونس220662

81بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد عبدالرزاق حلو429524



82بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرفاضل عباس فرج492459

83بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر حميد محيبس330904

84بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي مجبل زهرون387012

85بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد بشارة حسن112690

 علي حسان212173
ر 86بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

87بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد عباس مناجي211915

88بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمرتضر رسن حافظ221458

89بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر جبار نارص332444

90بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد كريم عفات221499

91بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرنزار سالم حسن334444

92بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد جاسم تعبان339744

93بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد جواد كاظم211907

94بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد عباس جبار212043

95بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرجاسم حميد جاسم221459

96بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد قاسم حميد135179

97بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرصالح مهدي درويل339692

98بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي عبدالسالم رصيوط339618

ر شاطي511831 99بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرارشد عبدالحسير

100بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر خلف عبداالمام220808

ر221477  عبدالحسن عبدالحسير
101بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر

102دبلومالسالم31841ميسانذكرمرتضر كاظم محسن211941

103دبلومالسالم31841ميسانذكركاظم عطية جلود134994

104دبلومالسالم31841ميسانذكرقاسم حاتم عذيب135435

ر خلف221457 105دبلومالسالم31841ميسانذكرمجيد عبدالحسير

106دبلومالسالم31841ميسانذكرجلوب جبار مطشر212303

107دبلومالسالم31841ميسانذكركريم عبدهللا خلف395942

108دبلومالسالم31841ميسانذكرنجم عبدهللا جاسم332103

109دبلومالسالم31841ميسانذكرابراهيم عبدهللا جاسم342853

110دبلومالسالم31841ميسانذكراحمد عكلة خلف397138

111دبلومالسالم31841ميسانذكرجاسب عرس عفن135705

112دبلومالسالم31841ميسانذكرعلي مسلم محيبس492856

113دبلومالسالم31841ميسانذكرزينب قاسم محمد386885

114دبلومالسالم31841ميسانذكرعبداليمة حسن لفته92239

115دبلومالسالم31841ميسانذكرعالء كاظم زغير211897

116دبلومالسالم31841ميسانذكررؤوف زعاطي عبادي220736

ر نارص332800 117دبلومالسالم31841ميسانذكرعلي حسير

118دبلومالسالم31841ميسانذكرماجد حسن سدخان211923

119دبلومالسالم31841ميسانذكرعلي بشيت عبدالرضا220821

120دبلومالسالم31841ميسانذكرعباس مناجي كريم211914

121دبلومالسالم31841ميسانذكرعلي رحيم زغير331777

122دبلومالسالم31841ميسانذكرسالم جاسب عبدالرضا112568

123دبلومالسالم31841ميسانذكرعلي هاشم عبدالحسن511829

124دبلومالسالم31841ميسانذكرسعد صالح جخيم212342

125دبلومالسالم31841ميسانذكرمصطفر عويد بارون212007

126دبلومالسالم31841ميسانذكرنجم عبدالزهرة محيبس85373

127دبلومالسالم31841ميسانذكرحسن زهير جابر212064

128دبلومالسالم31841ميسانذكرحسن بدن فرحان93707



129دبلومالسالم31841ميسانذكرحيدر جواد حافظ331014

130دبلومالسالم31841ميسانذكرعبد بدن حسب212305

131دبلومالسالم31841ميسانذكررائد سعدون جبار221481

132دبلومالسالم31841ميسانذكرعبدالرضا كاظم غضبان334491

133دبلومالسالم31841ميسانذكرجعفر عبدالرضا حسان350873

134دبلومالسالم31841ميسانذكراحمد حسون علي112578

135دبلومالسالم31841ميسانذكرمحمد حميد زغير331951

136دبلومالسالم31841ميسانذكرمصطفر كريم رشك333827

ر شاطي134268 137دبلومالسالم31841ميسانذكراحمد عبدالحسير

138دبلومالسالم31841ميسانذكرعالء ليلو زغير492887

139دبلومالسالم31841ميسانذكرصفاء حسن ابراهيم86282

140دبلومالسالم31841ميسانذكرمحمد سعد كرم493017

141دبلومالسالم31841ميسانذكرعلي حميد زغير331893

142دبلومالسالم31841ميسانذكراركان سالم عبد331931

143دبلومالسالم31841ميسانذكررياض عبدالواحد جورهللا86272

144دبلومالسالم31841ميسانذكرمنتظر صبيح رصيوط330689

ر سالم طاهر221500 145دبلومالسالم31841ميسانذكرمعي 

146دبلومالسالم31841ميسانذكرميثم ابراهيم عبدهللا211916

147دبلومالسالم31841ميسانذكرمحمد كريم قاسم112718

148إعداديةالسالم31841ميسانذكرفاضل حميد شجاي492904

149إعداديةالسالم31841ميسانذكررعد كاظم جادر333658

150إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد جبار كاظم211911

151إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي دعاج بشارة212159

152إعداديةالسالم31841ميسانذكركاظم سفيح خلف387046

153إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسن ابراهيم جابر333637

154إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد شيال مناجي492568

155إعداديةالسالم31841ميسانذكرانور صباح مونس220689

1ماجستيرالسالم31841ميسانذكررافع ازعاطي عبادي552729

ر حافظ86265 2ماجستيرالسالم31841ميسانذكرحيدر حسير

3ماجستيرالسالم31841ميسانذكرحسن فالح عجر339654

ر ارحيم93998 4بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعالء عبدالحسير

5بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرباقر عبدالرسول عبدالحسن86256

6بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعباس حميد محيبس342642

7بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرنبيل صباح مونس221482

ر كاظم جاسم331271 8بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرامير

 علي هليل212052
ر 9بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

10بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد خليل سماري112701

11بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد عويد بارون135255

12بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي محسن عجر221467

13بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسيف علي دعاج212156

14بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد عطيه غانم212280

15بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن محمد مزعل220799

16بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرابراهيم عبد حيدر220835

17بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسجاد عبدالرسول حلو135800

18بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرليث جير عبد220746

19بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعالء كريم قاسم339574

20بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر خماس جاسم84769



ر قاسم عناد221483 21بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

22بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي عبد الصمد عبد للطيف112451

ر135511 23بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد عبدالزهره حسير

24بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي سالم مصيلخ492607

ر عبدالرضا135441 25بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعباس حسير

26بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرميثم نارص سجر211922

27بكالوريوسالسالم31841ميسانذكركرار عبدالرسول حلو92387

28بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرطاهر مزهر مطر135282

29بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر محمد كريم97539

30بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد صبيح مالخ220814

ر211910 31بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحمزة جابر عبدالحسير

32بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسجاد تركي محمد135794

33بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد فيصل عبدالرزاق112698

34بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرصفاء عبد رسن86504

35بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعقيل احمد جودة135113

36بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر كامل سعيد334016

37بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمرتضر كامل سعيد332362

38بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعقيل صبيح هاتف333268

39بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن كاظم حسن492508

40بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر نعيم خنجر333840

ي حياوي339760 ر خاجر 41بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

42بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد نجم عبدهللا221461

43بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعماد منشد قاسم212282

44بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمرتضر ابراهيم عبدهللا86433

45بكالوريوسالسالم31841ميسانذكربهاء حسن ابراهيم333908

 محمد زغير221495
46بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر

47بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن شبوط شاطي86260

48بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي عبدالحسن جلود212140

49بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرماهر حميد ضيدان211939

ي334190
50بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمؤيد فاضل هانر

51بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمرتضر كاظم باهض511830

52بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي كريم عبدهللا332525

ر فارس جبار332721 53بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

ر قاسم332304 54بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحاتم ياسير

55بكالوريوسالسالم31841ميسانذكربشير بدر كريم332864

ي ريسان مطلك221503
56بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرتف 

ر333687 ر عدي عبدالحسير 57بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

58بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر هاشم حسن84794

ي97464
59بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد كاظم عان 

ر112612 60بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد هاشم حسير

61بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد عبدعلي جويعد134824

62بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر ساجت عيىس134179

63بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعباس علي هليل134033

64بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعماد كاظم جمعة112520

65بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسجاد ورق عطية135326

66بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعالء محمد جبار86495

67بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد علي طاهر331305



68بكالوريوسالسالم31841ميسانذكركرار جواد كاظم211912

69بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمنتظر سلمان جاسم133186

ر سعد سلمان492937 70بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

71بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر سعدون جبار220765

72بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسجاد حسن ابرهيم221513

73بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمهند عبدالحميد جاسم112720

74بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي ضيدان عودة135144

75بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد عبدهللا حلو84889

ر فاخر135487 76بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمنتظر عبدالحسير

77بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسجاد ريسان حسن86218

78بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعباس سالم مصيلغ212308

79بكالوريوسالسالم31841ميسانذكركرار عبدالرحمن يوسف84944

80بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد كامل جبار133238

81بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد سلمان انعيمة211891

82بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي كريم قاسم211932

ر كاظم396929 83بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي عبدالحسير

84بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرنارص حميد نارص332810

85بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعبدالحسن كاظم جبار220596

86بكالوريوسالسالم31841ميسانذكروسام نارص فرج112706

87بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمنتظر رعد حسن397501

ي86290
88بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي كاظم عانر

89بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسيف احمد محيبس220822

90بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحمزة عبدالرضا عطية212183

ر مرود ابوالهيل220629 91بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

92بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعقيل عبدالصمد عبداللطيف333477

93بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن قاسم عناد133753

94بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرسعدون عمران سعدون220727

ادي133094 95بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمرتضر سليم رسر

ر86233 96بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد صالح حسير

97بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرجواد كاظم عجيل212144

 علي كاظم93061
98بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر

99بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن سليم هاشم342802

ي علك220832
100بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمود هانر

101بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر عثمان شاطي342850

ر عبدهللا حلو339811 102بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

103بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرليث نارص حسن330332

104بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرامير ابراهيم عبدهللا342831

105بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد نعيم قاسم552329

ادي212177 106بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر سليم رسر

107بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد سلمان غيالن334470

108بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمروان خميس كاطع133142

109بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد خلف مزعل84866

110بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي كاظم فرج331587

111بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد حميد زغير94038

112بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرميثم حميد حاتم212164

113بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرايهاب كريم حميد330811

114بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد قاسم جري135206



115بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرباقر عامر جاسم221479

116بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسن عرس عفن211947

117بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد سعيد حسن135718

ر عباس بدن212324 118بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

119بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد كريم قاسم220837

120بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر فرحان حواش220826

121بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمصطفر ابراهيم عبدهللا339567

ي علك220755
122بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحمزة هانر

ر قاسم محمد211937 123بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

124بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحسن شيال عبدالحسن212162

125بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد علي مزعل94427

ي332251 126بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمود سعدون عبدالنثر

127بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحيدر جواد كاظم211885

128بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعلي قاسم عجيل212309

ر نازل339790 129بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعبدالمطلب عبدالحسير

130بكالوريوسالسالم31841ميسانذكراحمد محمد داخل212114

131دبلومالسالم31841ميسانذكرجبار حافظ بدر220812

132دبلومالسالم31841ميسانذكرحسن صباح كاظم331756

133دبلومالسالم31841ميسانذكراحمد كريم عفات211917

134دبلومالسالم31841ميسانذكرمحمد علي عودة211905

135دبلومالسالم31841ميسانذكرمحمد رعد كاظم221504

136دبلومالسالم31841ميسانذكرنمير منصور سالم212338

137دبلومالسالم31841ميسانذكرمصطفر عباس حسن134627

138دبلومالسالم31841ميسانذكرمنير ابراهيم عبدهللا332778

 رومي330391
ر 139دبلومالسالم31841ميسانذكرمطاع عبدالحسير

140إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد رحيم داخل85099

141إعداديةالسالم31841ميسانذكرعقيل عبدالرضا عطية135662

142إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد جبار زبون211944

143إعداديةالسالم31841ميسانذكرحيدر حسن عطية492364

144إعداديةالسالم31841ميسانذكرمؤيد علوان حسن389079

145إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسن بشار جياد134488

146إعداديةالسالم31841ميسانذكرمصطفر حازم سوادي493060

147إعداديةالسالم31841ميسانذكرمنتظر حكيم مجبل85300

ر حاتم حسن133271 148إعداديةالسالم31841ميسانذكرياسير

149إعداديةالسالم31841ميسانذكرفرحان حمادي مونس333400

150إعداديةالسالم31841ميسانذكرمسلم عطوان جبار221468

ي جبار492900
151إعداديةالسالم31841ميسانذكرمسلم عان 

152إعداديةالسالم31841ميسانذكرمصطفر جواد كاظم211945

153إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي كاظم شخير548989

154إعداديةالسالم31841ميسانذكرعقيل عبدالزهرة فزي    ع93956

ر لفته112702 155إعداديةالسالم31841ميسانذكرسجاد حسير

156إعداديةالسالم31841ميسانذكرزين العابدين عبد رسن211920

157إعداديةالسالم31841ميسانذكرصالح علي مونس211973

158إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي مالك عبدالصاحب388119

159إعداديةالسالم31841ميسانذكرمرتضر غازي جاسم212142

 علي حسن220697
ر 160إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

161إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي قاسم جري112699



ر85352 ر محمد حسير 162إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

163إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي غانم محسن397080

164إعداديةالسالم31841ميسانذكرمنتظر حميد جاسم331613

165إعداديةالسالم31841ميسانذكرمسلم عبدالحسن جلود330986

166إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي رحيم جلوب211930

167إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد عبدالرضا كاظم342862

168إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد سيد جري331180

169إعداديةالسالم31841ميسانذكرابراهيم ورق عطية211949

ر حسن حميد221471 170إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

171إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد عزيز حارصر333319

172إعداديةالسالم31841ميسانذكرسالم حميد سالم112540

173إعداديةالسالم31841ميسانذكرسجاد عباس عليوي221465

ر زاهد زغير387896 174إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسنير

175إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد نارص حسن331875

176إعداديةالسالم31841ميسانذكرجاسم محمد خزعل331430

177إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد عبدالباري عباس211887

178إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي عبداليمة حسن93470

ر342519 179إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسن مجيد عبدالحسير

180إعداديةالسالم31841ميسانذكرمنير منصور سالم212123

181إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد رحيم ابراهيم112622

182إعداديةالسالم31841ميسانذكرمصطفر كريم شيحان211964

183إعداديةالسالم31841ميسانذكركرار حيدر عبدهللا212057

184إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي خليل سماري396333

185إعداديةالسالم31841ميسانذكرمرتضر حميد زغير331982

ي332153
186إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد عبدالعال كباسر

187إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمود مزهر هاشم334480

ر135536 ر صالح حسير 188إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

189إعداديةالسالم31841ميسانذكرمرتضر هذال سبالن271724

190إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد نجم عبدالزهرة112678

ي211894 191إعداديةالسالم31841ميسانذكرمصطفر سليم حخر

192إعداديةالسالم31841ميسانذكرعقيل رحمن عبدالسادة211954

193إعداديةالسالم31841ميسانذكرمهدي رحيم عفات332426

194إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد كاظم سفيح220633

ر عداي342594 ر عبدالحسير 195إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

ي86312
196إعداديةالسالم31841ميسانذكرجعفر كاظم عان 

197إعداديةالسالم31841ميسانذكرعباس ابراهيم جبار135678

198إعداديةالسالم31841ميسانذكرعباس جاسم محسن85122

199إعداديةالسالم31841ميسانذكرسجاد سالم كاظم342934

200إعداديةالسالم31841ميسانذكرباقر كريم قاسم92927

201إعداديةالسالم31841ميسانذكرماجد حميد شفيف93197

ر211888 202إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد هاشم حسير

203إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد عمران سعدون342742

204إعداديةالسالم31841ميسانذكرعالء كامل صبار133927

205إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد عيال عبدالواحد212334

ر مذخور112717 206إعداديةالسالم31841ميسانذكرسيف تحسير

207إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد محمد فاخر112696

ي112593 208إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد قاسم رسر



209إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي احمد غوينم112703

210إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد جلوب جبار492645

211إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد حسن داخل112434

ر نجم عبدالزهرة92896 212إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

ي342561
213إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد كريم عان 

214إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي رعد حسن397608

ر211977 215إعداديةالسالم31841ميسانذكركرار كاظم حسير

216إعداديةالسالم31841ميسانذكريارس هاشم عناد220667

217إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمود رسن مطير212137

218إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي فيصل مجيد86402

219إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي كاظم جاسم331531

ر221469 220إعداديةالسالم31841ميسانذكرمقتدى صباح حسير

ي492776
221إعداديةالسالم31841ميسانذكرسجاد حسن منان 

222إعداديةالسالم31841ميسانذكرمنتظر فرحان عجة211983

223إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي حسن عويد86284

224إعداديةالسالم31841ميسانذكرمصطفر حميد نارص220723

225إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسن كريم عفات221494

226إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد جواد كاظم212087

227إعداديةالسالم31841ميسانذكرحيدر كريم هاشم86337

 علي211895
ر 228إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي عبدالحسير

ر85236 229إعداديةالسالم31841ميسانذكرباسم علي حسير

230إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد جاسم حمد220673

ر خشان212155 231إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد حسير

232إعداديةالسالم31841ميسانذكرموس سعد هاشم86516

233إعداديةالسالم31841ميسانذكرضياء حسن ابراهيم389513

234إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي جاسم سوادي560141

ي134864 235إعداديةالسالم31841ميسانذكرزيد سعدون عبدالنثر

236إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد رحيم عنيد342543

237إعداديةالسالم31841ميسانذكرمرتضر ليلو زغير211884

238إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي نارص حسن330295

239إعداديةالسالم31841ميسانذكرعبدالرحمن جير جلود332888

240إعداديةالسالم31841ميسانذكرمرتضر خميس كاطع333133

241إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد حسن علي386814

242إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسن علي عبدالكريم339561

ر كاظم جبار221473 243إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

244إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد صدام صيهود212075

245إعداديةالسالم31841ميسانذكرابراهيم خليل داخل211958

ر جاسب عرس133368 246إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

247إعداديةالسالم31841ميسانذكركرار راجح نارص221506

ي211940
ر
248إعداديةالسالم31841ميسانذكرفاضل سعدون سوق

249إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد عبدالصمد عبداللطيف92361

ي صكر211989 250إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد عبدالنثر

251إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي مزهر مطر93766

252إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي عبد بدن93799

253إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد حسن جير492651

 علي وهيب211893
ر 254إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

ر220657 255إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي صالح حسير



ر سعد عيىس134241 256إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

257إعداديةالسالم31841ميسانذكرعباس مجبل زهرون387523

258إعداديةالسالم31841ميسانذكرامير كاظم محسن342928

259إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي قاسم خميس342966

ي خزعل212170  لعيثر
ر 260إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

261إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد ماجد سلة386913

262إعداديةالسالم31841ميسانذكرعبدهللا صباح مونس220625

263إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي عبدالباري عباس211899

264إعداديةالسالم31841ميسانذكرجهاد خلف مزعل93365

265إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي جويد كطافة211960

266إعداديةالسالم31841ميسانذكرباسم فرج عجر332022

ي صكر112693 267إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد عبدالنثر

268إعداديةالسالم31841ميسانذكرذوالفقار قاسم مناجي212112

269إعداديةالسالم31841ميسانذكركرار عادل جفات112695

270إعداديةالسالم31841ميسانذكرباسم فليح عفن342874

271إعداديةالسالم31841ميسانذكرحميد رسن مطير221485

272إعداديةالسالم31841ميسانذكرسجاد غالب محسن92536

273إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي فيصل عبدالرزاق112412

274إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد شاكر محسن220816

275إعداديةالسالم31841ميسانذكرجواد كاظم جبار85061

276إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد قاسم جبار492420

277إعداديةالسالم31841ميسانذكرامجد عبدالكاظم حسان85846

278إعداديةالسالم31841ميسانذكركرار مهدي حاتم135739

279إعداديةالسالم31841ميسانذكرحيدر حازم سوادي333095

280إعداديةالسالم31841ميسانذكرسجاد عادل محسن135547

281إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي حسن حرز112653

ر جلود86600 282إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسن عبدالحسير

283إعداديةالسالم31841ميسانذكرعلي سعد سلمان493011

284إعداديةالسالم31841ميسانذكرمرتضر عدنان حميد330651

285إعداديةالسالم31841ميسانذكرمحمد نعيم كرم86270

286إعداديةالسالم31841ميسانذكركرار علي جبار212348

287إعداديةالسالم31841ميسانذكركرار صبار نعمة211984

288إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسن محمد مارد92454

289إعداديةالسالم31841ميسانذكرمصطفر سالم جبارة86464

290إعداديةالسالم31841ميسانذكرفائز فالح حسن220637

291إعداديةالسالم31841ميسانذكرعباس رحيم فرحان386797

292ماجستيرالسالم31841ميسانذكرعبدالواحد حمد واحد221475

ي133111 293بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد جبار عبدالنثر

294بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد فاخر جبار387255

ر سعيد علوان133125 295بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرحسير

296بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرمحمد زهير جابر212315

297بكالوريوسالسالم31841ميسانذكرعدي عبدالحميد محمد221501

298إعداديةالسالم31841ميسانذكراحمد غوينم حمود92820

299إعداديةالسالم31841ميسانذكرسعد رسن مطير492744

300إعداديةالسالم31841ميسانذكرسعيد جالب لعيوس492714

ر عريب زغير333571 301إعداديةالسالم31841ميسانذكرحسير

302إعداديةالسالم31841ميسانذكرعالء عبد فندي93414



303إعداديةالسالم31841ميسانذكرمهنا حمود نحو333762

304إعداديةالسالم31841ميسانذكرخليل معالك عبد86286

1بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىرسالة قاسم خلف334239

ي مصيلخ112709 ساهرة العيثر
2بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثى

3بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىرغد كاظم جادر133599

4بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىحياة مسلم محيبس339752

5بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىشيماء قاسم محمد93694

ي جاسم93538
6بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسناء راضر

7بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىميعاد قاسم خلف560129

8بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسلوى سعدون جاسم221476

9بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىارساء قاسم خلف388356

10بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسوزان فانوس سعدون86547

11بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىدالل قاسم عطية112581

12بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىامال جبار كاظم493029

موخ495520 13بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىساهرة رحيم رسر

14بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىشيماء رحيم مظلوم133255

15بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىهدى عباس فرج211952

16بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسارة قاسم جمعة397877

17دبلومالسالم31841ميسانأنثىزهراء شاكر محسن342898

ي112680
18دبلومالسالم31841ميسانأنثىقسيمة هالل حسونر

19دبلومالسالم31841ميسانأنثىبركات رحيم حاتم334176

ة رسول عبود211901 20دبلومالسالم31841ميسانأنثىسمير

21دبلومالسالم31841ميسانأنثىانتظار هاشم خلف397462

اشواق علي كاظم134326
22دبلومالسالم31841ميسانأنثى

ر فائق كريم221511 23دبلومالسالم31841ميسانأنثىياسمير

24دبلومالسالم31841ميسانأنثىاخالص محمد اسماعيل134767

25دبلومالسالم31841ميسانأنثىقسمة هاشم خلف387111

26دبلومالسالم31841ميسانأنثىسهام مونس حميد112692

27دبلومالسالم31841ميسانأنثىساجدة حميد مجيد333649

28دبلومالسالم31841ميسانأنثىايمان هاشم شيال112683

29دبلومالسالم31841ميسانأنثىوجدان جمعة نعمة339719

كفاء علي جبار220599
30دبلومالسالم31841ميسانأنثى

31دبلومالسالم31841ميسانأنثىزهراء صباح مونس220714

32إعداديةالسالم31841ميسانأنثىوحيدة جبار علوان330713

1بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىتف  محمد هاشم112707

2بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزهراء حمود محيبس437102

ر فاخر135457 3بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىانتصار عبدالحسير

4بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىهاجر محمد خزعل331464

5بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىفاطمة جبار حسن133066

مروة علي كاطع220830
6بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثى

7بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىمنال رباح غانم211956

ر212165 ر غالب عبدالحسير 8بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىحنير

كوثر علي طاهر331343
9بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثى

10بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىنورة قاسم خلف333891

11بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسارة عبدالرسول حلو133713

ر212281 12بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىاسماء عبدالزهره حسير

13بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزينب هاشم خضير212335



14بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىنور عماد قاسم85020

مريم علي محمد112715
15بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثى

ر396195 16بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىكوثر نارص عبدالحسير

ر فاخر133856 17بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىازهار عبدالحسير

18بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىندامة كيتب حمود220836

جوراء علي طاهر332054
19بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثى

ي331677
20بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسوسن كريم عان 

21بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسارة جمعة حنظل492386

22بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىفاطمة شذر غبيد220813

23بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزينب محمد فرج211896

24بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىمروة كريم صبيح212134

25بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىعذراء رحيم فيصل221505

26بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىعذراء كاظم محيسن220802

27بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىحوراء كاظم عودة92300

28بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزينة هاشم خضير220824

29بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىرحاب مسلم محيبس86420

30بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىضخ كيتب حمود212146

مروة علي بشيت220675
31بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثى

32بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزهراء فاضل مهنا493079

 رومي221498
ر 33بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىتفاؤل عبدالحسير

34بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىانوار جبار دهش331643

اسيل علي سوادي112538
35بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثى

36بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىاسيا عبدالرسول حلو135233

37بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىنبا حميد جاون93060

38بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىمنتىه فاخر عبود112547

39بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىغفران علوان شيال492851

40بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزهراء كاظم وتد93110

41بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىبتول عبدالرضا مجيد212149

42بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسخر خماس جاسم221464

43بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسارة رحيم قاسم330748

ر حميد عيىس331218 44بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىبنير

45بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىفرح جمال عبدالكريم212336

46بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىفاطمة حسن كاظم339706

ي94514
47بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىرجاء كاظم عان 

48بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزهراء محسن شخيط211928

ر342496 49بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىرسل مجيد عبدالحسير

رشا علي جمعة112553
50بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثى

51بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىدعاء محسن جمعة314339

52بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىمثر حميد نارص334411

53بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىمريم كريم سعيد350961

54بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىصفاء عبدالحسن جلود220831

55بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسارة سعدون طاهر135387

56بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسهام مذكور كاطع112708

57بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزهراء عطية غانم331239

58بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسارة جليل وادي112583

59بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىلم قاسم جمعة390539

60بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىليل كاظم جاسم342763



61بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسارة رحيم عفات221509

62بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىغفران عباس عبدالزهرة492833

63بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىشهد سعد كاظم133631

64بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىعذراء صالح نعيم135626

65بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىري  هام جلوب جبار211938

66بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسارة مارد جابر112719

ي212132
67بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىامال عباس عان 

68بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزينب كاظم وتد85169

69بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىايمان عبد الباري عباس211931

ر عبدالرضا387614 70بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزهراء حسير

71بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزهراء جمال عبدالكريم212326

72بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىهدى قاسم طاهر331803

73بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىاستفتاء كاظم كشيش112571

74بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىايمان جاسم حياوي332188

ة فالح مالخ220615 75بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىامير

ي86344
76بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىعلياء كاظم عانر

77بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىالرا جليل وادي212321

78بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزينب جبار زبون333867

79بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىزينب نعيم مهاوي342979

80بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىتف  عبدالرسول حلو84924

ي211933 81بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىسخر خالد لعيثر

82بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىاسماء جواد سوادي221474

83دبلومالسالم31841ميسانأنثىضخ محسن جبار332266

84دبلومالسالم31841ميسانأنثىايمان حسن مسعد221497

85دبلومالسالم31841ميسانأنثىسارة عبدالحسن جلود220619

ي332084
86إعداديةالسالم31841ميسانأنثىمريم كريم عان 

87إعداديةالسالم31841ميسانأنثىرسل شاكر محسن220819

88إعداديةالسالم31841ميسانأنثىدعاء جاسم عجيل211935

89إعداديةالسالم31841ميسانأنثىنور صباح دحام212105

زهراء علي بشيت221472
90إعداديةالسالم31841ميسانأنثى

اس عباس هاشم112689 91إعداديةالسالم31841ميسانأنثىنير

92إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء عبد رسن220828

93إعداديةالسالم31841ميسانأنثىنورس قيس دكس395558

94إعداديةالسالم31841ميسانأنثىاشواق محمد مزعل212318

95إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء حسن كاظم221502

96إعداديةالسالم31841ميسانأنثىدعاء طالب حسن134604

97إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزينب ستار جبار135608

ي112560 تبارك خالد لعيثر
98إعداديةالسالم31841ميسانأنثى

99إعداديةالسالم31841ميسانأنثىضخ عبد يارس211904

100إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء فري    ح حواش220833

101إعداديةالسالم31841ميسانأنثىهدير احمد محيبس112714

102إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزينب هادي عبدالحسن221508

ر548869 والء علي حسير
103إعداديةالسالم31841ميسانأنثى

104إعداديةالسالم31841ميسانأنثىطيبة احمد حسون135758

ق علي محمد112716 105إعداديةالسالم31841ميسانأنثىاستير

106إعداديةالسالم31841ميسانأنثىفاطمة قاسم طاهر86198

ر عبيد112694 107إعداديةالسالم31841ميسانأنثىريام حسير



زهراء علي سيد339756
108إعداديةالسالم31841ميسانأنثى

ر جمعة390434 ر حسير 109إعداديةالسالم31841ميسانأنثىيقير

ي احمد حسون343103
110إعداديةالسالم31841ميسانأنثىامانر

111إعداديةالسالم31841ميسانأنثىبتول كاظم وتد84777

112إعداديةالسالم31841ميسانأنثىوديان كاظم عطية220720

113إعداديةالسالم31841ميسانأنثىنور اياد عطية92848

114إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء عبدالباري عباس212097

ي339732 طيبة خالد لعيثر
115إعداديةالسالم31841ميسانأنثى

116إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء عبدالرحيم حلو211948

زهراء رحيم حامي134791
117إعداديةالسالم31841ميسانأنثى

118إعداديةالسالم31841ميسانأنثىعذراء حميد جاون92677

119إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزينب جلوب جبار212268

120إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزينب احمد عبدعلي112665

ر محسن112691 121إعداديةالسالم31841ميسانأنثىعذراء حسير

122إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزينب عبدالرحيم حلو133564

ر محسن112704 123إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء حسير

124إعداديةالسالم31841ميسانأنثىانوار رعد ابراهيم86534

125إعداديةالسالم31841ميسانأنثىوالء قاسم جمعة386693

ايالف علي جبار212344
126إعداديةالسالم31841ميسانأنثى

127إعداديةالسالم31841ميسانأنثىاالء عبدالرحيم حلو135413

128إعداديةالسالم31841ميسانأنثىرقية نجم عبدالزهرة85828

129إعداديةالسالم31841ميسانأنثىبتول جاسب عرس342464

130إعداديةالسالم31841ميسانأنثىايمان صبيح عنيد390609

131إعداديةالسالم31841ميسانأنثىحوراء كاظم عطية492373

132إعداديةالسالم31841ميسانأنثىفرقان ماجد حسن86367

133إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء موس علي135356

134إعداديةالسالم31841ميسانأنثىبتول عدنان محسن112697

135إعداديةالسالم31841ميسانأنثىاالء عماد قاسم211919

136إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء ماجد حسن134409

137إعداديةالسالم31841ميسانأنثىوقار سعدون طاهر211942

138إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزينب جبار حسن221470

ر هاشم حسن84835 139إعداديةالسالم31841ميسانأنثىام البنير

140إعداديةالسالم31841ميسانأنثىخولة صبيح مالخ342787

141إعداديةالسالم31841ميسانأنثىهبة رعد كاظم133668

142إعداديةالسالم31841ميسانأنثىوقار مزهر محمد112648

ر رحيم221507 143إعداديةالسالم31841ميسانأنثىعذراء عبدالحسير

ر رسن86565 144إعداديةالسالم31841ميسانأنثىحوراء حسير

145إعداديةالسالم31841ميسانأنثىنور باسم خميس86390

146إعداديةالسالم31841ميسانأنثىحوراء خماس جاسم386780

ر موس علي85904 147إعداديةالسالم31841ميسانأنثىيقير

ي135582 زهراء ماجد عبدالنثر
148إعداديةالسالم31841ميسانأنثى

149إعداديةالسالم31841ميسانأنثىرقية عدنان محسن134944

ر سالم492670 150إعداديةالسالم31841ميسانأنثىسجود عبدالحسير

151إعداديةالسالم31841ميسانأنثىوالء طالب حسن135025

152إعداديةالسالم31841ميسانأنثىمروة عباس هاشم212312

153إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء عبدالواحد عبدالحسن212127

154إعداديةالسالم31841ميسانأنثىزهراء مالك عبدالصاحب492589



ر سعد كاظم135345 155إعداديةالسالم31841ميسانأنثىيقير

156إعداديةالسالم31841ميسانأنثىدعاء عبدالجبار حلو84904

157إعداديةالسالم31841ميسانأنثىسارة عباس جبار211992

158إعداديةالسالم31841ميسانأنثىسخر مؤيد حسن112700

159إعداديةالسالم31841ميسانأنثىرحاب كاظم جبار112535

160إعداديةالسالم31841ميسانأنثىصبا مزهر محمد112633

161إعداديةالسالم31841ميسانأنثىتبارك مهدي حاتم135045

ي220834
162إعداديةالسالم31841ميسانأنثىسارة عبدهللا هانر

163إعداديةالسالم31841ميسانأنثىدالل عويد بارون86327

164بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىابتسام كاظم عزيز112712

165بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىنارين حسن عبدالصاحب492757

166بكالوريوسالسالم31841ميسانأنثىوفاء نارص فرج86277

ر داغر298465 ح21859ميسانذكرعبدالزهرة عبدالحسير 1دكتوراهالمشر

ح21859ميسانذكروسام عبدالحسن عبدالكاظم139036 2دكتوراهالمشر

ح21859ميسانذكركرار سلمان رحيم140352 3بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرصبيح عبود خلف292005 4بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركريم غانم حمد140109 5بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرهاشم شنتة عبدالحسن312156 6بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركريم هادي اسماعيل311727 7بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرميثم حنون حسن471836 8بكالوريوسالمشر

ي بنية140653
ر راضر ح21859ميسانذكرعبدالحسير 9بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرحسام جمعة قاسم140437 10بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرستار خماس داغر140379 11بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرلفته نعيم كاظم311753 12بكالوريوسالمشر

ي472842
ح21859ميسانذكرامجد عبدالكريم شمخر 13بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي حميد خلف140058 14بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي جمعة عودة542271 15بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي نعمه نجدي312153 16بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكربهاء عبدالزهره فليح349614 17بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر كاظم خلف292824 18بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكراحمد كاظم لفته139131 19بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكربهجت عباس هاتو136137 20بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعادل جبار حسن140637 21بكالوريوسالمشر

ي موس349760
ح21859ميسانذكرعلي راضر 22بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر عبدالهادي اوحيد140458 23بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي عبدالزهرة فليح349152 24بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي عبدالحسن عبدالكاظم139028 25بكالوريوسالمشر

ر500430 ح21859ميسانذكرسيف عبدالواحد عبدالحسير 26بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعقيل خضير خلف311747 27بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر كاظم كزير311585 28بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد رحيم عبدالصاحب136290 29بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكربالل علي خليل140377 30بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرفاخر قاسم محمد138957 31بكالوريوسالمشر

ر خضير471636 ح21859ميسانذكراسامة حسير 32بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرميثم داود سلمان140347 33بكالوريوسالمشر

ر لفته140202 ح21859ميسانذكرجمعة حسير 34بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرسجاد محمد عبدالكريم137442 35بكالوريوسالمشر



ح21859ميسانذكرمصطفر كاظم خلف292771 36بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد جاسب حسن349983 37بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعادل عبود كنيهر140220 38دبلومالمشر

ح21859ميسانذكربشار رسحان عبدهللا311694 39دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرطاهر هادي اسماعيل312142 40دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعلي دهيم كاظم140064 41دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرامجد طه عبد الحسن362142 42دبلومالمشر

ح21859ميسانذكراحمد اوحيد كاظم136374 43دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرشامل غانم حمد312135 44دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرحسن دائر نشمي292894 45دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرماجد حميد شنتة311722 46دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعمار خالد حمود139278 47دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرمحسن زغير هذال140622 48دبلومالمشر

ر134389 ح21859ميسانذكرعلي خليل عبدالحسير 49دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر عبدالزهره فليح140195 50دبلومالمشر

ح21859ميسانذكراحمد جوج سالم140654 51دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرمحسن جبار هليل140479 52دبلومالمشر

غام كريم كاظم140336 ح21859ميسانذكررصر 53دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعلي خالد عبد311943 54دبلومالمشر

ي293946
ح21859ميسانذكركاظم داخل ضخر 55دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعالوي فرج عبدهللا311688 56دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرجبار درعم عبدهللا140625 57دبلومالمشر

ر خالد سلمان348953 ح21859ميسانذكرحسير 58دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعلي حلبوت عاكول312040 59دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعلي كريم كاظم136333 60دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرحسن زامل مطشر298790 61دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرزامل عالوي لفته140486 62دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرمصطفر مجيد كريم505441 63دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرصفاء رسمي هاشم136279 64دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد عبدالمنعم فلخي134509 65دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعالء رسمي هاشم136336 66دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرجعفر لفته نعيم134289 67دبلومالمشر

ح21859ميسانذكراحمد مجيد عبد298606 68دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرسجاد خليفة مريوش298740 69دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعمار جاسم لفته312318 70دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرفاضل كريم عبد135675 71دبلومالمشر

 علي500156
ر ح21859ميسانذكرسجاد حسير 72دبلومالمشر

ي140071
ح21859ميسانذكرعادل كريم شمخر 73دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر رسول عبد312147 74دبلومالمشر

ح21859ميسانذكركرار رحيم خضير471509 75دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي حسن كاظم362059 76دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرجعفر فرحان عبدهللا136126 77إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد كاظم كزير140643 78إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكركاظم عبدالحسن عباس139255 79إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكركاظم خالد كريم140635 80إعداديةالمشر

ر311956 ح21859ميسانذكرزهراو سلمان حسير 81إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر حاتم لفته311573 82إعداديةالمشر



ر رحيم حسان140445 ح21859ميسانذكرتحسير 83إعداديةالمشر

ر حيال311983 ح21859ميسانذكرمحمد حسير 84إعداديةالمشر

ر فرحان خلف312025 ح21859ميسانذكرحسير 85إعداديةالمشر

ي عبودي312162 ح21859ميسانذكرعلي صير 86إعداديةالمشر

ر349055 ح21859ميسانذكرعالء حرز حسير 87إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر علي كريم نفنوف554817 1ماجستيرالمشر

ح21859ميسانذكرعالء محسن زغير140647 2بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرجاسم محمد مطشر136968 3بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكراحمد عبدهللا عبدعلي138827 4بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر محمد نارص135366 5بكالوريوسالمشر

ر134552 ح21859ميسانذكرمحمد علي حسير 6بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركرار علي عبدالرزاق141024 7بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي خزعل نعيم135737 8بكالوريوسالمشر

ر محمد جبار135801 ح21859ميسانذكرحسنير 9بكالوريوسالمشر

ي موس362120
ح21859ميسانذكرمهدي راضر 10بكالوريوسالمشر

ي ساهي559712 ح21859ميسانذكرمحمد ناجر 11بكالوريوسالمشر

ي موس362102
ح21859ميسانذكرمسلم راضر 12بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي احمد مونس140079 13بكالوريوسالمشر

ر مصطفر عبدالرزاق293831 ح21859ميسانذكرحسير 14بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي داود سلمان140645 15بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركاظم سعد جودة137461 16بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرقاسم محمد مطشر137008 17بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكررضا عودة شبيب140461 18بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي كاظم رحيم140630 19بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمرتضر داود سلمان134307 20بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرميثم جبار مطشر140119 21بكالوريوسالمشر

ي134572
ح21859ميسانذكرسجاد جبار شمخر 22بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعباس جمعة كاظم311655 23بكالوريوسالمشر

ر312183 ح21859ميسانذكرمرتضر جاسب حسير 24بكالوريوسالمشر

ي140341
ح21859ميسانذكرحيدر شاطي عان  25بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعقيل موس فرحان311702 26بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكريارس ذاري سهر138990 27بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرستار جبار جاسم136101 28بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي محسن عبيد140114 29بكالوريوسالمشر

ي136046
ح21859ميسانذكرفاضل حمدان ثانر 30بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرحسن محمد رمل471724 31بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرخالف سالم داود311959 32بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد عبدالكاظم حنون348886 33بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرساهر جبار سفيح140489 34بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكراحمد عباس عطية471795 35بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي جبار عبود140667 36بكالوريوسالمشر

ر صالح140474 ح21859ميسانذكراحمد ياسير 37بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد جالل عبدالمحسن312128 38بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرانور حسن جمعة140619 39بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد جواد عطوان140442 40بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرليث عدي عزيز136327 41بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعمار احمد عباس140660 42بكالوريوسالمشر



ح21859ميسانذكراحمد عطوان فرج135767 43بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي نعيم جير137226 44بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكراحمد زهراو سلمان293108 45بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرحسن هادي سلمان140260 46بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرسالم جمعه خلف348869 47بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرسجاد سعد حميد139064 48بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمرتضر قاسم طعمة140623 49بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي احمد مونس141118 50بكالوريوسالمشر

ي135789
ح21859ميسانذكرمحمد عودة راضر 51بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي محمد سالم362006 52بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي جبار مطر139146 53بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمصطفر كريم كاظم140493 54بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركرار عدنان محيسن311818 55بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرهادي دحام حميد298795 56بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر عبدالكاظم جبار291978 57بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي طاهر هادي471662 58بكالوريوسالمشر

يد471757 ح21859ميسانذكراحمد جاسب رسر 59بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرحسن صبيح فنجان138976 60بكالوريوسالمشر

ر140084  علي حسير
ح21859ميسانذكرمصطفر 61بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمهند جميل خلف135810 62بكالوريوسالمشر

ر139262  علي زبير
ر ح21859ميسانذكرحسير 63بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد رسي    ح جير312179 64بكالوريوسالمشر

ر طه عبدالرزاق140426 ح21859ميسانذكرحسير 65بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركرار عباس علي312166 66بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرجالل جاسم مجيد136150 67بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرخليل عباس كاظم140246 68بكالوريوسالمشر

ر135817 ح21859ميسانذكراحمد عبدالرضا حسير 69بكالوريوسالمشر

ي312132
ح21859ميسانذكرمرتضر كريم عان  70بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرخليل علي خليل136108 71بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعباس فاضل دعيبل137182 72بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعمار هاشم شنيشل136302 73بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعباس فاضل عبدالحسن140658 74بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرحسن محمد عبدالكريم136311 75بكالوريوسالمشر

ي140629
ح21859ميسانذكرمحمد كريم جيث  76بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي صدام عطية140454 77بكالوريوسالمشر

ي134612 ي عبدالنثر ح21859ميسانذكرعلي صير 78بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركرار حيدر فيصل135778 79بكالوريوسالمشر

ر سالم عواد140291 ح21859ميسانذكرحسير 80بكالوريوسالمشر

ي140656
ح21859ميسانذكرجعفر ناصح جث  81بكالوريوسالمشر

ر292642 ح21859ميسانذكرعلي عبدالواحد عبدالحسير 82بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي داود سلمان140669 83بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكريقظان الزم كاظم349264 84بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكراحمد حامد ماشاف138908 85بكالوريوسالمشر

ر362174 ح21859ميسانذكرمنتظر علي حسير 86بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكراحمد كريم صير140638 87بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر علي عبدالرزاق140378 88بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي جميل جاسم140451 89بكالوريوسالمشر



ح21859ميسانذكرمنتظر رسمي هاشم499992 90بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركرار محمد وادي135829 91بكالوريوسالمشر

ي فرحان136322 ح21859ميسانذكراحمد عبدالنثر 92بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي عبدهللا عبدعلي311839 93بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكركاظم جاسب خلف312036 94بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعقيل صالح عبد298715 95بكالوريوسالمشر

ي135836
ح21859ميسانذكرمحمد كريم شمخر 96دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعادل خالد حمود140663 97دبلومالمشر

ي140098
ح21859ميسانذكرمهدي جاسب راضر 98دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرضياء فرحان ارحيمة361985 99دبلومالمشر

ر رسول عبد311669 ح21859ميسانذكرحسير 100دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرزكي فرحان حلو293174 101دبلومالمشر

ح21859ميسانذكراركان عبدهللا وادي134579 102دبلومالمشر

ي140640
ح21859ميسانذكررائد عبدالرضا عان  103دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعباس كاظم البد138837 104دبلومالمشر

ر كاظم140628 ح21859ميسانذكريارس حسير 105دبلومالمشر

ح21859ميسانذكروليد محمد خلف312186 106دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعباس داود سلمان140155 107دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعلي كاظم عبدعلي311791 108دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرعلي خالد حمود293817 109دبلومالمشر

ح21859ميسانذكرصفاء عبدهللا وادي293151 110دبلومالمشر

ر يحثر فاضل136527 ح21859ميسانذكرحسير 111إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي عبدالزهرة زبون140280 112إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي علي عبدالرزاق139089 113إعداديةالمشر

 علي140103
ر ح21859ميسانذكرحسام حسير 114إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمصطفر طالب جاسم138566 115إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي حاتم لفته137638 116إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكررسول عامر عاضي136717 117إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرصالح كاظم خلف312046 118إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي رحيم جباري560368 119إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد جواد حلبوت500022 120إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد عدنان عبدالقادر500011 121إعداديةالمشر

ي472644
ح21859ميسانذكريحثر كريم جث  122إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحسن جاسم محمد471738 123إعداديةالمشر

ر عبدهللا سابط472557 ح21859ميسانذكرحسير 124إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد محسن محمد136513 125إعداديةالمشر

ي312150
ح21859ميسانذكرمهدي فلخي لون  126إعداديةالمشر

ر غويز138003 ح21859ميسانذكرعلي عبدالحسير 127إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد قاسم عباس136635 128إعداديةالمشر

ر134849 ر سليم حسير ح21859ميسانذكرحسير 129إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحسن مجتثر منير عبدالرزاق362267 130إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرابوالفضل حسن صدام135212 131إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمرتضر نوري غانم138881 132إعداديةالمشر

ر312110 ح21859ميسانذكرحسن سالم حسير 133إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر غافل دريول140513 134إعداديةالمشر

ي ساهي312049 ح21859ميسانذكرغدير ناجر 135إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكريوسف علي قاسم293213 136إعداديةالمشر



ح21859ميسانذكرصادق صالح عبد292699 137إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرسيف محمد ساهي348911 138إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرصالح غضبان زاير350161 139إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي كامل نعمة136958 140إعداديةالمشر

ر مجبل135653 ح21859ميسانذكرمحمد عبدالحسير 141إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعبدهللا حكيم محمد312114 142إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرجاسم نعيم غليم312125 143إعداديةالمشر

ر135523 ح21859ميسانذكرعلي سالم حسير 144إعداديةالمشر

ر311836 غام علي عبدالحسير
ح21859ميسانذكررصر 145إعداديةالمشر

هان خلف311766 ح21859ميسانذكرعلي رسر 146إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعباس حيدر فيصل138033 147إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي علي جواد138746 148إعداديةالمشر

ر292762 ح21859ميسانذكرمحمد علي حسير 149إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمنذر جبار حلو349429 150إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرجواد كاظم صبيح136578 151إعداديةالمشر

ر138662 ح21859ميسانذكرعبدالجبار علي زبير 152إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر حسن عبدعلي293733 153إعداديةالمشر

ي موس348811
ح21859ميسانذكرهادي راضر 154إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكراحمد بشار خماس138501 155إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرزين العابدين محمد ساهي349647 156إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد رحيم جالب138620 157إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعصام خالد حمود293795 158إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد فرحان جودة137625 159إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرايوب غانم عليوي472522 160إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكروسام طه خلف136426 161إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرميثم حسن حنتاو298762 162إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعباس صالح ارخيص136854 163إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكراحمد خالد كاطع135689 164إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمقتدى زامل رحيم312177 165إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرصادق كريم سلطان138641 166إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكراحمد عباس جوده311967 167إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر حكيم محمد312118 168إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر زهراو حنون140632 169إعداديةالمشر

ي شامخ136178
ر راضر ح21859ميسانذكرحسير 170إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي احمد تولي135348 171إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي فاضل جمعة140508 172إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي كريم فلخي471942 173إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد زهراو حنون136782 174إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر جالل عبدالمحسن136357 175إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعباس جالل عبدالمحسن135706 176إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرسجاد رياض زامل136343 177إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمظهر خضر وحيد138060 178إعداديةالمشر

ر درعم عبدهللا311830 ح21859ميسانذكرعبدالحسير 179إعداديةالمشر

 علي ادهيم136381
ر ح21859ميسانذكرحسير 180إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعبدالزهرة رحيم فاضل472534 181إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمصطفر عجيل صالح136464 182إعداديةالمشر

ر138719 ح21859ميسانذكرمحسن علي زبير 183إعداديةالمشر



ر جالل عبدالمحسن471867 ح21859ميسانذكرحسير 184إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي محمد كاظم472376 185إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر قاسم محمد135878 186إعداديةالمشر

ي137512
ح21859ميسانذكرعلي كريم شمخر 187إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعباس محمد جبار137487 188إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرسجاد جبار كاظم134773 189إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرسجاد علي شامل312033 190إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد ابراهيم غازي137024 191إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمرتضر راشد مهاوي293005 192إعداديةالمشر

ر500419 ح21859ميسانذكرعباس علي عبدالحسير 193إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد يحثر فاضل136550 194إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرباسم نعيم غليم298772 195إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمرتضر مزهر نعيم134805 196إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعالء غافل دريول138542 197إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر عادل جبار138797 198إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي رضا محمد خالد311784 199إعداديةالمشر

ر زهراو حنون136880 ح21859ميسانذكرحسير 200إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي زكي خلف138895 201إعداديةالمشر

 علي خلف311779
ر ح21859ميسانذكرحسير 202إعداديةالمشر

ي جاسب136481 ح21859ميسانذكرزكي صير 203إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي هشام رحيم137798 204إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرضياء حامد زاير349891 205إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر رعد فرحان472675 206إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعبدالرضا حسن زامل136459 207إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرناصح زهراو زامل472451 208إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمرتضر مجيد كريم350038 209إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي زامل مطشر298785 210إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكراحمد محمد ساهي350084 211إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرشعيب جواد عطوان472417 212إعداديةالمشر

ر سعد نارص140146 ح21859ميسانذكرحسير 213إعداديةالمشر

ر زامل مطشر135719 ح21859ميسانذكرحسير 214إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر عباس عطية472898 215إعداديةالمشر

 علي جونة138594
ر ح21859ميسانذكرحسير 216إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر ثجيل حاتم135907 217إعداديةالمشر

ر292611 ح21859ميسانذكرمهدي عبدالواحد عبدالحسير 218إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكررسول رسمي هاشم135245 219إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعباس محمد رسي    ح500182 220إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرهادي محمد سالم362019 221إعداديةالمشر

ر312108 ح21859ميسانذكرخليل زهراو حسير 222إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكركاظم جاسم محمد140174 223إعداديةالمشر

ي311824
ح21859ميسانذكركاظم عودة راضر 224إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر موس خلف292804 225إعداديةالمشر

 علي500154
ر ح21859ميسانذكرحيدر حسير 226إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرشياع جاسب عبد136446 227إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرهيثم كاظم عبدعلي472758 228إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي عبدالكريم قاسم136473 229إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد فرحان نجدي472659 230إعداديةالمشر



ح21859ميسانذكرعقيل هاشم جبار137269 231إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرقاسم عبدالكاظم جادر500138 232إعداديةالمشر

هان140138 ح21859ميسانذكرعلي خضر رسر 233إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمنتظر نوري كاظم292929 234إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرسجاد عمار غالي137385 235إعداديةالمشر

ي136122
ح21859ميسانذكربدر نعيم جث  236إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعبدالرزاق عبدالكريم نعمة499884 237إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكراحمد شنشول شنتة471686 238إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكريوسف محمد نارص137666 239إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرايمن عباس دهيم139179 240إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكراحمد فرحان حسن471720 241إعداديةالمشر

ي138922
ح21859ميسانذكركرار عودة لون  242إعداديةالمشر

ي312103
ح21859ميسانذكرمحمد عودة لون  243إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرامجد جمعة عبود135183 244إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكركرار حيدر نارص135849 245إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحسن مهاوي حنون136518 246إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحسن محسن محمد311845 247إعداديةالمشر

ر سعد جبار136812 ح21859ميسانذكرمعي  248إعداديةالمشر

ر داود سلمان136941 ح21859ميسانذكرحسير 249إعداديةالمشر

ر139045  فرحان حسير
ح21859ميسانذكرمصطفر 250إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرهادي عبدالرضا حلو140617 251إعداديةالمشر

ر عبد298695 ح21859ميسانذكرعلي حسير 252إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعباس علي خلف139076 253إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعقيل اسماعيل ابراهيم136524 254إعداديةالمشر

ر كاظم136468 ح21859ميسانذكرمحمود حسير 255إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحسن محمد مطشر140525 256إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكركرار نجم عبد140671 257إعداديةالمشر

ي140664
ح21859ميسانذكرمصطفر ناصح جث  258إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمهدي علي جبارة140167 259إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي فرحان موس472324 260إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي عادل عبود136825 261إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمدصادق جاسب درعم137738 262إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكررسول نارص كريم560797 263إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر فرحان حلو136417 264إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي موس خلف312129 265إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعباس عجيل صالح499933 266إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرمحمد كريم كاظم138790 267إعداديةالمشر

ر موس312107 ح21859ميسانذكرعلي حسير 268إعداديةالمشر

ي134703
ح21859ميسانذكرعبدهللا نعيم جث  269إعداديةالمشر

ر خيون472263 ح21859ميسانذكرسعد عبدالحسير 270إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرحيدر كريم كاظم140180 271إعداديةالمشر

ر292738 ح21859ميسانذكرمجتثر علي حسير 272إعداديةالمشر

ر348976 ح21859ميسانذكرجعفر محبس عبدالحسير 273إعداديةالمشر

 علي مجبل138940
ر ح21859ميسانذكرحسير 274إعداديةالمشر

ي140651
ح21859ميسانذكرعالء علي حسونر 275إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعلي جبار كاظم134742 276إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكريارس باسم خلف136841 277إعداديةالمشر



ح21859ميسانذكرعزيز عدي عزيز471411 278إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكرعباس جمعة حمود136439 279إعداديةالمشر

ر رحيم عبود134628 ح21859ميسانذكرحسير 280إعداديةالمشر

ر داغر140239 ح21859ميسانذكرعلي عبدالحسير 281بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرعلي سكيو داغر137200 282بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانذكرمهاوي البد جوده500162 283إعداديةالمشر

ح21859ميسانذكربشار خماس داغر137773 284إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىوحيدة يوسف محسن293773 1بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىلقاء عباس دهيم140406 2بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىنضال كاظم خلف140345 3دبلومالمشر

ح21859ميسانأنثىانهار خوام سلمان138914 4دبلومالمشر

ح21859ميسانأنثىايمان جعفر حسن139103 5دبلومالمشر

ح21859ميسانأنثىارساء بريس منكر311936 6دبلومالمشر

ي471848
ح21859ميسانأنثىشذى عبدالزهرة شان  7دبلومالمشر

ح21859ميسانأنثىجنان جبار جاسم362089 8إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىساره احمد مونس139325 1ماجستيرالمشر

ي138951
ح21859ميسانأنثىتف  عبدالرضا عان  2بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىرسل جمعة قاسم139116 3بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىنور حبيب خلف140092 4بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىبزوغ حبيب خلف140469 5بكالوريوسالمشر

ر349219 زهراء علي عبدالحسير
ح21859ميسانأنثى 6بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىسميه مجيد كريم349339 7بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىباسمة عبداالمام عبياوي134347 8بكالوريوسالمشر

نور مكي عبدالوهاب134223
ح21859ميسانأنثى 9بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىسحر احمد مونس140376 10بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىضخ عبدالكاظم حنون348847 11بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىمريم عباس حنون140655 12بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىفاطمة غازي زغير362158 13بكالوريوسالمشر

ي139284
ح21859ميسانأنثىغفران شاطي عان  14بكالوريوسالمشر

ي138762
ح21859ميسانأنثىزينب عبدالرضا عان  15بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىنوره فلفل موس472811 16بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىسارة ستار جبار134417 17بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىايمان عبدالمحمد جوي312112 18بكالوريوسالمشر

ر محمد كاظم140642 ح21859ميسانأنثىحنير 19بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىنشين عباس كاطع134471 20بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىمريم مجيد مطير136271 21بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىحوراء خالد عبد311645 22بكالوريوسالمشر

ر500143 ح21859ميسانأنثىارساء خضر حسير 23بكالوريوسالمشر

ر140070 ح21859ميسانأنثىزينب سنيد ياسير 24بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىنور سعد جبار140231 25بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىشهد جمعة دهيم139304 26بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىنورا حميد احمد137424 27بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىسىه فاضل عبدالحسن134265 28بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىهديل قاسم رمل140627 29بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىزهراء ستار جبار349188 30بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىنورس رحيم عبود135412 31بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىسخر فرحان ارحيمة472667 32بكالوريوسالمشر



ر جبارة140633 ح21859ميسانأنثىفاطمة حسير 33بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىايات قادر حنون135601 34بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىزينب عبدالكاظم حنون311806 35بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىزهراء عبدالكاظم حنون311798 36بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىمريم فاضل عبدالحسن140648 37بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىرقية قادر حنون135940 38بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىبتول مجيد كريم349313 39بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىسخر قادر حنون135959 40بكالوريوسالمشر

عذراء علي عبد140650
ح21859ميسانأنثى 41بكالوريوسالمشر

ح21859ميسانأنثىسماح عبدالحسن محمد298597 42دبلومالمشر

ح21859ميسانأنثىكوثر فلفل موس362035 43إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىنور عكلو كريم140498 44إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىاسيا لفته نعيم311900 45إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىزهراء مزهر عبدالحسن136905 46إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىزينب هادي سلمان312071 47إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىحوراء عباس دهيم135894 48إعداديةالمشر

 علي عبد298849
ر ح21859ميسانأنثىحنير 49إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىحكيمة جبار حلو349534 50إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىضخ قادر حنون140370 51إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىنور عبدالزهرة زبون137146 52إعداديةالمشر

ي140061
ح21859ميسانأنثىمريم حمدان ثانر 53إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىفاطمة فلفل موس362071 54إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىنباء حسون جبار471882 55إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىارساء جمعة قاسم292971 56إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىمروة كاظم صبيح136599 57إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىسارة قاسم طعمة16573 58إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىكوثر كاظم موس311973 59إعداديةالمشر

ي137960
ح21859ميسانأنثىفاطمة عزيز راضر 60إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىزهراء خماس دهيم134657 61إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىهدى هادي سلمان311563 62إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىغفران عبدالعزيز احمد349587 63إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىزهراء عباس كاطع136530 64إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىطيبة محسن جبار499773 65إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىافياء جمعة خلف471977 66إعداديةالمشر

مريم علي كاظم137587
ح21859ميسانأنثى 67إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىرسل احمد مونس136674 68إعداديةالمشر

نور علي عبدالرزاق140618
ح21859ميسانأنثى 69إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىمروة فالح طعمة136504 70إعداديةالمشر

زهراء علي خلف311771
ح21859ميسانأنثى 71إعداديةالمشر

كوثر علي حاتم137404
ح21859ميسانأنثى 72إعداديةالمشر

ي135299
ح21859ميسانأنثىكوثر عبدالرضا عانر 73إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىسخر سعد حميد139015 74إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىرحاب عبدالخضر عباس136745 75إعداديةالمشر

ريام علي عبدالرزاق138986
ح21859ميسانأنثى 76إعداديةالمشر

ايه علي حنون471911
ح21859ميسانأنثى 77إعداديةالمشر

حوراء علي رمل137537
ح21859ميسانأنثى 78إعداديةالمشر

ر136567  زاير حسير
ح21859ميسانأنثىتف  79إعداديةالمشر



ح21859ميسانأنثىفاطمة ستار جبار136011 80إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىبتول عطوان فرج312121 81إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىتف  محسن جبار499688 82إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىزينب عمار حمود500042 83إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىرقية كريم غانم137618 84إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىزهراء قاسم عباس134529 85إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىبتول راشد مهاوي293533 86إعداديةالمشر

ر رحيم كاظم137564 ح21859ميسانأنثىبنير 87إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىانتظار فالح طعمة136499 88إعداديةالمشر

ح21859ميسانأنثىايمان جبار جاسم311759 89إعداديةالمشر

1بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد جير عطية23144

ي مرهج21695
2بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد راضر

3بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرصالح حسن خضير294350

ر293113 4بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكريوسف علي عبدالحسير

5بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرفالح مجيد سلمان23036

هان292795 6بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعباس ستار رسر

7بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر عالوي خضير534244

ر زاير491419 8بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعمار سجير

ي137170 9بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكررحيم عبدالصاحب لعيثر

10بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر جاسم ثجيل491443

11بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمرتضر جبار حمد22435

12بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمصطفر عبدالكريم حسن136801

13بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكريحثر احمد قاسم22796

14بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمروان صادق جعفر491377

15بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد جبار حمد22968

16بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعباس رحيم عبدالرضا121781

17بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر يونس مجيد16769

18بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعمار عبدالرضا علي15565

19بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسن كاظم قاسم121882

20بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعالء هادي سعيد512265

21بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي ابراهيم علي136814

22بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكروسام رحيم عطيه136325

23بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد عزيز حسن293205

24بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرليث كاظم نعيمة491641

25بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد سالم علي143953

ر عطا شنتة137524 26بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسنير

27بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسن رزاق دنبوس512352

28بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراكرم جمعة نارص293035

29بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمشتاق طالب هاشم491544

30بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمالك طه نعيم137280

31بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي منشد جاسم293821

ي296804
32بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرهاشم غايب موسر

ر رحيم محسن143951 33بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسير

ر الزم عليوي296748 34بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسير

35بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمجتثر عبدالقادر جبار22838

36بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرخالد مهاوي مروشن23034

37بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي جاسم محمد23050



38بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي فاضل جبار561591

ي    ح21076 39بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسن عبداالمير رصر

40بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد صبيح احمد143939

41بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد جواد معلة360300

ر محمد عبود136837 42بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسير

43بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد هاشم هادي136364

44بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرقيض كاظم نارص22997

ر سعد جبار143950 45بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسير

46بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر عبدالسادة عبد23073

47بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد عبدالزهرة عبد438068

48بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر قاسم مهاوي296710

49دبلومالعروبة21860ميسانذكرمالك مهاوي رسن296866

50دبلومالعروبة21860ميسانذكرعباس رحيم نارص238239

51دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي شوي    ع جير22810

52دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي ناعم خلف136321

53دبلومالعروبة21860ميسانذكرجبار صانت خصاف136401

54دبلومالعروبة21860ميسانذكرمحمد سعدون جبار492989

55دبلومالعروبة21860ميسانذكرسيف علي عطوان318313

56دبلومالعروبة21860ميسانذكرسعيد عبد فندي137216

57دبلومالعروبة21860ميسانذكراسعد جواد كاظم121792

58دبلومالعروبة21860ميسانذكرعمار عبدالحسن سلطان143930

ر23012 59دبلومالعروبة21860ميسانذكررعد سادة حسير

60دبلومالعروبة21860ميسانذكررافد فليح جالب136475

ي537399
ر
اد عذوق 61دبلومالعروبة21860ميسانذكرقاسم رسر

ر بنيان نسيم21177 62دبلومالعروبة21860ميسانذكرحسنير

ي22960
63دبلومالعروبة21860ميسانذكرمرتضر حميد عان 

64دبلومالعروبة21860ميسانذكرعقيل حسون هاشم437928

ي22992
65دبلومالعروبة21860ميسانذكرمنذر جبار راضر

66دبلومالعروبة21860ميسانذكرعادل عبدالرزاق كاظم292646

67دبلومالعروبة21860ميسانذكرفاضل علي يوسف16881

68دبلومالعروبة21860ميسانذكراحمد جبار عاشور318004

69دبلومالعروبة21860ميسانذكرزين العابدين جاسم مهاوي23053

70دبلومالعروبة21860ميسانذكرسالم محمد عطية136543

71دبلومالعروبة21860ميسانذكرمحمد رحيم نارص136154

72دبلومالعروبة21860ميسانذكرقيض عباس كرم238311

73دبلومالعروبة21860ميسانذكراوراس جواد محمد491667

74دبلومالعروبة21860ميسانذكرعمار جبار عنير318416

75دبلومالعروبة21860ميسانذكرحسام خلف عبدهللا317946

76دبلومالعروبة21860ميسانذكراحمد زغير وادي22967

77دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي عبدهللا جبار491553

ر زغير146017 78دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي حسير

79دبلومالعروبة21860ميسانذكرمالك ابراهيم علي360402

ر يوسف16900 80دبلومالعروبة21860ميسانذكراحمد حسير

81دبلومالعروبة21860ميسانذكرمصطفر جاسم فليح136642

82دبلومالعروبة21860ميسانذكرحيدر محمد جلوب293178

83دبلومالعروبة21860ميسانذكرمصطفر عالء غازي143437

ي155258
 
ر احمد رزوق 84دبلومالعروبة21860ميسانذكرحسير



85دبلومالعروبة21860ميسانذكرزكي عبدالزهرة عبد137453

ر جميل صالح22885 86دبلومالعروبة21860ميسانذكرحسير

ر عالوي خضير240687 87إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

88إعداديةالعروبة21860ميسانذكراحمد حسن جارة293847

89إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحسن شوي    ع جير23059

90إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسن علي دهيم143960

91إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسلمان رسن كاطع22989

ر عباس جاسم317990 92إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسنير

ر143934 ر مفي  93إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحيدر تحسير

ر136383 ر جبار عبدالحسير 1ماجستيرالعروبة21860ميسانذكرحسنير

2بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي خماس غليم360211

3بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمسلم حسن عبود136443

4بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد عبدالرحيم كاظم22897

5بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرسجاد عويد زغير16787

6بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرسجاد احمد شنشول22975

7بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرسالم عبدالكريم دعير294195

ي    ح23028 8بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمرتضر عبداالمير رصر

9بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراكرم جاسم ثجيل238250

10بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعقيل قادر حمادي491428

11بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمهدي صبار محسن22932

12بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي صالح قاسم151955

ر سالم كامل360107 13بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسير

14بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمصطفر ابراهيم عذابة22894

15بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد عناد محمد23055

16بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي موس دريول491535

17بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسن علي رشيد296926

18بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد ماجد كاظم154844

19بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد عبدالرحيم عودة137154

20بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكريوسف خالد جبار121822

21بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعمار عبدالرحمن حسن238306

22بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرجعفر جمعة شندي238289

23بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمصطفر فلس عبود143956

24بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد علي عبود22459

ر كاظم317838 25بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمهدي حسير

26بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر ماجد حميد121876

27بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد جمعة صالح23077

28بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرابراهيم سعد جبار23071

29بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد عباس عبدهللا121917

30بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرسجاد عبدالرحيم عودة22410

31بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعصام جاسم عذافة121907

32بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرضياء صبيح عالوي21087

33بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمهند محمود سلطان137111

34بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكررشاد سعدي مهدي22961

35بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي صدام صياح561587

36بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعالء جاسم خلف23021

37بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرنزار نصيف جاسم23120

38بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكركاظم حسون هاشم136435



39بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسن جاسم خلف23020

40بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحمزة عبداالمير فارس22476

41بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرجعفر قاطع حسن292740

42بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكررضا عباس غازي318480

43بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسن هادي محمد22836

44بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرثائر سليم عبود22972

ر15735  علي حسير
ر 45بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسنير

46بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمرتضر كاظم بدر121903

47بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكروعد حاتم زاير136830

48بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد صدام صياح317821

49بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد عبود خماس294253

50بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد كريم حميد121926

51بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد نزار مهاوي136623

52بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرسجاد رياض مهاوي359651

53بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعادل لطيف عبدهللا23069

54بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرهشام عاصور جبار21130

55بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمنتظر نجم نعيمة23011

ي20469
56بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمؤمل محمد راضر

57بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعالء رحيم شوي    ع293955

58بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكررضا عبود خشان22887

59بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد سعد عنيد438343

60بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر عبدالخالق جاسم22958

ر21657 61بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراكرم حسن عبدالحسير

62بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي رحيم عبدالرضا121938

63بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد جواد زرزور22957

64بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد جبار كاظم23035

65بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي جبار كاظم136607

66بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكروليد عبدالرضا جمعة22964

67بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر صالح فرحان22959

68بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكركرار نجم نعيمة121945

69بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكركرار هاشم بصيص360274

70بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي عودي حميد121898

71بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكركرار عباس غازي136892

ي143952  طلونر
ر 72بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكركرار حسير

73بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكروليد خالد زغير136502

74بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمروان محمد لفته136769

75بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر جاسم جوجي22421

76بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعالء كاظم بدر23042

77بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد عودة حسن136668

78بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرسكر عبد سعيد23022

79بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكروسام كريم غوري136414

80بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرهالة علي زغير23014

81بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد باسم حمود22977

ي21596 82بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكريارس سعد عبدالنثر

83بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر فتاح محسن137367

84بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد قاسم مهاوي438116

85بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرابراهيم خالد جبار23025



86بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي محمد فليح512232

87بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكركرار جاسب عبد121889

ي22861 88بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرجاسم محمد صير

89بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر نجم نعيمة23129

90بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكريونس كاظم مهاوي23041

91بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر حسن هاشم136590

92بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحيدر غنام عويد491436

93بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحسن عبدالكريم محسن296723

ي318351
 
94بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكربراق رعد رزوق

95بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمد ابراهيم جير293226

96بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي نجم عبد238336

ر محمد كاظم22908 97بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسير

ر جاسم كريم136463 98بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسير

99بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرسجاد محمد عبد22974

ر جبار23002 100بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمود عبدالحسير

101بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمرتضر صبيح سالم21248

102بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمرتضر عبدالكريم محسن294555

ر مكلف22963 103بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكراحمد عبدالحسير

ر محمد جلوب23029 104بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرحسير

ي علي عبد121912
105بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرمحمدتف 

106بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرباقر كاظم قاسم151920

107دبلومالعروبة21860ميسانذكرذوالفقار عبدالخالق جاسم121896

108دبلومالعروبة21860ميسانذكرمرتضر عبدالكريم عبدهللا22881

 علي121871
ر ر حسير 109دبلومالعروبة21860ميسانذكرحسنير

110دبلومالعروبة21860ميسانذكرعقيل كاظم دوي    ج318020

111دبلومالعروبة21860ميسانذكررسول جاسب عبد22976

112دبلومالعروبة21860ميسانذكرمرتضر صبيح احمد293900

113دبلومالعروبة21860ميسانذكراحمد صبيح محيسن22857

114دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي هاشم عودة439149

115دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي كريم كاظم292580

116دبلومالعروبة21860ميسانذكرمحمد كاظم نارص22849

117دبلومالعروبة21860ميسانذكراحمد عبداالمير محمد292916

118دبلومالعروبة21860ميسانذكرزين العابدين علي خنجر23061

119دبلومالعروبة21860ميسانذكرعالء صالح فرحان23045

120دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي باسم حمود22898

121دبلومالعروبة21860ميسانذكرمرتضر قاسم فهد121924

122دبلومالعروبة21860ميسانذكراحمد عباس غازي512347

123دبلومالعروبة21860ميسانذكرحيدر نجم عبد136820

124دبلومالعروبة21860ميسانذكراحمد عبدالمنعم هليل121886

125دبلومالعروبة21860ميسانذكرعقيل نعيم غليم136517

126دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي صادق حسن23026

127دبلومالعروبة21860ميسانذكرعباس محمد كاطع22869

128دبلومالعروبة21860ميسانذكرمهند حامد شميل137022

129دبلومالعروبة21860ميسانذكرحمزة سعد حسن143959

130دبلومالعروبة21860ميسانذكرسجاد سعد عبدالرحيم439184

131دبلومالعروبة21860ميسانذكرمرتضر كاظم فرحان23032

132دبلومالعروبة21860ميسانذكرعلي جبار حسن23033



133دبلومالعروبة21860ميسانذكرمؤمل ماجد عبود20851

134دبلومالعروبة21860ميسانذكرمصطفر صباح مهاوي23018

135دبلومالعروبة21860ميسانذكرليث عزيز باشخ23054

ر محمد شنان21417 136دبلومالعروبة21860ميسانذكرحسير

137دبلومالعروبة21860ميسانذكركرار غالب وجر22999

 علي عبدهللا22863
ر 138دبلومالعروبة21860ميسانذكرحسير

139دبلومالعروبة21860ميسانذكرمحمد رحيم خشان121910

140دبلومالعروبة21860ميسانذكركاظم حسن خليفة143961

141دبلومالعروبة21860ميسانذكرمحمد جبار عطية293087

142دبلومالعروبة21860ميسانذكرحيدر كريم خشان296832

143دبلومالعروبة21860ميسانذكرذوالفقار فالح مجيد23037

144دبلومالعروبة21860ميسانذكرمحمد سالم حنون143933

145دبلومالعروبة21860ميسانذكرحيدر كريم كاظم292685

146دبلومالعروبة21860ميسانذكرطالب شعل عبود23000

147إعداديةالعروبة21860ميسانذكراحمد محمد جير23094

148إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد رحيم كاطع21451

 علي عبدالحسن23008
ر 149إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

ر عالء عباس20452 150إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

 علي15766
ر 151إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد تحسير

152إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحيدر فالح عليعل137077

153إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي محمد جبار294381

154إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد قاسم محمد15311

155إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي داود سعيد20498

156إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحيدر احمد عبدالرضا136532

157إعداديةالعروبة21860ميسانذكرهاشم عبدالكريم هاشم292892

158إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسيف صبيح نعيمة121820

159إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد صبيح محيسن121929

160إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسيف محمد عبدالرحيم512279

ر15795 161إعداديةالعروبة21860ميسانذكراحمد ابراهيم عبدالحسير

ي20520
162إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر محمد راضر

163إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي شهاب احمد437976

164إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعادل شامخ راشد143958

 علي23023
ر 165إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي حسير

ي293595
166إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر كريم شبث 

167إعداديةالعروبة21860ميسانذكرفالح حسن كاظم292960

168إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر عبود خماس22996

169إعداديةالعروبة21860ميسانذكرهديل علي زغير23003

170إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر جواد كاظم22978

171إعداديةالعروبة21860ميسانذكرجهاد احمد سعيد21673

172إعداديةالعروبة21860ميسانذكركرار احمد عبدالرضا136535

173إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعباس موس درويل491530

ر مكلف20676 174إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد عبدالحسير

175إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسالم صبيح محيسن121787

176إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمؤمل غازي هالل23027

177إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعمار محمد شهيب293697

178إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد طه جاسب360431

ر مزعل21536 179إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد ياسير



180إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر مهدي عودة492976

181إعداديةالعروبة21860ميسانذكرزيد غنام عويد21202

ي طارش137386 182إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي ناجر

ر23024 183إعداديةالعروبة21860ميسانذكراحمد عادل حسير

ي318128
184إعداديةالعروبة21860ميسانذكرالمنتظر مهدي موسر

185إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي محمد مزعل20403

186إعداديةالعروبة21860ميسانذكركاظم عقيل جوجي121906

187إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسيفاهلل علي زغير21030

ر16954  سامي حسير
188إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر

 غازي هولي492978
ر 189إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

ي عبدالكريم دعير294177 190إعداديةالعروبة21860ميسانذكرناجر

191إعداديةالعروبة21860ميسانذكرجالل سالم علي143954

192إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي فاضل حردان15260

193إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي هادي محمد21575

 علي16004
ر 194إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي تحسير

195إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي كريم محمود22450

196إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي محمد كشيش137130

197إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسن داود سعيد121831

 علي حسن15353
ر 198إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

199إعداديةالعروبة21860ميسانذكرميثم كريم عبد491424

200إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعقيل علي جير491440

201إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمنتظر رياض مهاوي359615

ي15975 202إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسن صالح عبدالنثر

203إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحيدر عباس عبد136486

ر عبود22965 204إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي عبدالحسير

ر جاسم121797 205إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي حسير

206إعداديةالعروبة21860ميسانذكرليث سعد قاسم143940

207إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد محمد مطشر23038

ر مزهر خليل121842 208إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

209إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد عبداالمير جبار20484

210إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي خلف عطية20613

 علي جاسم136849
ر 211إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

212إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمدصادق حسن محمد360618

ر موس23058 213إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسن عبدالحسير

214إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمهدي احمد جبار22984

215إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد نعيم كاظم15826

216إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسيف كريم عبد293739

217إعداديةالعروبة21860ميسانذكرباقر غنام عويد491623

218إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمقتدى علي عطوان318214

219إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر حسن نعمة20567

220إعداديةالعروبة21860ميسانذكرخضر صدام جابر22833

ر محسن137437 221إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسن عبدالحسير

222إعداديةالعروبة21860ميسانذكرصادق عزيز جير136261

223إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر هادي محمد240741

ر زغير142579 224إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحمزة حسير

225إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد حسن كاظم292997

226إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي بشر عباس23049



227إعداديةالعروبة21860ميسانذكررسول هيثم حسن16503

228إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحيدر اصيب نزار121833

229إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي خلف كاظم15849

230إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحيدر محمد يوسف20688

231إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي سعد نعمة512296

232إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي خالد فليح22473

233إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمهدي علي كرك438147

234إعداديةالعروبة21860ميسانذكررسول عبدالكريم دعير491386

235إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمؤمل حسن نعمة137496

236إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعباس فاضل جبار552745

237إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد شعل عبود20939

238إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد مهدي سعيد21612

239إعداديةالعروبة21860ميسانذكروسام رياض عبدالرضا15113

240إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد عبدالزهرة عبد495514

241إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد محمد كاطع22865

242إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد نصيف جاسم121800

ي136309
243إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمؤمل حميد عان 

244إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي كاظم عبدهللا23043

245إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي مهدي صالح293943

246إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمنتظر علي مهاوي121846

247إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمحمد كريم غوري136301

 علي22990
ر 248إعداديةالعروبة21860ميسانذكرابوالحسن حسير

249إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحيدر حسن جير121828

250إعداديةالعروبة21860ميسانذكرضياء صالح جبار121794

ر رحيم عبدالرضا23056 251إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

252إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعبدالحكيم جبار كاظم137291

253إعداديةالعروبة21860ميسانذكرسجاد باسم حمود22807

254إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي الزم فرحان23048

255إعداديةالعروبة21860ميسانذكراحمد شاكر عبد16857

ي22962
256إعداديةالعروبة21860ميسانذكركرار صبار شان 

257إعداديةالعروبة21860ميسانذكرصباح جواد كاظم20830

258إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمقتدى علي شوي    ع23082

259إعداديةالعروبة21860ميسانذكرابراهيم محمد سعدون137037

ي359880
260إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعلي ماجد راضر

ي438372
261إعداديةالعروبة21860ميسانذكرمصطفر احمد عان 

262إعداديةالعروبة21860ميسانذكرابراهيم صادق مهودر22994

ي طالب23039 ر ناجر 263إعداديةالعروبة21860ميسانذكرحسير

264إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعالء كاظم زبيدي136512

265بكالوريوسالعروبة21860ميسانذكرعلي عبدالسادة حسان22985

266دبلومالعروبة21860ميسانذكرصباح حافظ جاسم296702

267دبلومالعروبة21860ميسانذكرسعد جبار عجيل300511

268إعداديةالعروبة21860ميسانذكرعبدهللا عبدالسادة عجوب23046

امنة علي ابوالهيل121933
1بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

ي318515  لعيثر
ر 2بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىرجاء حسير

3بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىنادية غازي جاسم21633

هان143957 4بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىنجالء مزهر رسر

هان293257 5بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىغفران مزهر رسر



6بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىنورية عبد فندي136921

7بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىبيداء زامل ارحيمه22918

8بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىابتسام عكله عطيه318835

يف رحيم22878 9بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىميالد رسر

10بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىامل مالك مهاوي296911

هان293058 11بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىيشى غالب رسر

12بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزهراء عودة جويد23052

ى صدام جابر23051 13دبلومالعروبة21860ميسانأنثىبشر

مي حكمت عبدالكريم359934
14دبلومالعروبة21860ميسانأنثى

15دبلومالعروبة21860ميسانأنثىاسوان احمد حسن137189

16دبلومالعروبة21860ميسانأنثىورقاء داود سعيد121915

17دبلومالعروبة21860ميسانأنثىنعيمة نارص وادي23147

ر121838 18دبلومالعروبة21860ميسانأنثىشيماء جبار حسير

19دبلومالعروبة21860ميسانأنثىورود محمد سعودي137412

وسن سامي مهاوي22969
20دبلومالعروبة21860ميسانأنثى

21دبلومالعروبة21860ميسانأنثىنعيمه جنجون سلمان121978

ي23112 ليل عبدالكاظم عريثر
22دبلومالعروبة21860ميسانأنثى

23دبلومالعروبة21860ميسانأنثىماجدة جبار عبدالرحيم296847

24دبلومالعروبة21860ميسانأنثىورود وليد رحيم23010

ى شبوط نشمي512257 25دبلومالعروبة21860ميسانأنثىبشر

26دبلومالعروبة21860ميسانأنثىرسى احمد حسن137483

27إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينب جواد كاظم240770

28إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىحوراء عقيل حسون437959

زهراء عبدالعالي جبار318675
1ماجستيرالعروبة21860ميسانأنثى

ي22937 2بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزينب صالح عبدالنثر

3بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىايات مهدي عبد121867

4بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسخر جواد كاظم22973

5بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىحوراء نعيم جواد16162

ر صدام534220 6بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسارة ياسير

7بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسناريا عباس مجيد21392

8بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىعلياء جبار كاظم136454

ي22901 9بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىغفران محمد صير

10بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىضخ عبدالعالي جبار318693

11بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىمريمالعذرء محمد جبار360563

12بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىهبة فرج هاشم492981

تبارك حسن علي293803
13بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

ر عامر23019 14بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسخر عبدالحسير

15بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىرسور محمد فليح21153

16بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىصفاء سالم جبار137334

زهراء علي مطشر137467
17بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

18بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسخر جالل فاخر137354

19بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىعلياء رحيم عجيل23047

ر137300 فاطمة علي عبدالحسير
20بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

ميامي مالك حميد121894
21بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

22بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىهدى نعيم محمد22971

23بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسارة جاسب جنجون121870

24بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىغصون موس دريول491526



25بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىميعاد خضير عباس137322

26بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىبيداء جاسم جميغ21559

اسيل حسن علي317754
27بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

28بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىفرح ناظم حلو137310

ي23031
ر
29بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة فرحان خلوق

30بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىحوراء جواد كاظم317905

31بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىايمان جواد معارج296783

32بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزينب سعدون حواس136727

33بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزينب قاسم فهد121922

34بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىفرح محمد جير23140

35بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىاسماء رحيم عبدالرضا136576

36بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىديانا يونس جير22892

37بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىازهار عبدالكريم دعير294210

38بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىبتول حسن محمد360633

امال علي حاتم22916
39بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

40بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىساجدة صدام سلطان318826

41بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىرغد غالب والي359826

42بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسخر عالوي رحيمة23016

43بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىطيبة رمضان كاظم121899

ي21223 44بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىحنان محمد صير

45بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىغفران حامد نور491452

46بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىصابرين كاطع رحيم21053

47بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزينب عبود خالد121815

ر نعيم محمد23074 48بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىبنير

49بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىالهام داود خلف136915

50بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة كريم لطيف136786

انتخاب علي عبيد299163
51بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

ر22970 52بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىمرام صالح حسير

53بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىفرحة عيدان جحيل544847

54بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزهراء هيثم نعيم22800

ر439259 هان ماجد عبدالحسير 55بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىمير

56بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىنور محمد فليح22890

وسن علي عبدهللا23009
57بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

58بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىميالد سعدون عبدالرحيم137205

هان143955 59بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزهراء مزهر رسر

60بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىصابرين عبدالزهرة عبد495518

61بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة حامد رمضان23007

نور علي مهاوي121855
62بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

ابرار علي عطوان318182
63بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

64بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىايمان حميد نونة22929

 دعير317974
65بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزهراء مصطفر

66بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىنوال عبدالرضا جمعة143943

67بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىحوراء مهدي صالح293786

68بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىورود فياي محارب143936

69بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىنهلة عباس كريم121935

70بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسارة خلف علي143947

71بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىخولة شبوط نشمي512108



72بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىرغداء جاسم جميغ121932

73بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىنور كريم صجم22883

ر ماجد حميد121891 74بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىايلير

سارة علي جاسم136856
75بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

76بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزهراء عبود خالد121885

غسق علي عطوان318255
77بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثى

78بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىفريال قاسم فهد121920

79بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىهبة مهدي محمد360172

80بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىنور مجيد حميد22966

81بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىارساء رحيم عبدالرضا121942

82بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة شعل عبود238321

83بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىدعاء عالوي رحيمة23116

84بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىزينب مكي وطن121880

85بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىمروة سعد عبدهللا22905

86بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىريام عبدالكريم كاظم22912

87بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىهدية نجم عبد23013

88دبلومالعروبة21860ميسانأنثىصابرين سعد صابط22817

89دبلومالعروبة21860ميسانأنثىمروة نصيف جاسم561584

 علي23030
ر 90دبلومالعروبة21860ميسانأنثىهبة حسير

91دبلومالعروبة21860ميسانأنثىدعاء ناظم حلو23123

92دبلومالعروبة21860ميسانأنثىرجاء حسن علوان23004

93دبلومالعروبة21860ميسانأنثىصفا سعد عبدهللا22903

94دبلومالعروبة21860ميسانأنثىزينب سالم حنون438305

95دبلومالعروبة21860ميسانأنثىتبارك عيدان باقر240719

ين عبد فندي136372 96دبلومالعروبة21860ميسانأنثىشير

97دبلومالعروبة21860ميسانأنثىزمن صبيح ثجيل143945

98دبلومالعروبة21860ميسانأنثىقدران عبدالرضا جريو136229

99إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزهراء احمد حسن136139

 نومي136482
ر ر حسير 100إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىبنير

101إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىايات سعدون حواس143948

102إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينة محمد حسن136170

103إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىرسل هادي محمد16811

104إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة غالب والي294026

105إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىرقية كاظم مجيش561601

سارة احمد عبدعلي491546
106إعداديةالعروبة21860ميسانأنثى

107إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينب ناظم حلو137339

 مكي وطن121811
ر 108إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىيقير

109إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىطيبة جعفر عبدالرحيم19969

110إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىهجران كاطع رحيم318575

111إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىرشا نعيم عطية359697

112إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىتبارك عبدالكريم دعير491401

113إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينب جبار كاظم136451

ي عبد294112 زهراء عرنر
114إعداديةالعروبة21860ميسانأنثى

115إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىنورالزهراء مالك مهاوي296876

116إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىعذراء رحيم عبدالرضا137421

ي137001 117إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىشهد عبدالصاحب لعيثر

نور علي ستار20653
118إعداديةالعروبة21860ميسانأنثى



119إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزهراء جبار كير136756

ي136199
120إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىطيبة محمد راضر

121إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىشيماء حسن رحيم16933

122إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزهراء جاسم اخليفة143931

123إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة جمعة حلو20702

124إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينب احمد سعيد491593

ر136388 125إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة سكر حسير

126إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىمريم هاشم حميد15192

127إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىكوثر كاظم صالح23044

128إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىايات هادي محمد20542

129إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينب كاظم نارص136316

130إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىمريم محمد مزعل238223

131إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينب طه نعيم137392

ي22987
ين صبار شان  132إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىشير

نورالهدى علي طاهر294416
133إعداديةالعروبة21860ميسانأنثى

شهد علي طاهر15657
134إعداديةالعروبة21860ميسانأنثى

نورالهدى علي زغير23015
135إعداديةالعروبة21860ميسانأنثى

136إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزهراء ماجد حميد121785

137إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىحنان طالب جالب359722

138إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىشذى جبار طاهر359986

139إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينب علي حيدر136380

140إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىتيسير جواد سلمان23060

ر21104 141إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىابتهال حسن عبدالحسير

142إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىبيداء هاشم عودة15490

143إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىاالء رحيم عبدالرضا21144

144إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىهدى قاسم مهاوي438085

يف رحيم292711 145إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة رسر

146إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىعذراء قاسم جبار15155

ي136943 147إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىرغد عبدالصاحب لعيثر

148إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىنورالهدى عالوي رحيمة20590

ر23017 نورالهدى علي عبدالحسير
149إعداديةالعروبة21860ميسانأنثى

150إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىارساء حمد دوش136955

151إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىفاطمة صبيح احمد294002

152إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىزينب هيثم نعيم22935

153إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىتبارك عباس غازي136887

ر عبد16102 154إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىنور محمدحسير

ي136394
155بكالوريوسالعروبة21860ميسانأنثىسليمة مهلهل شغان 

156دبلومالعروبة21860ميسانأنثىشيماء قاسم مويعز23079

157إعداديةالعروبة21860ميسانأنثىوسن محمد اغضيب22468

سهام عبود علي152003
158إعداديةالعروبة21860ميسانأنثى

ي21861ميسانذكرنجم عبود جير253213 1بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسعد شاوي سعد497041 2بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي مانع قمندار918 3بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد كاطع موزان143005 4بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعدنان جير جلود4124 5بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعمار نعيم عباس253182 6بكالوريوسعلي الغرنر

ر محمد360334 ي21861ميسانذكرثامر عبدالحسير 7بكالوريوسعلي الغرنر



ي21861ميسانذكررائد سلمان شوكه8035 8بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي كامل كمر4428 9بكالوريوسعلي الغرنر

ر480 ي21861ميسانذكرعلي عبدالجبار حسير 10بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد سعد حمد359535 11بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمروان جاسب خزعل253253 12بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرخضير عباس عبدالحسن497172 13بكالوريوسعلي الغرنر

ر نعمه محمد360269 ي21861ميسانذكرحسير 14بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسعدي مهدي صالح2536 15بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرفاضل نايف شالكة8728 16بكالوريوسعلي الغرنر

ه427870 ي21861ميسانذكرصادق صباح مير 17بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد رحمة محمد359657 18بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد عبدالكريم عبداالمير4058 19بكالوريوسعلي الغرنر

ر عبدالواحد كريم253201 ي21861ميسانذكرحسير 20بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرهادي مكي عبدالعزيز253425 21بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعبدالكريم قاسم نالي6707 22بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرضياء جاسم عذافة356567 23بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد نهاد مزعل142786 24بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعالء علوان محمد8830 25بكالوريوسعلي الغرنر

ي428399
ر عان  ي21861ميسانذكرعقيل حسير 26بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمهند بشار محمد122077 27بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرماجد حافظ عبدالرحيم359442 28بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعون حسون مجتم6541 29بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرفؤاد سعيد عبدالرضا8299 30بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكركرار بشير هليل143031 31بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحيدر نعمة هللا علي122051 32بكالوريوسعلي الغرنر

 علي عباس497559
ر ي21861ميسانذكرحسير 33بكالوريوسعلي الغرنر

ي طعمة7257
ي21861ميسانذكرحسن راضر 34بكالوريوسعلي الغرنر

ر4089 ي21861ميسانذكرمحمد عبدالرضا ياسير 35دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمهدي كطان موزان8971 36دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرجمعه لفته مشالي8623 37دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرخالد حسن جنجاب142624 38دبلومعلي الغرنر

ر خضير497659 ي21861ميسانذكرعدي ياسير 39دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمهند محمود شاكر121940 40دبلومعلي الغرنر

ر122010 ي21861ميسانذكرسالم عدنان حسير 41دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد خضير عبدالعباس7024 42دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكركريم عبدالرضا عباس142887 43دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمسلم ريسان حنتوش497126 44دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراسعد محمد حسن122138 45دبلومعلي الغرنر

ر عبدالرضا جاسم122154 ي21861ميسانذكرحسير 46دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمهدي صفر غلوم497324 47إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمنتضر عبدالصاحب نالي253189 48إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكركرار كاظم حميد253437 49إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكروليد جبار شالكة360620 50إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكررائد هادي مرهج357020 1ماجستيرعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرامير سلمان نعيم8442 2بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرستار عبدالجبار عبدالعباس4093 3بكالوريوسعلي الغرنر

ر صالح552435 ي21861ميسانذكرمحمد حسير 4بكالوريوسعلي الغرنر



 علي حسن121983
ي21861ميسانذكرمنتضر 5بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد شجاع مزعل143093 6بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمرتضر سعد صفر497396 7بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكررسول يوسف بظي121967 8بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكركرار محمد خلف358412 9بكالوريوسعلي الغرنر

 فاضل علي8772
ر ي21861ميسانذكرتحسير 10بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي ريسان حنتوش142930 11بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعباس زاير علي358173 12بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرضياء رحيم عويد122143 13بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد حميد رشيد7068 14بكالوريوسعلي الغرنر

 علي كطان8004
ي21861ميسانذكرمرتضر 15بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحيدر عبداالمير جميل4462 16بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعباس حميد رشيد4107 17بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي عبدهللا حنون358787 18بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحسن فالح حسن495 19بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعباس فاضل كويم8850 20بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد منعم مطير122137 21بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعبدهللا عباس عبد121971 22بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسجاد علي لطيف497274 23بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرجهاد داخل محمد428970 24بكالوريوسعلي الغرنر

ر هادي لفته143125 ي21861ميسانذكرحسير 25بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكررياض والي كويم355401 26بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحسن فرحان مهدي122019 27بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسجاد قاسم رهيف122148 28بكالوريوسعلي الغرنر

ر حسن143314 ي21861ميسانذكرحيدر ياسير 29بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرهيثم كريم هادي121934 30بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي عبدالكاظم جواد6531 31بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحيدر رعد زويد4146 32بكالوريوسعلي الغرنر

ي طعمه4440
ي21861ميسانذكرعالء راضر 33بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمؤيد خضير عبدالعباس4119 34بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحيدر سعدي رحيم253208 35بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمصطفر عبدالصاحب نالي357502 36بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي سعدون عباس122168 37بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسجاد رعد عبدالكريم8582 38بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرطاهر رحيم حميد8142 39بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرباسم خليل نارص121927 40بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحاتم عبدالكريم رسي    ح356440 41بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراسعد علي عبدالكريم7267 42بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي جبار محمد2507 43بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرقيس فرحان مهدي253211 44بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعماد سعيد مجيد428287 45بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي عطية عويد1029 46بكالوريوسعلي الغرنر

ر فاخر عبدالصاحب122070 ي21861ميسانذكرحسير 47بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي عدنان جعفر142631 48بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد عبدالرضا جاسم8430 49بكالوريوسعلي الغرنر

ي358662
ر
ي21861ميسانذكرمهند جامل عوق 50بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي قاسم نالي253217 51بكالوريوسعلي الغرنر



ي21861ميسانذكروليد فالح جاسم6725 52بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرصاحب مطشر ناهي427151 53بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكربراك عادل مانع359612 54بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحسن فالح حسن253136 55بكالوريوسعلي الغرنر

ي طعمة4164
ي21861ميسانذكررعد راضر 56بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكربدر حنون فرج6962 57بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكريونس سعدون محمد122152 58بكالوريوسعلي الغرنر

 علي رمضان4069
ر ي21861ميسانذكرحسير 59بكالوريوسعلي الغرنر

ر142551 ي21861ميسانذكريوسف رحمن حسير 60بكالوريوسعلي الغرنر

 علي963
ر ي21861ميسانذكرحسن عبدالحسير 61بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحسن عبدالرضا جاسم8162 62بكالوريوسعلي الغرنر

ر سعد عبدالحسن143068 ي21861ميسانذكرحسنير 63بكالوريوسعلي الغرنر

ر كامل مطشر8840 ي21861ميسانذكرحسير 64بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمهدي صالح مهدي143330 65بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسالم عبدالواحد كريم356722 66بكالوريوسعلي الغرنر

ي428532
ر
ي21861ميسانذكرجعفر كاظم عوق 67بكالوريوسعلي الغرنر

 زاير علي358307
ر ي21861ميسانذكرحسير 68بكالوريوسعلي الغرنر

يف حسن فليفل6370 ي21861ميسانذكررسر 69بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكركرار منعم سلطان253410 70بكالوريوسعلي الغرنر

ر منشد358068 ي21861ميسانذكرعباس حسير 71بكالوريوسعلي الغرنر

ر هليل لفته121977 ي21861ميسانذكرحسير 72بكالوريوسعلي الغرنر

ر142688 ي21861ميسانذكرعباس علي حسير 73بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد سعد صفر8766 74بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحازم خضير عباس122158 75بكالوريوسعلي الغرنر

 علي143323
ر ي21861ميسانذكرحيدر حسير 76بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي محمد كاطع497653 77بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسيف باسم صدام497225 78بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد عبدالرضا جاسم142734 79بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكركرار صالح مهدي538827 80دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي رحمه محمد355527 81دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحمزة ريسان حنتوش497071 82دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي مهدي شندي429188 83دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي سفاح محمد4509 84دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسجاد عطية عويد7241 85دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد محمد لطيف427667 86دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي جاسب محمد842 87دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد غضبان عبدالعزيز8268 88دبلومعلي الغرنر

ي428619 ي21861ميسانذكرعلي اياد صير 89دبلومعلي الغرنر

ر358509 ي21861ميسانذكرحمزة عبدالجبار حسير 90دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكررسول جمعة علي4129 91إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحيدر جمعة رسن6318 92إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمنتظر عاضي رسي    ح416 93إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد هشام نحو122171 94إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي محمد عبدالجبار122146 95إعداديةعلي الغرنر

ي6806
ر
ي21861ميسانذكراحمد جامل عوق 96إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعباس سيف ضيدان121921 97إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرفاروق خزام ضيدان122023 98إعداديةعلي الغرنر



ي21861ميسانذكرجعفر سليم عبدالحسن8215 99إعداديةعلي الغرنر

ي988 ي21861ميسانذكرمحمد احمد صير 100إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد حسن عبدالواحد142531 101إعداديةعلي الغرنر

ر جاسم هاشم360495 ي21861ميسانذكرحسير 102إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكررعد ثائر درويش4078 103إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي هليل لفته142765 104إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرصالح عبدالكريم صالح253180 105إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد صاحب عمارة253416 106إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعبدالجبار محمد عبدالجبار6995 107إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمنتضر ريسان حنتوش497111 108إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحسن خريبط عبدالعزيز253194 109إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكررائد ثائر درويش411 110إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمجتثر كريم موس253133 111إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد عبدهللا حنون497373 112إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد طه جاسم412 113إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمصطفر محمد زيد484 114إعداديةعلي الغرنر

ي6972 ي21861ميسانذكراحمد عبدالرضا صير 115إعداديةعلي الغرنر

ق ستار جير4135 ي21861ميسانذكرمشر 116إعداديةعلي الغرنر

 علي142343
ر ي21861ميسانذكرعلي حسير 117إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد علي كطان4225 118إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكررائد غازي كركوش427966 119إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرقاسم ماوي ثبيت122048 120إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرصالح سند وادي360923 121إعداديةعلي الغرنر

ر كريم صدام121902 ي21861ميسانذكرحسير 122إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحسن جبار عاشور7276 123إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكريوسف جبار محمد524 124إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد عبد خلف357810 125إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسجاد جابر عبدالرضا4302 126إعداديةعلي الغرنر

ي شاكر497050 ي21861ميسانذكرمرتضر صير 127إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرشاكر رحيم علوان122017 128إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمرتضر سلمان نعيم142730 129إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعباس فاضل عباس122074 130إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرغزوان رياض علي253148 131إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكركرار فالح عبدالحسن122035 132إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمجتثر محمد عباس7956 133إعداديةعلي الغرنر

 علي حميد8576
ر ي21861ميسانذكرحسير 134إعداديةعلي الغرنر

ر طالب356881 ي21861ميسانذكرسجاد حسير 135إعداديةعلي الغرنر

ر جعفر ربيع122185 ي21861ميسانذكرحسير 136إعداديةعلي الغرنر

ر سالم جخيور253187 ي21861ميسانذكرحسير 137إعداديةعلي الغرنر

ر درويش414 ي21861ميسانذكرسيف حسير 138إعداديةعلي الغرنر

ر6567 ي21861ميسانذكرحيدر جواد حسير 139إعداديةعلي الغرنر

 علي نارص429127
ر ي21861ميسانذكرحسير 140إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرامير فاخر عبد121949 141إعداديةعلي الغرنر

ر142697 ي21861ميسانذكرعلي غازي حسير 142إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحيدر سلمان موزان497298 143إعداديةعلي الغرنر

ي358913
ر
ي21861ميسانذكرسجاد جامل عوق 144إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمصطفر عبد عبدالكاظم8613 145إعداديةعلي الغرنر



 علي رشيد8478
ر ي21861ميسانذكرحسير 146إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرسجاد عبدالجبار عبدالعباس4087 147إعداديةعلي الغرنر

ي8596 ي21861ميسانذكرحيدر احمد صير 148إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمسلم حطاب علي253404 149إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمسلم فالح حسن8634 150إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد عبدالكريم جير8125 151إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي كريم موس253222 152إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكررياض رحيم سلطان6937 153إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرجنديل ماجد عبدالحميد142875 154إعداديةعلي الغرنر

ر122165 ي21861ميسانذكرعباس عبدالرزاق مفي  155إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمقتدى محمد عباس7910 156إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمد عبدالكريم زاير143304 157إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي فاضل سيد6481 158إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكركرار قاسم نالي253216 159إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعلي هاشم فرحان355681 160إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحيدر فاضل عباس122075 161إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرانور صباح عبد6430 162إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرباقر عطية حلول355222 163إعداديةعلي الغرنر

ر عبدالرضا253227 ي21861ميسانذكرقسام عبدالحسير 164بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرباسم محمد ستار121963 165بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمحمود قريش وشاري356266 166بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرفاروق ماجد عبدالحميد143325 167دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرحارث جيجان فهيد8019 168دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرمنتظر صالح مهدي977 169إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكراحمد صالح مهدي142815 170إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانذكرعطية عويد خضير6347 171إعداديةعلي الغرنر

ة عبدالعزيز زيدان4098 ي21861ميسانأنثىبشير 1بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىثناء عبدالرزاق شاكر429249 2بكالوريوسعلي الغرنر

امنة عبدالساده علي355150
ي21861ميسانأنثى 3بكالوريوسعلي الغرنر

مها علي نارص497469
ي21861ميسانأنثى 4بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاالء حسن صالح970 5بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنادية جير عليوي253226 6بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىعطاء عبداالمير سلمان1033 7بكالوريوسعلي الغرنر

ر محمد121931 ي21861ميسانأنثىنورة حسير 8بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىسخر عبدالجبار عبدالعباس142672 9بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىحياه خضير فرج361145 10دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىبتول عبد الصاحب عبد الخان6769 11دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىساهره ميذاب مثثر7223 12دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىغفران نارص شايع253250 13دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنورالزهراء محمد كاطع942 14دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىمها مهدي رحيم359504 15دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنور خالد حسن143308 16دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاخالص عباس جاري359583 17دبلومعلي الغرنر

ر357963 ي21861ميسانأنثىسوسن لفته عبدالحسير 18إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىليل عبدالرضا عليوي142574 19إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىخولة حبيب نعيم4097 20إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىكفاية غضيب جير121947 21إعداديةعلي الغرنر



ي143050 ر حاجر ي21861ميسانأنثىاخالص مفي  22إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىريام نصيف سلمان6940 23إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىايات رعد عبدالكريم496963 1بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىرسى مهدي عبدالصاحب419 2بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنور عبدالكريم جير8042 3بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىارساء نعمةهللا علي122056 4بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىوديان ماجد عبدالحميد475 5بكالوريوسعلي الغرنر

ر حيدر نعمة8785 ي21861ميسانأنثىحنير 6بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىعبير جمعة رضا122004 7بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىتبارك عبداالمير جميل142500 8بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىرسل عطية عويد7179 9بكالوريوسعلي الغرنر

ر سعد صفر2551 ي21861ميسانأنثىبنير 10بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىسارة حسام كريم538823 11بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىايمان عبدالكريم رسي    ح360120 12بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىفائزة فالح محمد359698 13بكالوريوسعلي الغرنر

ر142583 ي21861ميسانأنثىشفق موس حسير 14بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىفاطمة فرحان مخرب357681 15بكالوريوسعلي الغرنر

ر143311 ي21861ميسانأنثىفاطمة قاسم حسير 16بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىهدير كريم صدام4123 17بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىايناس خضير علي497256 18بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىايات جبار محمد8754 19بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء كريم عيدالرضا253225 20بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىهديل كريم عبدالرضا142858 21بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء صالح جاسم8859 22بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاسيل عبدالرضا جاسم8203 23بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنشين خضير عبدالزهره427494 24بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء عبدالواحد محسن142711 25بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينب عباس علي223351 26بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىلينة نجم عبد121913 27بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينب فاضل كويم1034 28بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينب هاشم غند7044 29بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىمروة عطا شعيب360737 30بكالوريوسعلي الغرنر

مروة علي رمضان359298
ي21861ميسانأنثى 31بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاية فاضل سيد6511 32بكالوريوسعلي الغرنر

وق علي نعيس357233
ي21861ميسانأنثىرسر 33بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء حميد عبيس142656 34بكالوريوسعلي الغرنر

اية مكي عبدالرحمن514
ي21861ميسانأنثى 35بكالوريوسعلي الغرنر

زهور خضير علي122173
ي21861ميسانأنثى 36بكالوريوسعلي الغرنر

ي4219
ي21861ميسانأنثىهدى فيصل ماسر 37بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاسيل جبل كاطع121953 38بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىمنار بشير هليل143024 39بكالوريوسعلي الغرنر

ر شاكر عجيل8738 ي21861ميسانأنثىحنير 40بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىرانيه فاضل حمودي4053 41بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىلم سامي عبدالزهرة143108 42بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاسيل فوزي عفريت253408 43بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينب مجيد حميد428791 44بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينب كاظم رميح121958 45بكالوريوسعلي الغرنر



ر8815 ي21861ميسانأنثىرسور جمعة حنير 46بكالوريوسعلي الغرنر

ر طاهر497724 ي21861ميسانأنثىسكينة عبدمحمدحسير 47بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىبتول صادق مهاوش996 48بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنورة عباس خضير8825 49بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىسخر صادق مهاوش8734 50بكالوريوسعلي الغرنر

ر8802 ي21861ميسانأنثىزهراء جمعة حنير 51بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىروى جمعة رضا121999 52بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنورة هادي زيارة7972 53دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنشين كاظم صيوان143040 54دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء فاخر عجيل360806 55دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىسنديان نارص قاسم8796 56دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنور داود خضير8134 57دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىارساء منعم سلطان253192 58دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىرشا زيدان خلف474 59دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنور خليل هاشم360561 60دبلومعلي الغرنر

ر زوير8261 ي21861ميسانأنثىاري    ج حسير 61دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء فاضل سيد6503 62دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىهبة قاسم سلمان8646 63دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىارساء حميد محيسن7964 64دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىمروه عزيز كاطع4449 65دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينة جاسم عبدالعباس4101 66دبلومعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىغفران ماجد عبدالصاحب142474 67إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىساره سعد صفر6988 68إعداديةعلي الغرنر

ر122065 ي21861ميسانأنثىاصالة شابث حسير 69إعداديةعلي الغرنر

 حسن ملي122047
ر ي21861ميسانأنثىحنير 70إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىحوراء حميد عبيس4184 71إعداديةعلي الغرنر

ي7282 ي21861ميسانأنثىكلثوم مطير دعيخر 72إعداديةعلي الغرنر

ي6498  علي حاجر
ر ي21861ميسانأنثىبنير 73إعداديةعلي الغرنر

ر فاضل سيد6493 ي21861ميسانأنثىام البنير 74إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىعلياء فليح حسن7002 75إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينب جعفر موس253137 76إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء كريم موس253219 77إعداديةعلي الغرنر

ي زوير428030
ي21861ميسانأنثىزهراء راضر 78إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء رعد زويد497058 79إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىرنا رحيم سلطان6882 80إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاية خالد حسن143340 81إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاية هيل جاسم253244 82إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىندى محمد عبدالرضا497579 83إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء صباح مخرب122033 84إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنورالهدى عبدالكريم صالح253169 85إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىميعاد جعفر ربيع122177 86إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىفاطمة زيارة وحيد527724 87إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىعذراء جعفر ربيع122188 88إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىتوحيد احمد صالح253206 89إعداديةعلي الغرنر

ر413 ي21861ميسانأنثىايات حازم مفي  90إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء عامر رحمن8227 91إعداديةعلي الغرنر

ر359723 ي21861ميسانأنثىزهراء جواد حسير 92إعداديةعلي الغرنر



ي21861ميسانأنثىارساء جاسب محمد497314 93إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىرباب حيدر عبدالجبار142944 94إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىهدى جبار محمد8765 95إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىسىه فاضل حمودي4529 96إعداديةعلي الغرنر

ر مخيلف4117 ي21861ميسانأنثىزينب عبدالحسير 97إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاسيا رياض علي253159 98إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىايات خريبط عبدالعزيز253199 99إعداديةعلي الغرنر

ر حامد فرج6396 ي21861ميسانأنثىبنير 100إعداديةعلي الغرنر

ي4287
ي21861ميسانأنثىفداك فيصل ماسر 101إعداديةعلي الغرنر

فاتن علي جابر418
ي21861ميسانأنثى 102إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىفاطمة كريم عبدالرضا253240 103إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىمريم مشتاق صالح253176 104إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزهراء عبدالحسن سلطان4277 105إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىازهار كريم حسن499 106إعداديةعلي الغرنر

ر122061 ي21861ميسانأنثىاسماء شابث حسير 107إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىرفل احمد جواد142607 108إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىفاطمة جعفر موس8819 109إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينب مكي عبدالرحمن7272 110إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىنبأ عباس لفته417 111إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىفاطمة محمد عبدالرضا359368 112إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىتوحيد سعدون نارص4079 113إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىتوحيد موس شاه علي8249 114إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىتقوى طارق جبار142972 115إعداديةعلي الغرنر

ر497368 ي21861ميسانأنثىهالة محسن خشير 116إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىسارة عباس جلعوط2628 117إعداديةعلي الغرنر

رنر طارق جبار142992
ي21861ميسانأنثى 118إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىاية سعد شاوي8743 119إعداديةعلي الغرنر

دعاء علي نارص429070
ي21861ميسانأنثى 120إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىسخر حيدر عماره4055 121إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىفاطمة نارص دعير4067 122إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىتبارك الزم حلول253412 123إعداديةعلي الغرنر

ر143333 ي21861ميسانأنثىابرار موس حسير 124إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىرسى عبدالجبار عبدالعباس4100 125إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىعلياء محسن غند6449 126إعداديةعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىزينب رحمة محمد359081 127إعداديةعلي الغرنر

ي منصور8234 ي21861ميسانأنثىهند ناجر 128بكالوريوسعلي الغرنر

ي21861ميسانأنثىايمان عبدالزهرة سهيم143134 129بكالوريوسعلي الغرنر

1ماجستير2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر طرار جبير441732

2ماجستير2الكرامة 22821ميسانذكرعالء كريم صدام365988

3ماجستير2الكرامة 22821ميسانذكرطالب عباس كريم445604

4بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد وهام جبار492588

ي226880 5بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمالك كاطع عريثر

6بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي غليم دخيل227241

7بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرصادق سعدون عبدالكريم101861

8بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعبدالكريم فنجان غيالن95680

9بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي لفته علوان96660

10بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسن محمد بريسم316832



 محمد عبدعلي97615
ر 11بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

12بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي حسن محمد112258

13بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعادل قاسم عكيد317209

14بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد عبدالرضا موس316706

15بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي محمد عبدعلي97117

ر صالح226965 16بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرطارق مفي 

17بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد عبدالكاظم محسن96010

18بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرغزوان فالح حسن91613

19بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرباقر عبدالرضا موس316731

20بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد زهيد موس317814

21بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكروسام سالم وادي102392

22بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعباس محمد طاهر227432

23بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد حسن بدن112251

ر نارص خلف491279 24بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

25بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكررسول كاظم امصاول513730

26بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسن مهدي عزيز100864

27بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراياد وليد مجيد112200

ر محمد عبدالسادة102409 28بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

29بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر محمد رحيم92847

30بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد عادل محمد98727

31بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر كاظم عودة95195

32بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر علي طاهر91560

33بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد سابط طعيمة93016

34بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي عبود كطافة96874

35بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد كريم محيسن316742

هان96198 36بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحبيب رحيم رسر

37بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد خضير نعمة317728

38بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي فرحان جمعة91915

 رافع زغير513686
39بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمصطفر

40بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكروليد سعد ارخيص366106

41بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد جبار رويس354740

42بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعمار سعدون مهدي227151

ي441868
43بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعبداالمير حميد راضر

44بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي جاسم لفته316508

ر112230 45بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد سعدون حسير

ر محمد طاهر513723 46بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

47بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعالء لفته شلش317365

48بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمالك موس بشاره320253

49بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي عزيز ادبيل513721

50بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد عبدالزهرة ارخيص366073

ي عطية97912 51بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد ناجر

52بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعباس ماجد حمدان92448

53بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمصطفر عطية موس92279

ر جادر سيد227334 54بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

55بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكروسام زامل شولي102870

56بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكررعد رشم عبيد93422

57دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرفاضل عباس حمود100204



58دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكراحمد خزعل ناصح97052

59دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعباس عودة مشتت320310

60دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرنوار سعدون خضير534551

61دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكراحمد هامل ثكب103099

62دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكروليد علي غنيد366706

ر زاير مطر102674 63دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

ر رحيم محمد103131 64دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

65دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعلي جيجان ونان112307

66دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرمهدي مسعد كريم491251

67دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعباس عبدهللا الزم98247

اهللا محمد227353 68دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكركرار خير

69دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد حمادي جاسم112214

70دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد حميد رمضان227224

71دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرابراهيم شاكر محيسن98950

ي علي محيسن112212 72دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرناجر

73دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكراثير جاسم لفته93973

74دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعلي خلف علي99155

75دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد سليم جازول367038

76دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرفارس محمد حياوي227320

77دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرجالل فرج سلهو320546

78دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر سالم وادي317170

79دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعلي محمد عبدالرضا97501

80دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد صباح لطيف320240

81دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرايهاب حسان فرج365684

82دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرمنتظر علي جابر112173

83دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرالمهدي محمد طاهر513763

84دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعالء ليلو بدن491240

85دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرميالد غازي عبود227176

86دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعلي زيارة عليوي99215

87إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرنعيم جاسم جويت365852

88إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرجمعة خضير جير441594

89إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمرتضر جاسم كاصد94438

90إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكروسام مسعد كريم102650

1ماجستير2الكرامة 22821ميسانذكرمالك سابط طعيمة100434

ر441442 2ماجستير2الكرامة 22821ميسانذكرهاشم علي حسير

3بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد كاطع رحيمه365933

4بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعباس كريم كاطع112277

5بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر نجم جودهللا366945

ر320204 6بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد علي حسير

7بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي غالب عزيز112328

8بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمصطفر عادل حمدان99402

9بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرابراهيم جاسم شلش112319

10بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرنوار سالم محيسن112299

ر112164 11بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد سعدون حسير

12بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكركرار محمد يوسف316607

13بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد كريم جبار316555

14بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد جعفر عبدالحسن316959



15بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر عامر كريم112293

16بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرخالد منير كريم112250

ر95394 17بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرليث علي حسير

ي492513
18بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمصطفر حسن بثر

19بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد كاظم خشان491256

20بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد كاطع كاظم351452

21بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرصهيب عالء عبدالمنعم98647

22بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر جبار جميل102491

23بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرسعد عبدالسادة عاضي316907

ر جير112224 24بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر خشير

25بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي جاسم شلش112238

26بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرهادي محمد جبار316654

ر فرج سلهو320646 27بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

28بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسن عباس محسن94970

29بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحمزة عبدالكريم محمد320686

30بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد غازي عبود100111

ر طاهر112171 31بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي عبدالحسير

32بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر جاسب مجبل98211

ي سبهان112174
33بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي ثانر

34بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي جبار عبدالحسن99341

35بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي بشير محيبس227127

36بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمصطفر صالح هادي366284

37بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر لفته شلش317020

 غازي ابهير100290
38بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمصطفر

39بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحمزة كريم نارص101406

40بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرنور ضياء عودة101383

41بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرزكريا يحثر مطشر227267

ر112265 42بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعمران كاظم حسير

43بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي فاخر مسلم91164

ي316803
44بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعبدالرضا شندي ثويثر

ر رحيم102925 45بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرميثم حسير

46بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمنتظر جاسب مجبل98180

47بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد حنون عبد513752

48بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد قاسم عودة99295

49بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي طالب نوري112312

50بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكربهاء حسان فرج112295

51بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرميثم فالح حسن366042

ر كريم زهيد100356 52بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

ر غسان زاهر94790 53بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

54بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد سالم وادي317144

55بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعلي محمد طاهر101740

ر زهراو هويرف101248 56بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

57بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكركرار سعد عباس513771

ر عبدالرضا موس316722 58بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

59بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرعباس كاظم فليح317406

60بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكراحمد سالم عيىس317321

61بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحسن حبيب ابراهيم97333



62بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكرحامد مطر حميد98803

63بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانذكركرار سالم شنيشل112227

64دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكررضا سعيد كريم112291

65دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكراحمد شنيشل سعدون112273

66دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرنبا عباس فاضل227101

67دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعلي جبار رحيمة100250

68دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعلي زاير هامل103203

69دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعالء حسن عزيز112323

70دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكراحمد عبدالزهرة عودة226687

71دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعادل علي غنيد366443

72دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد كريم موجي93747

73دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعباس عبدهللا عجيله492558

ر كريم عبد97961 74دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

75دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرانور محمد غنيد366320

76دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعلي احمد زهيد317977

 علي عبد318046
ر 77دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

78دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرباقر محمد طاهر94758

79دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد مزهر عباس561306

80دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرعلي هاشم قاسم97761

81دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرمالك زيارة سيد112222

82دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكررعد كرملي دنبوس98534

83دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر كاظم جعفر103319

84إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمقتدى جميل محيبس492579

85إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد علي عودة96739

86إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمجتثر علي رحيم91766

87إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد سعد جاسم100320

88إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد قاسم عبدالحسن366957

ر عيىس دعير95076 89إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

90إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي محمد عبدعلي226728

91إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي عبدالرضا موس101835

ر98307 92إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكريعقوب يوسف عبدالحسير

93إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمجتثر محمد داغر542160

94إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعباس فاضل حردان226805

ي112236
95إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد عباس ثانر

96إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكررائد زهراو عبداللطيف320222

ر جبار95262 97إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمهيمن عبدالحسير

98إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرسيف قاسم زاير552402

99إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد محمد مهاوي93838

ي سبهان96384
100إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعقيل ثانر

101إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد سليم خريبط317272

102إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمدعلي قاسم مطر96514

103إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمؤمل جميل محيبس445582

104إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد صبيح شولي492535

105إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمنتظر سعيد احمد102105

106إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد ساهي محسن102822

 زامل شولي561291
107إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمرتضر

ر حنون سلطان227310 108إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحسير



ر227202  علي حسير
ر 109إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرتحسير

110إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد حاتم سالم492526

111إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحسن عطية فندي94061

112إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي فيصل مزهر94549

ر كريم علوان97432 113إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

114إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد جبار صالح103229

115إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمصطفر سعد عكلة536373

116إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد زيدان غانم445522

117إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرصادق قاسم عيىس317105

118إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد زهير جبار317553

119إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي عبدالكريم جالي317123

120إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعبدالعظيم ماجد اسماعيل93066

121إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي جبار جميل227422

122إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد صباح صالح445540

123إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكركرار صبيح عالوي91812

124إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي الرضا عمار محمود96438

125إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرزكي رحيم رشك103032

126إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرضياء محمد عبدعلي320183

127إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد محمد حياوي320169

128إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمرتضر مزهر عباس561235

ر92952 129إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي جمعة حسير

130إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكروليد خالد عبدالسادة103084

131إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد رمضان موس94228

132إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحسن شياع محسن561244

133إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي سعيد احمد102123

134إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمصطفر عبدالزهرة رويس93375

135إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكركاظم جاسم احمد112177

136إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر كاظم جاسب93792

137إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي شاكر دلي92384

138إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد عبدالكريم محمد513675

139إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد علي صدام96585

140إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحيدر جبار صالح93888

141إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمدالصادق جعفر بدر99014

ر جابر94668 142إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد عبدالحسير

ي227073
143إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد صادق علي جانر

144إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد جاسم شلش112160

ي320324
ر
ر حامد عوق 145إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

146إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمنتظر خضير نعمة318080

147إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرسجاد كاظم جاسب95854

ر98917 148إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرضياء سليم حسير

149إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعباس عدنان محسن96835

ر محسن عجيل491282 150إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

151إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي عباس عبدالسادة102222

152إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي سليم خريبط320607

ي226908
153إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد سالم خفر

154إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمجتثر شاكر قاسم238135

155إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرصادق ماجد جاسب102068



156إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكراحمد جبار وريوش316697

 علي رحيم91687
ر 157إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرحسير

158إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمنتظر علي رحيم93476

ر101472 159إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمرتضر عبداالمير حسير

160إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكركرار جمعة حسن100074

161إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرصادق احمد نارص102977

162إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرعلي ابراهيم قاسم320363

163إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكررامي مهدي حسن95959

164دبلوم2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد االسمر حسن101765

165إعدادية2الكرامة 22821ميسانذكرمحمد عبدالصاحب شغيت93629

1ماجستير2الكرامة 22821ميسانأنثىرباب نعيم علك317761

2بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىايمان زامل عبد317595

3بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىرفاة مزبان بدن227345

4بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىسهام شمال زبون320725

5بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىريام حسن مجيد96111

6بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىرنا سعيد احمد112152

7بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىعتاب خالد كريم100928

ي513757
8بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىوالء سعدون شغان 

9بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىخالدة لفته رشك91302

10بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىايمان عمران انكيل441802

11بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىشيماء سكر خيون366352

12بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىوفاء مطر حميد103523

13دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىايمان جبار جاسم100023

14دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىهدية طالب ضمد98370

ر99445 15دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب سالم حسير

16دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىسيناء صالح سلمان492493

17دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىعذراء محمد جير112261

ر ابراهيم100173 18دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىشيماء عبدالحسير

19دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىامل غازي شنيور99967

ر92519 20دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىنبأ سعدون حسير

1ماجستير2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب مهدي عزيز89446

2بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىهدى عيىس دعير95012

ي سبهان102744
3بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىختام ثانر

4بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىسارة ماجد كريم100150

5بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىرباب غازي ابهير106713

راوية علي زاير95503
6بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثى

7بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىنىه هليل عبد102562

8بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىصابرين حنون اميش100227

9بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىغفران جبار صالح102781

10بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىايناس فرج سلهو441517

11بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىشهد محمد رسن96161

12بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزهراء زيارة جاسم492500

13بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىرقية جمال فليح100276

ر95442 خولة عبدعلي مفي 
14بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثى

15بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىسعاد جبار جميل320274

16بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىدعاء عيدان حسن317194

17بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىمنال حاتم خليف112282



وجدان عنير علي102267
18بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثى

19بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىاسماء عدنان محيبس227886

ر99916 20بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىختام سالم حسير

21بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىهيفاء كريم جبار94606

22بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىرشا سعيد احمد94706

23بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىامنة كريم لطيف318118

24بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىايمان حسن عزيز60603

25بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزهراء نعيم مكلف513192

26بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىلمياء عدنان محيبس227359

27بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىدعاء فرحان كاظم317657

28بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىاسماء عبداالمير طليب102363

ر رحيم491232 29بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىدعاء حسير

30بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىغفران سعد زغير98081

31بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىالصفا ماجد كريم99995

32بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىامنة ناعم عبود97863

33بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىريم محمد شبيت103630

34بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىاخالص فرحان مخي98443

35بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب عبدالرضا موس101797

36بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزهراء عبدالزهرة حمود101336

37بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىارساء فاضل حمود112242

38بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىسخر عادل محيسن93681

39بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىشيماء زامل عبد317449

40بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب علي عودة95717

41بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزهراء فرج سلهو441485

42بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىهبة هادي قاسم101191

ر رحيم112304 43بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىشهد حسير

44بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىايمان صباح لطيف226764

45بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىرغد زهراو هويرف112218

46بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىتف  عالوي جعفر226830

47بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىنهاية رحيم جير94109

48بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب كريم جبار317520

49بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزهراء ماجد كريم100048

ر95636 50بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىاخالص حسن حسير

51بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىارساء جاسم شندي101131

52بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب هاشم قاسم92042

53بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىالتفات عزيز فرحان317339

54بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب عبداالمير طليب112231

ر103422 55بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىارساء طه حسير

56بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزهراء سعد نعيم102854

57بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىمشاعل محمد عبدالواحد365716

58بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىدعاء جاسب مجبل98140

59بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىحوراء كاظم جرو350315

60بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىنور عطية موس92210

61بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىكوثر جبار سعيد93311

ر99952 62بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىنشين سالم حسير

63بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىعلياء محمد مطشر112271

فاطمة علي عودة95759
64بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثى



ر102910 65بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىصابرين سالم حسير

66بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىايمان هليل عبد102537

67بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىدعاء مطر حميد23057

ر112268 بيداء علي حسير
68بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثى

69بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىزهراء عباس جبار366971

70دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىموج فالح حسن103174

71دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىنجالء حمود سالم427777

72دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىميس احمد نجم226933

73دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىاالء جاسب جابر96986

74دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىبان سعد جاسم94022

75دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب كاظم نعيم317684

76دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىسهام حسن زيادة112286

 علي100992
ر 77دبلوم2الكرامة 22821ميسانأنثىروى حسير

78إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىطيبة باسم كاطع441717

79إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىخديجة ساري قاسم101285

80إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىبتول جبار حنون112254

81إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىايالف عباس علي97250

82إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىاالء حسن زاير54737

83إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب كرملي دنبوس366534

84إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب عطية موس112042

85إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىاية عبدالجبار عباس101713

بيداء علي كريم317913
86إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثى

87إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب علي غليم94923

88إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب حنون اميش95597

89إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىوجدان محيسن وداعة317788

ين عبداالمير جبار98049 90إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىشير

91إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىهدى رعد عبد491266

92إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىاديان غازي حنظل513699

93إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىري  هام كريم محمد102805

94إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىرحاب حسن كاظم316992

95إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىنرجس سعدون سلمان94831

96إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىفاطمه جاسم شندي101425

سارة علي غليم94861
97إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثى

98إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىايمان عبداالمير طليب102301

99إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىسخر حاتم خليف99269

100إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىغفران صباح لطيف112028

ي492505
101إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىزينب حسن بثر

ر جبار101898 102إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىنور حسير

103إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىتبارك محمد عبدالصاحب95814

104إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىصفاء حميد خادم102515

105إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىضخ حنون جبار102719

106إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىرسل موي    ح مري491207

107إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىزينة مناضل سعدون317291

108إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىنور فالح حسن320153

109إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىزهراء جبار سعيد97682

هدى علي جاسم95132
110إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثى

ايالف علي صدام94186
111إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثى



112إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىكوثر كاظم عبدالسادة99096

113إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىايات حسن زاير32172

114إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىايمان شامل خصاف99056

115إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىحوراء غازي سلمان91455

ر99932 116إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىنبأ سالم حسير

117إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىابتهال جاسم نعيم318018

118بكالوريوس2الكرامة 22821ميسانأنثىمروة فرحان مخي112246

119إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىسهام فالح حسن317876

120إعدادية2الكرامة 22821ميسانأنثىزهره جمعة كريم102156

ر كاظم مراد490774 1ماجستير2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

2ماجستير2الجديدة 12823ميسانذكرمناف جبار سدار830

3بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرضياء موس جعفر80

4بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعباس مهدي سوادي226

5بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمؤيد محمدعلي عباس441754

6بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرباسم محمد عذاب302317

7بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرشهاب احمد حمزة443981

8بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكركاظم محمود قاسم58550

ر رحيم174 9بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكررحيم عبدالحسير

ر عبدالرزاق عبدالوهاب444060 10بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحسنير

ر225 11بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرماجد حميد حسير

12بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرطالب عبدالرضا اجياد490777

13بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرفراس فاضل كاظم228

14بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكراحمد عون رشك58369

ر443723 ر عباس ياسير 15بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحسنير

16بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمرتضر فرطاس غيالن443606

17بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد رياض محمد110918

18بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكركرار عبدهللا عالوي795

19بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحيدر عادل رحيم296726

20بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرداود عبدالكريم داود295258

21بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعقيل كاظم خليف71

22بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكررحيم عطوان فاخر252

يف نور110933 23بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحيدر رسر

24بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي ابراهيم دعير443572

25بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي ستار عبدهللا295638

26بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمرتضر عبدالكريم داود295230

27بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرسجاد عبدهللا عالوي443700

ر ابراهيم حسن64 28بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

ي296689
29بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمصطفر هاشم خفر

30بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي حميد مجيد441557

31بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي عبدالكريم خليل441530

32بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكراحمد جمال حنون296734

ي50177  حرز العيثر
33بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمرتضر

34بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرغيث عبدالكريم صالح215

35بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحمزة سعد جليل441612

36بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكركامل موفق كامل441122

37بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد حسن شنشول58078

 محمود عبدعلي296655
38بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمصطفر



39بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحيدر صالح حسن235

40بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمنتظر عبدالكريم صالح175

ي441203 41بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكراحمد محمد عبدالنثر

42دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد مهاوي مطير202

ر295557 43دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرحيدر صالح حسير

44دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد جير محمد759

ر خالف شبك58316 45دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

ي296038
46دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرعلي محمد شمخر

ر جمعة سلطان58360 47دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

48دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمهند صبيح محمد66

49دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرعلي سالم جير600

50دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرجاسم قاسم عيىس61

51دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمرتضر محمد جبار49960

 علي عزيز57779
ر 52دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرتحسير

53دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكركرار جبار سدار410

ر كنكون444042 54دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكراديب عبدالحسير

55دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمرتضر جبار يوسف506683

56دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد جعفر قاسم506685

57دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرموس جعفر طوفان441183

58دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرانمار طالب صالح441161

59إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرسلمان حسن ثجيل58036

60إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحيدر موجي جعفر441335

 علي نعيم296063
ر 1ماجستير2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

2ماجستير2الجديدة 12823ميسانذكرمصطفر عقيل حسن443963

3بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعباس عبدمحمد خضير123

4بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكراحمد عدنان موس295340

5بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكربشير هاشم موس444008

 علي موس86
ر 6بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

7بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعثمان حسن علي96

ر محمد حلو49448 8بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

9بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعقيل جاسم محمد296007

10بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكراحمد علي محمود825

11بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي سالم احمد295441

ر210  محمد عبدالحسير
12بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمصطفر

13بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرابوالحسن علي اسعد49493

14بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعالء سمير عطا248

15بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي احمد نور166

16بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرطاهر مهدي طاهر188

 علي جاسم296683
ر 17بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرتحسير

18بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي صاحب كاطع68

19بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي كريم شالكة112

20بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكراحمد علي جبار221

21بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي دعير عطية295457

22بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد شاكر محمود90

23بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرصفاء عباس مطشر184

24بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرابالحسن رسول حمد736

25بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمرتضر عزيز خميس159



26بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرسعد اكرم رشيد254

27بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعلي صباح نوري49379

28بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعباس عطوان فاخر171

29بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرحيدر عبدالغفار عبد490772

30بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرعباس رحيم جير110945

31بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرسجاد مالك هاشم58352

32بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكراديان علي جبار644

33بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكركرار عبدالكريم جمعه296751

34بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد عبدهللا نعيمة618

35بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد جبار يوسف295276

36بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكرسجاد صاحب كاطع69

37بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانذكركرار سعد حمد296699

ر258 38دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرعالء صادق عبدالحسير

39دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرموس محمد رحيم185

40دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرحيدر جواد كاظم556

41دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرحمزة عبدالصاحب جاسم110884

42دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد صباح نوري49424

ي729
 
43دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكراحمد عباس رزوق

44دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرسجاد طالب غريب534200

45دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرموس علي موس229

46دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرعلي عبداالمير صالح58330

47دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمرتضر رائد عزيز760

48دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمهيمن قاسم سوزة295524

49دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمسلم عقيل هاشم110981

50دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمصطفر سالم محيسن808

51دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكرمصطفر ميثم كريم222

52إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكركاظم هاشم محمد127

53إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعلي صالح عبدهللا441844

54إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعلي طالب هاشم49762

ر عبدالرزاق مجبل230 55إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

56إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرهاشم فؤاد حسن506682

57إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعبدهللا محمد رحيم408

58إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد ماجد دعير139

ر مجيد حميد444111 59إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

60إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد علي محمد189

61إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرغزوان علي هاشم191

62إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرفراس مازن حميد441461

63إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمحب الدين عودة صالح296716

64إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمصطفر محمد جبار58124

ر قاسم441770 65إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكريارس حسير

66إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكراحمد مرتضر قرطاس443654

ر162 67إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحسن رحيم عبدالحسير

68إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعلي ميثم كريم83

69إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعلي جابر قاسم506684

ر عبدالكريم بالسم58241 70إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحسنير

71إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعلي رياض سالم295193

 شبوط عبدعلي57823
ر 72إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحسير



ي409
 
73إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحمزة عباس ارزوق

ي196
 علي راضر

ر 74إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحسنير

75إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمجتثر مرتضر قرطاس506679

76إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعبدهللا صالح محمد49356

77إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمنتظر كاظم عبد490770

78إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمهيمن رعد سعدون490767

ر811 79إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرسجاد محمد عبدالحسير

80إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد علي عبدالمحسن810

81إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرمحمد رسول حميد109

ر سلمان192 82إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكريارس حسير

ر441263 83إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرابوالفضل ماجد عبدالحسير

84إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعلي طالب عبدالرضا207

ر295829 85إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرايهاب صادق عبدالحسير

86إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحسن قاسم عبودي490766

87إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرعبدهللا علي نعيم296076

88إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرصالح عبدالرضا جنجون443633

89إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرميثم عقيل حسن444135

90إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكراكرم وليد عبدالزهرة804

ر جبار جاسم296706 91إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحسير

92إعدادية2الجديدة 12823ميسانذكرحيدر علي محمود407

93دبلوم2الجديدة 12823ميسانذكراسعد سلمان غالي508771

1ماجستير2الجديدة 12823ميسانأنثىزينب ستار جبار295216

حمدية داخل ولي490775
2بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

ر233 3بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىهناء فرحان حسير

ر60 4بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىسناء حميد حسير

5بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىهدى صدام رسن444097

6بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزينب عليوي حميدي187

7بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىايالف جبار سدار791

8بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىرسل رعد احمد50016

ة فالح غانم72 9بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىسمير

10بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزهراء مهدي حمدان295653

11بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىنور صالح نوري296740

12بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىسوزان ضياء عيىس243

13بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىمها سلمان عبدهللا490776

14بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىعلياء ابراهيم محمد84

15بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىرغد ابراهيم حسن110902

16بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزهراء كريم فرحان49235

17بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزينب عبدالرزاق ابراهيم49880

18دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىافتخار حبيب رسي    ح30209

19دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىزينب بالسم ارحيم67

20دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىاسيل محسن غضيب133

ر سعدون جلوب57901 21دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىنرمير

22دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىفرح ابراهيم حسن49983

23دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىارساء عباس محمد807

ي574
24دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىفرند جاسب جونر

25دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىاسيل ابراهيم محمد50277

 علي3249
ر اس حسير 26دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىنير



27إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىابتسام موجي جعفر170

ي506681 1بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىليل محمد صير

2بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىريام سلمان رمضان295579

عذراء حسن علي95
3بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

4بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىاسل عبدالكريم صالح190

5بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىود عبدالكريم صالح237

ي490771 ايات عبدالعظيم عريثر
6بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

ي443770 حوراء عبدالعظيم عريثر
7بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

8بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزهراء ستار جبار766

9بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىسارة خالد كاطع194

10بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىهند عباس مخيلف775

11بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزينب عقيل حسن295908

12بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزينب محمد دعير441515

13بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزينب جبار جاسم295319

14بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىنور حضار كريم762

15بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىدعاء كريم جاسم110983

16بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىميس رحيم جير295403

17بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزهراء نمير حسن198

18بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىفاطمة ميثم كريم167

19بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىامال خالد كاطع200

20بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزمن محمد دعير218

نورا علي جبار224
21بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

22بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىدعاء جبار سدار626

ي88
23بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىاالء كاظم خفر

24بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىهدى قاسم سوزة295489

25بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىايام كريم اميع250

26بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىرؤى اسماعيل مزعل58340

ي443523  عبدالنثر
ر 27بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىرسل ياسير

28بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىمروة سعد لفته58168

29بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىري  هام محمد عبدالوهاب65

ي441737
30بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىافراح مصطفر شمخر

31بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىغفران طارق جعفر172

32بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزينة ستار شعبان180

33بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىاية قاسم سوزه295500

رباب كاظم محمد علي50349
34بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

35بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىمها ماهر عبدالعزيز182

36بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىدعاء عزيز خميس227

ي161
37بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىنور مصطفر شمخر

38بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىليليان خالد نارص752

ر195 39بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزهراء عبدالكريم ياسير

40بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىهدى ستار جبار771

ر فليح443509 41بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىدعاء عبدالحسير

42بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىازل عبدالكريم صالح240

43بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىغفران حبيب رسي    ح160

ر كاظم178 44بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىفاطمة حسير

45بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىفرح حضار كريم742

46بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىحوراء سالم عبدهللا57928



ي441574
سامية علي غثر

47بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

اسيل علي محمد296760
48بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

شهد علي عبد70
49بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

50بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىوالء عقيل جابر495557

51بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىسارة صالح جاسب50059

52بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىبان بالسم ارحيم62

هدى كاظم محمدعلي57213
53بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

ر142 54بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىهبة محمد عبدالحسير

ي حمد168
55بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىهدى راضر

56بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىزهراء محمد دعير799

ي58204 تبارك محمد عبدالنثر
57بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثى

58بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىدينا ستار شعبان181

59دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىايات باسم محمد441655

60دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىايات حضار كريم784

61دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىرانية سلمان رمضان50313

62دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىايات عباس سعد49735

63دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىفاطمة الزهراء حيدر يونس177

ر جمعة57996 64دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىنورالهدى حسير

65دبلوم2الجديدة 12823ميسانأنثىنىه طارق جعفر169

66إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىزهراء ستار عبدهللا193

67إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىصفا مهند خليل295740

68إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىحوراء كريم فرحان165

ر295298 69إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىشيماء صادق عبدالحسير

70إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىارساء عبدالسادة عبود73

ر رائد رحيم120 71إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىيقير

72إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىجنة عباس حزعل163

73إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىرفل فاخر جاسم164

ر جميل عبدهللا812 74إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىهيلير

75إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىزهراء كريم جاسم295472

ر عبدالجبار110966 76إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىهدى حسير

ر عبداالله سالم536553 77إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىبنير

زهراء علي كاطع295954
78إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثى

79إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىقدس صبيح مهدي809

80إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىزينب فليح حسن50390

81إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىالزهراء عباس شياع837

82إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىارساء ستار عبدهللا246

ر كاظم173 83إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىشيماء حسير

84إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىطيبة محمد زبالة490769

85إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىدعاء كامل بدر443821

86إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىمنتىه رحيم عباس50202

ر443480 87إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىايالف عالوي حسير

88إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىحوراء عبداالمير صالح57741

ر خلف295202 89إعدادية2الجديدة 12823ميسانأنثىهديل حسير

ي63 90بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىشذى محمد ناجر

ر عباس441897 91بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىلبثر ياسير

ي223 92بكالوريوس2الجديدة 12823ميسانأنثىانعام يحثر صير

1ماجستير2االنتصار 12824ميسانذكرغسان عباس عبدالزهرة167685



2ماجستير2االنتصار 12824ميسانذكرحسام علي كصيب354739

3ماجستير2االنتصار 12824ميسانذكرايهاب عبدهللا سعيد402621

ر عباس عبدالزهرة355333 4ماجستير2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

5دبلوم عالي2االنتصار 12824ميسانذكراحمد فيصل زمام477254

6بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي حمد حسن56259

ر غضبان545705 7بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرماجد عبدالحسير

8بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي شاكر كاظم56258

9بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراسماعيل شوال عطية506689

10بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر كاظم قاسم88664

11بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرجعفر خماس عليوي56248

12بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرفاضل كاطع روي    ح345437

ر237533 13بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرسليم عليوي حسير

14بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر عباس عبد553368

15بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراحسان سلطان هاشم354171

ر محمد عكاش353947 16بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحسنير

17بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرصبيح حمدان جويت402779

18بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرنجم عبدالزهرة خلف32468

19بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراحمد حسن سلمان167553

20بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراحمد كاظم عكال32551

21بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراوس علي زاير511839

ر32622 22بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد كاظم حسير

23بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرخالد كريم خضير56243

24بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحسن علي سعيد98649

ي345439
25بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر شذر ثويثر

26بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعباس جبار جير167901

27بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمالك حسن علي88642

28بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد علي حميدي56128

29بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر عبدالواحد عارف352683

30بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمحمود جمعة صادق345420

31بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد عباس حميد477293

32بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي جمال رسول56266

33بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي خالد حسناوي511832

34بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرموس هاشم موس402509

35بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرطارق فريد محسن97400

36بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمرتضر محمد عيىس350908

ر حمود وادي167666 37بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

ر352803  عبداالمير حسير
38بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر

39بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي نعمة صدام56254

40بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمسلم عودة فليح167892

41بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعباس محسن حميد88768

ر موس353089 42بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعباس عبدالحسير

43بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعباس كريم مطر477383

44بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرجعفر رشك جاسم91325

45بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر علي عذيب352602

46بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي عادل جير345423

47بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعقيل دفار عرير56261

48دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرخالد هاشم علي475199



ر237523 49دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكروليد عليوي حسير

50دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرمحمود فاخر فرج32403

51دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرسلمان صالح حسن475385

52دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرامجد حسون مجيد56027

 محسن علي32325
ر 53دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

54دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرصبيح خضير عبود168047

55دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرغسان عبدالزهرة جابر506690

56دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرعلي هاشم عنير97336

57دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر صباح عنير56075

58دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرعبداالمير عكلة سالم32352

59دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرعلي جواد كاظم56264

ي56152
60دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرعلي محمد راضر

61دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرجعفر محسن حميد167541

62دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر صبيح رحيمة345419

63دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرعلي حميد عطية32384

ر عودة فليح167888 64دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

65دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر جاسم عبدالحسن350474

ر رحيم عباس237549 66دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

67دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرمشتاق سعدون جاسم477008

68دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكراحمد سعدون صالح237555

69إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكراحمد سعدون جمعة91639

70إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكروليد محسن علي32423

71إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكركريم عجيل قيطان351682

72إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرماجد نعمة صدام237520

73إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرزين العابدين رحيم رسن352526

هللا داود32611 1ماجستير2االنتصار 12824ميسانذكرعلي خير

2ماجستير2االنتصار 12824ميسانذكرمهند مهدي محمد167461

3بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعمار عباس حميد56048

ي قاسم353769
4بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي راضر

5بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر حمود غليم56020

6بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي نجم عويد402565

ي56272
7بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي فري    ح راضر

8بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكركرار حمود غليم88602

9بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر مهدي محمد402663

ر قدري56051 10بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرفالح حسير

ر سعدون نجم168072 11بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمعي 

12بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي خلف محسن167921

13بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراسامة علي عبدالعباس32447

14بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراحمد عادل كاظم167977

15بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد مالك عبدالرزاق56265

16بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراحمد باسم قاسم32330

17بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرجاسم محمد علوان32337

18بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرذوالفقار هامل عودة167742

19بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكركرار علي صدام32609

20بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر عبدالكاظم حسناوي353718

21بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر محمد عيىس350820

22بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمناف بنوان فيصل56263



23بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد فنجان حسناوي506694

24بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحسن غازي صاحب56173

25بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد طالب محمد167692

26بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرغدير عبدالواحد حمود56250

27بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد حسن جاسم32618

28بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمهند محمد موس56245

29بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحسن صبيح سيدزاير355449

30بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكربشير عماد عبدالصاحب32408

31بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي جاسم عبدالحسن167895

ي درويش56072
يل راضر 32بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرجير

33بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر مالك عبدالرزاق167813

 علي فاخر353850
34بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمرتضر

35بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكركرار عباس سدخان402416

36بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي شوال عطية168075

37بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكركرار هامل عودة167690

38بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراحمد جعفر شبوط474644

39بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرابراهيم امجد رمضان402478

ي حمد168062
40بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر راضر

41بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكراحمد صباح عنير237518

42بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعباس فاضل كاطع349033

43بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمهدي محمد سدخان402735

44بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمهدي ستار مصلح475130

45بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكركرار جاسم عبدالحسن167898

ر سالم حيال345442 46بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

ي32501
47بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرسعد فري    ح راضر

 كريم علي167907
48بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمرتضر

ي حسون56237 49بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد العيثر

ر345428 50بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرسيف سعد حسير

51بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمرتضر احمد جواد88520

52بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكررياض كرم حسون167885

53بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعلي حسن علوان32651

54بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد فاضل كاطع354082

55بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرعالء جعفر شبوط167945

56بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر كاطع كريم355138

ر56246 57دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرعباس اسماعيل شنير

58دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرعلي زيدان عبدهللا56255

59دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر جبار محمد237553

 علي سعيد32755
ر 60دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

61دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرعباس باسم عارف506692

62دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرامير سعد حتاتة402602

63دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرمحمدالجواد عباس عبدهللا32739

ي345433 64دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكراحمد جاسم ناجر

65دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكركرار محمد حمدان92306

66دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكررسمد فرحان عبيد477274

67دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد باسم محمد167533

68دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرمنتظر حسن جاسم56269

ي موس353415
69دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد راضر



70دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد كريم حميد167712

71دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر فريد محسن97480

72دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرحسن جاسم عبود91221

 علي سعيد32575
73دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر

74دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكرمؤمل شاكر لفته93914

75دبلوم2االنتصار 12824ميسانذكراحمد سعدون نجم168071

76إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعلي عودة فليح32437

77إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمرتضر جواد كاظم32539

78إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكراكير ستار مصلح511836

79إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكراحمد حامد كاظم511833

80إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعلي عبدالرضا حزام545741

81إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمرتضر عادل جير350626

82إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرجعفر صادق فنجان354823

83إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد عباس عيىس56244

84إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرغسان طالب فرج355089

85إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعلي جبار جاسم345424

86إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمنتظر مهدي كريم353349

87إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمنتظر سلمان كاطع56253

ر جبار عذير167974 88إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

89إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعبدالمهيمن نعيم نارص56230

90إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر مجيد معلة56236

ر حافظ عبدهللا91545 91إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

92إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكريوسف عادل يوسف167859

93إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكركرار باسم محمد511834

94إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكركرار ريسان منكر56143

95إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد موس هاشم167687

ر32520 96إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرماجد عبدالواحد حسير

97إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرذوالفقار علي فنجان476970

98إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرحسن جاسم محمد32596

99إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعقيل سليم مطر167484

ر32342 100إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرهشام حسن حسير

101إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد حسن سكر56240

102إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكروليد رشك جاسم167984

103إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعمار خضير كاطع94392

104إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعلي جاسم محيبس168014

105إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكراحمد كاظم نارص90746

106إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعبدهللا صالح بدر167773

107إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمؤمل محمد فالح353560

108إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمنتظر محمد فالح353262

109إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعلي محمد وهاب345417

ر354196 110إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد احمد عبدالحسير

111إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعباس حافظ عبدهللا88739

112إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكررسول رسن ضاجي351528

ر صالح167847 113إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعلي حسير

114إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد نعيم نارص32589

ر كرم475419 115إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد حسير

116إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرفقار محمد محسن32636



117إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمنتظر جاسم محمد32605

118إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمحمد فيصل كاطع167725

119إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد عودة فليح56231

ر محسن56256 120إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمؤمل حسير

121إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمهدي حسن رحمة511837

122إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمصطفر باسم محمد167526

123إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرابوالحسن علي كريم عجيل351788

ر هاشم عنير167706 124إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

125إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرسجاد احمد عباس167537

غام رعد صدام475283 126إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكررصر

127إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمؤمل سالم عبد32439

128إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعلي عبدالخالق لفته56267

129إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعبدالمجيب نعيم نارص56257

ر عليوي237541 130إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرعلي تحسير

131إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرغيث علي عبدالعباس32613

ر اسماعيل شوال506688 132إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرحسير

133إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرحيدر فالح حسون506686

ر سليم مطر167505 134إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرامير

135إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرغيث ريسان منكر168004

136إعدادية2االنتصار 12824ميسانذكرمنتظر محمد حمدان167791

1بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىبيداء هادي جبار355014

ر56271  علي حسير
2بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىمثر

اشواق شبوط علي537190
3بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثى

4بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىنضال محمد حنون88684

ي عودة535100 غدير العيثر
5بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثى

6بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزمن سعد شلش402916

ي حمد506695
7بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىامنة راضر

8بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىرنا محمد علوان552366

غفران علي جاسم552444
9بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثى

10دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىفاتن احمد دعير56242

ر محسن56234 11دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىحميدة ياسير

12دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىايمان هاشم زاير167781

13دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىسليمة عنير خلف56041

14دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىازهار صياح جاسم402538

ة عبيد عيىس168066 15دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىامير

16دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىانتظار جاسم خصاف538934

17دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىشيماء جبار عبدالرضا354044

18دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىعزيزة خلف زبون237551

19دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىابتسام داود جاسم353976

ر32615 20دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىسهاد حسن حسير

21دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىالهام جاسم سيامة91062

ر56252 22دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىمروة حسن حسير

سحر سلمان عبدعلي167474
23دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثى

امل شبوط علي237558
24دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثى

25إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىرجاء موس عبود351613

26إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىهند عبدالكاظم كامل477307

27إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىنادية كريم غليم56239



1بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىعذراء شيال كاطع89811

2بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىبتول كريم مطر167853

3بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىدعاء لطيف لفته92260

4بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىشهد رعد حتاتة402588

ر صباح صدام89600 5بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىحنير

دعاء علي مكطوف354958
6بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثى

7بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىمنتىه شوال عطية168074

زهراء علي جياد402392
8بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثى

شفاء علي حمزة143334
9بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثى

10بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىضخ عزيز حمدان56251

11بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىهيام حمود غازي32617

ر511838 12بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىايالف كاظم حسير

13بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىنور عبود مانع354147

14بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىدعاء محمد فالح353459

15بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىايات نعمة رحمة168068

16بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىوسن نعيم جاسم94489

17بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىحوراء يعرب محمد56189

18بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىتبارك فيصل نعمة56122

19بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىسجود محمد محسن56268

20بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىخديجة احمد جواد352023

21بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىدالل كريم مال هللا94441

22بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىهناء كريم غليم56241

23بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىشهد سعيد محمد32513

24بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىختام سعد كرم167589

25بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىتقوى وليد رحمة168060

26بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىنور جاسم خلف32507

27بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىبيداء فري    ح جاسم32526

28بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىدعاء كريم عنيد167673

29بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىنورس عبدالزهرة مريس32331

30بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء عبدالواحد حمود56160

31بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىارساء جبار عبدالرضا32570

ر حسن وادي352178 32بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىحنير

33بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىطيبة عبدالزهرة عنير56238

34بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىهدى شيال كاطع90558

حسن علي زغير560575
35بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثى

36بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىسارة عباس عيىس92088

37بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء جليل سعيد352380

38بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىشهد عدنان صالح56270

ر477029 39بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىدعاء كريم عبدالحسير

40بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء قاسم صير351844

ان صباح صدام89550 41بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىنير

ر167479 ي حسير
42بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىميس وصفر

43بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىمروة كريم عنيد167564

44بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىايالف عادل يوسف32334

45بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء عدنان خليل56235

46بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىعذراء مجبل علوان32394

47بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىختام سعدون رحيمة402697



48بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىنىه ماجد عبد88547

49بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىوالء عبداالمير جاسم56062

50بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىغفران عباس حميد354793

51بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىايات كريم سعدون545733

52بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء سعدون صالح237556

53بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىرسل وليد محسن32612

ي167934
54بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزينب علي راضر

55بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىاخالص جابر كاظم167671

56بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء فري    ح جاسم32614

57بكالوريوس2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء لطيف لفته92190

58دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىنور كاظم لفته167468

59دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىنورالهدى عبدالواحد حمود56249

60دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىانتضار فالح حسن351895

61دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىنور صباح خليفة32333

ر545707 62دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىفاطمة ماجد عبدالحسير

63دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىسارة جاسم خالف511835

64دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىضخ كريم طاهر56233

65دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىامال جير حسن56087

رحاب سامي مهاوي32742
66دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثى

67دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىدعاء مجبل علوان32610

68دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىسحر سالم وحيد32339

69دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىوسن حسون مجيد56037

70إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء عبدالكريم حداد167992

71إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىابرار ابراهيم محمد168020

72إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىمريم عبدالرحيم عبدالحسن355055

73إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىحوراء عبد حنون32494

74إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىغدير عبداالمير جاسم56232

75إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىمشة باسم عارف506691

76إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىمناهل حسن ضاجي88560

ي موس167571
77إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىهبة راضر

78إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىفاطمة الزهراء حسن علوان32545

79إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىوسن فالح حسون506693

ر94097 80إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىشهد حسن حسير

81إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىحوراء جاسم جير168031

82إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىايمان عبدالحسن حمود509008

83إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىاديان فاضل كاطع355496

84إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىنورالهدى محسن حميد32450

85إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء حامد كاظم560572

86إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىفاطمة محمد عارف553367

فاطمة علي عباس56260
87إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثى

88إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء حافظ عبدهللا91183

89إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىفرح مصطفر جالل167680

90إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىصابرين جبار عبدالرضا32564

91إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىميعاد كريم غليم94184

92إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىرسل باسم محمد94257

االء علي حسب167876
93إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثى

94إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىسارة ميثم مزعل167683



95إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىسارة فيصل كاطع167731

ر345431 96إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىمروة سعد حسير

97إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىمودة باسم عارف506687

98إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىزمن حسن ضاجي88582

99إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىغصون رسن ضاجي351234

100إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىدعاء وليد محسن32419

101إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىزينب سعد فوزي56262

102إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىنور حافظ عبدهللا89483

103إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىالزهراء صادق عودة237519

104إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىزهراء نصيف جاسم32434

105إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىرؤيا قاسم صير351372

106إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىرباب زهراو جليب167675

ر545723 107إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىشمس ماجد عبدالحسير

ر352963 108إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىدعاء فالح حسير

109إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىسوزان عبدالكريم عفريت350311

امنة علي فاخر476892
110إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثى

111إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىنغم حسن حمدان32336

112إعدادية2االنتصار 12824ميسانأنثىيمان وليد رحمة167958

113دبلوم2االنتصار 12824ميسانأنثىسهيلة سعد حسن56247

ي 12825ميسانذكرمنذر سلمان جميغ26388 1ماجستير2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرميثم جلوب هاشم168317 2دبلوم عالي2المقاتل العرنر

ي168113
ي 12825ميسانذكراحمد عيدان راضر 3بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمزهر جبار الزم351846 4بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررعد فرحان مهدي168350 5بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر يوسف237564 ي 12825ميسانذكرعلي ياسير 6بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر عبدالرضا349715 ي 12825ميسانذكرحسن عبدالحسير 7بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركاظم طاهر جاسم350996 8بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي237565
ي 12825ميسانذكركريم عبدالزهره منخر 9بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي منصور473793
ي 12825ميسانذكرجاسم شان  10بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرباسم محمد جاسم473998 11بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي نعمة463061
ي 12825ميسانذكرمحمد راضر 12بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد غضبان غالم352363 13بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي495901
ي 12825ميسانذكرعباس عبدالزهره منخر 14بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد بريسم كاطع168139 15بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد حسن جير168330 16بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد مانع داخل168264 17بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرماجد فاخر محمد168382 18بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكروسام غازي عبدعلي168128 19بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر25291 ي 12825ميسانذكراحسان علي حسير 20بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي نعمة168285
ي 12825ميسانذكرعلي راضر 21بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحيدر عباس غضبان554903 22بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعالء كريم مجيد237573 23بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمرتضر عباس سعيد462395 24بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد رمضان علي168353 25بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمصطفر عكلة فاضل168319 26بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرنهاد جبار عبود383267 27بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررعد ستار جبار554900 28بكالوريوس2المقاتل العرنر



ر علوان352285 ي 12825ميسانذكرعلي حسير 29بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي قاسم محمد495904 30بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر عباس حسن237587 ي 12825ميسانذكرتحسير 31بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي352193
ي 12825ميسانذكرقاسم سالم ماضر 32بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررسول صالح صالح168124 33بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعمار جبار صباح168323 34بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي صدام محمد237596 35بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرجعفر كاطع محيسن168324 36بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد جاسب نعمة473587 37بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعقيل كريم مالح349842 38بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرباسم محمد جاسم353646 39بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرلؤي جبار رشم25235 40بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر خلف محيسن553371 ي 12825ميسانذكرحسير 41دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحازم محمد علي350847 42دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي لفته ساجت462451 43دبلوم2المقاتل العرنر

ر حنون سلطان351699 ي 12825ميسانذكرحسير 44دبلوم2المقاتل العرنر

ي168303
ي 12825ميسانذكرنبيل جبار شان  45دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي جبار شنيشل383193 46دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررياض كريم عبود349384 47دبلوم2المقاتل العرنر

ي24497 ي 12825ميسانذكراحمد عالوي عبدالنثر 48دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحسن زيارة علوان383315 49دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررافد عبدالزهرة سالم168300 50دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرقيض خلف مجيد463602 51دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسيف كريم سالم473747 52دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي مطر سادة168112 53دبلوم2المقاتل العرنر

ي فليح350640
ي 12825ميسانذكراحمد راضر 54دبلوم2المقاتل العرنر

ر عباس غضبان553390 ي 12825ميسانذكرحسير 55دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي عبدالكاظم حسن168390 56دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمدعلي رشيم فليح351880 57دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركاظم زوير عباس24493 58دبلوم2المقاتل العرنر

ي352431
ي 12825ميسانذكرعلي جبار شان  59دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعبداالمير هاشم عبود351971 60دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمهند قاسم زيارة351957 61دبلوم2المقاتل العرنر

 علي عبدالرضا168314
ر ي 12825ميسانذكرتحسير 62دبلوم2المقاتل العرنر

ر عليوي553090 ي 12825ميسانذكرحسن حسير 63دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد كاظم جبار168278 64دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي حنون كريم463577 65دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد نعمة حسان463076 66دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي دوجي محمد24423 67دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحسن كريم مجيد463616 68دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرجاسم محمد خلف237603 69دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركرار زوير عباس168371 70دبلوم2المقاتل العرنر

ي26053
ي 12825ميسانذكرسيف محمد ثانر 71دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد جاسم خلف352008 72إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعالء جبار محيبس168331 73إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد فلفل شنيهو237570 74إعدادية2المقاتل العرنر

ر صالح351564 ي 12825ميسانذكرحيدر حسير 75إعدادية2المقاتل العرنر



ي 12825ميسانذكرعمار جبار عبود168399 76إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرجعفر عبدالصادق هامل168215 77إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمصطفر عبدالزهرة كاطع168227 1بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعبدهللا ماهر طاهر352312 2بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررياض غالي عطية24499 3بكالوريوس2المقاتل العرنر

 عبدعلي349573
ر ي 12825ميسانذكراحمد حسير 4بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد عزيز عالوي168225 5بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر صاحب168122 ي 12825ميسانذكرعلي حسير 6بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسعد صكبان جبار76075 7بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر مهدي صبيح237602 ي 12825ميسانذكرحسير 8بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي طالب حسن168316 9بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمرتضر صدام عبدي237609 10بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر حافظ جبار349677 ي 12825ميسانذكرحسير 11بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحيدر محمد حطاب349816 12بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي عامر168386
ر
ي 12825ميسانذكرسالم عوق 13بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرايمن جالل موزان24469 14بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرصادق كريم اسماعيل168232 15بكالوريوس2المقاتل العرنر

 جاسم علي26382
ي 12825ميسانذكرمرتضر 16بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراسامة ماجد موزان25928 17بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرماجد كاظم حسن168321 18بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمرتضر عبدهللا حميد553375 19بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد كاظم مهدي463566 20بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحامد عبدالسالم عزيز350582 21بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراياد كاظم حسن237583 22بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد حامد عباس26424 23بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر مطر24608 ي 12825ميسانذكرحبيب حسير 24بكالوريوس2المقاتل العرنر

 تركي عبدالمجيد26215
ي 12825ميسانذكرمصطفر 25بكالوريوس2المقاتل العرنر

 علي كعيير237585
ي 12825ميسانذكرمرتضر 26بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر25225 ي 12825ميسانذكراحمد خلف حسير 27بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرفاروق جاسم كعيد24502 28بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرضياء دباي رمل168312 29بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمود رحيم احميد24750 30بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحمزة موحان عبدالرضا463109 31بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرفاخر مهدي صالح26028 32بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرهيثم سعد رحيم168123 33بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر عبدالواحد عبدالرضا495902 ي 12825ميسانذكرحسير 34بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر24560  علي حسير
ر ي 12825ميسانذكرتحسير 35بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحسن كاظم غانم25102 36بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي رشيم فليح237582
ي 12825ميسانذكرمحمدتف  37بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكروسام بشير ارحيمة237592 38بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررياض عبدالزهرة كاطع463572 39بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمؤيد عواد عبدعون237606 40بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر168270 ي 12825ميسانذكرمسلم محمد حسير 41بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررسول احمد وهم349557 42بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعباس غضبان خنيفر349734 43بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي383247
ي 12825ميسانذكرمحمد فرحان راضر 44بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد عبدالواحد عبدالرضا495905 45بكالوريوس2المقاتل العرنر



ي 12825ميسانذكراحمد مزي  هر كاظم237580 46بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر حميد سيد168361 ي 12825ميسانذكرحسير 47بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي محمد وطن24473 48بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمنتظر عبدالزهرة سالم168130 49بكالوريوس2المقاتل العرنر

 عبدعلي26078
ر ي 12825ميسانذكراياد حسير 50بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر قحطان داود354528 ي 12825ميسانذكرحسنير 51بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي مايع237608 ي 12825ميسانذكرحمزة لعيثر 52بكالوريوس2المقاتل العرنر

 علي قاسم383182
ر ي 12825ميسانذكرحسير 53بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرشير احمد اسماعيل168261 54بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر خلف مجيد352402 ي 12825ميسانذكرحسير 55بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرامجد مهدي عذافة25122 56بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمرتضر عبدالسادة هاون495900 57بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد محمد زيارة25892 58بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر كاظم عباس25980 ي 12825ميسانذكرحسير 59بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد خضير عباس554878 60بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمسلم جاسم رحمة168392 61بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراسماعيل محمد جاسم353553 62بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر168135 ي 12825ميسانذكرموس محمد حسير 63بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمؤمل علي عبدالواحد349761 64بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحيدر محسن كاطع473726 65بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد احمد مكطاف383126 66بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحسن عبدالصادق هامل237572 67بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحسن عبدالزهرة سالم168293 68دبلوم2المقاتل العرنر

ي خلف168335
ي 12825ميسانذكراياد راضر 69دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركرار سالم دويس24617 70دبلوم2المقاتل العرنر

ر350538 ي 12825ميسانذكرحيدر جبار عنير 71دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد برزان عباس168377 72دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمرتضر جاسم رحيمة237578 73دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرنزار ميثم عودة352460 74دبلوم2المقاتل العرنر

ر فاضل ماهود168220 ي 12825ميسانذكرحسير 75دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمرتضر رحيم كريم168115 76دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحسن علي قاسم354595 77دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررسول كريم محسن462476 78دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرباسم فرج رمل26444 79دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد كريم خلف237563 80دبلوم2المقاتل العرنر

ر24488 ر خلف حسير ي 12825ميسانذكرحسير 81دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد محمد الزم351647 82دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد نعيم زورة25254 83دبلوم2المقاتل العرنر

ر عبدالزهرة سالم168263 ي 12825ميسانذكرحسير 84دبلوم2المقاتل العرنر

ر168320 ي 12825ميسانذكرمنتظر محمد حسير 85دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعباس جمعة مالح350607 86دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي سالم مالح168251 87دبلوم2المقاتل العرنر

ر24506 ي 12825ميسانذكراحمد عاي حسير 88دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمرتضر نعمة لفته26347 89دبلوم2المقاتل العرنر

ر383217 ي 12825ميسانذكراحمد ثابت حسير 90إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحيدر فرحان شايع168246 91إعدادية2المقاتل العرنر

ر يونس علي495911 ي 12825ميسانذكرحسير 92إعدادية2المقاتل العرنر



ر عباس عبدالرضا25222 ي 12825ميسانذكرحسير 93إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمهدي عبد هاشم495898 94إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد عبد خليفة24762 95إعدادية2المقاتل العرنر

ر عزيز جواد351911 ي 12825ميسانذكرحسير 96إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي محيسن جمعة24873 97إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركرار حكمت نارص168346 98إعدادية2المقاتل العرنر

ي168116  طعمة لعيثر
ي 12825ميسانذكرمصطفر 99إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمنتضر حسون فنجان473832 100إعدادية2المقاتل العرنر

 علي كاطع168283
ر ي 12825ميسانذكرحسير 101إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرغازي علي غازي168397 102إعدادية2المقاتل العرنر

ر جمعة مالح354463 ي 12825ميسانذكرحسير 103إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرميثم عبدالملك عاضي25449 104إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي عبدالسالم عزيز350562 105إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرايمن جبار سبهان168383 106إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركرار عبد جاسب495909 107إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمهدي حميد جير25379 108إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي عباس مونس26042 109إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد كاظم عبد168355 110إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمصطفر سعد هوير25880 111إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسعد عبدهللا حميد553087 112إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرطالب شهيد اسماعيل553370 113إعدادية2المقاتل العرنر

ي24655  عالوي عبدالنثر
ر ي 12825ميسانذكرحسير 114إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحمزة شبوط داخل26096 115إعدادية2المقاتل العرنر

ر26301 ي 12825ميسانذكرسالم علي حسير 116إعدادية2المقاتل العرنر

ر404533 ي 12825ميسانذكركرار محمد حسير 117إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد حسن وادي168358 118إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد جسام محمد26367 119إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركرار رمضان كرم237569 120إعدادية2المقاتل العرنر

 علي كعيير237593
ي 12825ميسانذكرمصطفر 121إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد رزاق علي25738 122إعدادية2المقاتل العرنر

ر عليوي495910  حسير
ي 12825ميسانذكرمصطفر 123إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد عزيز جواد351931 124إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعالء جبار رشيم495903 125إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد شويل بهير350872 126إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركرار سامي رحمن462938 127إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركاظم بلعوط لفته495907 128إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد حامد عبدالزهرة473913 129إعدادية2المقاتل العرنر

ر مهدي عيىس24522 ي 12825ميسانذكرحسير 130إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركرار سالم عبدهللا143683 131إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي غالي عطية25284 132إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرابوالفضل كاظم حسن237589 133إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد عبدالصادق هامل383167 134إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد غانم جعفر25915 135إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمنصور عبد خليفة25217 136إعدادية2المقاتل العرنر

ي خضير26146
ي 12825ميسانذكرفالح راضر 137إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعبدهللا فاضل عباس237571 138إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحيدر علي كعيير237595 139إعدادية2المقاتل العرنر



ي 12825ميسانذكررسول قاسم حميد462306 140إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعماد جبار عبود168387 141إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمنتضر فارس غانم353832 142إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمهدي قاسم غازي26014 143إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكررسول محمد عودة168304 144إعدادية2المقاتل العرنر

 علي بداي349646
ر ي 12825ميسانذكرحسير 145إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد مجيد جمعة168336 146إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد خلف زاهرو353705 147إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسيف الدين عدنان فرحان168338 148إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمالك صير موجي495899 149إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحيدر نعيم جابر25271 150إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد فاضل عباس168221 151إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد هاشم كاظم24600 152إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكراحمد حسن خلف406082 153إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرزين العابدين سامي رحمن463018 154إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد علي عبدالرضا26106 155إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي محمد داود25401 156إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد كريم مجيد168280 157إعدادية2المقاتل العرنر

ي25901
ي 12825ميسانذكرحسام سعد راضر 158إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمصطفر كاظم غانم25397 159إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي ستار جبار350781 160إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرسجاد سامي رحمن462907 161إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركرار صباح جاسب168347 162إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرصالح كريم عيال473875 163إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحيدر مزهر جبار168297 164إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعبدهللا جبار رشيم350683 165إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعلي عودة لفته168265 166إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعباس ستار جبار349694 167إعدادية2المقاتل العرنر

ي24721 ي 12825ميسانذكرحيدر جبار عبدالنثر 168إعدادية2المقاتل العرنر

ي عامر168384
ر
ر عوق ي 12825ميسانذكرحسير 169إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد عبدالزهرة سعدون349620 170إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرفاضل عباس جاسم554883 171إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكريوسف خلف كاظم24412 172إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمحمد زامل زهراو463555 173إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمؤمل خلف مجيد473528 174إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرعبداالمير كريم محسن168114 175إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمؤمل مزهر جبار168281 176إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحيدر ستار محسن168291 177إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمصطفر رحيم حاتم26062 178إعدادية2المقاتل العرنر

ي خضير26276
ي 12825ميسانذكرعلي راضر 179إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمسلم محمد جاسم26334 180إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرهاشم علي هاشم237598 181إعدادية2المقاتل العرنر

ي168129
ي 12825ميسانذكررسول خلف راضر 182إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرمنتظر كريم اسماعيل25839 183إعدادية2المقاتل العرنر

ر عالوي حمد168121 ي 12825ميسانذكرحسير 184إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكركريم مجيد كاظم463634 185بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانذكرحامد كاظم جبار352035 186بكالوريوس2المقاتل العرنر



ي 12825ميسانأنثىنبعة دعير جير383379 1بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىحوراء خضير عباس554885 2بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىرباب فرج بشارة383248 3بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىدعاء جاسم كاظم383144 4بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىنجاح جبار عبدالسادة351669 5بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي دلي350917 نجاة عرنر
ي 12825ميسانأنثى 6بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىنضة ساهي عنيد462487 7دبلوم2المقاتل العرنر

ي نعمة168288
ي 12825ميسانأنثىفاطمة راضر 8دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىندى مطر فري    ح352108 9دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىابتسام دعير جير383350 10إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىاكرام فارس غانم351604 1ماجستير2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزهراء عبدالزهرة سالم168125 2ماجستير2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىابتسام فرج رمل24519 3بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىهبة عبدالزهرة عبيد24517 4بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىوسن كريم خلف168380 5بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىضخ غازي عبدعلي168273 6بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر صالح24515 ي 12825ميسانأنثىطيبة حسير 7بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىمالك محمد وطان349780 8بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىدموع محمد دراج26504 9بكالوريوس2المقاتل العرنر

مريم نجدي دلي168340
ي 12825ميسانأنثى 10بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي24427 ي 12825ميسانأنثىعذراء وناس لعيثر 11بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىاخالص موزان روي    ح24428 12بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىحوراء سالم عبدهللا24728 13بكالوريوس2المقاتل العرنر

فاطمة غازي عبدعلي168309
ي 12825ميسانأنثى 14بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىاغادير سعد ارحيم26413 15بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىغصون ستار جبار352064 16بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىارساء عبدالزهرة سالم168126 17بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر168277 ي 12825ميسانأنثىرنا الزم عبدالحسير 18بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىاسماء سعد عباس168396 19بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىصابرين نارص مساعد237597 20بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىضخ قاسم عبيد383094 21بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىبتول خلف زبون168401 22بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر352599 هدى علي ياسير
ي 12825ميسانأنثى 23بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزينب فالح حسن352227 24بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىبراء عيدان حاجم168119 25بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىنجالء فارس غانم354024 26بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىعذراء سالم فالح24483 27بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىدعاء جبار شنيشل495906 28بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىرغد مطر فري    ح352132 29بكالوريوس2المقاتل العرنر

ى صير موجي168117 ي 12825ميسانأنثىبشر 30بكالوريوس2المقاتل العرنر

هجران علي هاشم237568
ي 12825ميسانأنثى 31بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىاساور كريم قاسم462423 32بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىوجدان حاجم حافظ495908 33بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي مايع237566 مريم لعيثر
ي 12825ميسانأنثى 34بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزينب سلمان كاظم554871 35بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي نعمة24440
ي 12825ميسانأنثىخديجة راضر 36بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزينب عواد عبدعون463596 37بكالوريوس2المقاتل العرنر



ر كاظم هاشم553385 ي 12825ميسانأنثىحورالعير 38بكالوريوس2المقاتل العرنر

ثريا سامي مهدي168127
ي 12825ميسانأنثى 39بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر مالح24482 ي 12825ميسانأنثىامل حسير 40بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىايات عواد عبدعون237607 41بكالوريوس2المقاتل العرنر

ر168132 ي 12825ميسانأنثىصابرين الزم عبد الحسير 42بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزهراء محمد دراج26491 43بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي مايع237567 خديجة لعيثر
ي 12825ميسانأنثى 44بكالوريوس2المقاتل العرنر

انوار علي عبود168367
ي 12825ميسانأنثى 45بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىيشى زاير نعمة26478 46بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىنجاة موزان روي    ع24434 47بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىفاطمة كريم قاسم462354 48بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىنور ستار جبار168349 49بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىشهالء عباس كريم24463 50بكالوريوس2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىهدى كريم نعمة168266 51دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزينب نجدي دلي168342 52دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىخلود وهب خميط351821 53دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىايمان خالد غانم25940 54دبلوم2المقاتل العرنر

ر24538 ي 12825ميسانأنثىرؤى الزم عبدالحسير 55دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىرشا عابر جير349600 56دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىبشائر مجيد زورة24547 57دبلوم2المقاتل العرنر

ي168118 ي 12825ميسانأنثىهناء عبدالعباس خضير 58دبلوم2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىايات هاشم قاسم168299 59إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىحياة كريم جبار24511 60إعدادية2المقاتل العرنر

ر554879 ي 12825ميسانأنثىمنتىه علي حسير 61إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزهراء زيدان خلف168279 62إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىكوثر صالح حسون25956 63إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىكفاية عبدالزهرة جبار24642 64إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىفاطمة سعد غانم25459 65إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزهراء حسن جبار26438 66إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىمعصومة عباس سعد383435 67إعدادية2المقاتل العرنر

ر نوري462513 ي 12825ميسانأنثىغدير حسير 68إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىهاجر عيدان جاسم168120 69إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىاخالص عابر حبيب25995 70إعدادية2المقاتل العرنر

 علي هاشم237600
ر ي 12825ميسانأنثىيقير 71إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزهراء رمضان جير168307 72إعدادية2المقاتل العرنر

ر مزهر553378 ي 12825ميسانأنثىفاطمة حسير 73إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىارساء عواد عبدعون237604 74إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزهراء عبد غانم554895 75إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزهراء سعد زورة351088 76إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىسهام فرج رمل25131 77إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىايمان فهيد رحيم462612 78إعدادية2المقاتل العرنر

ر شاكر دغيل383120 ي 12825ميسانأنثىبنير 79إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىحوراء عبدالزهرة جبار24709 80إعدادية2المقاتل العرنر

ي 12825ميسانأنثىزينب عبد خلف25214 81دبلوم2المقاتل العرنر

ر502222 1ماجستير2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد نارص مفي 

2ماجستير2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي عاجب عبدهللا382713

3ماجستير2 -30قطاع 22826ميسانذكرعقيل عاجب عبدهللا502229



4ماجستير2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمود خليفة فليح382510

5ماجستير2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي كاظم محمد524401

6دبلوم عالي2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد بهجت عطيه527728

7دبلوم عالي2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد حسن هادي530450

8بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد عبدالرحمن سالم502248

ر530525 9بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرضياء عبدالمحسن ياسير

ر360492 10بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعماد عبدالزهرة حسير

11بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرخزعل هاشم زبون45475

12بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعقيل سالم جاسم59

ر495930 13بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعالء عبدالكريم عبدالحسير

14بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد رحيم جاسم45960

15بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي غالي مهاوي501965

16بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد هاشم حمود203602

ر عبدالرضا37441 17بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد عبدالحسير

18بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمؤيد علي مجيد501992

19بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد صالح جناح530382

20بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرثائر نعمة عبدالحسن203704

 محمدعلي علي38423
ر 21بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرتحسير

22بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعمار كريم سيد328401

ي عبدالرضا501903 23بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعماد صير

24بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرسيف فرحان عبدالصاحب203736

25بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد صبيح وادي530482

26بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد جعفر نعيم530402

27بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد عبدالكاظم زويد530421

28بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراياد محسن سبهان530546

29بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعالء عبداالمير شبوط361140

30بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعالءالدين ساهي عالوي530417

31بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد صالح فاضل37682

ر382894 32بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمرتضر حسن حسير

33بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد قاسم محمد34557

ر382521 34بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد موس حسير

ر مشحوت38404 35بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكربهاء حسير

ي314578 36بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرقيض جاسب لعيثر

37بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحيدر عبدهللا برهان314577

ر203592 38بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحيدر عبدالحسن حسير

 علي500817
ر  حسير

39بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمصطفر

40بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي صالح مهدي203630

41بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعالء حمدان شامخ520276

42بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكربهاء جبار موس361231

43بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد نور رحيم203601

44بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد حميد كاظم360660

45بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراسعد عبد شاطي360569

46بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمناف حسن لفتة36390

47بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي محمد اغضيب203710

48بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحيدر صالح مهدي360716

49بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرنجم عباس جير530379

50بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي سالم عبدالرضا314580



51بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحيدر فرج عيىس314567

ر كاظم معن203786 52بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

53بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي حسن الزم360687

54بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمصطفر فرحان عبدالصاحب203737

55بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرنورالدين جبار محمد360896

ي382623  فالح حرنر
ر 56بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

هان حسن203618 57بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحيدر رسر

58بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي كاظم معن530556

59دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمصطفر كامل زمام203778

ر ناجظ530331 60دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرنارص عبدالحسير

61دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد صالح مهدي360412

62دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكررعد غانم جبارة314575

63دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعمار فاضل عبدالرزاق203784

64دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرامجد كريم عواد37084

65دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد حسن عبدالحميد530387

ي زناد203777
66دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرحيدر عان 

67دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكراسامة علي مالك36707

ر سعد34919 68دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكركاظم حسير

69دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد سعد خلف360731

70دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعبدالرحمن سالم ستور502261

71دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي عبدالرحيم علي323984

ي501599 72دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكررعد عبدالحسن لعيثر

73دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرحردان صبار ابوريحة502026

74دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرفراس كاطع كريم382868

ر نعمة530412 75دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد عبدالحسير

76دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرصفاء شامخ حسن314553

 علي35730
ر 77دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد عبدالحسير

ر حسن324063 78دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي ياسير

ي فضالة530420 79دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد صير

80دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكروضاح نجم علي45498

81دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمرتضر سعد عبدالزهرة502483

ي عباس203776 82دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكركامل ناجر

ر203603 83دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرخالد كرم حسير

84دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمرتضر خالد انكال203789

85دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمالك قاسم غضيب500784

ر سعد203749 86دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد حسير

87دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرحيدر جاسم درسر501982

88دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد عبدالواحد حمد36571

89دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد وليد فاضل530506

90دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي احمد داود314500

 علي غالي501910
ر 91دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

92دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكررياض مجبل جير502195

93إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرماجد باقر مطشر530494

94إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرجليل مسعد حسن183424

95إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرسيف مصطفر يار502177

96إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكررياض عبداالمير جاسم314535

ر سعد203716 97إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرجاسم حسير



98إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعماد جاسب مطر502417

1بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرنور هاشم جبار539855

2بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعقيل عبدالرضا جبارة36674

3بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكركرار حسن كاطع37377

4بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي رحيم جاسم501879

5بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي قاسم جابر38039

يف314505  علي رسر
ر 6بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسنير

7بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد مهدي غليم360834

8بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمدعلي جواد كاظم65284

9بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي هاشم عبد203599

10بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرخضر جير عودة359832

11بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرسجاد مهدي صالح36936

12بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد جاسم محمد361167

13بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرستار جاسب حسن37055

14بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمرتضر محسن لفته500833

 علي جاسم203769
ر 15بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

ر ضياء عبدالمحسن530520 16بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

17بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرفراس سعد لطيف37007

18بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعباس علي عبدهللا530405

19بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرسجاد علي محمد203717

ر محسن جاسم203792 20بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرامير

21بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد يوسف كريم382507

22بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمنتظر علي جبارة539859

ي فضالة203801 23بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمدحت صير

24بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرخضر عباس حسن203744

25بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرضياء كاظم محمد203721

26بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمهيمن عباس علي203788

27بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد قاسم كريم203729

28بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرالياس خضير عبدالعباس203698

29بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكركرار رائد عبدالستار382533

30بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعبدهللا ضياءالدين هادي191935

ر جير عوده359947 31بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسنير

32بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكركرار احمد داود359965

33بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرجعفر عالوي صادق203796

34بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعامر طالب نعيم359810

35بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرايمن احمد جعفر35169

36بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعبدالرحمن مؤيد جمعة35798

37بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي عدنان هاشم539854

38بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمكرم رحيم سعد514570

39بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعبدهللا مؤيد جمعة36369

40بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعقيل عبود جعفر37915

41بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكركرار مصطفر يار37179

ر502305 ر سالم عبدالحسير 42بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

ر203771 43بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكربكر منذر عبدالحسير

ي324432 44بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي حسن غاجر

45بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرسجاد مهدي كريم35682

46بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرميثم جميل قاسم203648



47بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي عبدالكريم محسن65509

48بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي مرتضر لطيف328061

49بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد علي خريبط203626

ر كريم عيدان203624 50بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسنير

51بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرالكرار حيدر عبداالمير203700

52بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد ستار قاسم502943

53بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرسجاد سالم شامخ359652

54بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد كامل زمام46279

55بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي سلمان فري203714

56بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمصطفر شاكر سعيد45584

57بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي رياض ابراهيم360937

58بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكررسول عباس طعيمة203747

59بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرجير نعمة جير203725

ر حمودي36886 60بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي امير

61بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد نزار جبار37466

62بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي قاسم كااظم203607

63بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرنعيم مهدي مراد530418

64بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرمرتضر كامل منصور502658

65بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي عبدالكريم حليحل502240

66بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرموس جعفر الزم35708

67بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعبدهللا نجم عبدهللا502159

68بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانذكرعقيل نعيم مهر37638

ر502152 ر محمد حسير 69دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

70دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمصطفر سالم شامخ359990

71دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد مزهر خزعل530590

ر نعمة530411 72دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمنتظر عبدالحسير

73دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي عبدالواحد علي35478

74دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد سعدون كحف539860

75دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعدنان عبدالجبار شنيشل203701

ر37358  علي حسير
76دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمرتضر

77دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرسجاد احمد جير382755

78دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي نجم عبدهللا359709

79دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرجعفر ماجد جعفر359753

80دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسن ضياء عبدالمحسن530529

81دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي قاسم بهلول37972

ر كاظم حمود314449 82دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

 علي سالم38123
ر 83دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسنير

84دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد بالسم داخل382662

85دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرابالغيث مهند عبدالحسن203797

86دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكرمصطفر عبدالجبار محمد67247

هان حسن203613 87إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرازهر رسر

88إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي حسن كاظم314301

ر328305 89إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرزين العابدين نارص عبدالحسير

ر530500 90إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمؤمل علي عبدالحسير

91إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعليسجاد قاسم حسون46735

92إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي احمد دحام502742

93إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي محمد صالح35515



94إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمسلم عقيل سالم34901

ر203798 95إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرموس علي عبدالحسير

96إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد حمزة طه203706

ر شاكر اسماعيل81601 97إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

ر35451 98إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد طالب حسير

99إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد جاسب حسن203691

100إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمنتظر عباس كاظم203600

101إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرسيف الدين وحيد جبار530408

ر حمودي382588 ر امير 102إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسنير

103إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسن عبدالجبار شنشل203782

ر530414 104إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمقتدى عباس حسير

105إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعبدهللا احمد جعفر35297

106إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرزين العابدين ستار قاسم502933

هان حسن203609 107إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمنتضر رسر

108إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرفرج خالد حسن203783

109إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد عبدالكريم محسن65436

110إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحسن حمود مطر36728

ر سالم يونس502786 111إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسير

112إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي ماجد عبدالكريم501734

113إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد جبار تولي35583

ي314386 114إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرابوالحسن علي عبدالنثر

115إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي سعيد داود203799

116إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي مهدي صالح36971

117إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكررضا مقداد عبدهللا361001

118إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد حسام محمد328213

119إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكريعقوب يوسف خالد46977

120إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرحسن عبود مزعل314511

121إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرانس كريم حمود203739

122إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمد حمدان عندوش530473

 عبداالمير شبوط203722
123إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمصطفر

124إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرحمزة فاخر كحف530415

125إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي سعد محسن502288

126إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعباس نعمان جاسم360632

127إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكراحمد حطاب عبطان382805

128إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرسجاد علي صحن361432

129إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعباس صبار خزعل554590

ي بالسم داخل361037
130إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرمحمدتف 

131إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرعلي كريم رحيم314373

132إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكرحارث رحيم محسن502217

133دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانذكروسام قاسم كاظم34839

134إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانذكررائد عبدالستار جبار560496

1بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىميسون ماجد شهاب530510

2بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىحنان جبار بنيه314497

ر نعمة203697 3بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىميسون عبدالحسير

4بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىاضواء سعد خلف203731

5بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىرفاة مزهر فهد203586

6بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنور حسن الزم360605



غسق مكي موس203709
7بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

8بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزهراء كريم محمد382691

سوزان جبار تولي36856
9بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

10بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىفرح مؤيد جمعه35772

11بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزينب كريم محمد382699

12بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنورس عادل عبدالرحيم203779

تمارا علي غالي501945
13بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

 علي359917
ر 14بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىغفران حسير

ر203638 دعاء علي عبدالحسير
15بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

16دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىرند جاسم محمد323861

17دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىوجدان خزعل فاضل530410

18دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنجالء خضير جواد500757

19دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىعلياء عباس منىسي421192

20دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىفاطمة عالوي صادق203794

فداء علي عبدالحسن360783
21إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

دجلة عبدالرضا مدهلي502616
22إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

1ماجستير2 -30قطاع 22826ميسانأنثىهدى فيصل منشد37306

ر203795 2بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىمها سعد عبدالحسير

3بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىضخ قاسم غضيب501622

4بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنور عبدالكريم قاسم382728

5بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىسارة باسم سلمان203696

6بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىابرار خضير عبدالعباس327944

ي502276
7بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىانمار كريم عان 

8بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىخلود زامل زغير314481

9بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنورالهدى بسام زيدان359730

 علي جمعة38171
ر 10بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىياسمير

ر سعد530540 11بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىليل حسير

12بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىحوراء صالح مهدي203772

13بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىدعاء محمد جمعة35657

14بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىدعاء حسن كاظم314559

ر203746 مروة علي حسير
15بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

16بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىرفل عباس علي203787

ر360052 17بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنور محسن حسير

18بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىصبا قاسم غضيب501718

ر328450 هاجر علي حسير
19بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

ي203632 رسى مازن لعيثر
20بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

21بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىدعاء كريم علوان530538

22بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىرؤى محمد عبدالوهاب203640

23بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنرجس عبدالرحمن يهودي203740

24بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىرسى زياد مهدي323765

حنان جبار تولي36817
25بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

26بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىمنار سعد عبدالزهرة530460

ر314458 27بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىسارة محسن حسير

ر314571 28بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىارساء عودة حسير

29بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنرجس غالب حلبوص502684

30بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىهاجر فوزي حمود203785

31بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزهراء صالح هادي203608



32بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىايمان هاشم عبد38001

33بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىغيداء ميثم عودة359684

34بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىدعاء كاظم جبار203646

ر عبدالرضا382780 35بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىتبارك حسيير

ر حبيب جبار34953 36بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىحنير

37بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىبتول عبدالرحمن يهودي203742

ر530531 38بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىخديجة سعدون عبدالحسير

39بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىضخ سعدي محمود203791

40بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزينب علي داود36642

41بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىكوثر كاظم عجيل253037

42بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىسحر رحيم صبيح46190

ر عبدالرضا203596 43بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىريام حسير

44بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىهديل جبار احريز530535

45بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىديانا عبدالكريم قاسم382736

46بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىسارة زيدان خلف323626

47بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىاشواق طالب جبار183407

48بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىعبير جبار بنية314491

ر530491 49بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزينب عباس حسير

50بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنور عباس فاضل324304

ر46930 51دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىشيماء باقر حسير

52دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنورالهدى جليل مسعد183413

ر501892 53دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىانوار جمعة عبدالحسير

54دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىعذراء عادل عبدالرحيم203693

55دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىاسماء عودة نعمة530490

56دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىحوراء خزعل هاشم38454

57دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىدعاء ميثم درويش527717

58دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىارساء عبدهللا مزهر138929

59دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىديانا كريم علوان34485

60إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزينب فالح حسن382915

61إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىريم رائد فالح45941

62إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنور احمد جمعة560893

63إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىازهار كاظم حميدي324617

64إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىنور محمد عبدالوهاب314523

65إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزهراء خزعل هاشم38715

66إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىتبارك احمد نعيم63267

عذراء رحيم علي34974
67إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

68إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزهراء سعدون كحف203636

69إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىري  هام رياض ابراهيم361108

70إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىصابرين صباح زغير65628

71إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىميالد معن بدن314563

72إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىفاطمة داود قدوري63114

هان حسن203616 73إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىسحر رسر

74إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىتبارك رياض ابراهيم361071

75إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىبراء جعفر الزم203692

76إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىغدير عزيز رمضان35265

77إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىروى زياد مهدي314582

78إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىزهراء عادل جمعة360539



79إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىهيام حسن فليح530396

زهراء علي داود35343
80إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثى

81إعدادية2 -30قطاع 22826ميسانأنثىسارة كريم رحيم383038

82بكالوريوس2 -30قطاع 22826ميسانأنثىفضاء منعم عبد الرحيم502016

83دبلوم2 -30قطاع 22826ميسانأنثىالهام عبدهللا والي45612

1دكتوراه2المثثر 12827ميسانذكرحيدر شبيب عبدعلي384557

ر حبيب عبدعلي384538 2دكتوراه2المثثر 12827ميسانذكرحسير

3دكتوراه2المثثر 12827ميسانذكرعلي خلف جمعة117752

4دكتوراه2المثثر 12827ميسانذكركرار مصطفر لطيف185622

5ماجستير2المثثر 12827ميسانذكرجاسم محمد حسن376881

6ماجستير2المثثر 12827ميسانذكرحيان زاير رسن379594

ر جارهللا117199 7ماجستير2المثثر 12827ميسانذكرعلي عبدالحسير

ر379176 8ماجستير2المثثر 12827ميسانذكرعباس طه حسير

9ماجستير2المثثر 12827ميسانذكرنبيل نجم بهلول22936

10ماجستير2المثثر 12827ميسانذكراحمد عامر كاظم22942

11بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكركريم هاشم سلمان542593

12بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي محمد خليفه537404

13بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكربشير صالح نعمة378269

14بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكركريم خليفة عبدهللا384521

ي116862 15بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرنصير كاظم العيثر

16بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرواثق حسيم منىسي117761

17بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمزهر ماجد بجاي117934

18بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرصباح حبيب عبدعلي185539

19بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسن علي سلطان117114

20بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراحمد جير عباس542700

21بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي حسن عباس117889

ر محمد117908 22بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرغزوان حسير

ر زبون537084 23بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد حسير

24بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرغسان سالم حسن22758

25بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرجواد كاظم خشان537437

26بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراسامة حسن شاهعلي376396

27بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد خضير عباس543785

28بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكررشدي محيبس شاطي22761

29بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد كريم علي379413

30بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمثثر حكمت حامد22945

31بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعالوي مهدي محمد185580

32بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراسامة مالك مشعل378602

33بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعالء علي سلطان151673

34بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمسلم سكر بالسم375963

35بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر صدام جاسم378386

36بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرفالح خالد فالح378359

37بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرجاسم داخل محسن536709

38بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر محسن مزعل117659

ر حسن محمد117928 39بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمعي 

40بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرسيف عادل علي185569

41بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي حبوسي كريم384500

42بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحيدر شامل بالسم376537



43بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرنبيل صالل عبدالجبار376936

44بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكررسول حبيب عبدعلي536902

45بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرميثم علي سلطان116908

46بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمؤيد مجيد محمد552319

47بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحيدر موس عبيد22745

48بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي حسن كريم536752

ر117945 49بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد كرم حسير

50بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرميثم حبوسي كريم542698

51بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرهمام مقداد مهدي185696

ي377119 52بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد عبدالزهرة صير

53بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرقيض جواد كاظم376414

54بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرنائل رياض علوان379334

55بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرضياء محسن فارس117670

ر22801 56بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرجمال جبار حسير

57بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعالء رعد نض537060

58بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد كريم عباس22943

59بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر حسن كريم117910

60بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعقيل كاظم خشان537409

61بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسن علي كاظم542592

62بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراحمد شاكر وهاب379440

ي536973
63بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكركرار مجيد جونر

64بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراثير سلمان عودة117901

65بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد علي حسن377102

66دبلوم2المثثر 12827ميسانذكراحمد عبدالرضا يونس536738

67دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرخزعل جاسب غضب116701

68دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعامر كاظم مويشل376663

69دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمحمد عبدالحميد عبدالكريم117572

70دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرفاضل عبدالرحمن خلف116668

71دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعمار احمد حمادي117183

ي542585
72دبلوم2المثثر 12827ميسانذكراحمد عوده لون 

ي غضيب536913
73دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمحمد راضر

74دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرحمزة جاسم جعفر185605

75دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرحسام جمال منشد22855

76دبلوم2المثثر 12827ميسانذكررحيم حسن دهش22815

77دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرنورالدين موس عبيد117733

78دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرفوزي غافل نارص117939

79دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرحسام مقداد مهدي22850

80دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعباس مجيد عودة22806

ر رحيم حسن117559 81دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرحسير

82دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرفرقد لفته عيىس378405

83دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعمار فرج محيميد185547

ر جارهللا151506  عبدالحسير
84دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر

85دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرقاسم سكر بالسم22754

86دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمروان فيصل نارص376644

87دبلوم2المثثر 12827ميسانذكررضا رحيم كاظم536894

88دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمؤيد جلود وشيح376460

89دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرسيف حازم عدنان536668



90دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمرتضر سعيد جاسم117951

ر ماجد185560 91دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرحيدر حسير

92دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرهشام محمد جاسم379439

ي375755
93دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمحمد سعد منان 

94دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمنتظر طالب عبدالسادة536657

ي جمعة22851 95دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمشتاق ناجر

96دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمنتظر عبدالواحد حسن117337

97إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرهادي خزعل علوان22774

98إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر موفق جمعه379123

99إعدادية2المثثر 12827ميسانذكريارس طالب عبدالسادة379031

1ماجستير2المثثر 12827ميسانذكرمحمد كريم حمد378147

2ماجستير2المثثر 12827ميسانذكرهشام كريم هاشم116727

3بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي كاظم امويشل376852

4بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرماجد عالء كاظم117420

ي خالد542699 غام خير 5بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكررصر

6بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراحمد فاخر زغير536715

7بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراحمد علي سلمان536783

ي22738
8بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي حارث واسر

9بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراسماعيل منعم اسماعيل22750

10بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمدالباقر رشدي محيبس22799

11بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمود قاسم زوير376974

12بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسن فالح عبدالمهدي117210

13بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحيدر جواد كاظم376291

14بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد جبار زاير117461

15بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمرتضر كريم هاشم116556

16بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسام زهير كريم117750

ر حمود117632 17بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكركاظم عبدالحسير

ي22789
18بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراحمد مهلهل شغان 

19بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكروسام محمد جاسم379458

20بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد سادة عبدهللا22830

21بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراحمد سعيد عبيد537403

22بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرضياء جواد كاظم22737

23بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر موس عبيد377046

24بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر محمد جواد117682

25بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرصباح جمال صباح536730

26بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي نبيل جاسم379248

27بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمرتضر طاهر عبيد376624

28بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرسجاد فرحان مول378159

29بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكركرار حمود عبدهللا116843

30بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرجعفر مهدي خزعل375819

31بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي ابراهيم موس22927

32بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد موس عبيد117444

ان عبدالعالي طارش22853 33بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرجير

ر فالح عبدالمهدي117960 34بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسير

35بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمرتضر حميد مطير376768

36بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسن كاظم مويشل185715

37بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمنتضر عبدالكاظم حسن116815



ر فيصل نارص377090 38بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسير

39بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي السجاد عبدالزهره مهدي117837

40بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي محمد سباهي117126

41بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي جواد كاظم376370

42بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحيدر محمد نعيم117506

 عبدالعالي طارش22941
ر 43بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرالحسير

ر نبيل جاسم379599 44بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرالحسير

ر حمود536860 45بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي عبدالحسير

 خضير عباس384512
46بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر

47بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمجتثر عقيل شهاب376903

48بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر فالح عبدالمهدي117948

49بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرزينالعابدن فرحان حاشوش116978

50بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد قاسم محيسن116682

51بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمالك برهان جفاف537378

52بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمحمد سعد فري    ح117488

 علي لفته117493
53بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر

ر117483 54بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي كاظم مفي 

ر صفاء نوري117034 55بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسنير

56بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمرتضر احمد جاسم22748

57بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرمنتظر فراس جبار117171

ي185644
58بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحسن عباس شان 

59بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراسعد جبار عليوي537054

60بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرحيدر خلف جمعة117694

61بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي عادل عبدالرضا117606

ر عبدالزهرة116827 62بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراحمد تحسير

63بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكرعلي محمد عبدالقادر377150

64بكالوريوس2المثثر 12827ميسانذكراحمد قاسم سيد22944

65دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرهادي ليلو سيد117256

66دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعقيل صبيح جبار117912

67دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرفراس مهدي كاظم116777

68دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعلي رحيم كاظم536677

69دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعلي هاشم محمد116912

70دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعباس فاضل مشعل376892

71دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرسيف احمد خزعل560567

72دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمرتضر طالب حلو116926

73دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرجسام عبدالرزاق موس117904

74دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمحمد عبدالواحد عبد117194

 علي كاظم376700
ر 75دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرحسير

76دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرسيف سعدون سلمان117931

ر عبدالرحيم صالح116937 77دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرحسير

78دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعلي جمال منشد22934

79دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرعلي عادل علي22736

80دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرجعفر جير عبيد117537

81دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمازن علي شهاب22788

82دبلوم2المثثر 12827ميسانذكركرار فوزي جبار185626

83إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعباس ثامر كاظم378179

84إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي جمعة دحلوس117433



85إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرسجاد دعير كريم536673

ر محسن536664 86إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرقاسم عبدالحسير

87إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسن ميثم خلف537101

88إعدادية2المثثر 12827ميسانذكراحمد محمد يارس22762

89إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمد حمود عبدهللا185661

90إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرابوالحسن قاسم رحيمه185658

91إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحسن صادق عبدالساده185535

92إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمدعلي قاسم رحيمه185629

ر ارحيم كاظم117242 93إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسير

ي كوز536800 94إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمدالصدر ناجر

95إعدادية2المثثر 12827ميسانذكررحمن كريم رحيمة185670

96إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمرتضر فرحان امعسل117436

97إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمهيمن عباس محمد116884

 خضير عباس376596
98إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر

99إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرسجاد ماجد جبار116628

100إعدادية2المثثر 12827ميسانذكركامل عبدالكريم حويس22841

ي378505
101إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعصام عودة لون 

102إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرابوالحسن رضا عيدان379540

ر عبدالزهرة22816 103إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي تحسير

ر عالء سلمان376491 104إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسنير

105إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرزين العابدين محمد جاسم537096

ر كريم جريو185526 106إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسنير

107إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرسجاد قاسم منشد22772

108إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسن حميد سوادي22782

ر عبدالعزيز سعدون22860 109إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسير

110إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمد باسم فالح117423

ي377830
111إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرايمن مهلهل شغان 

ر كاظم377697 112إعدادية2المثثر 12827ميسانذكراحمد عبدالحسير

113إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي الدر حيدر نارص117547

 عبد علي117225
114إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمرتضر

115إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرسجاد حسن دهش376919

116إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمؤمل شهاب احمد117705

ر نوري22835 117إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمد عبدالحسير

118إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرصالح حسن شيحان537393

119إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمد خزعل جاسب378480

120إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمؤمل عباس طاهر376447

121إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمجتثر قاسم منشد22776

122إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعباس ماجد كاطع375813

123إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي عبدالعالي طارش185617

ر محيبس سعودي376836 124إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسير

125إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمد كريم جريو185556

126إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمجتثر احمد جاسم22786

ي185655
ر عباس عان  127إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسير

128إعدادية2المثثر 12827ميسانذكررافد فاضل محسن22756

129إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرالحسن هادي خزعل379080

130إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرسجاد رحيم محسن542595

131إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمنتظر عبدالعزيز سعدون22781



 عبد علي117311
132إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر

133إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي جبار عبدالعظيم185650

ر عالوي صالح22814 134إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسير

135إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرزهراء رضا عيدان379523

136إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرصادق مهدي خزعل117746

ي22873 137إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي باسم ناجر

138إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي االكير حسن علي185704

139إعدادية2المثثر 12827ميسانذكررسول صباح حسن22827

140إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحيدر عبدهللا عبيد537400

141إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعبدالكريم دعير كريم536765

142إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرباقر عبدالستار جابر376241

143إعدادية2المثثر 12827ميسانذكراحمد ابراهيم موس22924

144إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي جاسم محمد384508

145إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحيدر مالك مشعل117649

146إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي جبار عليوي536813

147إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي ليث صبخي116650

 علي سلمان536772
148إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر

149إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمصطفر براق طالب117638

150إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرجعفر طالب عبدالسادة377787

151إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي احسان شندي378457

152إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسن فالح حريجة117040

153إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمؤمل قاسم زوير375783

ر خضير عباس536944 154إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسير

ر عباس مجيد117775 155إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرحسير

156إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمنتظر شاكر محمود117717

157إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرجعفر محمد صالح22768

158إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرباقر سالم مزهر378092

159إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمد سعد جمعة377753

160إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمهدي صالح حسن22793

161إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمهدي محمد جاسم22845

162إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي عبدهللا نجم542591

163إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرسجاد سالم مزهر378124

164إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي عامر كاظم378545

165إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرمحمد فهد مطير185599

166إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرعلي ستار جبار116710

167إعدادية2المثثر 12827ميسانذكرسيف احمد مزهر378079

168دبلوم2المثثر 12827ميسانذكرمسلم حسن هذيلي22852

1ماجستير2المثثر 12827ميسانأنثىهبة صالح عبدالمهدي379719

رشا حسن والي185635
2بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثى

ي537376
ي شمخر

3بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزهراء حسونر

4بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىنور صباح محمد117898

5بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزينب محمد عبد185588

6بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىصبا قاسم عنيد117096

7بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىمنال مدلول حميدي379042

8بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىايناس علي عطية116791

ر عبدهللا379445 ر حسير 9بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىحنير

عبير علي عطية117961
10بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثى



ر عبدهللا185532 11بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىدعاء حسير

12بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىهدى فهد مطير185619

13بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىنور عبدالصاحب عبدالكريم536756

ر جخيور22854 14بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىفرات عبدالحسير

15بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزينب صالح عباس378288

16بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىريام طالب عبدالسادة537363

فاطمة علي عطية379269
17بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثى

18بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزينب خالد غانم379020

19دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىامل خماس جودة185527

20دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىكريمة شالل نعيمة117146

21دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىرباب علوان بهلول117642

22دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىنور زبير مطشر69212

23دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىعال عبدالحسن حميدي117942

ي195596
24دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىمريم سعد هانر

25دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىدعاء عباس قاسم376254

26إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىنوال بداي فري    ح378255

1بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىرغد سعدون سلمان117449

هديل علي محمد22809
2بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثى

3بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىغدير محمد عبدالمهدي116581

ر22939 4بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىاساور جمعة حسير

5بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىنورالهدى محمد جمعة116994

ر حمود536849 6بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىفاطمة عبدالحسير

7بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزهراء كاظم عبدهللا117014

8بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزهراء نعيم زناد22764

انفال علي حسن22734
9بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثى

10بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزينب سكر بالسم117796

11بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىنورس فيصل كريم117955

12بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىنور هاشم زوير377141

ر116968 13بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىسارة محمد حسير

14بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىنور شامل بالسم376553

15بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىكفايه جلود وشيح376518

16بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىوفاء سمير بدن117699

17بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىدينا ليث صبخي117956

18بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىنور هاشم كرم537073

19بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىسخر علي لفته116800

ي خالد375856 20بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىهنوف خير

21بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىصفيه هاشم عوض117074

ر117917 زهراء علي حسير
22بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثى

23بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىتبارك جبار عليوي537390

24بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزهراء فرحان حاشوش117048

25بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىحراء سالم سيد536701

26بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزينب شاكر زغير376153

هدى علي رمان22739
27بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثى

28بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىروز عبدالرحيم صالح117466

ر جخيور117616 29بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىجنه عبدالحسير

ر كاظم378522 30بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزهراء عبدالحسير

31بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىنشين كاظم حمود117923



32بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىرؤى مهدي خزعل376866

33بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىدعاء ابراهيم جبار536836

صفا علي رحيم378584
34بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثى

35بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىايات هاشم زوير377029

36بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىفاطمة احمد غافل116741

37بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىسارة فوزي غافل117160

38بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىفاطمة جلود وشيح117065

ر151552 39بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىشذى كرم حسير

ر379484 40بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىمريم طه حسير

41بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىرجاء ماجد هادي376000

ي خالد375909 42بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىليل خير

43بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىانتظار كاظم حمود117916

ي22741
44بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىتقوى عباس عان 

ر151606 45دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىزمن كرم حسير

46دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىنجالء كامل هاشم22778

47دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىمريم قاسم زوير377003

48دبلوم2المثثر 12827ميسانأنثىحوراء عبدالزهره جبار296798

ر22848 وق عبدالزهرة حسير 49إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىرسر

50إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىغصون نعيم محمد185666

ة علي منيشد185553 امير
51إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثى

52إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىزينب ماجد هادي376068

53إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىحوراء لفته عيىس375792

54إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىمريم سالم سعيد552315

55إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىمنتىه فهد مطير185594

56إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىنبا مصطفر لطيف185679

57إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىسهيل مطير خلف542594

58إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىوالء فوزي غافل185542

59إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىغفران عباس محمد22859

60إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىايات فاضل عبدالرحمن117811

61إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىفاطمة كريم محمد536935

62إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىزهراء حميد مطير376718

63إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىاالء دفي  غليم185583

64إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىحوراء محمد خلف377076

65إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىنورة غافل سعيد22832

66إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىسارة رسن حريجة151855

ر117476 67إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىاسيل محمد حسير

ر117521 68إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىزهراء كاظم مفي 

ر عالء مجيد117788 69إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىبنير

70إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىالتفات كاظم حمود537411

هبة علي محمد22813
71إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثى

72إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىعذراء حميد مطير376804

73إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىكوثر صالح مهدي22819

74بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىابتسام طاهر عبيد537089

75بكالوريوس2المثثر 12827ميسانأنثىزينب فرج كريم378212

76إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىسندس جمعة نعيمة536682

ر117076 77إعدادية2المثثر 12827ميسانأنثىتغريد غازي خشير

ي غضيب507695
ي 12828ميسانذكرعلي راضر 1دكتوراه2الفارس العرنر



ي 12828ميسانذكرقاسم جابر يوسف344223 2ماجستير2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي حسن جير1497 3ماجستير2الفارس العرنر

ي74789
ي 12828ميسانذكرقضي حطاب ماضر 4ماجستير2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكركاظم مطشر شبيب434160 5ماجستير2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرهشام نعيم غليم182807 6ماجستير2الفارس العرنر

ي4144
ي 12828ميسانذكرمحمد رفش راضر 7دبلوم عالي2الفارس العرنر

ي351562
ي 12828ميسانذكرعبدالحسن ماجد شمخر 8بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد مهدي محمد344236 9بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرباسم رحيم حويس5320 10بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرهادي عبدالسادة حسن434266 11بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي مطر عذير78371 12بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي دراي عبدالحسن344399 13بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرطالب حسن فليح344184 14بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرجبار موزان حسن495833 15بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكركاظم عواد ابراهيم495832 16بكالوريوس2الفارس العرنر

ي محمد2229 ي 12828ميسانذكرجمعة لعيثر 17بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد محمد شوي    ع75928 18بكالوريوس2الفارس العرنر

ي5803
ي 12828ميسانذكرابراهيم رفش راضر 19بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي هاشم زاير344377 20بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرفيصل حاتم عبدهللا2293 21بكالوريوس2الفارس العرنر

ر182770 ي 12828ميسانذكرجبار سعد حسير 22بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرجبار حميد كاظم5194 23بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسام يحثر فاخر75431 24بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعبدالستار جابر جاسم344768 25بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرهيثم محمد حرز182831 26بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكركاظم محمد ضبع434152 27بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعالء قاسم محمد434253 28بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد حسن سعد495814 29بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكررزاق خزعل محيسن2203 30بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحيدر جاسب بدر344242 31بكالوريوس2الفارس العرنر

ي ايديم519
ي 12828ميسانذكرعلي راضر 32بكالوريوس2الفارس العرنر

ي محيسن5452
ي 12828ميسانذكرحيدر راضر 33بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرباسم مدلول حافظ4351 34بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراثير عباس عبيد1501 35بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد ماجد محمد4149 36بكالوريوس2الفارس العرنر

ر542660 ر كريم حسير ي 12828ميسانذكرحسير 37بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي جوجي حسن350767 38بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمرتضر حنون مهدي344068 39بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراسعد هاشم كريم1700 40بكالوريوس2الفارس العرنر

ر1882  علي حسير
ر ي 12828ميسانذكرحسنير 41بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمشتاق هاشم عالوي182858 42بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد عبدعلي محمد344252 43بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعبداالمير محمد ضبع344028 44بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسالم قاسم شهيب387244 45بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحمزة كريم عبد182789 46بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمسلم مزعل طابور344133 47بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي جبل علي4041 48بكالوريوس2الفارس العرنر



ي 12828ميسانذكرعبداالله نوري كرم344446 49بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحيدر جاسم حسن350046 50بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمنتظر رعد ساهي3977 51بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحيدر صبيح كاظم74365 52بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد كريم جرو343652 53بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمصطفر فالح مهدي344433 54بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكركرار خالد صيهود1692 55بكالوريوس2الفارس العرنر

ر جابر75240 ي 12828ميسانذكرعلي حسير 56بكالوريوس2الفارس العرنر

ر344438 ي 12828ميسانذكرعالء عدنان حسير 57بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي بداي هليل182874 58بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد جبار كاظم75780 59بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد جاسم عزيز495811 60بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرجعفر جبار كاظم1772 61بكالوريوس2الفارس العرنر

ر نارص344050 ي 12828ميسانذكرعلي حسير 62بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرساجد حسن محمد469 63بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكررسول جابر يوسف4464 64بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمخلص جاسم مهودر2215 65بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد قاسم كاظم186291 66دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعباس حاتم عبدهللا5717 67دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرموس جعفر رسن2282 68دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسعد كريم صالح151763 69دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد عباس حميد344420 70دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعبدالزهرة حمود هزيل343656 71دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي صبيح هاشم507706 72دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد عودة جرو4048 73دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعباس خزعل محيسن343984 74دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي شابث حاتم2216 75دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحازم علي حسن4115 76دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرفاضل عباس زنيد344084 77دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعمار سالم بدن75218 78دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحامد خنجر مطلق4370 79دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرجواد كاظم سعد4309 80دبلوم2الفارس العرنر

ر عالوي186289 ي 12828ميسانذكرطه ياسير 81دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي محمد صنكور5465 82دبلوم2الفارس العرنر

ر عبد186290 ي 12828ميسانذكرمحمد حسير 83دبلوم2الفارس العرنر

ي344212 ي 12828ميسانذكرلؤي عبدالكاظم لعيثر 84دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي جبار كاظم75722 85دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعادل سادة عبدهللا343633 86دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعباس فاضل كريم4257 87دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرامجد كاظم عبد344428 88دبلوم2الفارس العرنر

 علي حسن75374
ر ي 12828ميسانذكرحسير 89دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي عباس كرم434193 90دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي جواد سدخان495816 91دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحامد خميس جير4771 92دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي محمد ضبع75536 93دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحيدر رحيم محمد344111 94دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد صالح حسن74396 95دبلوم2الفارس العرنر



ي 12828ميسانذكرعلي رحيمة جبيح75572 96دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرابراهيم صبيح مسلم344410 97دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي خزعل محيسن4011 98دبلوم2الفارس العرنر

ر دعير كريم186293 ي 12828ميسانذكرحسير 99دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحميد خلف نوار552592 100دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكررافد حميد هاشم75481 101دبلوم2الفارس العرنر

ر جبار كاظم344149 ي 12828ميسانذكرحسير 102دبلوم2الفارس العرنر

ي434153
ي 12828ميسانذكرعلي عزيز حوسر 103دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرنوفل جمال عيدان553669 104دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسام نعيم غليم343768 105دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسن جاسم محمد4090 106إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي حاتم عبدهللا186294 107إعدادية2الفارس العرنر

ر موزان حسن343766 ي 12828ميسانذكرحسير 108إعدادية2الفارس العرنر

ر عبد74531 ي 12828ميسانذكرعلي حسير 109إعدادية2الفارس العرنر

 علي491
ر ي 12828ميسانذكرمحمد حسير 110إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد ابراهيم جير75990 111إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرفاضل مطشر كريم344032 1بكالوريوس2الفارس العرنر

 علي فلخي2350
ر ي 12828ميسانذكرحسير 2بكالوريوس2الفارس العرنر

ر حاتم عبدهللا2300 ي 12828ميسانذكرحسير 3بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرطالب نارص كعيد1783 4بكالوريوس2الفارس العرنر

ر495818 ر هامل حسير ي 12828ميسانذكرحسير 5بكالوريوس2الفارس العرنر

ر1755 ي 12828ميسانذكرمرتضر عبداالمير جعير 6بكالوريوس2الفارس العرنر

ي434189 ي 12828ميسانذكرعلي رضا كريم حرنر 7بكالوريوس2الفارس العرنر

ي56331 ي 12828ميسانذكرعلي عبد لعيثر 8بكالوريوس2الفارس العرنر

ر1496 ر ازبير ي 12828ميسانذكراسعد ضعير 9بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي قاسم ارحيم2027 10بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكركرار حاتم كريم4104 11بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرضياء عبدعلي محمد4203 12بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمصطفر جاسب خلف73809 13بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحميد حسن خلف495831 14بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمنتظر سعدون سيد350777 15بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد قاسم محمد434169 16بكالوريوس2الفارس العرنر

هان73689 ي 12828ميسانذكرعلي جاسب رسر 17بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعمر مطشر عامر1992 18بكالوريوس2الفارس العرنر

 علي جويعد434150
ي 12828ميسانذكرمصطفر 19بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرنور سعدون شيحان344716 20بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحمزة جعفر عبدالسادة5289 21بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد جاسم محمد434151 22بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي زامل ساهي73875 23بكالوريوس2الفارس العرنر

ي علوان4362
ي 12828ميسانذكرمصطفر منخر 24بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرضياء ستار جبار5435 25بكالوريوس2الفارس العرنر

ر جاسم عبدالرضا4474 ي 12828ميسانذكرحسير 26بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي كريم رفيع495836 27بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد عباس ساجت4175 28بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسن كريدي مذخور182982 29بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد جاسم عبدالرضا4068 30بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحيدر نارص كاظم5371 31بكالوريوس2الفارس العرنر



ي 12828ميسانذكرعلي حسن نكال73969 32بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمصطفر رعد ساهي1903 33بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي كريم عبد183050 34بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسجاد خضير رجة495834 35بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرليث محمد كريم73771 36بكالوريوس2الفارس العرنر

ر سعد كاظم3974 ي 12828ميسانذكرحسير 37بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكركرار خلف كريم343615 38بكالوريوس2الفارس العرنر

ر رحيم كريم4338 ي 12828ميسانذكرحسير 39بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد صالح حسن344122 40بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد عبدالرزاق عبدالجبار434149 41بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد حنون فرج560050 42بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي عبد كرم5456 43بكالوريوس2الفارس العرنر

ر حميد هاشم344260 ي 12828ميسانذكرحسير 44بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرهشام احمد عبدهللا1985 45بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرالمهدي رحيم مهدي73621 46بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكركرار عالوي محيسن4099 47بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي جبار عبدالرضا350742 48بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرغيث محمد كريم183023 49بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد خزعل فنوش1945 50بكالوريوس2الفارس العرنر

ر عبدالسادة507720 ي 12828ميسانذكرعلي حسير 51بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمنتظر فاضل عباس344356 52بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرجعفر جاسب مجيد434231 53بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي كريم عريض5740 54بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعبدالزهرة حمود جاسم5412 55بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرضياء مطشر كريم434201 56بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي عطية شناوة344696 57بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد جير زاير5795 58بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد كرم فرحان4168 59بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسيف علي قاسم4408 60بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد والي جابر495821 61بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسجاد حبيب عباس344727 62بكالوريوس2الفارس العرنر

ر حمود عبدالرضا4307 ي 12828ميسانذكرحسير 63بكالوريوس2الفارس العرنر

هان5115 ي 12828ميسانذكراحمد جاسب رسر 64بكالوريوس2الفارس العرنر

هان73547 ي 12828ميسانذكرميثم جاسب رسر 65بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرميثم فاضل نارص1929 66بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرقاسم حسن علي5130 67بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعمار علي حسن5391 68بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمروان ستار جبار183003 69بكالوريوس2الفارس العرنر

ر احمد344175 ي 12828ميسانذكررضا عبدالحسير 70بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرفاضل حسن جعفر344326 71دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكررافد سلمان صوب هلل343758 72دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكركرار حنون مهدي344074 73دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمصطفر مهدي عطية344362 74دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرانور اياد كرم2118 75دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحيدر جعفر عبدالسادة351624 76دبلوم2الفارس العرنر

ر فرج5753 ي 12828ميسانذكررسول عبدالحسير 77دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرليث عبدالزهرة عبدهللا463 78دبلوم2الفارس العرنر



ي 12828ميسانذكرهادي صبيح هاشم507649 79دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي عبدالزهرة محمد507626 80دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرقاسم سعدون عبود3983 81دبلوم2الفارس العرنر

ي2317
ي 12828ميسانذكريوسف مجيد ثانر 82دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرغزوان جمال عيدان452 83دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمصطفر عذار طعيمة5711 84دبلوم2الفارس العرنر

ر فرج5724 ي 12828ميسانذكرمحمد عبدالحسير 85دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد علي حسن560503 86دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد حميد عبد78370 87دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحيدر حسن جاسم1775 88إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرابراهيم جير زايد4424 89إعدادية2الفارس العرنر

ر خالد حسن434225 ي 12828ميسانذكرحسير 90إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد جاسب خميس507664 91إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمصطفر مهدي كاظم343775 92إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي عادل درسر74671 93إعدادية2الفارس العرنر

ر سالم4133 ي 12828ميسانذكرمقتدر حسير 94إعدادية2الفارس العرنر

ر عبود75045 ي 12828ميسانذكراحمد حسير 95إعدادية2الفارس العرنر

ر434157 ي 12828ميسانذكرصادق علي حسير 96إعدادية2الفارس العرنر

ر عباس شخير4028 ي 12828ميسانذكرحسير 97إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد رحيم علي2060 98إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد رجاء داود1996 99إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكررسول علي منان2372 100إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمرتضر كريم هاشم343963 101إعدادية2الفارس العرنر

ي2007
ي 12828ميسانذكراحمد حمود راضر 102إعدادية2الفارس العرنر

ي1769
ي 12828ميسانذكرعلي حمود راضر 103إعدادية2الفارس العرنر

ي343787
ي 12828ميسانذكرمؤمل عباس لفث  104إعدادية2الفارس العرنر

ر عبدالسادة182666 ي 12828ميسانذكريوسف حسير 105إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمؤمل عالوي معال343800 106إعدادية2الفارس العرنر

ر عباس مطر434197 ي 12828ميسانذكرحسير 107إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسن جعفر عبدالسادة4543 108إعدادية2الفارس العرنر

ر4523 ي 12828ميسانذكرزين العابدين حيدر امير 109إعدادية2الفارس العرنر

ر عبدهللا343792 ي 12828ميسانذكرمجتثر حسير 110إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمنتظر جمعة كاطع495817 111إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسجاد عبدالستار جابر434191 112إعدادية2الفارس العرنر

ر75963 ي 12828ميسانذكرسجاد رحيم حسير 113إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد علي علوان4094 114إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي كاظم درجال74939 115إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسن باسم محمد182745 116إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسيف هللا ماجد صدام434172 117إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد نعيم عبدالرضا344281 118إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي حسن سعد343066 119إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعباس حسن علك344339 120إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد خزعل جاسب2189 121إعدادية2الفارس العرنر

غام رحيم حنون74569 ي 12828ميسانذكررصر 122إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعقيل زامل ساهي182948 123إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعباس مجذاب عجم76131 124إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمصطفر عباس حسن2109 125إعدادية2الفارس العرنر



ي 12828ميسانذكرمنتظر يارس لفته434239 126إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسجاد علي جبار434228 127إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكررسول قاسم عبدالسادة343753 128إعدادية2الفارس العرنر

ر كريم عبد182896 ي 12828ميسانذكرمحمداالمير 129إعدادية2الفارس العرنر

ر351083 ر عبدالرحمن ياسير ي 12828ميسانذكرمحمداالمير 130إعدادية2الفارس العرنر

ي عيدان5011 ي 12828ميسانذكرضياء خير 131إعدادية2الفارس العرنر

ر كريم خلف351023 ي 12828ميسانذكرحسير 132إعدادية2الفارس العرنر

 علي عبدعلي5231
ر ي 12828ميسانذكرحسنير 133إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرباقر حميد مجيد182928 134إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرصادق سعدون عبود1918 135إعدادية2الفارس العرنر

 علي1864
ر ي 12828ميسانذكرسيف حسير 136إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمنتظر رحيم حنون434222 137إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحمزة محمد ضبع482 138إعدادية2الفارس العرنر

ر حمدان جاسم53815 ي 12828ميسانذكرحسير 139إعدادية2الفارس العرنر

ر سعدون زغير1781 ي 12828ميسانذكرحسير 140إعدادية2الفارس العرنر

ر5309 ي 12828ميسانذكرجعفرالصادق موس عبدالحسير 141إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي مهدي مخيلف1736 142إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعمر مازن ارحيم434175 143إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعباس مزبان جير2225 144إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمرتضر طالب كاظم1500 145إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسيف علي رحيم182967 146إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي دعير كريم343751 147إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرزين العابدين جمعة كريم343738 148إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي باسم محمد182956 149إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي قاسم غيالن343703 150إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسيف المهدي صالح مهدي4397 151إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمصطفر جبار مطر434198 152إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرزكريا صادق علي434155 153إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعباس فاضل لفته344141 154إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد محمود محمدرضا75326 155إعدادية2الفارس العرنر

ر حيدر عبدالواحد75296 ي 12828ميسانذكرحسير 156إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي جبار محمد1825 157إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعالء مهدي محمد5328 158إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسجاد هاشم عالوي500 159إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسن جعفر سعدون344315 160إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي اكير خضر عزيز5357 161إعدادية2الفارس العرنر

ر560060 ي 12828ميسانذكرسيف الدين سعد حسير 162إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمرتخر كريم حسن351067 163إعدادية2الفارس العرنر

ر زامل ساهي4229 ي 12828ميسانذكرحسير 164إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد قاسم محمد2182 165إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرهادي جير زايد4481 166إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمدالباقر علي هاشم343779 167إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي صبار ماهود344737 168إعدادية2الفارس العرنر

ر عبدالسادة507725 ي 12828ميسانذكرمرتضر حسير 169إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي كاظم داخل2237 170إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد مهدي محمد5176 171إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكروسام علي حسن5500 172إعدادية2الفارس العرنر



ي 12828ميسانذكرايهاب بالسم فالح1980 173إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحيدر جبار محمد2018 174إعدادية2الفارس العرنر

ر فرج4324 ي 12828ميسانذكرعلي عبدالحسير 175إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكررسول كاظم محمد344013 176إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكروليد كريم جعفر542653 177إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي سلمان جاسم3966 178إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمحمد كريم عباس4415 179إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعمار محمد حسون344303 180إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسن كريم جعفر542645 181إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرجهاد خضير رجة1965 182إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسن فالح حسن344346 183إعدادية2الفارس العرنر

ر محمد مهدي350943 ي 12828ميسانذكرحسير 184إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسيف كاظم سعيد344269 185إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمرتضر عباس كرم434183 186إعدادية2الفارس العرنر

ر نوري كرم343770 ي 12828ميسانذكرحسير 187إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمنتظر عبدالعباس بالسم182905 188إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرباقر صادق سالم1724 189إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرحسن عباس مطر56335 190إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسجاد خالد حميد344287 191إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعباس مظلوم عطية5472 192إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد مهدي عطية343742 193إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرصادق عالوي معال344155 194إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرسجاد جواد كاظم343612 195إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرنبيل مجيد موحان4034 196بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعلي محسن سهر344128 197دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرمنذر محمد جاسم434178 198دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكرعبدالقادر خنجر مطلق4291 199دبلوم2الفارس العرنر

ر4001 ر ازبير ي 12828ميسانذكررائد ضعير 200دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانذكراحمد هاشم فرج4084 201دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىهدية خشن صوب هللا4112 1ماجستير2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسارة طعمة رزاق1796 2ماجستير2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء كريم جعفر495823 3بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىوردة كاطع حسن343692 4بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىعلياء يحثر خلف344454 5بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىساجدة مزيد ذجر4267 6بكالوريوس2الفارس العرنر

ى قاسم محمد5278 ي 12828ميسانأنثىبشر 7بكالوريوس2الفارس العرنر

ى حميد جابر495827 ي 12828ميسانأنثىبشر 8بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب سلمان صدام5839 9بكالوريوس2الفارس العرنر

ي532
ي 12828ميسانأنثىوداد عبد راضر 10بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسعاد جبار كاظم56326 11بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىايات خضر عزيز434211 12بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىاسيل ضهد رسن343695 13بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب جبار كاظم2039 14بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىبيداء كريم خلف477 15بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينة رعد غانم507688 16بكالوريوس2الفارس العرنر

مها محسن علي434251
ي 12828ميسانأنثى 17بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىصمود خماس بدن495822 18دبلوم2الفارس العرنر



ي 12828ميسانأنثىانتصار عبود مشاري343679 19دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىصدامة عبدالزهرة عويد56322 20دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىحسنة زيارة انعيمة344474 21دبلوم2الفارس العرنر

ي4918 ه شنيشل لعيثر امير
ي 12828ميسانأنثى 22دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىخديجة زوير اعور505439 23دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب عالوي كاظم1499 24دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسعاد خالوي حميد78408 25دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىاقبال رحيم حويس343645 26دبلوم2الفارس العرنر

ر4126 ي 12828ميسانأنثىايمان سالم حسير 27دبلوم2الفارس العرنر

ي344106  عريثر
ر ي 12828ميسانأنثىارساء عبدالحسير 28دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىانوار جير خميس74437 29دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسكينة علوان حسن507636 30إعدادية2الفارس العرنر

ى صالح غانم2249 ي 12828ميسانأنثىبشر 1بكالوريوس2الفارس العرنر

ر1784 ي 12828ميسانأنثىايناس فالح حسير 2بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىدينا سالم مهدي2362 3بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىرجاء حسن جعفر74325 4بكالوريوس2الفارس العرنر

ر طالب قاسم5256 ي 12828ميسانأنثىبنير 5بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنوره صبيح درسر434184 6بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسارة عباس جبار74140 7بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء محمد شلتاغ4211 8بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسارة حسان نارص509 9بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسخر سليم حنون434206 10بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىتبارك فاضل كريم56299 11بكالوريوس2الفارس العرنر

ى حمد عبدالحسن434262 ي 12828ميسانأنثىبشر 12بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسخر عالوي معال344167 13بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىغفران خضر عزيز5319 14بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىخديجة خشن صوباهلل4108 15بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىايالف قاسم عبدالسادة343674 16بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىديانا ركاض مثثر5283 17بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىمريم كاظم طاهر4026 18بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينة عباس رمضان344660 19بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة سعدون سيد350727 20بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىدالل كاطع حسن183083 21بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب جميل فالح74276 22بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىغفران ثامر عبدهللا183132 23بكالوريوس2الفارس العرنر

ي1709
ي 12828ميسانأنثىدعاء حمود راضر 24بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىبتول عباس جبار530 25بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء مزبان داخل2338 26بكالوريوس2الفارس العرنر

ر قاسم ارحيم183099 ي 12828ميسانأنثىيقير 27بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىشذى سالم داخل2111 28بكالوريوس2الفارس العرنر

غدير علي رحيم2004
ي 12828ميسانأنثى 29بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء جواد كاظم74481 30بكالوريوس2الفارس العرنر

وق عبدعلي محمد344467
ي 12828ميسانأنثىرسر 31بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىاالء حسن حافظ4120 32بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنورا حمد عبدالحسن75813 33بكالوريوس2الفارس العرنر

ر وريور4492 ي 12828ميسانأنثىمروة حسير 34بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة غيالن هاشم343937 35بكالوريوس2الفارس العرنر



ي 12828ميسانأنثىهجران كريم مطر4021 36بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسارة كاطع حمود74063 37بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىاسماء خالد محسن495835 38بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىعذراء يحثر هاشم1994 39بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء نعيم محمد2323 40بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىضخ قاسم عبدالسادة351515 41بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىضخ احمد مزهر343665 42بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىاغادير نعيم محمد2066 43بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىتبارك كاظم درجال74176 44بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىتبارك شاكر حميد74104 45بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىرسل جواد كاظم1906 46بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة طعمة رزاق542659 47بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىهاجر طعمة رزاق2309 48بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىوديان جاسم محمد495825 49بكالوريوس2الفارس العرنر

اشواق علي عزيز507674
ي 12828ميسانأنثى 50بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنورالهدى عبدالرزاق عبدالجبار434203 51بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسخر ميثم جاسم344657 52بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىندى كاظم عباس5745 53بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىغدير خضر عزيز5243 54بكالوريوس2الفارس العرنر

ي495815
ر حطاب ماضر ي 12828ميسانأنثىحنير 55بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىالتفات صبار ماهود344488 56بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىلمياء جبار مطر507700 57بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنور محمد دبيس1503 58بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىرنا كريم صالح434188 59بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة كاظم داخل2382 60بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسارة عالوي معال343955 61بكالوريوس2الفارس العرنر

ر434154 ي 12828ميسانأنثىحوراء سعد امير 62بكالوريوس2الفارس العرنر

رحاب رحيم علي1834
ي 12828ميسانأنثى 63بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىمريم سعدون سيد344649 64بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىرقية حسن قاسم506108 65بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب مهدي محمد4743 66بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىهدى رحيم قاسم5707 67بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء ركاض مثثر4941 68دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىوالء عبدالرحمن جاسم74024 69دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىصابرين سمير بداي4355 70دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىهدى كاظم عباس343668 71دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىشهد رحيم قاسم4096 72دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنورس عبدالكريم غافل56295 73دبلوم2الفارس العرنر

ر وريور5350 ي 12828ميسانأنثىفاطمة حسير 74دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىضخ قاسم عودة3971 75دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىمها جبار اكريم343814 76دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنور صباح بدر344506 77دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىهدى جاسم محمد495824 78دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة صبيح هاشم344643 79دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسارة محمد جبار5485 80دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىهاجر كاطع حمود56317 81دبلوم2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىهديل كريم خلف351237 82إعدادية2الفارس العرنر



ر حنون495829 ي 12828ميسانأنثىنور حسير 83إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىعذراء حميد رمضان1747 84إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء سعد بداي2261 85إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة سالم داخل183163 86إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىمريم كريم جرو495826 87إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب صبيح درسر434186 88إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء محمود محمدرضا2212 89إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنرجس فاضل عباس343811 90إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىدعاء رحيم قاسم4092 91إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنورة حمود عبدالرضا495830 92إعدادية2الفارس العرنر

ر1857 ي 12828ميسانأنثىغفران فالح حسير 93إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنورالهدى محمد قاسم186292 94إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة محمد حسن183147 95إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىريام عادل حطاب76168 96إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىرفل كاظم درجال74244 97إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىايات سلمان صدام343946 98إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة عباس كرم434195 99إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء حيدر مونس56305 100إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىسجود حميد سلمان4008 101إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنورس حمودي عبدالرزاق434210 102إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىرفل نصيف جاسم542639 103إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب قاسم محمد1502 104إعدادية2الفارس العرنر

ر خضر عزيز74863 ي 12828ميسانأنثىبنير 105إعدادية2الفارس العرنر

ر ثامر عبدهللا434208 ي 12828ميسانأنثىبنير 106إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب حسن حافظ4158 107إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىكوثر كريم حنون1498 108إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىانوار سلمان صوب هللا343729 109إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىاديان محمد شلتاغ4868 110إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىبركات صبار ماهود344662 111إعدادية2الفارس العرنر

ر56310 ي 12828ميسانأنثىاالء سعد امير 112إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىوجدان سعدون طارش2081 113إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىتبارك سالم مزهر434216 114إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة الزهراء كريم حنون434219 115إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىهبة كاظم درجال76063 116إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب سلمان داخل495828 117إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىايات سعد بداي1847 118إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىرندة كريم فالح56313 119إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىفاطمة فاضل كريم74893 120إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزينب داود سلمان1767 121إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىوديان سعدون طارش1940 122إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىزهراء حامد خنجر74838 123إعدادية2الفارس العرنر

ر وريور74711 ي 12828ميسانأنثىطيبة حسير 124إعدادية2الفارس العرنر

عقيلة جابر علي434162
ي 12828ميسانأنثى 125إعدادية2الفارس العرنر

ايات علي هاشم183175
ي 12828ميسانأنثى 126إعدادية2الفارس العرنر

زهراء علي حسن2159
ي 12828ميسانأنثى 127إعدادية2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىرشا سعدون بالسم1907 128بكالوريوس2الفارس العرنر

ي 12828ميسانأنثىنداء عذير سلمان434167 129إعدادية2الفارس العرنر



1ماجستير2الثورة 12829ميسانذكرمحمد حسن بدن13840

 شامخ علي13846
ر 2بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسير

3بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرجبار بردي علي177398

4بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعادل عزيز نعمة306890

5بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرهادي كريم حميد110306

6بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرفالح عبدالحسن ساري110501

ر109934 7بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرنعيم مجدي حسير

8بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعقيل مزعل هاشم22733

ر22724 9بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي عذاب حسير

10بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي عزيز نعمة22725

11بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعباس عزيز نعمة110135

12بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمحمود عزيز خلف178610

13بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعبدالرزاق شهاب عبدالرزاق433647

14بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراحمد شايع فرحان433576

15بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرموس زغير حمدان22729

16بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمحمد جاسب فضالة433719

17بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكررائد عدنان عبدالرضا433623

18بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحيدر مسلم داود109774

19بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراحمد عبدالكاظم حميد22563

20بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرقاسم جليل زاير295009

ر جبار حميد307182 21بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسير

22بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي جاسم محمد306701

23بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي داود دهش101554

24بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحيدر صباح حسن22649

25بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكركاظم بنوان كاظم22612

26بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسن ماجد صحيب511102

27بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسن رحيم زبون511123

28بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحمدان حاتم طاهر22979

29بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرجمعه جبار عذيب22731

30بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي طه علي433637

31بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمحسن رحيم زبون306449

32بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسن جابر جيتان306966

33بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر عزيز نعمة13847

ر حسن بدن13471 34بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسير

ر حمدان كريم22983 35بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسير

ي محمد110289 36بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعباس عرنر

37بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراحمد قاسم سلمان110274

38بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحكيم نارص بدر511071

 علي جير22713
ر 39بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسير

40بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراحمد حافظ جاسم22726

41بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرميثم كريم جبار433626

42بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي كريم زنيد22552

43بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي عبدالسادة كاظم22545

ي13842 44بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي كريم لعيثر

45دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرفرقد عبد معن433676

ر كاظم433560 46دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعالء عبدالحسير

 علي جهلول22666
ر 47دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرحسير



ر511092 ي حسير
48دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرمهدي هانر

49دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرصبيح نعمة ماشاف22712

50دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعلي سلمان سبيع22980

51دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرسعيد هاشم علي307372

52دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرمحمد حاتم فارس22543

53دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرفاضل نارص بدر110261

54دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرستار جبار عبد433600

ي23001  لعيثر
ر 55دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعبدالجبار حسير

56دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعلي سعدون الزم306764

ر هندال511075 57دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرحسن زبير

58دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعدنان عزيز نعمة22661

59دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرزيدان خلف عبداالمام110032

60دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعقيل عزيز نعمة22728

61دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرجاسم جبار عذيب22986

ي22717
62دبلوم2الثورة 12829ميسانذكررسول حكيم عان 

ي جير511080
63دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعلي شمخر

64دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرغيالن رحيم الزم185140

65دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعلي كريم حسن109771

66دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرحيدر كامل جخيور185119

67دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعمار فالح حسن433714

68دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرمحمد فرحان عبدهللا22675

69دبلوم2الثورة 12829ميسانذكريوسف محمد لفته434145

70دبلوم2الثورة 12829ميسانذكراحمد سفاح كاظم535418

71دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعلي حميدي رضا176644

72دبلوم2الثورة 12829ميسانذكررافت محمد حاتم22551

ر داود دهيش560790 73دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرحسير

74دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرموس محمد لفته434143

75دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرحيدر كريم جبار307144

76دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعلي عبدالهادي غيالن306731

77إعدادية2الثورة 12829ميسانذكراحمد هاشم سالم511094

78إعدادية2الثورة 12829ميسانذكراركان عباس عبدالحسن535395

79إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمرتضر عبدالكاظم عبدالحسن433606

80إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرخضير عباس سالم177082

81إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرنجم عبدهللا قاسم307733

ر شهاب عبدالرزاق433653 1ماجستير2الثورة 12829ميسانذكرحسير

2بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي داود خلف109776

3بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعصام علي مكطوف22723

4بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر فالح حسن511085

5بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي خنض محسن307354

6بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي كاظم سعيد553280

7بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي صبيح الزم110203

8بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكركرار خزعل محسن22639

9بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراحمد فيصل عودة22684

10بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي فاضل نارص22993

11بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسن عودة رشم22718

12بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمهند علي مكطوف22554

13بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي جبار دحام22991



14بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمهند خالد حميد13836

15بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكررغد عطية محمد13844

16بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرسيف نزار عبدالواحد307059

17بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحيدر صابر حاتم176543

18بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمروان محمد كاظم22635

 علي غضبان110124
ر 19بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسير

ي22691
20بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرقاسم كريم منان 

 عبدعلي13848
ر 21بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمحمد حسير

22بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحمزة جاسب عبود306497

23بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر شايع فرحان511059

24بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرسعد حمودي فرج22572

25بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي سالم كاظم22719

26بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراحمد رحيم حسن182246

27بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكروسام حمدان كريم22642

28بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكريارس عمار عزيز433672

29بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراكرم عبدالهادي غيالن434147

30بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراحمد عيىس جبار306683

31بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمحمد عبد جيجان307158

32بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمالك كاظم فليح110400

ر22561 ر قاسم حسير 33بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسير

34بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي عبد جرو22995

35بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحبيب حاتم ظاهر22981

36بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر جواد كاظم23006

37بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر حامد شيحان434146

38بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرباسم قاسم سلمان307398

39بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي عودة رشم22546

40بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراحمد رحيم جاسم109882

41بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكركرار علي غضبان109922

42بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكركرار سعدون غازي307663

43بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمالك سعدون فنجان22624

44بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعلي عباس فرحان434142

45بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرعمار سادة نعمة433657

46بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرمرتضر محمد جكليت22610

47بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكررافد نعيم حميد22550

ي محمد511098 48بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرجاسم لعيثر

49بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكركرار مزهر طاهر306635

50بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرسعد جابر موس320326

ر22720 ر عالء حسير 51بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسير

52بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكراثير عبدالزهرة رحيمة22548

53بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرحسن هاشم اهبيش22715

54دبلوم2الثورة 12829ميسانذكراحمد هنير كاطع13862

55دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرمحمد كريم جبار22658

56دبلوم2الثورة 12829ميسانذكراسعد بشارة رومي22709

57دبلوم2الثورة 12829ميسانذكررحيم فليح شندي22577

ي جير109966
58دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعباس شمخر

59دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرمالك حلو شندي22645

60دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعلي ماجد صحيب511122



ي511070
61دبلوم2الثورة 12829ميسانذكررضا حكيم عان 

62دبلوم2الثورة 12829ميسانذكررسول باضي جفجير22644

63دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرعلي كاطع بدر22663

64دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر جمعة رحيمة22988

65دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرجاسم محمد جرو433696

ر جاسم22982 66دبلوم2الثورة 12829ميسانذكروالء حسير

67دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرنجم عبدالسادة عبدالحسن177173

68دبلوم2الثورة 12829ميسانذكريوسف محمد جرو433688

ر غليم22621 69دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرحيدر حسير

70دبلوم2الثورة 12829ميسانذكرحمزه صابر حاتم176598

 علي ثابت433616
71إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمرتضر

72إعدادية2الثورة 12829ميسانذكريوسف عبدالرضا حافظ22594

73إعدادية2الثورة 12829ميسانذكركرار فرج عباس13868

74إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرزين العابدين عبدالكريم طعمة182344

75إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي ماهر كرم433727

76إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد خالد حميد22562

ي13832 77إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمدعلي سلمان لعيثر

78إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرزيد كاظم سعيد553281

79إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر خالد طرودي22640

80إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر جبار بشارة22559

81إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد الزم رسن22585

82إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمنتظر احمد عبدالحسن182455

83إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد باسم محمد307584

84إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي مهدي سالم22998

85إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمهند عبود جلوب22556

86إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد صدام عبد109997

87إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحيدر علي جاسم22582

88إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمرتضر سعد حافظ13843

89إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي عبدالواحد جفيجر110041

90إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي صالح مزعل22609

ر307171 91إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرزين العابدين عالوي حسير

92إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي خالد حميد511109

93إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعباس نارص عبيد110009

94إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرسجاد سليم موجي511119

95إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد احمد عبدالحسن182218

96إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمفتدى رحيم حسن176893

97إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد جاسم شنكور307238

98إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمسلم محسن ركاض511088

99إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرسيف علي خلف23005

100إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرسيد رحيم لفته110248

101إعدادية2الثورة 12829ميسانذكروليد فيصل عودة307303

102إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمهدي جاسمي مول22606

هللا شهاب13841 103إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعقيل خير

104إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعباس علي غضبان109916

 عبدعلي182314
ر 105إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمهدي حسير

106إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد داود جاسم433644

107إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد سامي عبد307085



108إعدادية2الثورة 12829ميسانذكريوسف سليم موجي511131

ر ستار مطشر511077 109إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحسير

ر22555 110إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي كاظم حسير

111إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرجالل حمدان فرحان511067

112إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعالء صبار ثابت110216

113إعدادية2الثورة 12829ميسانذكركرار فرج زغير433629

114إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحسن علي جير22651

115إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعبدالرحمن حمد انعيس109987

116إعدادية2الثورة 12829ميسانذكراحمد ماجد جميد433596

117إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرسجاد جبار خلف22714

118إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمؤمل عبدالرضا حافظ22732

ي جير13861
119إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحيدر شمخر

ر داود سلمان307261 120إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحسير

121إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرسجاد محمد رحمة22557

ر110197  علي حسير
ر 122إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحسير

123إعدادية2الثورة 12829ميسانذكراحمد رحيم فرج13470

124إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي عودة نعمة185117

125إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرنزار لفته كاظم109942

126إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحيدر هاشم فرحان22625

127إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحيدر علي صباح182498

ر306835 128إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمنتظر عالوي حسير

129إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعباس فاضل نارص110418

130إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعباس علي احميدي434144

131إعدادية2الثورة 12829ميسانذكركرار عبدهللا عبدالرضا22549

132إعدادية2الثورة 12829ميسانذكراكرم كرم عصواد22682

133إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي رحيم نبية22604

134إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي فالح حسن433605

135إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمرتضر قاسم حميد306950

136إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي لطيف جاسم511089

ر433724  عالوي حسير
137إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر

138إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحيدر حسن جبار307403

139إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمالك حسن صبار22648

140إعدادية2الثورة 12829ميسانذكريوسف حنف سلطان22544

141إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر نعيم مجدي109960

142إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد هاشم اهبيش22643

143إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمرتضر جمعة رحيمة22730

144إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي فيصل ارميض22542

145إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرسجاد عويد حميد22620

146إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرجاسم محمد حاتم22616

147إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرجاسم محمد جاسم22560

148إعدادية2الثورة 12829ميسانذكروسام سعد جير178707

149إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمحمد حميد جاسم13834

150إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعبداالمير حمودي فرج22568

151إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي محمد صكر22668

152إعدادية2الثورة 12829ميسانذكراحمد نعيم جبار22632

153إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمرتضر جواد كاظم22608

154إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي جاسم هاشم13851



 علي نعيم22628
155إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر

ر فالح عبدالرضا511116 156إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرحسير

ر عودة80415  حسير
157إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمصطفر

158إعدادية2الثورة 12829ميسانذكراحمد جواد كاظم306395

159إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرعلي دينار خنجر22553

160إعدادية2الثورة 12829ميسانذكرمنتظر علي عودة511104

161بكالوريوس2الثورة 12829ميسانذكرطالب عدنان عبدالرضا511055

1بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىرباب زغير حسب433611

2بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىكريمة زغير حسب535413

3بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىزينب سلطان خليف13849

4بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىمواهب سلطان خليف185138

5بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىرقية جير رحيم22673

6إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىنجاة داخل حبيب511113

7إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزينب حليم منكاش22716

8إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء فرج عباس13852

1بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىزينب ناظم جاسم13833

2بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىزينة جمال محمد176465

ر عبدالحسن22647 3بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىاطياف امير

ر هاشم حميد511111 4بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىهيلير

ر109765 جنان علي عبدالحسير
5بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثى

ر محمد110104 6بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء حسير

7بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىسلم عزيز نعمة101754

ر182392 8بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىهدير لفته حسير

9بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىارساء منصور جمعة22683

ي110187 مها سلمان لعيثر
10بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثى

11بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىاشواق طالب هاشم182293

12بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىمروة غازي حميد306805

13بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىزينب عدنان عبدالحسن110480

14بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىشيماء هاشم عبد110446

15بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىفرقان طالب رحيم109778

16بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىايمان كاظم جابر433662

سارة علي عزيز110425
17بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثى

ي13857 نورالهدى كريم لعيثر
18بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثى

19بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىاالء قاسم نعيمة109953

ر22564 20بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىهديل عباس حسير

21بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىارساء هلول داود22575

22بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىساهرة عزيز نعمة101805

ر دعيج22722 23بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىغفران عبدالحسير

ة نجم عبود433634 24بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىامير

25بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىنور كاظم دواح307210

26بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىفاطمة مزهر بنيان109901

ي535374
27بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىغسق طالب ثانر

28بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىساره عباس صباح182549

ر22547 29بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىفاطمة جعفر حسير

30بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىعلياء زيدان خلف350106

ر182273 31بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىعبير لفته حسير

32بكالوريوس2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء فنجان عناد22689



33دبلوم2الثورة 12829ميسانأنثىهديل عبدالعزيز حميد306347

34دبلوم2الثورة 12829ميسانأنثىرسل زيارة رحيمة22598

مها سامي عبد307130
35إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثى

36إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىجميلة محمد كشيش22614

37إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء جاسم كشيش22571

رسل علي عودة511100
38إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثى

39إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىارساء سعيد هاشم511106

زهراء علي صياح13463
40إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثى

41إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىمريم كاظم جابر433665

42إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىهيفاء خضير عباس306646

ي سند22727
43إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىانسام ثانر

ر22656 44إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء جعفر حسير

45إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىفاطمة عباس عبدالرضا182602

46إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء حمدان كريم101665

47إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىضخ سامي عبد433733

ي22636
48إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىسناء كريم منان 

49إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىفاطمة حمدان كريم101613

50إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىمنتىه جير رحيم22721

51إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىوفاء طالب هاشم178860

52إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىنور عيىس جبار22685

53إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىضخ كاظم صياح80232

ي535357
54إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىعلياء طالب ثانر

55إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىمريم بنوان كاظم22579

56إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىليل عبدالحسن موزان22652

ر22601 57إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىغفران جعفر حسير

زهراء سامي عبد307034
58إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثى

59إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىغدير فيصل ارميض182437

ر306994 ر لفته حسير 60إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىبنير

61إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىعذراء جواد كاظم176378

ي22558
62إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىفاطمة كريم منان 

63إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىغفران جاسم كشيش182487

64إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء مهدي مجدي22618

65إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىارساء زيارة رحيمة22681

هللا560769 66إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىرشا محمد جير

67إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىنورالهدى عبد جير511084

ر178782 68إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىعلياء محمد حسير

69إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىكوثر احمد جبار22638

70إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء ستار جير22706

71إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىبتول جبار بردي177303

72إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء عزيز حريز177000

ر شامخ13845 73إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىزهراء حسير

74إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىنورالهدى فرج عباس109891

75إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىسجود فاضل نارص110233

ي535319
76إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىبراء طالب ثانر

ي101432 غدير سلمان لعيثر
77إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثى

78إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىغفران رحيم حسن176712

79إعدادية2الثورة 12829ميسانأنثىابتهال سلطان خليف433682



ر سالم22688 80دبلوم2الثورة 12829ميسانأنثىحياة حسير

81دبلوم2الثورة 12829ميسانأنثىحمدية جاسم محمد22678

1دكتوراه2الهدى 22830ميسانذكررعد هوير سويلم298847

ي298641
2ماجستير2الهدى 22830ميسانذكرنجم عبد راضر

ر هاشم149364 3ماجستير2الهدى 22830ميسانذكرحيدر حسير

4ماجستير2الهدى 22830ميسانذكراياد رحيم فالح359275

5ماجستير2الهدى 22830ميسانذكركاظم جمعه عويد147860

ي357699
6ماجستير2الهدى 22830ميسانذكرطالب هاشم عان 

7ماجستير2الهدى 22830ميسانذكرمحمد رحيمة عبدهللا84945

8ماجستير2الهدى 22830ميسانذكراحمد نصير عبدالزهرة148509

9ماجستير2الهدى 22830ميسانذكرعلي جاسب بدر358300

10بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحامد محمد سعد144017

ي359331
11بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمناف هاشم عان 

12بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكركاظم يوسف محارب242492

13بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي قاسم كايد150089

14بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكررسول حمود هداب495560

ي رحيم داود64846
15بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرراضر

16بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراسماعيل محسن عبدالزهرة147232

 علي محمد147826
ر 17بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد عبدالحسير

18بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرهادي جبار هديهد147208

ر جمعة434701 19بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرصفاء تحسير

20بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرساجد حمود عبد148981

21بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكررائد داود سلمان67790

22بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرباسم مهدي سعيد147154

23بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرقاسم محمد خريبط151575

24بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد عودة مطشر148140

ر زغير فليح84972 25بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسير

26بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرفرقد عبدالكريم نوري143993

27بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد خشن طاهر298676

28بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرباسم جاسم محمدعلي148365

29بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد جاسم محمود298730

30بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرخضير خنجر حرز151277

31بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحيدر نجم عبد242512

32بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي مزهر عطية297501

ر298236 33بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحيدر حسن ياسير

34بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعباس جبار عكش149273

ر297738 35بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمهند طه ياسير

ي150448
36بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرسعدون كاظم شمخر

ر جبار149067 37بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمالك حسير

38بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمهدي صالح ابراهيم148915

ر محمد496186 39بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد عبدالحسير

40بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعماد محبس صبير496316

41بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد عبدعلي يوسف240427

ر سلمان كاظم434848 42بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرياسير

43بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد قاسم خرص149755

ر538809 44بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي حسن ياسير

ي434843
45بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمنير عبداالمير هانر



ر كرم حسن148424 46بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسير

47بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر نجم عبد149294

48بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر عبد رحيمة85037

ر محمد70129 49بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر عبدالحسير

50بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكروسام سمير حاتم70585

ر سويلم149941 51بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد حسير

ي68763 52بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرسجاد فاضل لعيثر

53بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكركرار هادي سليم70091

54بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي كرم حسن68458

55بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعرفان سالم عزيز298163

56بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر جعفر شاكر503121

ي148755 57بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحمزة كريم لعيثر

58بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد عبدالرضا جاسم434858

59بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسن جاسم محمد64696

60بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسن علي كريم150313

61بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد عباس غازي85006

62بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرخالد غازي نصار67681

ي150418 63بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكررسمد علي صير

64بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر محمد عودة148193

65بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي قاسم شنيشل297705

ر خالد غانم298874 66بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسنير

ر قاسم شنيشل299594 67بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسير

68بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد مظفر عبود66201

ي تكال جاسم68297
69دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرراضر

70دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعبدالزهرة مربط محمود144021

71دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمؤيد سعيد شلش434885

72دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرسعيد قاسم حسن496302

73دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرميثم عدنان عيدان69965

74دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرحميد فيصل عيادة242038

ي148394 75دبلوم2الهدى 22830ميسانذكررائد علي لعيثر

ر مهدي قاسم358336 76دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرحسير

77دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر نجم عبد297601

ر503027 78دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمهدي صالح حسير

ر سعيد65195 79دبلوم2الهدى 22830ميسانذكركاظم عبدالحسير

ر143999 80دبلوم2الهدى 22830ميسانذكروسام علي حسير

81دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرستار جبار حسون148305

ر298442 82دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمنير عطا حسير

83دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعباس عبدالسادة عجوب147376

84دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمحمد خالد غانم144000

85دبلوم2الهدى 22830ميسانذكربسام محمد هاتو71396

86دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرصباح زبون جاسم85031

87دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرافاق عبدالكاظم سعيد297758

88دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعلي حميد قاسم67189

89دبلوم2الهدى 22830ميسانذكراحمد محسن هبيىسي65761

90دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرحيدر رضا فليح64946

ر جاسم84925 91دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعالء عبدالحسير

92دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمحمد جاسم محمد359451



93دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر نجم عبدالرضا70447

94دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرميثم سامي عبدالرضا84937

95دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرجميل محمد محارب299607

96دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمحمد عبدالرزاق حميد149869

97دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرهاشم هادي جابر84917

98دبلوم2الهدى 22830ميسانذكراحمد غازي نصار84913

99دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر كريم كاظم70638

100دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرسيف فالح عباس59591

101دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمهدي قاسم جير434565

102دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرجاسم علي جاسم240385

103دبلوم2الهدى 22830ميسانذكريونس كريم محمد85040

104دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرغزوان محمد هاتو147564

105دبلوم2الهدى 22830ميسانذكراحمد عبدالرضا خرص357909

106دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرجاسم عبداالمير جاسم68264

ر جيجان144005 107دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعلي عبدالحسير

ر حميد جير503002 108دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرحسير

109دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرحمزة محمد عبدالزهرة434676

110دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعلي عادل مول495528

111إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرخالد رحيمة محمد65359

112إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمهند عبدالزهرة قاسم240173

113إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعقيل سالم ارضيوي434709

114إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرسعدون عبدهللا سلمان65113

115إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمحمد جير عبدالحسن496285

116إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي عبداالله عباس298659

117إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمحمد محسن شبيب84999

1ماجستير2الهدى 22830ميسانذكرخلف جمعة خلف357840

2ماجستير2الهدى 22830ميسانذكرتف  محمد عبدالرضا63847

3ماجستير2الهدى 22830ميسانذكرعلي جمعة خلف358052

4بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد جاسم هاشم148955

5بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعباس جبار حسون59351

6بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد جاسم محمد59896

7بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرسيف قحطان لفته69037

هان299466 8بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسن محمد رسر

9بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد كريم خليل360814

ي كزار71416
ر راضر 10بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسير

11بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي كاظم حسن150481

12بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر كاظم يوسف149027

ر عماد محسن66009 13بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسير

14بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر محمد عبدهللا72074

ر قاسم68719 15بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحيدر عبدالحسير

16بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرصفاء وهاب خلف69866

ي298592
17بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي عبد راضر

18بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي عودة جبار84926

ر علوان242684 19بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد حسير

20بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد خالد عباس151321

21بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرميثم علي حسن358494

ر محمد496231  عبدالحسير
22بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر



23بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرسيف علي جبار71488

24بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد مجيد صالح361166

ر297915 25بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي ماجد ياسير

ي رحيم72025
26بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرسجاد راضر

27بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد ستار عنيد147609

 علي عبدالسادة299440
ر 28بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسير

29بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد جمال جاسم496289

ي496199
30بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرزيد عبدالرحيم منخر

ر قاسم هليل147109 31بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسير

32بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي ناهض كريم297562

33بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعيىس منشد عبدالرضا495543

ي71217 ر عبداالمير صير 34بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسنير

35بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد قادر عبد298381

ر68002 36بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد جبار عبدالحسير

37بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسن هاشم فالح150820

38بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكركرار براق طالب242104

39بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي ضياء سلمان71918

40بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرسجاد مهدي سعدون298188

41بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحمزة طالب هاشم150875

42بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرالعباس عادل كريم298490

43بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر خزعل سهم149143

44بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعمار غياض سيد موس63774

45بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعقيل فرحان خليفة84942

46بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد جبار قاسم59622

47بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي قاسم زبون59462

هان299475 48بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرجاسم محمد رسر

49بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرسجاد سمير محمدنوري241837

ر148849 50بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحيدر كاظم حسير

51بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحمزة كريم محمد63503

52بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرزياد جاسم علوان357586

53بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمنتظر عطا مزعل67071

54بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحمزة كريم محسن297677

 علي جاسم496179
ر 55بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرتحسير

ر144011 ر جبار حسير 56بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسير

ر مزعل150738 57بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد ماجير

58بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد مازن ذيبان149703

ر عبدالسادة شبيب434880 59بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسنير

60بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرسجاد عبدالرضا صيهود143995

61بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرهادي غازي طعمة68426

62بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمهند احمد جبار68370

63بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعبدهللا قاسم عاضي149531

64بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكركرار جبار جمعة299092

65بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد عباس حمودي147534

ي سعد149087 66بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد صير

67بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسن علي كاظم495521

68بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكركرار عبدالرزاق خيون147593

ر عباس71601 69بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي حسير



ر كاطع434583 70بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمحمد حسير

71بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرحسن كريم شميل148079

72بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي صباح حسن148596

73بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكررسول عودة خلف559538

74بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعقيل محمد عنيد70785

75بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي كريم محسن552266

76بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرصالح عبد محسن67099

77بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر سعد منعم147009

78بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي نجم عبدالرضا70412

79دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعباس عبدالجبار خميس147053

ر حسان85022 80دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرجعفر عبدالحسير

ر دعير559530 81دبلوم2الهدى 22830ميسانذكريارس حسير

82دبلوم2الهدى 22830ميسانذكربسام احمد عبد149192

83دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمحمد شاكر مظلوم148329

84دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمحمد جاسم محمد496208

 علي كريم59507
85دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر

86دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر جبار صفر63312

87دبلوم2الهدى 22830ميسانذكراحمد جاسم محمد64625

ر151544 88دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرسيف سعد مفي 

89دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعلي مهدي كاظم299497

90دبلوم2الهدى 22830ميسانذكراحمد جبار عبود242075

91دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر سعد جابر149396

92دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعباس كاظم حسن151182

ر حنظل297800 93دبلوم2الهدى 22830ميسانذكركرار حسير

94دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر موزان عبيد299033

95دبلوم2الهدى 22830ميسانذكركاظم مهدي هاشم534188

96دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرحمزة كريم جبار85030

97دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعلي منهل كعيد297761

98دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرسجاد علي درجال68681

99دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرحمزة جبار مطر361152

100دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعلي باسم كاظم71980

101دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمهند جابر خلف149455

102دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرسجاد هاشم مامون69558

103دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرمالك علي فيصل434904

ر مزهر ابراهيم67048 104دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرحسير

105دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرميثم علي فيصل434760

106دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرجعفر مجيد عودة242157

ي يونس298300 107دبلوم2الهدى 22830ميسانذكراحمدمصطفر ناجر

108دبلوم2الهدى 22830ميسانذكررسول جبار عباس148116

ي143991 109دبلوم2الهدى 22830ميسانذكراحمد علي لعيثر

110دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرضياء عباس رحيمة54572

ر عطية148042 111دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعلي حسير

112دبلوم2الهدى 22830ميسانذكرعلي سالم هاشم242709

113إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمؤمل جاسم علوان297693

114إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد علي كاظم299418

ر كاطع434579 115إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر حسير

ر جبار67306 116إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرالمنتظر عبدالحسير



117إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسن كاظم سلومي151085

118إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي هادي محسن144018

119إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر محمد جعفر148103

120إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعبدهللا نجم عباس148628

121إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمهيمن جابر خلف65812

122إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرموس راجح سديد434617

ر عبدالسادة عبدالحسن297688 123إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرتحسير

124إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعبدهللا كرم حسن69899

125إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي عادل خلف195098

126إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرزين العابدين محمد لفته71114

127إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحيدر مهدي هاشم148238

128إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمسلم عارف زهراو559552

ر علوان عبيد298424 129إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسير

130إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحيدر جبار لفته150841

ر رضا فليح298339 131إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسير

132إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي محمد محسن64550

ر قحطان عدنان150552 133إعدادية2الهدى 22830ميسانذكربنير

134إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمجتثر اسماعيل محسن150386

135إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسن جبار عباس149661

ر جبار84886 ر عبدالحسير 136إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسير

137إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسن طالب هاشم434895

ي ذرب496212
غام راضر 138إعدادية2الهدى 22830ميسانذكررصر

ر عاضي63160  حسير
139إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر

140إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرسجاد سالم ماشاف434740

141إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد حسن طعمة143977

142إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمرتخر سلمان كاظم69259

143إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرسجاد محمد شمال357969

144إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر ماجد عبدالكاظم85050

145إعدادية2الهدى 22830ميسانذكركرار كريم جبار85014

146إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي سالم جاسم242807

ر ارحيمة143997 147إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمحمد عبدالحسير

148إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمروان هاشم احمد143985

149إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي عبدالرضا قاسم495523

150إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمسلم محمد شمال358004

151إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد باسم مهدي65045

152إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمحمدعلي سعد جبار242563

153إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرصادق فاضل حنون59777

154إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمهدي اميع ثجيل64906

155إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعباس محيسن محمد357549

ر صالح مهدي70002 156إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسير

ر495541 157إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد رحيم حسير

ر دعير559581 158إعدادية2الهدى 22830ميسانذكررضوان حسير

159إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرسيف علي ماهود496277

160إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرموس ماجد رشيد495532

161إعدادية2الهدى 22830ميسانذكركرار جبار لفته72304

ر151235 162إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد جبار حسير

163إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر كريم كاظم84897



ر150064 164إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرسجاد سلمان عبدالحسير

165إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد خالد حميد559545

166إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرايمن حميد عالوي84890

167إعدادية2الهدى 22830ميسانذكريوسف حامد خلف359202

168إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرهيثم نارص زهراو71158

169إعدادية2الهدى 22830ميسانذكركرار جواد كاظم149108

170إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرايمن كاظم عبار84931

171إعدادية2الهدى 22830ميسانذكروليد رحيم حسون70310

172إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرابالحسن جاسم محمد64138

ر59687 173إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد طه ياسير

ر151206 174إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعبدالحسن كامل حسير

175إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمحمد محمود عودة150911

ر144004 176إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعال محمد مفي 

177إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعبدالخالق سالم عبدالخالق71742

178إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر كامل عبدالسادة150598

ر كرم297847 179إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي حسير

180إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد عبدالشهيد موس242736

181إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر احمد خضير149417

182إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد كريم محمد69834

ر ارحيمة495564 183إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي عبدالحسير

184إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي سعيد قاسم496224

185إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر عبدالستار جبار495555

186إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمجتثر باسم محمد144001

187إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرسجاد كريم علي148007

188إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرماجد كاظم سلمان297666

189إعدادية2الهدى 22830ميسانذكركرار علي دري    ج65960

190إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر خليل احمد434589

191إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد جبار نارص358188

ر جاسم149779 192إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي حسير

ر جاسم149812 193إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد حسير

194إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد اصدام غوجان496333

ي496233
195إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحيدر عبداالمير هانر

196إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرسجاد رحيم حسون68238

ر عطية297618  حسير
197إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمصطفر

ر لفته434610 198إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمنتظر عبدالحسير

199إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي عباس نارص143994

200إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعالء ضمد اسمير149723

201إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر حسن داخل299449

202إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمحمد عرمش فرحان150018

203إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرصالح نارص رحمه72121

204إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي صباح زبون144010

205إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعيىس ماجد رشيد495529

206إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسن ونيس جالي143988

207إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعالء زبون مري59831

208إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعباس علي حسون66085

ر جمعة59556 209إعدادية2الهدى 22830ميسانذكراحمد حسير

210إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرظيف جاسم محمد149610



211إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرسجاد مخلص حمدان69751

212إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمرتضر عودة جبار69297

ر محمد عبدالرضا67849 213إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرحسير

214بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكرعلي حميد خماس149005

215بكالوريوس2الهدى 22830ميسانذكراحمد علي هامل84879

216إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرمحسن كاطع منصور68113

 علي عداي66130
ر 217إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرتحسير

218إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي جاسب الزم149337

219إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي عبدالوهاب حمادي85053

220إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرعلي ماهور عبدهللا495556

ر سويلم151446 221إعدادية2الهدى 22830ميسانذكرجبار حسير

1ماجستير2الهدى 22830ميسانأنثىمثال خليل اسماعيل495537

2ماجستير2الهدى 22830ميسانأنثىايمان سمير محمدنوري241038

3بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىخولة سلمان خريبط65893

ر496217 4بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىليل كاظم حسير

5بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىانعام داود سالم298456

6بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزينة سالم محمد495526

7بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىسورية جبار عبد149480

8بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىامل كاظم جلوب150725

غفران عبدعلي يوسف242948
9بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

10بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىايات صالح نعمة298825

11دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىزينب جاسم حريول149563

12دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىرفاه كاظم سعيد64976

دعاء سامي خليل147727
13دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثى

ر69072 14دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىشذى طه ياسير

15دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىسلوى بناء شياع149999

ر عيىس297739 16دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىحوراء حسير

17إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىنوال خلف جوالن70363

1ماجستير2الهدى 22830ميسانأنثىمروة هاشم احمد143981

2ماجستير2الهدى 22830ميسانأنثىسارة جبار نعمة299456

3بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء سالم عويد143996

ر299638 ر محمد مفي  4بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىحنير

5بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنور سعد زامل69229

6بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنىه علي نارص147689

7بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنشين علي جام298992

اميمة علي جبار299612
8بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

9بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىايات سوادي رشك69158

10بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىرسى خليل احمد66239

ر67401 11بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىسارة ماجد ياسير

12بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىرسل حمزة دعير143986

13بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىاسالم محمد خنجر150104

14بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىدعاء فاضل عبدالحسن357320

15بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىاشواق محبس مصل241928

16بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىحوراء ابراهيم نعمة496190

17بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىسخر سمير محمدنوري241089

كوثر علي لفته144014
18بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

19بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىرسل محمد عودة358519



20بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنور كريم جبار149209

21بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىسورين فاخر خالد67629

مروة علي عبدالرزاق68947
22بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

ر جيجان151056 23بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنورة عبدالحسير

نور علي حافظ63604
24بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

ر561575 ر جاسب حسير 25بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىحنير

26بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىايناس شهيد عزيز150279

27بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىمريم راجح سديد434639

28بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنور ناظم محمد150165

29بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء نارص جير434751

30بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىهدى سمير محمدنوري241868

جمانه علي جبار297875
31بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

32بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة ضياء سلمان71793

ي534190
33بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىغسق شكيب راضر

34بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىورود قاسم كليكل67905

ر240608 ي حسير
 
35بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنور رزوق

ر عادل كريم298479 36بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىمرسلير

37بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىيشى محسن هبىسي503090

ان ناظم محمد150244 38بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنير

39بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىميالد سعيد قاسم496310

40بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىدعاء رحيم حاوي143983

41بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزمن كاظم صدام151034

42بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء فاضل عبد144023

43بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنشين سعدون جلوب147910

44بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىهناء مزهر لفته150129

هدى علي زغير67363
45بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

46بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىصابرين رحيم حاوي299427

ر زبون143990 47بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء عبدالحسير

48بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىامل عباس زامل496324

49بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىعذراء كريم عودة298753

50بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىابتسام سبهان كريم149128

ي150770 51بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزينب حسون صير

52بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىفرقان عالء محمود150706

53بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء مطار مشحوت63898

54بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىدنيا جمعة عودة72220

55بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىارساء منشد عبدالرضا495553

56بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىديانا جاسم محمد299487

57بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىهبة هاشم جبار84906

ر حسان85044 58بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىهدى عبدالحسير

ر فهد358242 59بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزينب حسير

60بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىرسور فرحان صبيح495551

ر عبدالجليل560639 61بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىازهار ياسير

62بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىضخ اسمر علي84901

63بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزينب عبدالمجيد حميد63252

64بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىحوراء حسن طعمه144002

65بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىابتهال ستار عنيد67445

66بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىاسيل عباس علي360830



67بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىهناء خالد عباس298278

68بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىرويدة عادل داود297659

69بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىرهام عبدالرضا قاسم495525

70بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىرسى مجيد زغير298121

ر143998 71بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىاسماء سعد حسير

غفران علي كاظم495562
72بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

73بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىشيماء مويد سعيد148936

ر144020 74بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىغفران سعد مفي 

مشاعر علي كشتل70049
75بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

رانيا علي مجبل503047
76بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

ي297822
77بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة حميد راضر

غدير علي نارص191673
78بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثى

79بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء عبدالواحد حميد299016

عذراء حسن المي70242
80دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثى

ي عتيوي149249
81دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىصابرين راضر

ر وحيد70164 82دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىشهد حسير

83دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىمعصومة سالم جاسم242768

84دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىطيف علي كاظم299413

85دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىنور رعد سعدون298719

ة جاسم محمد361200 86دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىامير

87دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىسخر مخلص حمدان150684

88دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىاخالص حمودي منو65269

89دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىزمن مهدي كاظم361109

سارة علي طه143992
90دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثى

91دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىغفران عبدالكريم حليحل64014

92دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىحنان حسن معيجل67728

ر143987 93دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىشهد محمد مفي 

94إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة جواد رستم503014

95إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىنبأ وسام عبدالرزاق298804

ر عبد70667 96إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة حسير

ي مزهر لفته150199
97إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىتهانر

98إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىروز عماد محمد360984

99إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىطيبة عبدالحكيم نارص151650

100إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىمودة سمير محمدنوري240980

101إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىنرجس علي فيصل357656

رقية محمد علي144008
102إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثى

103إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىرباب رحيم عطية150858

104إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىنورس سالم هاشم84910

105إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء محمد عودة69487

106إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىهبة ستار مطشر360968

107إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىايات مهدي صالح503166

108إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىمريم كاظم صدام144007

109إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة محمد عبدالرضا64419

110إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىطيبة عبدالحميد محسن150636

فاطمة عودة جالي149888
111إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثى

112إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىحوراء عباس علي360856

113إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء كرم حسن60056



114إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء يارس طعمة358092

 سامي149316
ر 115إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىنورالهدى عبدالحسير

116إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىسخر سلمان حسن147797

ر عبدالزهرة71275 117إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىكفاية حسير

118إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىسخر رعد فرج84939

119إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة جاسم محمد149970

ي علي495568
120إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىارساء حاسر

121إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىكوثر قاسم محمد502987

122إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة كامل جلوب357387

123إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىرسى سلمان حسن68838

124إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىنورالهدى محمد داود84954

125إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىشيماء حميد صالح143979

ر71449 126إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىكوثر حسن حسير

127إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىحنان عبدالحسن مكطاف496283

128إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىزينب صبيح نعمة144003

129إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىريام نبيل خماس240252

130إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىسعاد حسون فليح59747

131إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة الزهراء محمد داود299626

132إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىزهراء عبدالزهرة مربط84922

133إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىزينب علي نارص147632

ر جيجان151489 134إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىزينب عبدالحسير

ر299434 135إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىفاطمة محمد مفي 

136إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىسارة خالد هاشم151378

وق داود سالم71550 137إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىرسر

138إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىهديل عباس علي360845

139إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىدعاء محمد عبدالزهرة434666

ر شهيب150796 140إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىزينب حسير

141إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىشهد صالح نعمة242612

142إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىمريم زيارة عبدالحسن67504

143إعدادية2الهدى 22830ميسانأنثىسوالف عادل عبدالجبار150973

144بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىوفاء جبار عباس151415

145بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىرجاء حسون فليح143989

146بكالوريوس2الهدى 22830ميسانأنثىنجاة يوسف عبد149162

علية حسن المي70493
147دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثى

148دبلوم2الهدى 22830ميسانأنثىابتسام عبدالكاظم نارص143980

1بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرفوزي حواس صفوك299762

ر مجبل جميغ187089 2بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرحسير

ر كريم282133 3بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرجمعة حسير

ر303055 4بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعادل منشد حسير

5بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرحسون خلف فياض291667

6بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرستار صاحب عبدالرضا281884

ر304273 7بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكررسول جمعة حسير

8بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي شامي عبدالرضا187783

9بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعادل كاظم اجابر491691

10بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعالء عبدالكريم نعيم47646

ي188022
11بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرنصار جير حسونر

12بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرمنتظر عبدالحسن بدن49562



13بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكراحمد مزعل غضيب303562

14بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرداود سالم جاسم187180

15بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرجهاد نعيم سالم189296

16بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرمنتظر عبدالسالم حميد552375

17دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرنعيم حسون عزيز283702

18دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر علي موس367135

19دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكروليد خالد يارس49139

ي49236 20دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرجواد كاظم لعيثر

21دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرحسن قاسم عبيد187838

ر283824 22دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرعباس فرحان حسير

ر اميش560176 23دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرزكي حسير

24دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر هادي جبارة552603

25دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد قاسم هبيلة303816

26دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرصائب سليم كاظم554582

27دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرعلي عباس حسن303706

28دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكروسيل جباره صفوك283910

29دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر جفطة شندي282739

30إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرقاسم اجليب جير294152

31إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعبدالكريم نعيم عبدالحسن430164

32إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسن كاظم علي560171

33إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكراسالم عبدالزهرة مغناظ283144

ي560173
34إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمجبل عبدالكاظم كبانر

هان491759 35إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي عذار رسر

36إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكركريم عبدهللا تايه554574

37إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكررامي كريم كريدي282563

 غالي554583
ر 38إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد حسير

1بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرجعفر حميد حطاب302891

2بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعبدالهادي شامل حسون33373

3بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي جعفر علوان282216

4بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكراحمد رحيم يارس33808

5بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر مركب فرحان188178

ر187182 ر خلف عبدالحسير 6بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرحسير

7بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي طاهر جعفر291743

8بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرضياء رعد جبار189005

9بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي هاشم جواد50729

10بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكركرار خزعل سميت514539

11بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرجاسم محمد عبدالزهرة187960

12بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرسيف الدين علي قاسم514471

13بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعقيل كاظم عذافة187873

14بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكراحمد غايب صدام187155

15بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر علي شامي188116

16بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعالء كريم عاضي36683

17بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرميثم فري    ح محمد294291

18بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد صباح كاظم514543

19بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرامير محمد مجبل491749

20بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرحسن فاضل مجبل281851

ر حسن35732 21بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي حسير



22بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكركرار ازغير جميغ188170

23بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد صادق عبدالهادي جالي187141

24بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكررعد احمد فاضل187895

25بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر عبدالزهرة مغتاظ189241

26بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد قاسم نور49178

27بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكراركان هادي جبار50379

28بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعماد عبدالرحيم خزعل189298

29بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرجاسم محمد مشمول49506

ر حنون33308 30بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرايهاب عبدالحسير

31بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرصالح محمد جودة187110

32بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد صباح سلمان302582

33بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرمهند جمعة صير188156

34بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكركرار كريم نعمة188444

35بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرقاسم كريم جوجي49209

ر37668 36بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي كاظم حسير

37بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرجاسم محمد مهيوش189167

ر554572 38بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرسجاد محمد حسير

39بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي نايف خشن281971

40بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكررسول كريم اسماعيل187169

41بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرجاسم محمد عبد49384

42بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي محمد عبدالزهرة189101

43بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكررسول صالح كريم47849

44بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرسجاد فاضل مجبل303743

45بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكررسول كيلو عليوي282472

46بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكراحمد سالم فنجان189034

ر187924 47بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرجعفر محمد حسير

ر مجبل187093 48بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكرعلي حسير

49دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرعلي حميد عنيد303351

ر50197  كاظم حسير
50دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرمصطفر

51دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرجرير عبدالزهرة مغتاظ187829

52دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد جبارة صفوك283928

53دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرمصطفر محمد عبدالحافظ366722

ر187860 54دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرعمار عبداالمير حسير

55دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر زغير جميغ295934

56دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكرعالء عادل جربو37416

57إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحسن مجبل منيصب50499

58إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسن علي مجيد188965

59إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكراحمد حسن هاشم514533

60إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد عبدالحسن بدن49619

61إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرسجاد علي عبعوب514503

ي187149
62إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكراحمد كريم راضر

63إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمدباقر عبدالهادي جالي187129

 عبدالرحيم جالي283587
ر 64إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرالحسير

ر غانم304228 65إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر عبدالحسير

66إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكريوسف محمد محيبس46948

ي مجيش36754
67إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكررسول بث 

68إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسن مهدي صاحب189052



69إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر نعيم كاظم367084

70إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر وادي محيسن491779

71إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر دعيم حمدان304060

72إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعدنان خزعل فنيطل189037

ر303501 73إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرانمار عبدالزهرة حنير

74إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر جاسم ثامر48943

75إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكركرار جاسم ثامر33445

ر نارص منشد48623 76إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسير

ر عالوي منشد48688 77إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسير

78إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكركاظم عبدالمحسن كاظم49252

79إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرسجاد حسن عطوان514486

80إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر عباس طاهر282256

81إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد كريم محمد45897

82إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعباس رحيم محمد291603

83إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعباس حاتم رسن33353

84إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعباس عدنان وارش302548

85إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرجواد دينار خزعل189305

86إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرقيض عبدالسالم حميد188451

87إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي هادي عبدالرحيم187063

88إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرجعفر عادل جربو45686

89إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد بداي فنجان430056

90إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد مهاوي عطوان50404

91إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكراحمد كاظم شبار189012

92إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي حسن شاطي303443

93إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد عبدالسالم حميد188998

94إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرسعد خلف عيال304091

95إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرالحسن علي جالي188189

ر284007 96إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرضياء علي حسير

ر سعد كريم189272 97إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسير

98إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكراحمد رمضان حسن48791

99إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعباس احمد عساف491771

100إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكركميل مكي كاظم187082

ر304256 101إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحمزة محمد حسير

102إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكررحمن محمد رحيم45809

103إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرسجاد محسن طعمة47814

104إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسن مهدي جليب187086

105إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد نعيم سالم291696

106إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي كريم اجليب48032

107إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمسلم عقيل عبدالرضا187908

108إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي فيصل مجيد188455

109إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكررسول مالك صخر282178

 علي50279
ر 110إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحمزة تحسير

ي187808
111إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي كريم راضر

112إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسن جاسم شتال188081

113إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعادل خضر حميد367272

هان ثامر46870 114إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرجاسب رسر

ي188102
115إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرضياء رعد ثانر



116إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر جمعة صير187191

117إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرساجد الزم رحيمة187106

118إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكريعقوب يوسف عباس189055

119إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي حواس صفوك188084

120إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر منصب فرحان367360

121إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر قاسم كاظم187740

122إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكركرار علي ماهور189019

123إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرهيمن عماد محمد49708

124إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحسن داود جعفر283733

125إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرسامر سامي كاطع33632

126إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمصطفر نعيم مطلك397601

127إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمود جواد وادي37149

128إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمنتظر عدنان حمود187066

ر291642 ر جمعة حسير 129إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسير

130إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعباس خضير جبل189302

ر طعمة188949 131إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكررسول عبدالحسير

132إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحمزة نعيم حسون189118

133إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمجتثر احمد جمعة46416

134إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمود هاشم ثجيل47949

135إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد حسون طاهر282425

136إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمصطفر هاشم جواد189210

137إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمرتضر هاشم جواد303203

138إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكراحمد محمد جوده188008

139إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعايد حنون فاضل302501

140إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحازم جاسم محمد187995

141إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكراحمد جمعة صير430486

142إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكروسام جمعة جليب187114

ي46765
143إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر احمد راضر

144إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعباس مهدي جليب189198

145إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي عبدالزهرة رحيمة303976

146إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرسجاد حميد علي514518

147إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرهادي بدر ربيع46823

ر حيدر188462 148إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحيدر حسير

149إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد عبدالسادة زناد514450

150إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعبدهللا حامد علي283187

151إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحمزة جودة نارص188967

ر49288  كاظم عبدالحسير
152إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمصطفر

153إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكركرار علي احمد189214

154إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكريوسف اباذر حيدر429863

155بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانذكربدر خنيفر واوي491705

156دبلوم2الكحالء 32834ميسانذكروليد خلف سلمان491696

157إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرجواد عبدهللا تايه33472

ر مطر303644 158إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكربسام حسير

ي مرهج188148
159إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرحسن راطر

ي283800
ي ماضر

160إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرمحمد راضر

ر49831 ي كاظم حسير
161إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرراضر

162إعدادية2الكحالء 32834ميسانذكرعلي ماهور فرج49765



1دكتوراه2الكحالء 32834ميسانأنثىنازك نعيم عبدالحسن491712

2بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىرغد عبدالهادي جبار37078

3بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىضخ صالح رحيم283351

4بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىهدير جبار كريدي188986

5بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب عبدالة مبادر50136

زهراء عبدالرحيم جالي554567
6بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثى

ر33854 7دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىهاجر دينار حسير

ي موس189279
8دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىنضال راضر

ق قائد عزيز50243 9دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىاستير

10دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىابتسام مجر محمد282102

ر189142 11دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىنجاة جبار حسير

12دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىارساء غازي عبدالكريم560179

13دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمة غايب صدام304291

14إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمة جاسم شتال554577

ر شايع189154 15إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمه حسير

16إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىشيماء رحيمة كاوي560169

17إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب احمد عبدالكاظم560148

ر خضير عباس560166 18إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىياسمير

19إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىقدس كاظم جلوب366488

1بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب هاشم جواد50337

نور عبدالكريم جالي49878
2بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثى

3بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىغدير جاسم حلبوت554560

4بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىلينا عادل جريو37267

فاطمة عبدالهادي جالي282854
5بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثى

6بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىشيماء جمعة عباس283391

7بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىنبا محمد جاسم50744

8بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىصفية احمد عبدالمحسن189283

9بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىايالف احمد عبدالرضا303836

10بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزهراء هاشم جواد189265

11بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىهند كاظم خريص304174

ر187120 12بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزهراء طالب حسير

13بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىاسماء قاسم خملس283983

14بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىنور عبدالكريم نعيم430347

15بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب كريم علوان189066

ي جبار50166
16بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىايات راضر

17بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىنبا عبدالمحسن كاظم37458

ر291627 18بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىحوراء جمعة حسير

هديل عبدالرحيم جالي283468
19بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثى

20بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىشيماء طاهر منشد554585

ي داود33999
21بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىدعاء راضر

22بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزمن عبدالرضا بوهان33910

23بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىنوال رسي    ح دوي    ج33959

24بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب نايف خشن282038

ر189291 ي ياسير
25بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىسمية ثانر

26بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزهراء محسن فلخي189093

ي محسن294197
27بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىايمان راضر

28بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىدعاء صباح نعيمة187074



29بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىاديان رحمن صبيح50309

30بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب محمد عبدالرضا50705

31بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىنور خالد يارس283954

32بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب عبدالرحيم جالي283639

ر عبود554555 33بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب حسير

34بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىايات رحمن صبيح188972

ق عقيل عبدالرضا303862 35بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىاستير

ي محيسن187882
36بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىارساء راضر

37بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىغدير جابر كريدي189183

38بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىاالء محسن فلخي189082

39بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىدعاء رحيم سدخان304211

40دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىرنا طالب خزعل45720

ر37214 عذراء علي حسير
41دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثى

42دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىاثمار حسن عطية281821

43دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىمروة طالب خزعل430269

44دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىشهد محمد جاسم33886

ر282406 45دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىهدى اسعد حنير

46دبلوم2الكحالء 32834ميسانأنثىزهراء خالد يارس47787

ر36618 47إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىسجا اسعد حنير

48إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمة الزهراء جعفر مطشر46367

49إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىرباب جعفر كاظم304148

50إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىحنان كريم علوان187056

ي302641
51إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىرقية محمد راضر

52إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمة حسن عطية281753

ر46695 ر فرحان حسير 53إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىبنير

فاطمة عبدالرحيم جالي283410
54إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثى

55إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىنورالهدى عقيل عبدالرضا189248

يف نعمة50582 56إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىنورالهدى رسر

57إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىمعصومة نارص درباش49454

فاطمة علي عذار491786
58إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثى

59إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىجنان شمل هنيد304001

ي302684
60إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمة محمد راضر

61إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىداليا خالد جاسم48968

ي302804
62إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىكوثر حسن راضر

63إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىايات عباس خالد187166

64إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىهاجر عادل موس303789

65إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمة عباس علي48738

ر وليد جمعة188438 66إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىبنير

67إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىنورالهدى حسن عطية281405

ر491765 68إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىمروة كاظم حسير

69إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب حسن عطية281342

70إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىزينب خالد يارس46647

ي49029
71إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمة محمد راضر

72إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىفاطمة محمد جاسم46474

73إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىزهراء قاسم عبيد283880

74إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىاخالص جبارة صفوك283975

75إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىهدى كريم عطوان187102



ر عطية294238 76إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىسارة حسير

77إعدادية2الكحالء 32834ميسانأنثىعذراء عباس عبدالزهرة188194

78بكالوريوس2الكحالء 32834ميسانأنثىوصال عبدالرضا بوهان299731

1دكتوراه2قلعة صالح 32835ميسانذكرعدي جاسم محمد348564

2ماجستير2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي نعمة لفته554783

3بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد ريسان خنجر350895

4بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكررائد عبدالوهاب طه397203

5بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركاظم جاسم محمد354390

6بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكررائد عاضي جبار349433

7بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمؤيد قاسم حسن305679

8بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهند قاسم حسن354699

9بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرقاسم عبيد عبدعلي511185

10بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس غازي جاسم511144

ر سيد290987 11بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي حسير

ر511135  علي حسير
ر 12بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرتحسير

13بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرفاضل عباس عبدالسادة354726

ر511177 14بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر علي حسير

15بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركاظم قاسم جليب291011

16بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرغزوان محمد عبدالكاظم305237

17بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد طعيمة محيسن221537

ي305812
ر جبار راضر 18بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسنير

ر عبدالسادة232465 19بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد حسير

20بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمود طعيمة محيسن354818

21بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر صابر جعفر305219

22بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرماجد حميد زغير398010

23بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرستار خلف عيىس221650

ي511243 ي عبدالسالم صير 24بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرصير

25بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد فالح كطو305454

ر شياع حميد235261 26بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

27بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد مطر حنش352622

28بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرصفاء عبدالمهدي جلوب554726

29بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسعد حمادي بجاي554642

ر305465 30بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرياس فاضل ياسير

ي سعد305379
31بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسعد واسر

32بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي حامي غي 232609

33بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرجير خلف عيىس397056

34بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعماد محسن ناطور347577

35بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي عبدعباس يارس212612

ي554720
36بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر جبار راضر

37بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي حمودي مشالي221685

38بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسيف صالح محمد232685

39بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد نجم عبيد232438

40بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرابراهيم قاسم جمعه305618

41بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد علي بدر350540

42بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد هادي صالح234056

ي عذير397975 43بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد العيثر

44بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد رعد نعمة352477



45دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعبداالمير خلف عيىس234412

46دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعبداالمير اوحيد طارش232235

47دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعدنان لفته حميدي350934

ر354234  علي حسير
ر 48دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسنير

49دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر عبد هللا عبد الوهاب511126

ي511136 50دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرباسم عباس محثر

51دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكررائد صبيح صالح511224

52دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر نجم جاسم234283

ر غضيب234615 53دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعالء حسير

54دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد عبدالزهرة عبدالحسن397913

ر عباس عبدالسادة348767 55دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

56دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي كاظم يوسف234799

ي جابر511165
57دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي راضر

58دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي عباس عبدالسادة348848

59دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمود نعيم فاسم305608

ر290993 60دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد جبار حسير

61دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس فرج خماس232334

62دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر جاسم وريوش353489

63دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهدي سالم زياره305664

ر354408 64دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحمزة عبدالكريم ياسير

65دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد جاسم كزار554693

66دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرصباح سالم زياره305629

67دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد عبد طالب305557

ر صالح لفته221638 68دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

69دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد جاسم خنجر352381

70دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرضياء عجيل محمد554718

ي554733 71دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي عبدالسالم صير

ي221586 72دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمنتظر محمد ناجر

73دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد جواد حمدان351871

74دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسام علي حسن291027

75دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكروليد حسن مهدي511125

76دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمود ريسان خنجر351904

77دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد لفته صلبوخ221671

78إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرماجد جبار عبدعلي511145

79إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرسالم حمادي كشيش291023

80إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرخالد غريب عبد397624

81إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي حامد مجيد232142

82إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمالك سعيد لفته305263

83إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد كاطع كريز314072

84إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمؤيد صبيح محسن305496

 صالح لوكي305313
1بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر

2بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس خيون شبيج221539

ر عذافة305333 3بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي حسير

ر396991 4بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكررسول حسام ياسير

5بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس محسن فزع234604

ر عذافة305322 6بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسن حسير

7بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعبدهللا قوري عسل234159



ر397524 8بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد حسام ياسير

9بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمود فاضل لفته305866

10بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار عبدالرحيم جلوب352841

11بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد حميد طعمة350645

12بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد سالم جعفر350206

13بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهدي حسن جاسم305844

14بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرريسان صبيح محسن234035

15بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد جبار حميد232247

16بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحمزة عباس عبدالسادة351942

ر232224 17بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد رحيم حسير

18بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي سالم حطاب305487

19بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكررسول الزم حسن351253

20بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد وارد حميد234104

21بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد صباح لوك354127

ر صبيح291004 22بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد حسير

23بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس عيدان حريجة234894

24بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرضياء علي احمد290959

25بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر جاسب خليفة305255

26بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعقيل عبدالحسن جمعة305848

27بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار كريم محمود353301

28بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد عبدهللا عبدالوهاب221567

29بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد حمود ابوالهور305874

30بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد عبدالكريم هاشم305212

31بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس غالب حطاب305542

32بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر نوح محمد305783

33بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد خالد احمد234884

34بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرفالح حسن ناطور221679

ر هاشم511139 35بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركاظم حسير

36بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار حيدر خالد554686

37بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد دختور زرزور234796

38بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكريارس علي احمد290974

ر ضياء محمد305703 39بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

40بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهيمن ياس خضير221676

41بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار حمود علي234187

42بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكريوسف ذنون يونس305647

43بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكررسول هادي مجيد234719

44بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرخضر زيارة عسل349408

ر352432 45بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعمار عادل محمدحسير

46بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر خلف جير232207

47بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد نعمة لفته234885

ر قاسم جليب291014 48بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

49بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد كاظم محمدجواد234231

50بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعبدهللا علي عتيوي353115

51بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد رمضان سماري221684

52بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمرتضر جاسب عبدالحسن397471

53بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرفهد صالح مهدي221681

54بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرزين العابدين حسن فيصل221655



55بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسيف طارق كاطع234786

56بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد جير خلف221633

57بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس قاسم عبيد305413

58بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرفؤاد بنيان خليفة348448

59بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرجاسم محمد عبدالسميع221678

60بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرصادق جاسم خنجر352538

61بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد جير خلف234597

ر ناظم هادي221682 62بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرامير

63بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرصادق عجيب جير534952

ر350252 64بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهند طارق عبدالحسير

65بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس فاضل يارس511181

66بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس زيارة لفته349065

67بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد محمد مجيد349714

68بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد نجم دغيور352707

69بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار وارد حميد353152

70بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد عبعوب دعيج352510

71بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار حيدر لطيف232621

72بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد رسن عبيد305519

73بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر ستار جبار233997

74بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرسيف علي غازي232296

ر349687 75بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار علي حسير

76بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرايش مازن جاسم349933

77بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر حسن ناطور221680

78بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعماد كريم حميد234116

ر305526 ي حسير
 
79بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي باق

80بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر عبدالرزاق جلوب348400

ر351195 ر زبير 81بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرجاسم حسير

ر ماجد غريب397495 82بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرامير

83بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد عبدالمحسن عبدالسادة397699

ر عبدالرزاق فزع351986 84بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسنير

85بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرانس مالك طه351438

86بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد فيصل نعيم305268

87بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمرتضر عبدالكريم اسماعيل511212

88بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهيمن مهدي صالح234808

89بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرصفاء مهدي بداي305508

90بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر حمودي مشال221658

91بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر رائد عبدالوهاب397278

92بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرعقيل محسن فزع351607

93دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحمزة خزعل سباهي234838

94دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار خلف خنجر398114

95دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد عاضي جياد351171

ر اعويز305305 96دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرمالك حسير

ر هادي لفته352584 97دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

98دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرقتيبه نوح محمد353624

99دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرجعفر جاسم خنجر234576

100دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد ماجد عبدالواحد234811

101دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعقيل ماجد لفته305797



ر شيال عبد353014 102دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

103دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي شامل محمد305590

104دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرجعفر حامد جعفر290989

ر عبدهللا221585 105دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي عبدالحسير

106دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي محمد احمد554675

107دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر علي حسن231899

ر صادق وحيد232453 108دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

109إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد كاظم شنته354796

110إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعبدهللا عبدالحليم جلوب234587

ر عبدالحسن جمعة234096 111إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

112إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكراركان نجم عبود231916

113إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد جاسم خنجر234568

114إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرالمصطفر عماد احمد554671

115إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر محمد قاسم350603

116إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد رحيم سالم511221

117إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي اباذر محمد232265

118إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر فايق اسماعيل234890

ر فرج خماس221659 119إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

120إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار علي حطاب350972

ر حواس صفوك352039 121إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

اوي350712 122إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرجليل رحيم شي 

123إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي حسن عودة511159

124إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعقيل نوري عبدهللا353879

125إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرباقر محمد مجيد232492

126إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكريارس كريم عبدهللا350416

127إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد عبدالزهرة عبيد354050

128إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحازم كريم عبدهللا232282

129إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرجعفر علي حطاب349154

130إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي كاظم عبدالسميع234882

131إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسن علي سماري350758

132إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد قاسم حسن352282

133إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار محسن مهدي350472

ر كاظم نعيمة232519 134إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

135إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعبدالرحمن نجم عبيد511238

ر خضير قاسم554630 136إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

137إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر عبدالزهرة عبيد354060

138إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس عبدالحميد جبار397575

139إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعالوي ماجد شبوط350850

140إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهدي محبس علي363237

141إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي ظاهر عبيد212529

ر باسم عبدالجليل291008 142إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

143إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر كاظم مزود314069

144إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحازم مسعد حسن397248

145إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد سالم عبدالوهاب495678

146إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد هليل مطشر351387

147إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد مهدي محسن234879

148إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحازم ريسان حسن511132



149إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمنتظر جير حطاب349000

ر349982 150إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي عادل محمدحسير

151إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرموس كاظم خلف305389

152إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار صالح لوكي305287

 علي عبدالمحسن351555
ر 153إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

ي234883 154إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار هاشم عبدالنثر

155إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي كريم حلو234816

ر صباح جبار305770 156إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسنير

157إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس جبار كريم554639

158إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعبدالكريم محسن مهدي234873

159إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمرتضر كريم كاظم231943

160إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد جبار جواد234065

161إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي حيدر خالد554749

162إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد ماجد جبار511147

163إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرموس كريم حنون352150

164إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس فرحان ناطور221668

165إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس ياقوت هليل291033

166إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي عبدالكاظم محمد221670

167إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد زيدون قاسم305301

168إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمدعلي محمود عبدالرضا397342

169إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر فالح كطو306040

اوي351726 170إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهدي رحيم شي 

ي221584
171إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمرتضر عودة واسر

172إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركاظم مسعد حسن397317

173إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكررسول صباح جمعة349286

174إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد علي شكور عبدالمطلب353095

ي349765
175إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد كريم جونر

176إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمهند حسن ناطور231958

177إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمنتظر حميد طعمة348919

ر نعمة يارس234843 178إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

179إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد مصطفر عبدالحميد305752

180إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار فيصل واجي554701

181إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحيدر قاسم محمد511137

182إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد مركة ناهر554710

 علي سماري349540
ر 183إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

ر جبارة511198 184إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار حسير

185إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي نجم عبيد290956

186إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد سلمان عباس290985

187إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد فيصل واجي221575

188إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكررسول كريم عبيد348370

189إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرميثم احمد حسن511151

190إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعبدهللا نعمة يارس305531

ر511239 191إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرغيث علي حسير

192إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحميد كاطع كريز398080

193إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار نجم دغيور511192

194إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعلي داود عبدعلي305447

 علي كنوش290979
ر 195إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير



ر مهدي كاطع290983 196إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

197إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمنتظر طالب صالح398048

198إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد صالح مهدي511128

199إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد جعفر خالد397941

 علي قاسم511166
200إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر

201إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرجهاد خضير مريدي290957

202إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكركرار كريم عبيد234451

203إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمد سالم حمادي291030

ر ياس خضير221675 204إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسير

205إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمود عبدالرزاق جلوب221673

206إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد حسن فليح511209

207إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس علي رسن221657

208إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرامير خضير قاسم234778

ي هاشم كريم305547
209إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرهانر

210إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد جعفر عتيوي352678

211إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرسجاد علي عجيل234827

212إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحسن سالم جاسم291000

213إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرحسن نجم جاسم234801

214إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمرتضر كاظم مزود234494

215إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمصطفر كاظم شنته349599

216إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمرتضر مازن جاسم351113

اوي351697 217إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرمحمود ناعم شي 

ر305599 218بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانذكرداود سالم حسير

ر عبدالسادة221683 219دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرعباس حسير

220دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكرنعيم زيارة قاسم397833

221دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانذكركاظم عطوان داود252773

222إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكراحمد كاظم جاسم305200

223إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانذكرقاسم هادي نور397739

1بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب محمد عبدالحسن221654

2بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهناء نعيم رحيمة305742

ر زايرباشاغه232255 3بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىكريمة كير

4بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنداء سلمان اعليوي305585

نور علي الزم305692
5بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

6بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسهام سلمان اعليوي305777

ر397086 7بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىعذراء كاظم حسير

ي حميد234889 8بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىعذراء صير

9بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىميس جاسم داود305351

10بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسخر عبدالكريم هاشم354745

11بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىامل حميد حطاب353455

ر232369 ر عادل محمدحسير 12بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىياسمير

13بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىافراح طعيمة محيسن353271

14بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىميعاد فرج خماس397125

ر234139 15بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىوفاء جبار حسير

16دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىكاملة حسن طعمة350337

17دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب عطوان داود290995

18دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنعمت شكر محمود511167

19دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىرجاء صبيح زنيد511180



20دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسوسن يار احمد511218

21دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسناء هاشم محمد350118

ي511176 حسناء حسن لعيثر
22دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

23دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهدى محمد عبيد511172

24دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىلمياء قاسم عبدالرحيم397807

25إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىارساء محمد عبدالحسن221653

26إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىعبير صباح طه221652

27إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىايثار سالم جعفر352215

1ماجستير2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهدى اباذر محمد221647

2بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىفاطمة ياس خضير221674

3بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىوديان جاسم خنجر352328

4بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىايالف عبداللطيف محمد252774

5بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء خضير درول353556

6بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىخالدة نعمة رويشد221636

7بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسارة نوري محنة511143

8بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىندى عباس جلوب305247

ي بداي221663 9بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنورالهدى صير

ر حطاب231978 10بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهالة حسير

ر352919 11بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنور جواد ياسير

حوراء علي احمد234891
12بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

13بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىرغدة محمد جواد305371

14بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىايمان صير جير221672

15بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىمياسة خزعل سباهي354269

نورس علي الزم290950
16بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

17بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب علي محسن511141

18بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنور كريم عبدهللا348942

19بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنورة كاظم نعيمة234126

20بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب كريم شجر554740

ي بداي221662 21بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهديل صير

22بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىغفران عبدالمهدي جلوب352966

23بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهناء عطوان داود511174

24بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب حمد بجاي554781

ي305190
25بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىمروه جبار راضر

ر397666 26بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب علي حسير

27بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىايات عبدالمطلب علي234888

28بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىقمر سالم عبدالرضا234748

ر حطاب290971 29بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهديل حسير

ق علي جمعه352112 30بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىاستير

31بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىدعاء ريسان صكبان352076

32بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسارة جمعة جير234846

33بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىوجدان قاسم دختور305522

ر397777 مكارم علي حسير
34بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

35بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىدنيا كاظم حميد349091

36بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىارساء عبدالكاظم محمد221640

37بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنور ضياء محمد305711

38بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهدى محمد عبدالسميع221677

39بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىصابرين حسن محيسن349568



هاد217385 40بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىرغد زويد رسر

ر353794 41بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىارساء كاظم حسير

42بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب جير خلف234823

43بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنور خضير درول305941

اشواق جبار عبدعلي511138
44بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

ر221669 45بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىايات مالك عبدالحسير

46بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىختام فرج خماس234250

47بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء امير طعمة234765

48بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىعلياء مجيد نارص234792

ر305969 49دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىدعاء كاظم حسير

50دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىابتهال شامل محمد305604

مروة علي رحيم305851
51دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

52دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىغفران جعفر طاهر23209

53دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىدعاء مالك عبدالصاحب234887

54دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسناء عطوان داود221667

 علي511205
ر 55دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىرؤى حسير

56دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىصبا طالب طه353986

57دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسها شعيب محمد221642

58دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىعذراء شعيب محمد221645

59دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنشين علي فالح221661

60دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء ضياء محمد511196

61إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىجمانة وارد حميد353202

62إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهيام غانم عبود221656

63إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىشهالء حامد مجيد232182

 علي234014
ر 64إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء تحسير

65إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنبأ جعفر طاهر234729

66إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء طعيمة محيسن234880

تبارك علي رسن349659
67إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

68إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسخر فاضل عبيد347707

69إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىضخ عباس سلمان344056

نور علي جاسم271666
70إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

71إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسارة كاظم شياع560848

72إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىارساء صبيح دنيار511163

73إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىرسى اباذر محمد221535

74إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهدى عباس جلوب347621

75إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىكفاية رحيم حطاب234878

ر350513 76إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسارة محمد زبير

سارة علي رحيم234369
77إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

78إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىعال حيدر لطيف232556

ر حطاب234390 79إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىاسيا حسير

80إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء قاسم دختور290966

81إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسارة قاسم رسن348819

82إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهبةهللا صالح سالم290953

83إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزمن عبدهللا عبد232673

84إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىاية عالء محمد396973

85إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىاالء قاسم دختور291037

86إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسجا عباس سلمان342076



87إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىطيبة جبار احمد234868

ر عباس221665 88إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىرسل تحسير

89إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء سعد حمدان554659

90إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىغزوة كاظم شياع511130

يف348681 91إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىاسماء طاهر رسر

92إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىمثر محمد عبدالحسن347665

سوزان علي عبيد234712
93إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

94إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنور حميد طعمة348958

95إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىفاطمة جير خلف354748

96إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء عبداالمير اوحيد305280

97إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب حسن ارحيم232214

98إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهيفاء حواس صفوك221660

99إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىايات طارق كاطع352797

100إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىايمان ابراهيم خضير233986

ر348889 101إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزهراء جواد ياسير

102إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىتبارك صالح سالم290951

103إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىضياء سالم عبدالرضا234862

حسناء علي احمد305293
104إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

105إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىنورالهدى فيصل قاسم511201

106إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهبة ماجد عبدالواحد291017

ر فالح221643 107إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىوسام حسير

ر221587 108إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىشهد مالك عبدالحسير

ر232324 109إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسارة عباس حسير

ر351039 ي حسير
 
110إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىابرار باق

111إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب فاخر سليم348475

112إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىدعاء فاضل حسن221664

113إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب محسن حلو554759

ر عباس221666 114إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىطيبة تحسير

115إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىمها مهدي صالح232345

116إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىهناء دختور زرزور233969

117إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىاالء حسن هاشم351347

ي234854 شهد علي ناجر
118إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

119إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىزينب حمود علي351648

120بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىسوسن حسن كريم353864

121بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىوسن حسن منصور397410

122بكالوريوس2قلعة صالح 32835ميسانأنثىرجاء عويد ثنوان232639

سعاد عبدعلي عبد234049
123دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثى

124دبلوم2قلعة صالح 32835ميسانأنثىحياة غانم كاظم234881

125إعدادية2قلعة صالح 32835ميسانأنثىفاطمة رعد حمدان511178

ر محمد340835 1دبلوم عالي2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي حسير

2بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن خيون اجريو511066

3بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسامي حريب خلف219995

ي محمد خضر309214 4بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرصير

ر جحو مري309468 5بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

6بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي فيصل عبدهللا219891

7بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعبدالقادر هاشم قاسم340362

ر333116 8بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي كريم حسير



9بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرجواد خلف عبيد511437

10بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرهادي كمون جابر421900

11بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد جواد لفته332860

ر351952 ي اسماعيل ياسير
12بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحف 

13بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد هاشم محمد219756

ي حمادي309184
14بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسعد شمخر

ي220074 15بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعالء كريم لعيثر

ي220090 16بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراثير علي لعيثر

17بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد رحيمة عيىس308958

18بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمخلد فاضل علي220020

ي جاسم351059 19بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمود لعيثر

20بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعالء محمدعلي حسن219702

21بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد صادق حسون219730

ي220113 22بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي هادي لعيثر

23بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرفاضل هاشم اسماعيل422357

24بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرستار جير خالطي351789

25بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرخالد نجم عبدهللا219961

26بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرزيدون خلف كلش308938

27بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحيدر كامل محمد533995

28بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسالم عبدهللا حسن219682

29بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحازم كريم جاسم423185

30بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحاتم عبدالكريم طاهر309019

31بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرصباح غازي علي332977

32بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد عبد حنظل534002

33بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرانور سليم نارص340403

ي351180
 
ر عادل رزوق 34بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

35بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمرتضر صباح طعمة341606

36بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرذوالفقار جميل رشيد422712

37بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد عبدالحسن مشعل341976

38بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمهدي عبدالحميد مهدي350629

39بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس رسن مذبوب310199

ي340636
 
40بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد عادل رزوق

ر اسماعيل هاشم451557 41بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

 علي حريب340581
ر 42بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

43بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكركرار باسم عبد422314

44بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرفراس سالم جلوب350689

45بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكروسام جوج حاشوش310152

46بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن عبدهللا كاظم311671

47بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمرتضر محمد مذبوب220053

48دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي امهاوي عبدعلي352720

49دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي سويد مجيش309188

50دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي عاشور لويم351374

ر219822 51دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرعالء فخري حسير

52دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرمؤيد محمدعلي حسن334160

ي351751
53دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد محمد ثانر

54دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد كريم عباس332651

55دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرماجد كاظم عيىس309133



56دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرحامد قاسم محمد309169

57دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرسامر فيصل طعمة311847

ر عبدالزهرة عاشور423214 58دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

59دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرخالد نعمة مزعل332432

ر351487  علي حسير
ر 60دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

61دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكررياض جبار محمد350928

ي341389
62دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرصادق رشيد منان 

63دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي كاظم عيىس350958

ر219783 ر فخري حسير 64دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

65دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرصبيح حسون حميد341812

66إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكركاظم محسن محمد220164

67إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحيدر كريم عباس309526

68إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعالء حسن شوي    ع332625

1دبلوم عالي2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد ميثم طاهر333836

2بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكربهاء جواد خلف308942

3بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكررشاد كاظم مطشر340767

ي219666
4بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس عبدالزهرة راضر

5بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرابراهيم محسن رصوط310081

6بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد عاضي صير219012

7بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر جواد شليو422729

8بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمرتضر خالد كاظم310122

9بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرجعفر محمدحسن كاظم533999

غام يوسف محمد219806 10بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكررصر

11بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمنتظر عبدالرضا عبدالسادة219793

12بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكركرار غانم عبد219849

13بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد صباح طعمة211271

14بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد خالد نعمة332389

15بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرصادق محسن عطوان333026

16بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد حسن جبار309777

17بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد عباس فرج219888

18بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسالم بوهان طارش219965

19بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسعيد مزهر قاسم220013

20بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحسان محسن اسماعيل218946

21بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمهند عودة مالك332742

ر ميثم طاهر333225 22بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

ر سلمان حاتم220234 23بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

ي309441
24بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحمزة رسحان متانر

25بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرانور خلف عبدهللا334556

26بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمجتثر عباس خنجر219787

27بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد جبار عودة340444

28بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي رحمة فري    ح309206

29بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس قدوري لطيف219916

ر310045 ر شنير 30بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن حسير

31بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمنتظر سليم عوده310063

32بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن كاظم فرحان332936

33بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد عبدهللا نعمة333905

34بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمالك جاسم محمد219938



35بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرجاسم مالح اجليب219946

36بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرصالح جبار حسن219912

ي309367
37بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي عبدالواحد ثانر

ر جاسم340798 38بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي محمدحسير

39بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي جمال والي332988

ي كرم خلف340368
40بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرراضر

41بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرضياء حامد كريم309618

42بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمرتضر حبيب زايد340498

ي طاهر422673
43بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد راضر

44بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي سلطان هميان311707

45بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد كريم محمد219898

46بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمهيمن عادل فنجان342085

ر صير محيسن340866 47بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

48بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمنتظر كريم جبل334363

ر يارس333188 49بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكركرار امير

50بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد رحيم جبار332448

ي333251
51بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحميد كاظم ونر

52بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي جبار زغير511615

53بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي محسن عطوان333067

ر219905 ر شنير 54بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرباقر حسير

55بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي حسن حبش340376

56بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس كريم عباس332521

57بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرايهاب كريم مهاوي551518

58بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكريحثر علي داود218934

59بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد عباس زامل333144

60بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرناظم كاظم قاسم187840

61بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرالعباس عباس فاضل340555

62بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكررعد مزهر قاسم220238

63بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد سليم عودة333708

ر جابر308965 64بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكررياض عبدالحسير

65بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي كاظم غاسم340395

66بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد شاكر حرز309044

67بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعامر عباس زامل332995

68بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس محمد خليف421928

ي219894  علي لعيثر
ر 69بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

ر شاكر نعمة218932 70بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

71بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي صير محيبس332329

72بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرسعد نجم عبود340810

73بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراكرم مالك الزم218913

74دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر محسن اسماعيل333582

ر بريسم309806 75دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي حسير

76دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرمرتضر سلمان محمد340409

77دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرانور عبدالزهرة جبار310019

 علي جلوب333807
ر 78دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرتحسير

ر حسان333498 79دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكريوسف عبدالحسير

 علي ادهيم309704
80دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر

ر عبدالزهره خنجر220082 81دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير



82دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرحيدر سعدون حسون219818

غام خلف كيطان220064 83دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكررصر

84دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرجعفر حلو نجم309435

85دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد حلو نجم311723

ي مجر333871 86دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكركرار لعيثر

87إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمجتثر عبدالزهرة عباس220232

 والي بلص334000
88إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر

89إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي رضا ابراهيم309595

90إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد صبيح طاهر308894

91إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد علي جلوب340437

92إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر عالء عبد309039

93إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن علي جبار218831

94إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد احمد عبدالواحد341653

95إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر محمد خليف341788

96إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرباقر شاكر حرز309292

ر308910 97إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمهدي سالم حسير

98إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد خلف نخش218985

99إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعبدالكريم عالء عبد333481

100إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد فالح خلف308932

101إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرجعفر علي ادهيم333444

102إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر محسن حمود533998

103إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر فلخي حسب219955

104إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي حامد كريم309678

105إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد حسن عبدالرضا219881

106إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي عبد جريو423565

107إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرجعفر سعد جير309562

108إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي صبيح طاهر422566

109إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد علي امهاوي219761

110إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد عباس جبار308889

111إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكررسول سلمان عبدالسادة341948

ر قادر رشك421872 112إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

113إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد محسن عودة311513

114إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرهشام ازغير احريجه332314

ي حرب308896
115إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد وصفر

116إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي فلخي حسب219954

 علي امهاوي219779
ر 117إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

ر كاظم هاشم534000 118إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

119إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمؤمل خلف شنيشل219766

120إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي عبدهللا كاظم309498

ر طاهر309059 121إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد حسير

122إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي كاظم زغير218990

123إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرباقر علي خلف342013

124إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكركاظم احمد كاظم218882

125إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد صبيح جبار332563

126إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي عبدالزهرة عباس309014

127إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسيف الدين رائد حمودي333888

128إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد باسم عقيل423250



ي عالء محسن551454
129إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد تف 

130إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس سعدون جعفر332801

ي218976 131إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن هادي لعيثر

132إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي خلف جير220125

133إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرجعفر ستار جبار309392

134إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد محمد حميد423302

135إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرامير علي طاهر333159

136إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرانمار جاسم محمد308935

137إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي محمد اسماعيل341937

138إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرجعفر حسن وادي423514

139إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد عبد حميد311768

140إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد باسم زويد333291

141إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحمزة خلف جير219834

142إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن جبار عباس340682

143إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمنتظر هادي حامد219883

144إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعمار ستار جبار219879

145إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر عبدهللا كريم332789

ر صبخي ماهود309795 146إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

147إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد جبار غريب333693

148إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس محمد طالب332538

149إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكركرار صبيح عيدان308852

150إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي جبار عودة309742

151إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرفضل عادل فنجان418656

152إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي جاسم عبدالحسن340740

153إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر جاسم محمد309005

154إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر محمد دواي218871

155إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس جير معلة308900

156إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد عبدالكريم طاهر333548

157إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد جاسم خلف340671

ر309997 ر شنير 158إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرصادق حسير

159إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكريارس جمعة عبدهللا332779

160إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي جبار ازغير352555

161إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد سالم جبار551501

162إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن سلمان عزيز219845

163إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعبدالمناف عبدالزهرة توية308926

164إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعالء حاتم علي511414

165إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرامير عبدهللا كاظم211038

ر حنظل308868 166إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي حسير

167إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن خلف خضير333317

168إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد عبد حنظل340700

169إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد صبيح حنون340382

170إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس خالد حسن416621

ر محمد309734 171إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرصباح ياسير

172إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد درعم ديوان219842

ر محمد خليف219004 173إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

174إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرادريس احمد عبدالواحد423375

ر سفيح جاسم333330 175إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير



176إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن مازن عبدالزهرة308999

177إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرجعفر عبدالواحد سلمان333457

178إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد قاسم حنظل218922

179إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد جواد عمارة308907

ر جبار333798 180إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد حسير

181إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن جير ورور534001

182إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرجعفر علي رزي    ج511035

ي332795 183إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد داود العيثر

184إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرباقر قاسم حنظل218849

185إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد حسن شوي    ع332692

186إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد علي خلف340662

187إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد سليم نارص423438

188إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحيدر عبدالكريم منىسي218966

189إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعبدالكاظم كريم جبار309576

190إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرثامر عباس زامل333174

191إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمرتضر محمد عباس219948

192إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد صبيح حسون341869

193إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي حمزة صالح219715

ر محمد310096 194إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد ياسير

ر جبار219945  حسير
195إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمصطفر

ي219951 196إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمؤمل رعد عبدالنثر

ر218909 197إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعالء احمد عبدالحسير

198إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد درعم خلف309234

ر جاسم333819 199إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن امير

200إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرالحر محمد طالب332581

201إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي صباح طعمة203650

ي مجر333846 202إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسن لعيثر

ر حنظل416864 203إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد حسير

204إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحيدر علي ادهيم309122

ر عاشور340514 205إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد عبدالحسير

206إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرسجاد حسن حلو333269

ر جاسم218856 207إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي حسير

208إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحمزة جبار محمد309864

209إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكربسام ستار حيدر309253

 علي خلف340648
ر 210إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

211إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرعلي جواد عمارة422253

ر رياض قاسم342019 212إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

213إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد عودة جير309421

214إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرامجد سالم جبار333612

ر مزعل ارحيمة219797 215إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرحسير

216إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكررسول جوجي حاشوش333598

217إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرمحمد عبدالزهرة جاسم333513

218إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرباقر احمد عبدالواحد423350

219إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكراحمد هاشم اسماعيل219860

220بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكراحسان مشعل كريم533994

221بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانذكرعباس خزعل جاسم333573

222دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانذكرصالح حسن مذبوب309607



223إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانذكرجبار هاشم نور309825

1بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمها كاظم خابر341749

2بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمنال كاظم خابر341721

3بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء حبيب زايد333638

ي طاهر340855
4بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمه راضر

5بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىحوراء جواد كاظم351718

6بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنورا عبداالمير محمد219749

اق حريب خلف340347 7بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىارسر

شهد علي طاهر309931
8بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

9بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسخر صبيح طاهر219725

10بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسارة عامر عيىس414997

11بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىغفران فلخي حسب333048

زهراء علي قاسم533997
12بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

ي533996
13دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهرة مسلم جونر

ي كريم350994
14دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاعراف شانر

15دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىناديه كريم جاسم309176

ى بدر محمد332887 16دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىبشر

17دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاالء كريم مزعل332350

ي311752 انوار عبدالرحيم عبدالنثر
18دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

19دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسارة شياع موزان340710

20دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمروة نعيم زبون308991

ر خلف كلش342005 21دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىبنير

22دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة محمد جمعة218823

نبا جبار والي511044
23دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

24دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب جبار جاسم341671

نور علي سويد311636
25إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

ي340417 26إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنشين احمد عريثر

27إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىرجاء رحيم عجيد551429

1بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة خالد نعمة332419

2بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىكوثر كريم بدن333561

3بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىايناس عبدالجبار عبدالسادة333880

ر جمعة333083 4بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىهثر حسير

5بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىميالد محسن مالك309540

6بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب كاظم خابر340781

ر كاظم فرحان332820 7بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىياسمير

8بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمروة سهل عيىس219771

9بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاروى محمد كاظم220025

10بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىايمان سعد شاوي219892

11بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىايات عيدان غانم219910

12بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىهبة محسن امهاوي218964

13بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء جبار عمارة332490

14بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب علي خلف340609

فاطمة علي خلف340621
15بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

16بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىانغام فنجان اودية333131

ي طاهر422688
17بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىخديجة راضر

18بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمريم شاكر نعمة218930

ق عبدالواحد صدام552805 19بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاستير



ر حجو333686 20بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىحوراء حسير

21بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسارة سليم كريم219799

22بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسهام هاشم شويل219873

ر عاشور340508 23بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمنهل عبدالحسير

ين رحيمة عيىس311710 24بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىشير

25بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىابرار باسم عبد422332

26بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىدعاء عودة جير219669

27بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىايمان محمد طالب220056

ر عاشور340526 28بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب عبدالحسير

29بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىايالف حميد كاظم309755

30بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىدنيا خلف كلش341913

31بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاية عباس خنجر219789

32بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىانسام كريم جبار334300

33بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاسيا عبدالكاظم ازيارة219773

ي فنجان333859
34بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاتن راضر

35بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسارة صادق محمد341827

ي332836
36بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسخر مطر راضر

فاطمه علي امهاوي219710
37بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

38بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىهناء جير ورور422982

39بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاتن فالح عيدان219821

40بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء جبار غريب219941

ر219839 41بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمريم محسن حسير

42بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة جمعة عبدهللا332728

43بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىبسعاد كريم عجيل308862

44بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب عبدالزهرة جاسم220037

45بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء فالح قاسم309447

46بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء جواد شليو332603

ة عبدالكريم طاهر333530 47بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىامير

48بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب كاظم حميد309375

49بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىهبة عباس علي309642

ي203539
عذراء علي راضر

50بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

51بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىغفران عبدالكريم محمود422471

52بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء جير ورور423073

53بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىهدى عبدالكريم منىسي340387

54بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىايناس كريم جبل334371

55بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسارة محمد عبدالزهرة332596

56بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة كاظم خابر340599

57بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىهدى كريم محمد332468

ر عليوي341366 58بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنورالهدى حسير

مريم والي بلص333415
59دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

ر340468 زهراء علي حسير
60دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

61دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىدعاء كريم حمود421748

62دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنىه كريم محمد333743

63دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسعاد حسن زغير219781

64دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاجوان عبدهللا داود340590

65دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء كريم عزيز220242

66دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسعاد عبد سعيد219735



67دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب فيصل صير340341

68دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة دواي كاظم309454

69إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمثر كماش حلو334566

70إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب علي هاشم218865

سكينة احمد علي333824
71إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

وق سعد شاوي421704 72إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىرسر

73إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء صبيح حنون218897

ي340566
74إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىعذراء مطر راضر

75إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىارساء جير كاظم333369

76إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنورالهدى حسن خيون511039

77إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاالء حاتم كطو219826

78إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىشيماء جواد حسن551440

79إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة عبدهللا كاظم333674

80إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء محسن الزم311840

اس جير معلة308903 81إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنير

82إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىوجدان كاظم حمادي311739

83إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة سالم عبدالرضا551506

84إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىهالة محمد رزق511541

85إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىدعاء يش عصمان309386

86إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة جير ورور423037

87إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىشهد محمد عبدالزهرة220240

نور صالح علي308913
88إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

89إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء جواد سعيد309074

ر جاسم333898 90إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء امير

91إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب محسن هاشم309024

92إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىهبه كاظم حمادي351906

93إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة صبيح حنون219885

94إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب جواد سعيد308833

95إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسبا فالح قاسم311686

96إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىسجود شاكر كاظم333961

97إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىمورين حامد عزيز421591

98إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب علي امهاوي341800

نور علي عطية311623
99إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

100إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء رياض سعدون333766

101إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنور ستار جبار219877

102إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىغدير فاضل هاشم333790

103إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىتبارك عادل فنجان423442

ر حجو333714 104إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزهراء حسير

105إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىايالف اسعد ابراهيم332303

زهراء علي سويد333754
106إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

107إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىامال سلمان حاتم220235

108إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىختام جمعة عبدهللا332761

109إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىرقية قاسم محمد333780

مريم علي عبد219867
110إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثى

111إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنبا فالح قاسم311696

112إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنرجس سلمان حاتم218956

113إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىفاطمة علوان جبار308880



114إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىرسل كريم عزيز218970

115إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنبا ستار جبار314383

116إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب عزيز عباس340823

117إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىاية سلمان حاتم220230

ي محمد308946 118إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب صير

119إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىنور رحيم هاشم309192

120إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىغفران كريم جبار311657

ر عاشور340536 ر عبدالحسير 121إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىبنير

122بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىارساء حبيب زايد333651

123بكالوريوس2المجر الكبير 32837ميسانأنثىامل مطلك خالطي309963

ر غضبان341635 124دبلوم2المجر الكبير 32837ميسانأنثىرحاب عبدالحسير

ي219803 يخر 125إعدادية2المجر الكبير 32837ميسانأنثىزينب محمد رسر

موك 32838ميسانذكرمحمد قاسم علوان268160 1دكتوراه2الير

موك 32838ميسانذكرعلي خلف عناد521188 2ماجستير2الير

موك 32838ميسانذكرعامر قاسم جويد300278 3بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعبدالرضا جاسم هاشم521180 4بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعلي عيدان كطافة357599 5بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرسليم عويد حرز521178 6بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعلوان حمدان خلف300213 7بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكربديع مجبل كاطع269037 8بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرجواد كاظم بدر357818 9بكالوريوس2الير

ر218293 موك 32838ميسانذكرحاتم موزان حسير 10بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرسعد جاسم جابر359462 11بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكررائد رياض عباس357203 12بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراكرم محسن كاظم521189 13بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرجواد كاظم خليفة359340 14بكالوريوس2الير

ي حمادي268086
موك 32838ميسانذكرمطر راضر 15بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكركاظم جميل علوان269316 16بكالوريوس2الير

ر زغير356652 موك 32838ميسانذكرعلي عبدالحسير 17بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمناف خلف عبيد521185 18بكالوريوس2الير

ي داغر268215
موك 32838ميسانذكرعمار راضر 19بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعالء عبداالله منشد358368 20بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراحمد مخيلف حسن358426 21بكالوريوس2الير

ر كريم269322 موك 32838ميسانذكرعالء حسير 22بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعادل هاشم خزعل268604 23بكالوريوس2الير

ي505781 موك 32838ميسانذكرجعفر موس العيثر 24بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعالء عبداالمير عبد505913 25بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمقداد اسماعيل عبدالزهرة358156 26بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكررامي وادي مطلق218582 27بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكركاظم كريم صنهير359196 28بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرفراس فوزي كاظم357527 29بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرهاشم صدام جبار505659 30بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعايد جعوي فنجان268380 31بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمهند سالم غانم521184 32بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكروسام علي جابر423039 33بكالوريوس2الير

ي عزيز267874
موك 32838ميسانذكرسعد هانر 34بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر حميد ساهي358489 35بكالوريوس2الير



موك 32838ميسانذكركاظم محسن غضبان423176 36دبلوم2الير

ر حسن356998 موك 32838ميسانذكرعودة حسير 37دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرنعيم عباس سعد267869 38دبلوم2الير

ي علي268286
موك 32838ميسانذكرنور بانر 39دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرامجد كريم رحمة218562 40دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكراحمد كريم رحمة300607 41دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد نونة محمد358297 42دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر هاشم علوان357452 43دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكروسام كريم قاسم505787 44دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعلي جبار وحيد218169 45دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرسمير محسن كاظم521182 46دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكراحمد كريم صير342994 47دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكريش صبيح عبد268323 48دبلوم2الير

ر218377 موك 32838ميسانذكرمحمد حسن شنير 49دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرحيدرعلي جاسم علوان359248 50دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعادل وهيم غازي359522 51دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرحسن صيهود جعوي415294 52دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمحمدعلي جاسب زهراو218687 53دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعلي عريف رحمة269121 54دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد جبار وحيد218701 55دبلوم2الير

 علي عيدان268148
ر موك 32838ميسانذكرالحسير 56دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعبدالخالق هاشم نعمة218207 57دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد جواد كاظم356075 58دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعباس زيارة يارس300573 59دبلوم2الير

ر صدام جابر357971 موك 32838ميسانذكرحسير 60إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعباس عايز حمود269159 61إعدادية2الير

ر شويل538698 موك 32838ميسانذكرفالح حسير 62إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرهادي عادل هادي423078 63إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد حبيب حمدان356375 64إعدادية2الير

ر جبار صدام267937 موك 32838ميسانذكرحسير 1بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمجيد حميد عبدعلي267914 2بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد خلف عبود218300 3بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر قاسم كاطع269026 4بكالوريوس2الير

ر كريم نونة267962 موك 32838ميسانذكرحسير 5بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعلي حسن ازغير356824 6بكالوريوس2الير

ر خالد زبون269200 موك 32838ميسانذكرحسير 7بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرحمزة جاسم محمد552826 8بكالوريوس2الير

ر خليفة268602 موك 32838ميسانذكرعيىس عبدالحسير 9بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرهادي محمد جوجي218667 10بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرميثم عبدالسادة عليوي505814 11بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكررسول زيارة يارس300186 12بكالوريوس2الير

ي505827
موك 32838ميسانذكرباقر ستار واسر 13بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراحمد جبار صدام218143 14بكالوريوس2الير

ر218444 موك 32838ميسانذكرابراهيم حسن شنير 15بكالوريوس2الير

ي مهدي268607  صير
موك 32838ميسانذكرمصطفر 16بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعمار صبيح عبدالرضا218652 17بكالوريوس2الير

ر269142  علي حسير
ر موك 32838ميسانذكرحسير 18بكالوريوس2الير



موك 32838ميسانذكرعبدالرزاق محمد خليفة268124 19بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد رحيم شندي300834 20بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعلي غانم حسن269290 21بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمهيمن كريم حويش267894 22بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرفقار اكرم نارص268299 23بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمنتضر كريم ضيدان268268 24بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر محسن جاسم268599 25بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر سعدون فرج218327 26بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراحمد عبدالسالم جبار268598 27بكالوريوس2الير

ر218309 موك 32838ميسانذكراحمد حسن شنير 28بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرحمزة فاضل فياض268043 29بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر صير بشارة268977 30بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرانور حميد عليوي268018 31بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر وحيد سباهي300351 32بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراحمد سلمان عبدالسادة218371 33بكالوريوس2الير

ر قاسم ساهي340423 موك 32838ميسانذكرحسير 34بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر حسن اسماري218456 35بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمود علوان حميد355932 36بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكريارس جاسم مالك268306 37بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرفراس جعفر هاشم300795 38بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرضياء محسن مالك269128 39بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراحمد رياض عبدالزهرة356416 40بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرباسم كريم رشيد269169 41بكالوريوس2الير

ر بدر218439 موك 32838ميسانذكرحيدر عبدالحسير 42بكالوريوس2الير

ي268090
ر عان  موك 32838ميسانذكرمحمد حسير 43بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر سعد جبار268595 44بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمهدي كاظم رحمة269117 45بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرحسن جاسم عنيد269337 46بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد حسن بشار300136 47بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعلي كريم رحمة268962 48بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراحمد عبداالمير عبد267916 49بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد حيدر مظلوم300199 50بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمسلم محمد محيسن269093 51بكالوريوس2الير

ر جلوب268136 موك 32838ميسانذكرعلي حسير 52بكالوريوس2الير

ر269208 موك 32838ميسانذكرمحمد عودة حسير 53بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرجعفر موس حسن358266 54بكالوريوس2الير

ر طارش ادهام269351 موك 32838ميسانذكرحسير 55بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرحسن عودة شبل300234 56بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمالك حسن زهراو423556 57بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرحسن علي كصاب268601 58بكالوريوس2الير

 علي خريبط300945
ر موك 32838ميسانذكرتحسير 59بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد عريف رحمة268259 60بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرسالم علي جابر218389 61بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراحمد مالك محسن423267 62بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرحيدر احمد وحيد268975 63بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد عبدالكريم فلخي269048 64بكالوريوس2الير

ي268346
موك 32838ميسانذكرمرتضر مصطفر شان  65بكالوريوس2الير



ي269080
موك 32838ميسانذكرعلي قاسم شفان  66بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعلي ابراهيم هاشم301186 67بكالوريوس2الير

ر218680 موك 32838ميسانذكرخضير عباس عبدالحسير 68بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر سلمان عبدالسادة300306 69بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر جبار وحيد269144 70بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمقتدى عدنان رحيم356325 71بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد جمعة وهيم269335 72بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرميالد محسن مهر505979 73بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكررسول عباس كطان269334 74بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمنتظر كريم حيدر359923 75بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمدعلي احمد وحيد269279 76بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمثثر عبدالسادة عليوي268606 77بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعباس حسن غي 268592 78بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرزينالعابدين محمد جير521186 79بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرحيدر حسن غي 269197 80بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكررائد سلمان مظلوم268354 81بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعلي قاسم كاظم218643 82بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر جواد خلف268319 83بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعبدالزهرة طارش ارهان355980 84بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر احمد مخليف268026 85بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكراحمد جميل شدود218631 86بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرعلي سالم غانم218286 87بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد قاسم محمد521179 88دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعباس هادي خلف269218 89دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرحيدر جواد حسن218415 90دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكراحمد نجم عبد268600 91دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعلي عبدالرضا عرمان268256 92دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر ارحيمة جلود269250 93دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرخالد عبدالكاظم محسن269135 94دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعباس فاضل جبار218464 95دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمنتضر عباس جعفر267956 96دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعلي سعدون فرج218496 97دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد قاسم كاطع269161 98دبلوم2الير

ر كريم صابر269114 موك 32838ميسانذكرحسير 99دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرفالح حسن مظلوم358034 100دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد جاسب كاظم218641 101دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد هاشم نعمة267953 102دبلوم2الير

 علي حسن300403
ر موك 32838ميسانذكرحسير 103دبلوم2الير

ر جعيت300254 موك 32838ميسانذكرحسن زبير 104دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكركرار علي جير268168 105دبلوم2الير

ر218684 ي عدنان حسير
موك 32838ميسانذكرمحمدتف  106دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكراحمد سلمان مظلوم300595 107دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعبدالرضا عبدالزهرة نور269073 108دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعلي خميس بدن355845 109دبلوم2الير

ر كريم269090 موك 32838ميسانذكرامجد حسير 110دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرجاسم محمد سيد268342 111إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكراثير عبدالرضا جام521183 112إعدادية2الير



موك 32838ميسانذكرحيدر هاشم نعمة267967 113إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعماد جاسم محمد527750 114إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرهاشم صالح عكلة505694 115إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكركرار جميل عزيز268203 116إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي جبار صدام218180 117إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد شيال شنيور268969 118إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي فيصل غازي300683 119إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكريوسف سالم شجر521181 120إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد ميثم حمزة356855 121إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر بردان شغيت552799 122إعدادية2الير

ي مهدي268954 موك 32838ميسانذكرعلي صير 123إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكراحمد جوده غافل269328 124إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمنير رحمة صالح268075 125إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكركرار جبار مطير268100 126إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكراحمد محمد سيد269133 127إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد احمد مخيلف300078 128إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرباقر عباس جعفر538693 129إعدادية2الير

ر باطل267930 موك 32838ميسانذكرمهدي عبدالحسير 130إعدادية2الير

ر268957 موك 32838ميسانذكراحمد علي عبدالحسير 131إعدادية2الير

ر218541 موك 32838ميسانذكرمحسن حمد حسير 132إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكراحمد فرحان جير218428 133إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي كريم رشيد355324 134إعدادية2الير

 علي والي268024
ر موك 32838ميسانذكرحسير 135إعدادية2الير

ر ستار جبار268079 موك 32838ميسانذكرحسير 136إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحيدر خميس يارس300051 137إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد عبدهللا قاسم356925 138إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرقاسم موس حزيم269275 139إعدادية2الير

ر218366 موك 32838ميسانذكركرار علي عبدالحسير 140إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي عودة رشك505672 141إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكربشير كاظم خليف268948 142إعدادية2الير

ر عبدالزهرة محمد269001 موك 32838ميسانذكرحسير 143إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد محمد علي538695 144إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمهدي فلخي عودة267949 145إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرجعفرالصادق غالب كريم268989 146إعدادية2الير

ر رحيم شندي300661 موك 32838ميسانذكرحسير 147إعدادية2الير

ر نعيم غازي218596 موك 32838ميسانذكرحسير 148إعدادية2الير

ر كاظم268982 موك 32838ميسانذكرعلي حسير 149إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمدالباقر كاظم نارص268249 150إعدادية2الير

ر قاسم حميد268171 موك 32838ميسانذكرحسير 151إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد جبار عباس268365 152إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر عريف رحمة269107 153إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعامر نعيم حسن22868 154إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد صبيح عاضي505790 155إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد مزهر نارص268275 156إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعالء محسن مهر505652 157إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرجهاد جمعة وهيم218263 158إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد كريم عبيد300467 159إعدادية2الير



ر يش فاخر218314 موك 32838ميسانذكرحسير 160إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي حميد جاسم360028 161إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكريوسف جميل عزيز300707 162إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعباس فاضل كويم269324 163إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحيدر جبار مولي268995 164إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر خلف زهر423244 165إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمنتظر خلف سلمان268130 166إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي عبدهللا عبدعلي505840 167إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد محمد شندي268176 168إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمصطفر سعد ساهي334445 169إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرنور الدين خضير حسن268955 170إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي جبار مولي268153 171إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكراحمد عبدالمنتظر هادي218479 172إعدادية2الير

ر218468 موك 32838ميسانذكرعباس عبدالزهرة عبدالحسير 173إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد علي عيدان268141 174إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرهشام جعفر عيدان423369 175إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحيدر عبدالرضا هاشم269030 176إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحسن علي نجم355629 177إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكراحمد اكرم نارص355384 178إعدادية2الير

ي268066
موك 32838ميسانذكرعلي مطر راضر 179إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمرتضر مراد حسن269132 180إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي مجيد محمد505785 181إعدادية2الير

ر محمد خلف301195 موك 32838ميسانذكرحسير 182إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي بدن عداي268107 183إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكريوسف محسن جاسم267886 184إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد محسن مهر505830 185إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحسن نعيم غازي218676 186إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد كريم سلمان300723 187إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعباس غانم حسن269284 188إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرباقر حسن زهراو422989 189إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي كامل حمود300326 190إعدادية2الير

ي218254
موك 32838ميسانذكرحيدر صدام عان  191إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي كريم بدن269244 192إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد علي كصاب300370 193إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد مشاي محيسن300123 194إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد عودة نعيم268187 195إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرميالد باسم محمد300905 196إعدادية2الير

ي356476 موك 32838ميسانذكراحمد حسن ذهيثر 197إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحيدر كاظم رحمة269265 198إعدادية2الير

ر268229 موك 32838ميسانذكرابراهيم علي عبدالحسير 199إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعباس سعد مشاي362329 200إعدادية2الير

ر رمضان218557  حسير
موك 32838ميسانذكرمصطفر 201إعدادية2الير

ر عبود واوي268318 موك 32838ميسانذكرتحسير 202إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعزيز محمد عزيز268182 203إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمؤمل ماجد سلمان268483 204إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعالء بدر خلف268112 205إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد هاشم وادي355556 206إعدادية2الير



موك 32838ميسانذكراحمد خميس يارس356749 207إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكراحمد حاتم موزان218247 208إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي جبار مطير268972 209إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد قاسم كاظم269017 210إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمهند كريم اشتيوي358318 211إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد علي جبار269153 212إعدادية2الير

ر218349 ر حمد حسير موك 32838ميسانذكرحسير 213إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد خلف زهر300509 214إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكررسول يعقوب يوسف521199 215إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرجواد كاظم نعيم356285 216إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي قاسم رحيم268191 217إعدادية2الير

ر267978 موك 32838ميسانذكركاظم صالح حسير 218إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد سعد حتيتة269227 219إعدادية2الير

ر شامل عبدهللا358222 موك 32838ميسانذكرحسير 220إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعلي كاظم زغير268241 221إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمدعلي كريم حويش521191 222إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد اكرم نارص355283 223إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمهدي بشير كاظم269235 224إعدادية2الير

ر محمد كاظم268387 موك 32838ميسانذكرحسير 225إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحبيب علي كصاب300781 226إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد مغامس سوادي269140 227إعدادية2الير

ر سلمان مظلوم268360 موك 32838ميسانذكرحسير 228إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد عبدالسالم جبار269186 229إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكراحمد علوان حميد218198 230إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسالم عبدالزهرة عباس269314 231إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرجبار كاظم جبار268310 232إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحسن مجيد مرزوك356620 233إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمهدي محمد رحمة269431 234إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرحسن جبار محمد269182 235إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد قاسم جير268591 236إعدادية2الير

ر كاظم538687 موك 32838ميسانذكراحمد حسير 237إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد موس حسن355436 238إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرضياء فاخر غالي423129 239إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرخالد هاشم وادي355503 240إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكركرار كاظم رسن269270 241إعدادية2الير

ر كاظم مطير268377 موك 32838ميسانذكرحسير 242إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد حسن حميد268264 243إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرمحمد صدام قاسم423334 244إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد رياض قاسم267891 245إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرسجاد عزيز هاشم521187 246إعدادية2الير

ر سلمان مانع269044 موك 32838ميسانذكرحسير 247دبلوم2الير

موك 32838ميسانذكرعلي سلمان مانع269058 248إعدادية2الير

موك 32838ميسانذكرعودة جري موس267923 249إعدادية2الير

ر269068 موك 32838ميسانأنثىصفاء عبد حسير 1بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىبسعاد محسن كاظم218282 2بكالوريوس2الير

ق سعدون فرج355874 موك 32838ميسانأنثىاستير 3بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىالهام جميل علوان357375 4بكالوريوس2الير



موك 32838ميسانأنثىحوراء هاشم علوان218343 5بكالوريوس2الير

ي حمادي269166
موك 32838ميسانأنثىدعاء راضر 6بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىحمدية فلخي حسب269174 7بكالوريوس2الير

ر بشيت269311 موك 32838ميسانأنثىزهرة حسير 8دبلوم2الير

موك 32838ميسانأنثىتغريد كامل محمد359725 9دبلوم2الير

ي خلف357675 موك 32838ميسانأنثىابتهال خاجر 10دبلوم2الير

موك 32838ميسانأنثىارساء اسماعيل عبدالزهرة357300 11دبلوم2الير

ي حرب267989
موك 32838ميسانأنثىايمان وصفر 12دبلوم2الير

موك 32838ميسانأنثىفاطمة جبار مخي218410 13دبلوم2الير

موك 32838ميسانأنثىهدى محمد جوجي359618 14دبلوم2الير

موك 32838ميسانأنثىغفران جبار محيبس268335 15دبلوم2الير

ي ماجد218504 ى لعيثر
موك 32838ميسانأنثىبشر 16إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب كاطع ساهي340792 1بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىكلثوم خلف عناد300535 2بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب وصف الزم268166 3بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىشهد كريم نونة268095 4بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىحوراء كريم خريبط269041 5بكالوريوس2الير

ر منذر نعمة218489 موك 32838ميسانأنثىحنير 6بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىنور صيهود جعوي414429 7بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىنور رضيو جلود269232 8بكالوريوس2الير

سارة اياد علي268117
موك 32838ميسانأنثى 9بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىنور محمد كامل356041 10بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىفاطمة حسن صاحب269321 11بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىارساء كاظم خربيش269444 12بكالوريوس2الير

ة جابر احمود268401 موك 32838ميسانأنثىسمير 13بكالوريوس2الير

ي269104
موك 32838ميسانأنثىحوراء مطر راضر 14بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىزهراء صيهود جعوي414630 15بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىهدى كاظم رحمة300984 16بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىهبة عبود وادي269023 17بكالوريوس2الير

دنيا سامي فلخي269192
موك 32838ميسانأنثى 18بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب حميد جاسم269294 19بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىساجدة جمعة وهيم268091 20بكالوريوس2الير

ر بدر218639 موك 32838ميسانأنثىزينب عبدالحسير 21بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىنورالهدى غالب كريم268243 22بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىسكينة بردان شغيت269033 23بكالوريوس2الير

رفل علي عيدان300635
موك 32838ميسانأنثى 24بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىرقية رياض عبدالزهرة218571 25بكالوريوس2الير

ر267984 موك 32838ميسانأنثىشيماء جاسم حسير 26بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىمىه محمد جوجي218669 27بكالوريوس2الير

ر218319 نورالهدى علي حسير
موك 32838ميسانأنثى 28بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىمنتىه وحيد بدر356164 29بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىمريم حسن مظلوم269239 30بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىريام عبدالزهرة حبش301051 31بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىرواء خليل حيدر423059 32بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىشذى كاظم مجو268594 33بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىسلوى شامل رضيو268127 34بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىرنا هاشم محمد340431 35بكالوريوس2الير



موك 32838ميسانأنثىنشين علي خلف300815 36بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب علي جبار300167 37بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىمروة احمد مخيلف355678 38بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىزينة رحيم نعمة269179 39بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىهناء جبار هاشم218599 40بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىابتسام صبيح عبدالرضا269149 41بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىسحر كاظم معيجو218605 42بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب كاظم رحمة269097 43بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىجميلة محمد رحيم268949 44بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىرغد خلف لفتة269111 45بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىتبارك احمد وحيد269257 46بكالوريوس2الير

موك 32838ميسانأنثىسارة عبدالحسن شنتة267902 47دبلوم2الير

موك 32838ميسانأنثىبراء خليل حيدر505802 48دبلوم2الير

موك 32838ميسانأنثىشهد خليل سوادي218630 49دبلوم2الير

موك 32838ميسانأنثىدنيا سهر محيسن505799 50إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىمريم صالح ساهي218888 51إعدادية2الير

ر267880 هدى علي عبدالحسير
موك 32838ميسانأنثى 52إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب كاظم محسن423298 53إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىابتهال خميس يارس300759 54إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىايات ماجد عبدالحميد269332 55إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزهراء حميد جاسم269212 56إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزهراء فرحان وحيد268946 57إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب عطوان وادي218357 58إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىصابرين ناهض حسن521192 59إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىوجدان مهدي صالح269329 60إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىنعمة حسن مظلوم269011 61إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىسخر عبدهللا محسن423109 62إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىفاطمة عبداالمير حميد269064 63إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىحوراء صالح ساهي218527 64إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب حسن وادي356566 65إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىمريم وصف الزم505680 66إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب رياض قاسم360129 67إعدادية2الير

ي عايز269115
موك 32838ميسانأنثىوجدان راضر 68إعدادية2الير

ر269302 موك 32838ميسانأنثىزينب علي عبدالحسير 69إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزهراء حسن جويعد269339 70إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىشهد جاسم محارب268009 71إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىامنة حسن صاحب218374 72إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزهراء كريم سلمان300735 73إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب عبدالحسن غانم505983 74إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىرسل صادق طعمة268220 75إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىفاطمة احمد وحيد269254 76إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىمنتظر هاشم علوان268295 77إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزهراء جبار وحيد218158 78إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىايات ماجد حميد538689 79إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىبتول عطوان وادي218363 80إعدادية2الير

ر269306 شهد علي عبدالحسير
موك 32838ميسانأنثى 81إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزهراء مزهر نارص268055 82إعدادية2الير



موك 32838ميسانأنثىزهراء ماجد عبدالحميد268950 83إعدادية2الير

ر عبدالزهراء505808 موك 32838ميسانأنثىزهراء حسير 84إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب كريم رشيد355783 85إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىسارة احمد مخيلف268597 86إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىزينب منذر خلف268030 87إعدادية2الير

ر ارهيف269319 موك 32838ميسانأنثىكوثر حسير 88إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىفاطمة وصف الزم269298 89إعدادية2الير

ر357489 دالل علي ياسير
موك 32838ميسانأنثى 90إعدادية2الير

موك 32838ميسانأنثىهدى صالح حياط269313 91إعدادية2الير

ي محسن505898
 
موك 32838ميسانأنثىصباح عبدالباق 92إعدادية2الير

اق عبد الكاظم ادهيم218519 موك 32838ميسانأنثىارسر 93إعدادية2الير

ر حميد231481 1بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرمنتظر حسير

2بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرفراس شداد مختاض231324

3بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرحيدر رحيم داود323082

4بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرعلي كاظم احريب323199

5دبلوم2العدل 32839ميسانذكركاظم غانم كاطع396736

6دبلوم2العدل 32839ميسانذكرعباس شطب صابر323727

ر حميد شبير231496 7دبلوم2العدل 32839ميسانذكرحسير

ي397095 8إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحيدر محمد العيثر

9إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعباس علي جابر322506

1بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرسعد عطا عيدان527959

ر مختاض397147 2بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرجواد احنير

3بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرمصطفر جواد برهان322824

4بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرمهدي رحيم حسن322855

5بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرعبدالخالق محسن نارص231786

6بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكررسول خليفة سوادي323303

ر323367 7بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرعلي مسعد حسير

ر حسن231373  عبدالحسير
8بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرمصطفر

ي لطيف322430
9بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكراحمد هانر

10بكالوريوس2العدل 32839ميسانذكرقاسم خليفه سوادي323233

11دبلوم2العدل 32839ميسانذكرنور رحمان حميد289315

12دبلوم2العدل 32839ميسانذكرحسام جاسم علوان396669

13إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعلي حسن داود231279

14إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعلي كريم شخناب396561

15إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعلي صدام زيارة511082

16إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمصطفر هاشم خشان323443

17إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعلي احمد عامر396530

18إعدادية2العدل 32839ميسانذكراحمد حبيب فاخر289644

19إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحيدر علي راشد231601

20إعدادية2العدل 32839ميسانذكرصادق عدنان يوسف322891

 علي231235
ر 21إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمحمد حسير

ي322564
22إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمحمدباقر جلوب كباسر

23إعدادية2العدل 32839ميسانذكررضا نارص محمد322684

ي396994
ر منان  24إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعلي حسير

هان231251 25إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمصطفر كشكول رسر

 علي231219
ر 26إعدادية2العدل 32839ميسانذكرامجد حسير

27إعدادية2العدل 32839ميسانذكرسجاد جبير رهيف396614



28إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحيدر حمودي زبون322954

يف231384 29إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمحمد عبدهللا رسر

30إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحمزة احمد عبد231187

31إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمحمد جواد برهان322983

32إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمشتاق رشك مشكور396452

33إعدادية2العدل 32839ميسانذكرنصيف جاسم مسير322706

34إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمحمد سليم بدر396910

35إعدادية2العدل 32839ميسانذكريوسف محسن برهان322803

36إعدادية2العدل 32839ميسانذكرامجد جمعة شاطي396434

37إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمنتظر محسن نارص231334

38إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحسن عباس حسن322730

39إعدادية2العدل 32839ميسانذكرماجد جاسم فرج322873

40إعدادية2العدل 32839ميسانذكرسامي هاشم عبدعلي231456

 علي شطب322616
ر 41إعدادية2العدل 32839ميسانذكرتحسير

ي عيدان231171
42إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعباس منخر

ي ارحيم511078
ر
43إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحيدر وق

44إعدادية2العدل 32839ميسانذكريونس يعقوب يوسف323019

45إعدادية2العدل 32839ميسانذكرابراهيم نارص محمد322652

46إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحيدر رحيم حسن396858

47إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحسن هاشم سعيد322478

48إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحامد حمود عصمان323331

49إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمسلم مزيد لفيلف511086

50إعدادية2العدل 32839ميسانذكراحمد قاسم طعيمة231263

51إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمحمد مزهر وحيد322778

52إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمحمد رحيم خليفة231396

53إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعلي فرج كاظم231362

54إعدادية2العدل 32839ميسانذكرسجاد محمد سوادي396509

55إعدادية2العدل 32839ميسانذكرحسن كريم غضب322594

56إعدادية2العدل 32839ميسانذكرمحسن خنجر رحيم231348

57إعدادية2العدل 32839ميسانذكرعلي رعد وحيد511074

58إعدادية2العدل 32839ميسانذكرجاسم محمد قاسم323170

ة محسن برهان323128 1إعدادية2العدل 32839ميسانأنثىسمير

2إعدادية2العدل 32839ميسانأنثىمنتىه كريم غضب323925

1بكالوريوس2العدل 32839ميسانأنثىافراح جواد برهان231760

2بكالوريوس2العدل 32839ميسانأنثىفاطمة زناد حسن323460

ي322751
ى عزيز ثويثر 3بكالوريوس2العدل 32839ميسانأنثىبشر

4دبلوم2العدل 32839ميسانأنثىانسام حمود هميلة231440

5دبلوم2العدل 32839ميسانأنثىاالء حمود هميلة231427

6إعدادية2العدل 32839ميسانأنثىكوثر حسن عبود396494

7إعدادية2العدل 32839ميسانأنثىحنان يحثر دبن322450

8إعدادية2العدل 32839ميسانأنثىزهرة رسحان ذنون322915

9إعدادية2العدل 32839ميسانأنثىايالف احمد عامر231409

10إعدادية2العدل 32839ميسانأنثىكريمة رسحان ذنون325662

11إعدادية2العدل 32839ميسانأنثىفاطمة مهدي وداي323417

1ماجستير2الميمونه 32840ميسانذكريونس صبيح عبدهللا289760

ر289629 2ماجستير2الميمونه 32840ميسانذكررياض خزعل امير

ر محسن غضيب554512 3ماجستير2الميمونه 32840ميسانذكرياسير



ر مهدي خليفة271351 4دبلوم عالي2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

5بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرجبار هاشم كاظم233264

6بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرسعدون رساي بدن20128

7بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد كريم سلمان17452

8بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرقاسم حنظل حنتوش271242

9بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكررسمية دهش حرز353051

10بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركريم زيارة جاسم429692

11بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد مونس حميد312051

12بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمهند صبيح عبدهللا18743

13بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرصفاء جمهور جعفر271228

14بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد صبيح عبدهللا19141

15بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراسعد رحيم سلطان554537

16بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرجاسم محمد قاسم312826

17بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد هاشم هبىسي312773

ر19017 18بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد عبدالرضا خشير

19بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي هاشم كاظم270872

20بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد كاظم رسن442428

21بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمجيد عودة هبىسي312969

22بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرسمير قاسم هبىسي289594

23بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي كاظم حنظل17658

24بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرماجد ليلو طاهر312864

ي عودة442647
25بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرخالد راضر

26بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحميد عبيد الزم289583

27بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي حسن طري    ح312017

28بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرجابر سيد كريم18839

29بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعمار عبد هاشم312785

30بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر فليح عبدالحسن217582

ر312962 31بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر سالم حسير

32بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرستار جباري سلمان233062

33بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمالك صباح جبار442282

34بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمود شاكر عبود289636

35بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد حاتم كاصد505587

36بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد عادل محسن442769

37بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمروان محمد عبدالزهرة216936

38بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرباسم جاسم محمد271374

39بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد خميس طبيج214344

ي15943 40بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكررسول غانم عريثر

ر271452 41بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعماد علي عبد الحسيير

ر حاتم289565 42بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعباس حسير

43بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر رحيم حسن548767

44بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركرار محمد جاسم271147

45بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرفؤاد عبدالزهرة جاسم548801

ر قاسم حنظل271068 46بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

هللا نارص505452 47بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي خير

48بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرسليم نجم عبيد312883

49بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعادل نعيم حمد312022

50بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراكرم صبيح رحيمة17776



51بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر خالد كاظم354043

52بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعباس عدنان حسن248110

53بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد اسماعيل هاشم312956

54بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعمار زهير صالح18119

ر محمد233163 55بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرساجد حسير

56بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد صباح جاسم312077

57بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراكرم نضهللا علك289695

58بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر وحيد غانم216604

59بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي كريم صالح289723

60دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرعلي رحيم حاتم15861

61دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكركريم نعمة موزان505445

ر محمد349318 62دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكركاظم حسير

ر نور233100 63دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكركاظم حسير

64دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرسعدي جاسب حاتم213548

65دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر مؤيد هاشم353016

66دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرعلي حافظ اسمر19911

67دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرحكيم كاظم حاتم289610

 علي جيجان213702
ر 68دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرتحسير

69دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرضياء عادل قاسم312796

70دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرجالل شياع عباس18883

71دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر خضير عباس18289

ي رضا216206 72دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرعودة عريثر

 علي شلش311843
ر 73دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرتحسير

74دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرجمال صدام فرحان20145

75دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر كاظم سموم312835

76دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكررضوان ريسان مونس270895

77دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرمظفر ابراهيم عصب217553

78دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكركرار محمد هاشم312972

79دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر محمد جاسم16036

80إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكركاظم عليوي عويد505470

81إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرثائر كرم حرز352992

82إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكركريم صالح كاظم312816

83إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكريونس زيارة شذر311978

84إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرغازي فيصل محسن214724

85إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرهيثم جاسم حاتم366102

1بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعالء محمد حمدان505490

2بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر كريم حسن18963

ر عبدالجبار نجم215411 3بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسنير

4بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسن فالح حسن18245

هللا نارص271428 ر خير 5بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرتحسير

ي215080
6بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرشاكر وحيد منان 

7بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي مزهر حسن271384

8بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد احمد دواي366136

9بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد مجيد عودة353306

10بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكررسول فيصل غازي229464

11بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر كريم نعمة561400

12بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي خزعل ثجيل19884



13بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرباسم جمعة كاصد17936

ي نارص18718
14بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكريونس راضر

ر561443 15بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعماد عاشور حسير

16بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكريارس شاكر عبود217054

17بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر رحيم هاشم215275

18بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي عطوان بديوي312921

19بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد جودة عبدالرضا215665

20بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعقيل زهير صالح17676

21بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعبداالمير محسن علي247980

22بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحمزة ستار جارهللا353339

23بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسام خميس صلبوخ289814

24بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمالك جاسم جبار548739

25بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد نعيمة كاصد312010

26بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي محمد كاطع215897

ي15982
27بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر خلف تف 

28بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمهند كاظم محمد19763

29بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر صبيح هادي271362

30بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرباقر كريم صالح352943

31بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسن علي عبدالرضا441780

32بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكربشير جمعة الزم271064

33بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر سعدون حسن215862

34بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر جلوب مشتت17309

ي561036 35بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر هاشم صثر

36بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمهنا خالد كاطع19108

37بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد وحيد حمود289736

38بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر عادل مهدي271105

ر عباس قاسم215298 39بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

40بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرابراهيم سعدون جساب17289

41بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعباس مهدي علك217357

42بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمقتدى كاظم محمد17815

43بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي ابراهيم عودة271100

44بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرخالد مطشر حميد271603

45بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركرار رحيم جبار289787

46بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعدنان نجم عبيد312897

47بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد علي شلش271112

48بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد عبدالزهرة جاسم312076

49بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد عبد مهدي561430

50بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد علي عذافة216398

51بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرباقر كريم نعمة561397

52بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرانور محسن حطاب214899

53بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي حسن عليوي505582

54بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد كريم نعمة514445

55بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد جاسب مختاض353371

56بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر حريجه كاطع213977

57بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرهشام جواد درجال18636

58بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد قاسم سعدون216134

59بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمخلد فرحان جاسم216382



ي حسون15891
60بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعباس شمخر

 علي216639
ر 61بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرضياء حسير

62بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركرار رائد جاسم216317

63بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركرار جير مجيد271176

64بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركامل فالح حسن289675

65بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر عبداليمة محيسن216806

66بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعالء حسن ثجيل289660

ر289731 67بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد خزعل امير

68بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكروسام خميس غازي289848

ر جبار ثامر312846 69بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

ي300263 70بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد صبيح لعيثر

71بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد مزهر حسن271405

72بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركرار محمد جاسم312789

73بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر كريم زوير215547

74بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر نارص لفته15915

ر فليح312805 75بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي عبدالحسير

76بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي جمعة حلو216528

77بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد عبد عبدالرضا217439

78بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكريوسف محسن علي216288

79بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر عبدالرضا جاسم213792

80بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر رحيم عبيد17554

81بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي جبار حاتم213437

82بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي صباح حاتم289712

83بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحسان علي عذافة216431

84بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر ستار جبار216730

85بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر ذيبان مطلك505496

86بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسام عبدالرضا بدن216680

87بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد طالب جبار19714

ر353559 88بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرسلمان علي عبدالحسير

89بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد يعقوب يوسف17515

90بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر ابراهيم عودة353799

91بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحبيب خالد جاسب214463

ي محيسن يتيم271601
92بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرراضر

ي442797 93بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعبدالرحمن كاظم صثر

94بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي فاخر عاكول312059

95بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر نعمة مظلوم312904

96بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد فرحان مختاض353782

97بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد حسن علي271446

ي312886
98بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمهدي رحيم شمخر

99بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمدعلي ستار جباري214485

ر561416 100بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراياد عاشور حسير

101بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي محمد جاسم505523

102بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكراحمد عيد رب  ع289703

103بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعباس ثجيل زبون271557

ي217313
104بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد عباس حوسر

105بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحمزة خميس محمد215946

106بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر كريم صالح289690



107بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركرار محمد كاظم312965

108بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر غازي محمد549021

ي محيسن215109
109بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسن راضر

110بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكررياض عودة فؤاد289751

111بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد جبار سلمان217292

112بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرعلي عودة خلف505481

113بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد ريسان عجة18859

ر جاسم213658 114بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد حسير

115بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرساجد ستار جباري217332

116بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمازن فوزي كريم216784

117بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد علي غازي289768

118بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد هاشم نضهللا312074

ر561413 119بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر عاشور حسير

120بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر عبدهللا عبد18325

ر16109 121بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكركرار عبداليمة حسير

122دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرمهدي ابراهيم جبارة16203

ر215377 ر نعيم حسير 123دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

124دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرعقيل محسن غضيب554508

ي نارص270955
125دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرعلي راضر

126دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرعلي خيون عودة15969

127دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر فالح حسن20391

128دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرمقداد صالح مهدي248041

129دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر مطشر سبهان233034

130دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكرجعفر جمعة عبدالحسن216302

131دبلوم2الميمونه 32840ميسانذكروسام جير مجيد18187

ر505510 132إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرموس حميد عبدالحسير

133إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر رحيم حيدر311923

134إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي كامل كاظم18543

ي271195
135إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكراياد صاحب راضر

136إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعادل شامل مجبل18616

137إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر عزيز جيجان18390

138إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد كاطع سبهان213834

139إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتخر جواد قاسم248332

 علي جاسب353917
ر 140إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

141إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي كريم عبيد441951

142إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر عبدالسادة عبدالكاظم270973

143إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد فرج عباس233220

144إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر ماهود مكطوف505503

145إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي مالك هادي18783

ر محمد حنظل18076 146إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

147إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي مهدي لفته270942

148إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرفقار مهدي عبدالجليل215462

149إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد عبدالوهاب صالح215605

ر313144 ر قاسم حسير 150إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

ر نارص312810 151إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرذوالفقارعلي حسير

ي محيسن19226
152إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعمار راضر

153إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرضياء محمد حمدان217386



154إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعباس عبدالزهرة خضير17435

155إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي احمد ثجيل16090

156إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسن سمير حسن271598

157إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكراحمد سلمان محيسن271170

158إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرذوالفقار هاشم طاهر312948

159إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي حنون لملوم366250

160إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر محمد رب  ع18498

161إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعباس يعقوب سحاق442732

162إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد جير صدام506680

ر ادعير سالم441853 163إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

164إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرلقمان كاظم حنون289652

ر353905 ي حسير 165إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي صير

166إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر عادل مهدي248074

167إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكركرار داود سالم270925

168إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي حميد منصور16247

169إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكراحمد مشتاق غالي270913

170إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر محمد هاشم312809

171إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعمار محمد عبدالكاظم313132

172إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمصطفر كريم زيارة216992

ر كاظم رشم289832 173إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

ي271217 174إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمقتدى رشك عريثر

175إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعقيل بركه دواي271090

176إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد جاسم رسن289647

177إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر عادل عبد214985

178إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرقاسم ايدام فرحان312863

ر رب  ع270886 179إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرابوالحسن حسير

180إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسالم خميس غازي222582

181إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرقاسم محمد عبدالزهرة216897

182إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكركرار حسن حاتم311858

183إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكراحمد شاكر رسن289669

ر عذافة215574 184إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد حسير

185إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحيدر حمدان طوير505499

186إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنذر مهدي عبداالمير353854

ر505546 187إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسن علي حسير

188إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمدصادق جعفر جالي248224

189إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسن سعدون هاشم312926

190إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمهند محسن سموم178374

191إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعبدهللا محسن حطاب214595

192إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد حميد حطاب215042

193إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكركرار جخيور مسيس548734

194إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعمار فاضل سموم23750

ر كريم لملوم366024 195إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

196إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد خليفة فري505552

197إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر احمد كاظم271340

198إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر كامل فرج326023

199إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرقاسم كاظم لفته19196

200إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمؤمل عالوي عبدهللا353285



ي311852
201إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكراحمد ابراهيم راضر

ر سعد حسن17620 202إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

203إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر خميس محمد216026

204إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكراحمد حنون لملوم271233

ي محيسن24053
205إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرصادق راضر

206إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي جبار هاشم505526

207إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكراحمد صدام عودة289776

ر حافظ270879 208إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرصادق امير

209إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسن رحيم صلبوخ214515

ي311931 210إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد انيس خاجر

ي289639
211إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر عباس حوسر

212إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعماد كاطع جبار505527

213إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحمزة كريم سالم271437

ر271321 214إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكررسول محمد عبدالحسير

ي442009
ر كاظم راضر 215إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

216إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد بشير جمعة271206

ر270978 217إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي عبدالرحيم حسير

218إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر نعيم ضمد271328

ر خزعل ثجيل16011 219إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

220إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد حسن وحيد16300

221إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر ابراهيم مهدي554525

222إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسن علي جاسب353639

ي505513
ي محسن راضر

223إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرراضر

224إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد جبار سلمان442829

ر حافظ215528 225إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرباقر امير

226إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر محمد هاشم312764

227إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر ظافر مايع270910

228إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكركميل محمد علي312793

229إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر محمد جاسم18665

230إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد سامي صالح505484

231إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنهل مهدي عيدان216706

232إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسامي سالم علي142795

ر محيس217512 233إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد عبدالحسير

234إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد رحيم جبار270970

235إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكركرار ابراهيم عودة353138

236إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي نعمة مظلوم312917

ر312935 237إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرباقر كاظم حسير

ر سلمان شولة18453 238إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير

ي271488
239إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرجالل رحيم باكونر

240إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد ذيبان مطلك505559

هللا هاشم271053 241إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد خير

242إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسن حبيب وحيد271315

243إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرعلي قاسم جليل271034

244إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرجعفر طاهر مجيد270961

ر312894 245إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرسجاد كاظم حسير

246إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد ستار جبار271456

ر سعدون هاشم312907 247إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرحسير



248إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمحمد دعير محيبس24093

ي270989 249إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمنتظر صباح عريثر

250إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرمرتضر مهدي عبداالمير353865

251إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرجمال رحمن حميد441704

252بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانذكرحسن وحيد فرج17693

253إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرنصير جمعة كاصد561427

254إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكرابراهيم مهدي صالح554517

255إعدادية2الميمونه 32840ميسانذكركاظم محمد قاسم271184

1ماجستير2الميمونه 32840ميسانأنثىحوراء ستار جبار271130

2بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىانعام كامل عبد365837

3بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىعهد كريم ضمد15959

4بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىفاطمة كاظم حنظل271288

5بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىاالء غازي شنيور232973

6بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىايات سعدون مونس271570

7بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىنور عادل سالم299422

8بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىنور عدنان خلف247943

ر رحيم17355 9بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىصابرين حسير

10بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىسليمة كاظم حنظل299685

ي رحيمه271591 11بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىرباب راجر

12بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىهدى عادل سالم299350

13دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىسوسن جاسب حاتم217027

ر17910 14دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىهند فائق عبدالحسير

15دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىرحاب كاطع عبد271236

ر ستار جارهللا353075 16دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىحنير

1بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىرانيا كاظم محمد271006

2بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىايات كاظم جابر289769

3بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىزمن حطاب حاتم215182

4بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىارساء كريم جبار505477

5بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىمالك سعدون جساب289664

6بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىايمان سعدون مونس271263

7بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىهمسة مجيد عودة353527

8بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىاالء صادق بابل19077

9بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىفاطمة حميد حطاب215154

10بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب علي جاسب353508

11بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىاحالم باسط شليج271301

ي248261 فاطمة سعدون لعيثر
12بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثى

13بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب جبار بهير312942

 علي عبود217463
ر 14بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىهيلير

15بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىغفران مجذاب عجم213931

16بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىرسور جواد قاسم19386

17بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىحوراء نعيم زبون214393

18بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىاحالم سعدون خنجر289697

19بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىضخ فليح عبدالحسن216252

مريم محمد علي312801
20بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثى

21بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىشهد سعدون رساي15981

22بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىانفال ستار جارهللا312029

روان مسلم علي271021
23بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثى



24بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىسهاد رساي بدن24156

ي289779
25بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىزهراء حسن عان 

26بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب فهد رسن289782

مريم علي شلش17861
27بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثى

ر نارص289733 28بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىنورالهدى حسير

29بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىسارة سعدون مونس271257

30بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىفاطمه حافظ زبون214287

31بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىرند كاظم محمد215330

32بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىزهور عماد جمعة20054

زهراء حسن علي271137
33بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثى

34بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىاثمار محمد هاشم353421

35بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىنورالهدى فارس خلف271125

اس سعدي جاسب214638 36بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىنير

ر215712 37بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىدنيا صبيح حسير

38بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىهدى عماد جمعة17540

39بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىهدى قاسم حنظل312960

ي217410 رقيه غانم عريثر
40بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثى

41بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب ليلو طاهر353461

42بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىهند ثجيل زبون271582

ر442575 ي حسير 43بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىهبة صير

44بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىسارة حبار بهير312749

ر354029 45بكالوريوس2الميمونه 32840ميسانأنثىجيهان صالح عبدالحسير

46دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىرسى جمعة حمد24177

47دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىعذراء ابراهيم عبد271267

48دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىوفاء مجذاب عجم213405

49دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىزهراء كريم صالح311995

ر505578 ر كاظم حسير 50إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىبنير

51إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىحال صباح مزبان271584

52إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىنور رائد جاسم560160

53إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىحوراء سعدون جبار270857

54إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب سالم قاسم248147

55إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىفاطمة كريم زيارة19167

56إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىفاطمة محمد كاظم442378

57إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىسخر محمد علي313139

58إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىخديجة صالح جيجان215632

59إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىارساء صباح محسن214666

60إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىهدى صالح مهدي289838

61إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىحوراء حكيم جاسب353593

62إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىفاطمة فيصل محسن214790

63إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىابرار عادل مهدي270918

64إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىنورة مرتضر مطشر270935

ر505569 65إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىبتول جاسم حسير

66إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىفيحاء صادق بابل19945

67إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىمريم عباس صبار16161

68إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىزهراء عباس حسن216818

اس علي271281 69إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىسهيلة نير

70إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىمنال سعدون جساب313000



71إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب صباح حاتم353111

72إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب كريم زيارة24069

ى الزم ضمد16284 73إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىبشر

74إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب كاظم جير271594

75إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىامنه الزم ضمد18805

76إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىميالد شاكر مايع442691

77إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىمنار جاسم محمد216074

78إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىهاجر حيدر جبار17601

ر505562 79إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىزهراء صبيح حسير

80إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىريام سعدون خنجر289699

81إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىنور قاسم حسن505528

82إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىبتول محمد محيسن271018

83إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىغفران كاطع سبهان213643

84إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىمنار محمد هاشم312974

ر505534 85إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىفاطمة قاسم حسير

86إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىكوثر محمد محيسن271238

87إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىدعاء صدام عودة214958

88إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىقمر صباح محسن271564

ي248305 نورالهدى سعدون لعيثر
89إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثى

90إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىشهد حسن وحيد24115

91إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىزينب سالم حنون312776

92دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثىجبهة حطاب حاتم353703

حميدة خادم علي233402
93دبلوم2الميمونه 32840ميسانأنثى

ر شنان214436 94إعدادية2الميمونه 32840ميسانأنثىعلياء حسير

ي 22861ميسانذكررسول داود فيصل99283 1ماجستير2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكركريم جمعة عبدالرضا352566 2بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكربسام عبدالهادي موس203218 3بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمحمد طارش قاسم143841 4بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرجاسم رسن ثعلب497875 5بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراسامة محمد يوسف99439 6بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحيدر نجم عبيد101781 7بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحسن ماهور غافل203142 8بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمهدي صالح مهدي350535 9بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي محمد محاسن99344 10بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحسن حميد خزعل102610 11بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمالك حسن علي143502 12بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرفارس فاخر عبدالسادة99235 13بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحسن زاير مجدي423885 14بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحيدر رسن علي99261 15بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحامد سامي عبدالسادة99212 16بكالوريوس2علي الغرنر

ي203175
ي 22861ميسانذكربارق فيصل ماسر 17بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمحمود شاكر عكلة350757 18بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد كريم نعمة423071 19بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي عبدالمنعم محمود نديم349896 20دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرجبار مزيون علوان102773 21دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرسلطان عرنوص غالم352901 22دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرفاضل جاسم مشلوش99555 23دبلوم2علي الغرنر



ي 22861ميسانذكرضاجي وادي طوفان101648 24دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمحمد نجم عبيد99246 25دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد قاسم عويد253524 26دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعالء مزهر عنيد102551 27دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي عبدالكريم صاحب101737 28دبلوم2علي الغرنر

ر زيدان خليف203327 ي 22861ميسانذكرحسير 29دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكررسول محمد عبدال102480 30دبلوم2علي الغرنر

ر محسن لهيمد497858 ي 22861ميسانذكرحسير 31دبلوم2علي الغرنر

ي شلية352643 ي 22861ميسانذكرعلي عبدالنثر 32دبلوم2علي الغرنر

ي353181 ي 22861ميسانذكرمحمد كاظم عبدالنثر 33دبلوم2علي الغرنر

ي497903
ي 22861ميسانذكرصادق جليل سبث  34إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعباس معلة مطر203305 35إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعباس طارش سلطان352723 36إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحيدر احمد نعيم102282 1بكالوريوس2علي الغرنر

ر شلش صحن143789 ي 22861ميسانذكرحسير 2بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحيدر رحيم خلف203116 3بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعزيز صباح مريوش99382 4بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرسلوان مهدي عبدالعباس203298 5بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد حسن سدخان203280 6بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكريوسف سعد جبار497866 7بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد عباس علي354104 8بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراكرم عطوان مزيون101657 9بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعمار جاسم رسن203266 10بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرضياء مزهر عنيد99812 11بكالوريوس2علي الغرنر

ي102686  علي مشر
ر ي 22861ميسانذكرحسير 12بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراكرم علي مجتم353442 13بكالوريوس2علي الغرنر

ر عبيد352355 ي 22861ميسانذكرعلي حسير 14بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرهيثم شاكر فالح102117 15بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمصطفر عبدهللا جارهللا143572 16بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعمر عزيز خليف100778 17بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرامير جواد كاظم101008 18بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرطارق تركي ابوالريش203153 19بكالوريوس2علي الغرنر

ر حميد درويش253470 ي 22861ميسانذكرحسير 20بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد هادي مزيغر437780 21بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرقيس سعد عبدالسادة143766 22بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمحمد رعد نعمة497915 23بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي عزيز خليف143847 24بكالوريوس2علي الغرنر

ر نويض253498 ي 22861ميسانذكرسجاد حسير 25بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرزيد محمد يوسف253543 26بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد حسن علي353247 27بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرسجاد حسون نعيم143522 28بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكررسول رحيم مجيد351815 29بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكركرار رسن علي351701 30بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحيدر جبار مزيون354468 31بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمرتضر جاسم معلة351370 32بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي عبدالهادي موس203294 33بكالوريوس2علي الغرنر

ر حسن143400 ي 22861ميسانذكرنجم عبدالحسير 34بكالوريوس2علي الغرنر



ر صالح203099 ي 22861ميسانذكرباقر حسير 35بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحيدر صادق جارهللا203157 36بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرموس طالب جابر100628 37بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعالء جاسم معلة351250 38بكالوريوس2علي الغرنر

ي351967
ي 22861ميسانذكرعلي حميد راضر 39بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمحمد نعيمة لهمود100932 40بكالوريوس2علي الغرنر

ر عبدالرضا خلف99179 ي 22861ميسانذكرحسير 41بكالوريوس2علي الغرنر

ر ماهور102638  حسير
ي 22861ميسانذكرمصطفر 42بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرنمير جواد كاظم203133 43بكالوريوس2علي الغرنر

 كريم علي143485
ر ي 22861ميسانذكرحسير 44بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكركرار صير سدخان203261 45بكالوريوس2علي الغرنر

ر عاكول351018 ي 22861ميسانذكرسجاد عبدالحسير 46بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكركرار صباح نويض143805 47بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد صادق جارهللا143542 48بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمصطفر كريم فري    ح101429 49بكالوريوس2علي الغرنر

ر ابراهيم349727 ي 22861ميسانذكرابراهيم تحسير 50بكالوريوس2علي الغرنر

ي527720
ي 22861ميسانذكرعباس فاضل شغان  51بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمصطفر سعد مسلم353886 52بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعبدالجليل جابر زوره100518 53بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرسجاد كريم ايبارة203226 54بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكركرار سالم رسن351589 55دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرنزار جاسم رسن100489 56دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرموس داود فيصل354331 57دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي نعيم فري    ح203125 58دبلوم2علي الغرنر

ر غضيب101558 ي 22861ميسانذكرحمزة حسير 59دبلوم2علي الغرنر

ر خلف سلمان203196 ي 22861ميسانذكرحسير 60دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكريعقوب فرحان عليوي100991 61دبلوم2علي الغرنر

 رسن علي353801
ي 22861ميسانذكرمصطفر 62دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحيدر فنطيل مريوش99197 63دبلوم2علي الغرنر

ر203094 ي 22861ميسانذكرمنتظر جبار حسير 64دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحمزة جمال فيصل203292 65دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعباس باكيت حسن203319 66دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمرتضر سعدون راشد354187 67دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرجالل حمود سلمان143861 68دبلوم2علي الغرنر

ي351308
ر كريم جنانر ي 22861ميسانذكرحسير 69دبلوم2علي الغرنر

ي مريغر99293 ي 22861ميسانذكرباقر ناجر 70إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد حيدر علي203269 71إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمحمدباقر فارس جابر99808 72إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرسالم محمد سلمان437279 73إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمحسن رسحان عنوك353978 74إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكركرار داود فيصل354293 75إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي فرحان عليوي423688 76إعدادية2علي الغرنر

 علي كريم100394
ر ي 22861ميسانذكرحسير 77إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكركرار حسن شنيشل424232 78إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمرتخر سعدون راشد99400 79إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكريوسف حنون فرج497889 80إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكريونس صباح حسون99985 81إعدادية2علي الغرنر



ي 22861ميسانذكرمحمد زغير فنيطل99528 82إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرسجاد رسن علي101857 83إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعبدالرؤف عبدالحسن طاهر353374 84إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحسن جواد كاظم143448 85إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرميثم عبدالزهرة عاكول143873 86إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكريونس فرحان عليوي101709 87إعدادية2علي الغرنر

ر423534 ي 22861ميسانذكرمرتضر علوان عبدالحسير 88إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعباس عبدالرضا جاسم8157 89إعدادية2علي الغرنر

ر عودة زويد143856 ي 22861ميسانذكرحسير 90إعدادية2علي الغرنر

ر باكيت حسن203248 ي 22861ميسانذكرحسير 91إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي مطير موزان101375 92إعدادية2علي الغرنر

ر سهم جير102313 ي 22861ميسانذكرحسير 93إعدادية2علي الغرنر

ي خلف99918 ي 22861ميسانذكرحسن صير 94إعدادية2علي الغرنر

ر محمد جمعة527721 ي 22861ميسانذكرحسير 95إعدادية2علي الغرنر

ر102547 ي 22861ميسانذكرمجتثر جبار حسير 96إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي نجم طارش143866 97إعدادية2علي الغرنر

ر عبيد352185 ي 22861ميسانذكرسيف حسير 98إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكررسول ستار زورة102733 99إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمجتثر عباس جير100454 100إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمصطفر فاضل عبدالزهرة203108 101إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي كريم خليف253508 102إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي قاسم محمد99389 103إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي جمعة سكر99704 104إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكروليد تركي عبدالعزيز352448 105إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعباس محسن عبدالساده143797 106إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرليث خضير بشارة203240 107إعدادية2علي الغرنر

ر99304 ي 22861ميسانذكراحمد عيدان عبدالحسير 108إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرستار جبار حليو6521 109إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكربدر خميس محمد424083 110إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكركرار حيدر علي203256 111إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعبدالكريم عيىس حسن99618 112إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي محمد زويد143779 113إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعماد حامد شاكر497803 114إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعبدهللا جمال فيصل203210 115إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي ستار جابر143784 116إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعباس زيدان خليف253494 117إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي نجم عبيد101058 118إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمصطفر ثائر محمد99724 119إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكررسول رسحان عنوك102208 120إعدادية2علي الغرنر

ر رحيم مجيد143746 ي 22861ميسانذكرحسير 121إعدادية2علي الغرنر

 علي143869
ر ي 22861ميسانذكرسجاد حسير 122إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي قاسم عويد253477 123إعدادية2علي الغرنر

هان143814 ي 22861ميسانذكرالحسن كريم رسر 124إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمقتدى محمد طارش143830 125إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمصطفر محمد طارش143835 126إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمحمد جابر كويد99942 127إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعبدالكريم عبدالحسن طاهر353084 128إعدادية2علي الغرنر



ي 22861ميسانذكرسيف سامي مجيد350848 129إعدادية2علي الغرنر

ر ماهور497929 ي 22861ميسانذكرمرتضر حسير 130إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرثامر مطلك ثامر350155 131إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمرتضر محمد خليف253485 132إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرهجران غازي سعود424171 133إعدادية2علي الغرنر

ي203325
ي 22861ميسانذكرصبيح سعد راضر 134إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرمنتظر احمد جابر143810 135إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعالء رسحان صباح101807 136إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرفالح حسن عاضي143762 137إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرقاسم ضاجي وادي102074 138إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكراحمد زغير فنيطل99258 139إعدادية2علي الغرنر

 تويلي مجيد350904
ر ي 22861ميسانذكرحسنير 140إعدادية2علي الغرنر

ر سلمان جاسب100553 ي 22861ميسانذكرحسير 141إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرقاسم محمد يوسف424316 142إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرحيدر جابر كويد99407 143إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرسجاد حامد داخل351092 144إعدادية2علي الغرنر

ر طعمة مدير99417 ي 22861ميسانذكرحسير 145بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرستار جابر اسماعيل99427 146دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرعلي حميد درويش253465 147إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانذكرجمعة داود عجيل100896 148إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىرشا حميد درويش352495 1بكالوريوس2علي الغرنر

ي سامي عبدالسادة203137
ي 22861ميسانأنثىامانر 2بكالوريوس2علي الغرنر

ر جابر100333 ي 22861ميسانأنثىمنتىه عبدالحسير 3دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىلميس هشام داخل203278 4دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىزينب عبدالحميد سعيد143724 5دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىارساء جبار شنيشل100546 6دبلوم2علي الغرنر

ر عبيس101353 ي 22861ميسانأنثىمثر حسير 7إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىضخ قاسم جمعة203213 1بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىمروة يوسف خليف143774 2بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىبتول موس حسن527723 3بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىزهراء جمال فهد101573 4بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىدعاء خضير بشارة351453 5بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىيمامه عبدالصاحب سلمان143819 6بكالوريوس2علي الغرنر

ي قاسم عويد253474
ر
ي 22861ميسانأنثىكاق 7بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىسارة كاظم زاير350670 8بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىحوراء مطلك ثامر350585 9بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىدعاء مهدي عبدالهادي253539 10بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىحوراء زهير كاظم203201 11بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىخلود حمود سلمان203112 12بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىبتول فاضل عرنوص353719 13بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىنشين علي محمد497933 14بكالوريوس2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىازهار عبدالهادي موس350295 15دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىمريم جواد كاظم99511 16دبلوم2علي الغرنر

ين خضير عبد الزهره203233 ي 22861ميسانأنثىشير 17دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىمريم علوان حديد353557 18دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىمها عبدالهادي موس423341 19دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىنضال جابر اسماعيل203310 20دبلوم2علي الغرنر



ي 22861ميسانأنثىحوراء خالد فرطوس99454 21دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىليل جير موس99019 22دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىزينب قاسم سلمان99908 23دبلوم2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىزهراء موس حسن527719 24إعدادية2علي الغرنر

فاطمة رسن علي350618
ي 22861ميسانأنثى 25إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىتبارك مهدي عبدالعباس143441 26إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىزهراء سالم صالح102678 27إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىزهراء صالح عبدالهادي253533 28إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىامنة صالح عبدالهادي253512 29إعدادية2علي الغرنر

ر جويد203187 ي 22861ميسانأنثىفرات حسير 30إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىتف  سعدون راشد99148 31إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىاية يوسف خليف99461 32إعدادية2علي الغرنر

فاطمة علي ماجد100070
ي 22861ميسانأنثى 33إعدادية2علي الغرنر

رسى علي محمد438020
ي 22861ميسانأنثى 34إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىدعاء نعيم فري    ح203129 35إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىاالء خالد خلف497793 36إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىفاطمة عبدالحميد سعيد101479 37إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىفاطمة فاضل محمد102398 38إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىفرح مهدي عبدالهادي253541 39إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىريام ريسان حنتوش497841 40إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىزهراء كاظم زاير100069 41إعدادية2علي الغرنر

ر مطير143419 ى حسير ي 22861ميسانأنثىبشر 42إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىفاطمة موس حسن527722 43إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىمرام جمال عبد122043 44إعدادية2علي الغرنر

ي 22861ميسانأنثىحوراء حسن مطير101888 45إعدادية2علي الغرنر

1ماجستير3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر عبدالزهرة سعد492222

2ماجستير3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر حسن جاسم237507

ر191654 3دبلوم عالي3 -30قطاع 23826ميسانذكرعمار عبدالكريم عبدالحسير

4بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرنجم عبدهللا حميدي492034

5بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرفالح حسون جير170875

6بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد يحثر علوان191761

7بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسعد نعيم جاسم355103

8بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرصفاء عبدالرزاق دورعلي492122

9بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعادل الزم شياع181719

ي زوير177341 10بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي صير

ي فرحان191825
11بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرجليل نوسر

ر عبيد356275 12بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرقضي عبدالحسير

13بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرضياء جاسم قاسم295279

14بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عبدالزهرة سعد355973

ر دعير مسعد192032 15بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

16بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر زيارة عوض181665

17بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر جودة حمادي191942

18بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد خالد حيدر492430

19بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكركاظم ناعم محمد347693

20بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر داغر نشمي192031

ر كطافه191945 21بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر ياسير

22بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عباس بداي191884



23بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر رحيم معيبد183054

24بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي فرمال مهاوي561513

25بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراياد صابر حريجة191830

26بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرقضي جبار موحان545535

ي مالح347264 27بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعدنان عريثر

28بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد مجيد جبار492264

29بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعمار عاشور فليح179746

ي492357
ي اسمر راضر

30بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكربانر

ر خيون191799 31بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرتزار ياسير

32بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمهند فالح حسن191926

33بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرالحسن علي عبدالعزيز492351

34بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكررسول عباس عبيد347364

35بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد خليل ابراهيم357248

36بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرجاسم محمد صيوان492354

37بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراثير سعدون دواي356016

ي545487
ر تف  38بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسكنه حسير

39بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرنزار كريم صيوان191677

40بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر عبدهللا عودة191836

41بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمنصور حمزة عيىس191781

 علي مسلم177127
ر 42بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

43بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد سالم جلوب191941

44بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكررعد داخل مزبان355666

45بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي خالد نجم545516

46بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعالء كريم مجذاب355212

47بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرنورالدين مرتضر صبيح356447

48بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعباس عطية علي177006

49بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد حكمت عبدالكريم191937

50بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عادل نجم492081

51بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسعدون سهر سعدون492358

52بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعقبه نافع كاظم191649

53بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسام علي مهلهل191953

ر جعيول192010 54بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عبدالحسير

55بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرنور قاسم محمد491866

56بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرجعفر كريم محمد191776

57بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر عبدالرزاق حسن347072

 علي492129
ر 58بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحمزة عبدالحسير

59بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد علي موس545556

60بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عطية علي171010

61بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي جمعة وهيب191977

ر طاهر237513 62بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي ياسير

63بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد جبار موحان492198

64بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر طالب شغيت177415

65دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد صادق عبود362014

66دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرقاسم محمد علي491823

67دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعمار هاشم علوان545541

68دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكركاظم خزعل مزبان356296

69دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عبدالمحسن نايف183374



ر حاوي منبت347381 70دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعبدالحسير

71دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكررسي    ح عجيل حسن191797

72دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراسامة احمد عبدهللا171744

ر171035 73دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد جاسم حسير

74دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكريوسف حسن محيبس527731

75دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد حكمت عباس171023

76دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراسامه عبدالرضا كاظم191982

ي347324 77دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي حسون لعيثر

78دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرسامر موس رمضان183016

79دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر عباس محسن561537

 علك علي362068
ر 80دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

81دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكروسام كريم عطا183035

ي182885
82دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر محمد حوسر

83دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد صبيح كنيج182966

84دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعدي جواد كاظم181627

85دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي محيسن منيشد545524

86دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعالوي جاسب جمعة561540

ر هاشم527733 87دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعباس حسير

88دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر صابر حريجة191783

89دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد بعيد طعمه527726

ر كطافه561542 90دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر ياسير

ر كريم شحيت191848 91دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

92دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكركاظم علي زاير545453

93دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد حسن جاسم492149

94دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر علي مظلوم191859

95دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد طالب وادي362149

96دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكركرار عباس جاسم355803

97دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعباس عبدالرضا فرهود356065

98دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعبداللة عطية علي171052

ر حافظ191907 99دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي مفي 

ر جعيول192011 100دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عبدالحسير

101دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد عبدعلي محمد191665

102دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد صادق جعفر192023

103دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد صادق عباس192024

ي492231 104دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعقيل عبدالزهرة عرنر

ي492100 105دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر عبدالزهرة عريثر

ر سعيد سنيبل171131 106إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

107إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحامد حسن جاسم191668

108إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرجعفر محسن فلخي356159

109إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرارشد محسن عبد191854

1ماجستير3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد رحمة مخيلف361865

2ماجستير3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر جواد كاظم355728

3ماجستير3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر مهدي اسماعيل356116

4ماجستير3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي خالد حسان191771

5بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمنتظر كريم محسن491806

6بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عطية مهاوي183024

7بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعالء احمد سلمان347151



8بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر عبداالمير رحيم191767

9بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكركرار جبار عبيد347489

10بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمخلد حامد جاسم191754

11بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعبدالزهرة كاظم سلمان191863

12بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي شاكر جباري347093

13بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمهند علوان عبدالصاحب191933

14بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد هيثم اسماعيل361931

15بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرابراهيم باسم ابراهيم170928

16بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكررسول بدر قاسم177953

17بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد قاسم ابويلش183294

ر191866 18بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرهشام مزهر ياسير

ي347339
ر عبدالزهرة ثويثر 19بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

20بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعباس فرحان عبدالحسن183156

21بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحمزة فاضل لفته347451

ي492404
22بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراثير سعيد راضر

23بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرثامر هاشم عبدالرضا191882

هان171615 24بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمهند حامد رسر

25بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسهيل اباذر نجم192029

26بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرذوالفقار ناظم طعمة191931

ي183431
27بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد ماجد راطر

28بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر طالب مهاوي177228

29بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرالحسن جواد حمدان361984

ر492360 30بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي فاضل حسير

ر181752 31بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرغيث طه ياسير

ر جوجي181681 32بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي حسير

33بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرايمن باسم ابراهيم171230

34بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرابراهيم رحيم محمد355892

35بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي فري    ح كاظم492213

36بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد صالح جعيول347020

ر362107  محمد حسير
37بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر

ر347410 38بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر اسماعيل ياسير

ر191918 39بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي حميد حسير

40بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرنجم عبدهللا نجم192034

41بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكريوسف هاشم عبدالرضا191808

42بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحمزة مايع فزاع347031

ر عبدالرسول فاضل181583 43بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

44بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد باسم ابراهيم170977

ر347175 45بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسيف علي حسير

46بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي محمد يحثر356094

47بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر عالء عبدالرزاق170778

48بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعبدهللا عبدالرضا فرهود191874

49بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكريوسف عبدهللا عبيد191861

ر هاشم محيسن180210 50بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسنير

51بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرذوالفقار كريم بدن347443

52بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعبدالرزاق جبوري عاضي177166

ي492011
53بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرهشام جاسم منان 

54بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرصادق خزعل عبود191802



ر180434 55بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عدي حسير

56بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرزين العابدين علي جاسم180638

57بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي جبار موحان192009

58بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي فاضل لفته356036

59بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد حسن حيدر191871

60بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمقدام عبدالرزاق طعمة362206

61بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرغزوان محمد جاسم183101

62بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد فرمال مهاوي237514

63بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكركرار يارس عبدالحسن347111

64بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي جبار هاتو192043

ر خلف356544 65بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحمزة حسير

ر180140 66بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكريارس مزهر ياسير

67بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمخلد عبدالكريم كاظم191891

68بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عبدالرزاق حميدي191796

ر عبدالكريم محسن355061 69بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرالحسير

70بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسعد سالم غضيب177275

71بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي احمد عبدالرضا492050

ي347848
72بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرذوالفقار علي منان 

73بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرخلف جبار علي527725

74بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسعد شعيع ثجيل191914

75بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عبدالكريم محسن347057

76بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسن ناظم حبيب191980

77بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد محسن هاشم355515

78بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر هاشم علي192042

79بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد فيصل محمد191973

80بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمهند عبدالكريم كاظم191807

81بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرماجد علي حسان357167

82بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسامر كريم حميد545547

83بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمود صبيح خليف180185

ر191775 84بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرريام سعد حسير

ر177045 85بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر عباس حسير

86بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي محسن هاشم347236

87بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي رحيم حسن177703

88بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي جير عبد183435

89بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانذكرسيف علي قاسم355373

90دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد رهيف وادي183428

91دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد جواد جبار192039

ر رحيم حسن191925 92دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

93دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكررائد علي جعيت177489

ر هاشم عبد362529 94دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

95دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد مزهر بداي180896

ر179671 96دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرفراس عدي حسير

97دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمود مالك محمد492026

98دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي مالح كاظم192035

99دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد كاظم بويلش180247

ر مايع فزاع347046 100دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

101دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكررياض سعد هروت361900



102دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد حسن حميد191651

103دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرجعفر عبدالرسول رسن180030

104دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعباس عقيل جاسم191851

105دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عبدالحسن عبدالكريم545417

106دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرياس خضير عباس191943

107دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد حسن فالح347808

108دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكركرار سعدون شيال191919

109دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد حمزة خضير357450

110دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد فيصل كاظم181639

111دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد عباس عبيد191646

112دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكروليد خالد كريم191928

113دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر محمود عجيل347303

114دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكرصادق جعفر عبدالجليل171508

115دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانذكراسماعيل كاظم ابراهيم192041

116إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرزين العابدين صباح خالد180481

117إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسالم علوان عبدالصاحب191806

ر نارص شنيشل191773 118إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسنير

119إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعباس عزيز حميدي191947

120إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي قاسم يوسف355151

121إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد كاظم طرفاية170886

122إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد رياض كاظم192030

هان357484 123إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر حامد رسر

ر دهيم355265 124إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكررحمن حسير

ر محيسن191880 125إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر عبدالحسير

126إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمجتثر قاسم غليم354989

127إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي صباح محسن347475

128إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرغيث علي حسن192033

129إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسن طارق كامل555690

 عطية علي180105
ر 130إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

131إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد مهدي صادق191684

132إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد عباس جبار355082

ر عبيد191800 133إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد عبدالحسير

134إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد هيثم قاسم192022

ي183258 135إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرضياء احمد عريثر

ر احمد نارص191897 136إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

137إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عبدالرزاق غانم347861

138إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكررسول كريم سالم171461

ي183000  سلمان عريثر
139إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر

140إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد عبدهللا نجم183144

ر دهيم355042 141إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرباقر حسير

142إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي جبار الزم181792

143إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد عباس جاسم170899

ر مذكور347162 144إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد حسير

145إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكركرار عباس قاسم356368

146إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكركرار حامد شايع180869

147إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد رحيم محمد492021

ر191671 148إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكررشيد كاظم حسير



149إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد حسن علوان354932

ر191986 150إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرثامر عبدالكريم عبدالحسير

ر جالل محمد191894 151إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكربنير

152إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكربشار حسن مطشر192027

153إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرقاسم بدر قاسم178003

ر رحيم محسن492040 154إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسنير

155إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عبدالرسول فاضل183222

156إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر خالد عبدالزهرة492281

157إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر عالوي جاسب561541

 علي عبدالعزيز492347
158إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر

159إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر قاسم غليم354967

160إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرابوالفضل سعد عباس181699

 علي حسن183198
ر 161إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

162إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي مايع فزاع354951

163إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر فالح حسن191873

164إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر حامد حسن545469

165إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي قاسم محمد491878

ر183042 166إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر كاطع حسير

ر طارق كامل545231 167إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرتحسير

168إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكررسول ساهي فهد155898

169إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسيف بدر قاسم177892

170إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر حامد شايع191852

171إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد شعيع ثجيل191858

172إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمهدي صباح محسن357137

173إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحمزة عباس جاسم178039

ر حافظ حلبوت527734 174إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرتحسير

175إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرطارق زيدان ابراهيم355288

ر عبدالزهرة محسن355243 176إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

177إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكراياد بداي عطية191899

178إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد علي نعيم180347

ر183389 179إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعماد محمد ربير

180إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكركرار علي عيىس191913

ر عيىس عبدالرضا347184 181إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

182إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد كريم بدن527732

183إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد جعفر كاظم355126

ر صالح هادي237510 184إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

ر183436  سعد ياسير
185إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر

186إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمقتدى احمد نارص191901

187إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمهدي محمد معيجل191922

188إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعمار كريم مجذاب347139

ر دريول180528 189إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعقيل عبدالحسير

190إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكركرار فالح حسون177810

191إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عبدالرزاق غانم354915

192إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحمودي عزيز ابوالهيل183211

193إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد علي داخل183379

 علي محسن177639
ر 194إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

195إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمود ناضم خشان171394



196إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكريارس مجيد جبار171832

ي183246 197إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعالء احمد عريثر

198إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي سادة مطشر191985

199إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرهشام حكمت قاسم192037

200إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر عباس عبيد355569

201إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي كاظم مشتت181772

202إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي حسن ذاري191888

203إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسن كاظم عبدالحسن177086

204إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد ستار صابر179782

205إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحسن عودة حنون357629

ي191870
206إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد كاظم منان 

207إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرزين العابدين علي هاشم183162

ي عباس527729 208إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرسجاد خير

ر عباس رحيم191659 209إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحسير

210إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عباس جاسم182906

ر عبدالكريم191930 211إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عبدالحسير

212إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكراحمد عادل محمود177762

213إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرامير ربيع بعنون183376

214إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر علي حسن183207

هان191765 ر رسر 215إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي االكير حسير

216إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرليث فالح حسن171156

217إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمنتظر نارص نجم171100

218إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عيىس كعيد347218

219إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرفاضل فالح حسن191810

220إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمجتثر علي مسلم192028

221إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرحيدر خزعل هاشم171111

222إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي شعيع ثجيل171422

ي زوير183371  صير
223إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمصطفر

224إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمرتضر سالم محمد355314

ي192016 225إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعلي عبدالصاحب لعيثر

226إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرعبدهللا عبدالرزاق طعمة362352

227إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانذكرمحمد شاكر عزيز191886

1بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىانتصار داخل حاجم191900

2بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىانتصار كاظم هاتو491963

3بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىرقية سمير عبدالوهاب171071

ر سيد491977 ى حسير 4بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىبشر

5بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمروى ثائر عبدالكريم191896

6بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىدنيا عدنان عبد355774

7بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىشيماء غالب جنجون183265

8بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىامل هاشم عبد180833

هان492145 9بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىدنيا حامد رسر

10بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىوسن جبار موحان491972

ر كومة171311 11بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىسخر حسير

12بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىهديل ضياء عيىس191780

13بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىانتصار عباس سلمان191675

14بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنبا عبدالحسن عبدالكريم545240

15دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنشين احمد شاكر191818



16دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىدنيا عبدالحسن خزعل191758

ي171142
17دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىهناء حسن راضر

18دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىسهيلة خالد هاشم492391

19دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىجميلة وادي خصاف170997

اسيل عبدالجبار علي172047
20دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

21دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىعلية حمدان هاشم356138

22دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمناهل خلف زغير170858

23دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىورود قاسم كعيد347253

ي361961 24إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمها محمد ناجر

25إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىايمان كاظم حسن191815

نورالهدى علي عبدالكريم183327
1بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

2بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىغفران جمعة كاطع545506

3بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىخلود سعدون حطاب347675

ر191688 4بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىرحيمة حنتوش حسير

ي191844 5بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىرسور عبدالصاحب لعيثر

ر191774 6بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىانغام سعد حسير

فاتن عبدعلي انور191832
7بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

8بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىسخر عزيز عودة183082

9بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمها عيىس عبدالرضا355466

10بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزهراء حسن جير347460

11بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىاميمة عبدالكريم عبدالرضا183174

 علي نجم192040
ر 12بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىحنير

ي هاشم492192
ر
13بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىعبير عوق

14بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىدعاء محمد شنيشل560189

15بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىعذراء مقبل عبدالصمد191793

16بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىرفل عبدالحسن عبدالكريم545449

17بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىاروى عبدالمحسن سوادي191814

18بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنور سلمان جريو170828

19بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىشهد طاهر جابر362044

20بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمروة داود هاشم192014

21بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىسارا عبدهللا نجم183122

دعاء جبار غالي171081
22بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

23بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىفاطمة يوسف دلي170960

24بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنور عبدالرسول رسن170909

25بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىرباب عبدالرسول فاضل180921

26بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىضخ عالء عبدالرزاق347126

27بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىارساء كريم محسن491914

28بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىايات محمد شنان191975

29بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمروة طالب وادي492185

30بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىتبارك اياد علوان492054

31بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىهاجر نعيم حنش492428

32بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىدعاء رحيم معيبد491872

33بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنورا هاشم نعيم527727

34بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىايمان خلف حنون170766

فاطمة زكي يحثر177601
35بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

36بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىارساء رحيم عيىس191878

ر191959 37بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزهراء عبدالكريم عبدالحسير



ر عبدالكريم مهلهل191769 38بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنرمير

39بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىايناس جبار سعد192012

40بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىبيادر علوان عبدالصاحب191803

41بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمنار سلمان جريو170811

42بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىحوراء موس كعيد492109

ي هاشم192019
ر
43بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىرغدة عوق

44بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمثر ربيع بعنون192025

ي347351
45بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمثر عبدالزهرة ثويثر

46بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزينب عباس محمد355006

ي357752 47بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىامال عبدالصاحب لعيثر

علياء علي عبدالكريم183348
48بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

49بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىايمان عبدالمحسن سوادي191812

50بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىرونق احمد نعيم182868

ين رحيم حمدان191693 51بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىشير

52بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىريام غازي سعيد527735

53بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىدعاء سلمان مسعد177449

ي355951 54بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنور عبدالصاحب لعيثر

55بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىصابرين يوسف دلي171123

56بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزهراء نجم عبدالكريم254136

ر170844 57بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىغدران كاظم حسير

 علي356183
ر 58بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزينب حسير

ي هاشم192018
ر
59بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزهرة عوق

60بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزهراء احمد نعيم181874

61بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىاسماء جاسب عبالرضا191872

62بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىفاطمة سالم محمد355337

63بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمثر جاسم محمد191779

64بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىتبارك حكيم كريم358658

65بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنور فاضل محمد177374

66بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىتبارك نعيم حنش492412

ر حريجة171063 67دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىامل عبدالحسير

68دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىعذراء موس كعيد492087

69دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىهدى عبدالرسول رسن179961

70دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىهند رهيف وادي191679

71دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىحوراء صبيح جاسم492065

72دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىاكتفاء جبار سعد192013

ي357088
73دبلوم3 -30قطاع 23826ميسانأنثىعبير مجيد هانر

74إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمريم رهيف وادي192015

هان192017 75إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىايات حامد رسر

76إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىضخ احمد عبدالمحسن183410

رحاب عبدالزهرة غالي183439
77إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

خنساء عبدالزهرة غالي183442
78إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

حوراء علي جحيل192020
79إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

80إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىسخر علي صيوان183445

81إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنورالهدى اياد صابر191826

ر طالب كاظم356332 82إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىحنير

83إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزهراء طالب وادي491928

84إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىلقاء رياض رحيمة192021



85إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىايمان عادل مالح192038

86إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىرسل ساهي فهد155993

87إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىغفران امير عبدهللا191853

ر كومه191921 88إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىفاطمة حسير

89إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىاخالص عبدالرزاق جمعة191805

90إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىهيفاء شاكر عيدان181616

سوزان جبار غالي182958
91إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

حوراء علي داخل183386
92إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

93إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىفاطمة طارق كامل545409

94إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىفرح كاظم طعمة180584

95إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىطيبة نعيم عبدالرزاق191856

96إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزينب سامي كاظم170798

هدى عبدالجبار علي171981
97إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

98إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىريام احمد خيون183402

ي نعيم حنش492343
99إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىامانر

100إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىعلياء رحيم كاطع347396

عتاب عبدالزهرة غالي183443
101إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

102إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزينب عبدهللا نجم183111

103إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىفاطمة عبدالحسن عبدالكريم545422

104إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىكوثر خماس مالح192036

105إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىهدى فاضل خضير347716

106إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىحوراء عبدالرسول رسن179828

ر جبار191903 107إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىوسن حسير

108إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىبتول لفته فاخر545529

وجدان جبار غالي182920
109إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

ي جمعة وهيب191946
110إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىتهانر

111إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنرجس مايع فزاع492402

112إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىايات منصور عبدالجليل171047

ر حاوي347371 113إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىفاطمة عبدالحسير

114إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنورة جاسم مطشر191647

115إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىلقاء جليل مسعد183419

116إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىقطرالندى عالء حميد347422

فاطمة سامي كاظم176959
117إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثى

118إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىمريم طالب وادي491942

119إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنورة ربيع بعنون192026

120إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىسارة رياض عيدان191924

121إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزهراء مالك شند492118

122إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىسوزان شاكر عيدان181599

123إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىزهراء عبدالرضا غريد180812

ر خيون191801 124بكالوريوس3 -30قطاع 23826ميسانأنثىهناء ياسير

125إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىاالء عبدالستار جبار191817

126إعدادية3 -30قطاع 23826ميسانأنثىنسيمة خصاف اسماعيل183180

1بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرمرتضر عبدهللا زغير361701

2بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرسجاد محسن جوجه184085

ر محسن361904 3بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرسالم حسير

4بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكركرار زيارة محسن538820

5بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرصادق فاضل جاسم363018



ر520224 6دبلوم3الكحالء 33834ميسانذكرمحمد صالح حسير

ر520219 7دبلوم3الكحالء 33834ميسانذكرسعدي عبود حسير

8إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكررسول قيس كاظم364002

9إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرباسم حسن رسن361844

ر زبالة جاسم218313 10إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرحسير

11إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرصادق جبار علوان549006

1بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرعباس حنون غياض73596

2بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكراحمد رحيم جودة362034

3بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرضياء كاظم عبدالواحد361872

4بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرحسن عبد محمد87748

5بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرهاشم لفته صالح88066

6بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكراحمد زهراو سهيل87900

7بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكراحمد جاسم جبار87787

8بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرسجاد مزهر عاشور363828

ي71095 9بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرعبدالرزاق حسن لعيثر

ر520202 10بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكركرار عبود حسير

11بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكراحمد سالم جمعة90338

12بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكررياض شياع محش88140

13بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرسجاد شياع محش87951

14دبلوم3الكحالء 33834ميسانذكرعقيل محمد عطوان89515

15دبلوم3الكحالء 33834ميسانذكرعلي عبدهللا زغير90252

16دبلوم3الكحالء 33834ميسانذكرنزار محسن خلف183998

17دبلوم3الكحالء 33834ميسانذكراياد عبد مكلف361941

18إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرسجاد احمد قاسم184105

19إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكركرار قاسم جودة71318

20إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرهاشم خليل هاشم183930

21إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعلي كريم كاظم362740

ي88021 22إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكراحمد حسن رسر

23إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعلي عيدان سلمان183941

24إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرمهدي محمد جبار88118

25إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكراحمد علي عليوي183937

ر هاشم520245 26إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرمحمد حسير

27إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرحسن جاسم جبار363899

28إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرمسلم جاسم كاظم363522

29إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرقاسم لفته صالح87675

ر كريم حميد71075 30إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرحسير

31إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرانور صباح عذافة88688

32إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرسعد شمال جبارة90453

33إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرحسن قحطان موس363366

34إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكركرار محمد لفته73679

35إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرمحمد سليم نفاوه73466

36إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعباس محمد جاسم88225

37إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرمحمد شياع محش90379

ر184061 38إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعلي هاشم حسير

39إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعلي محسن خلف183953

40إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرمحمد محسن خلف183994

41إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرمحمد ستار جبار361807



42إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعقيل محمد مهدي89579

43إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرصادق صاحب صير184098

44إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعلي زيارة كريم73297

ي71387
45إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعلي طالب راضر

46إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكراحمد قاسم جودة71116

47إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرغيث علي عبدالحسن87705

48إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرمحمد جاسم جبار362637

49إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرسجاد زيارة محسن183919

50إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكركرار حسن نعيمة88051

51إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرسجاد خضير مريدي87584

52إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكركرار هادي زيارة183907

53إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرريسان محمد كاظم89671

54إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكركرار فالح حسن73112

55إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرسجاد رياض ابوحميد88172

56بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانذكرفياض عبدالواحد محرب362434

57إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرعلي زبالة جاسم88266

58إعدادية3الكحالء 33834ميسانذكرجاسم راشد جباشه183839

مريم علي كاظم183892
1إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثى

1بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانأنثىزينب محسن جاسب71051

2بكالوريوس3الكحالء 33834ميسانأنثىايمان قنبل حمود89808

ي184003 فاطمة عبدالواحد لعيثر
3إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثى

4إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثىرشا نعيم جاسم184054

5إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثىفاطمة سالم ابوحميد363656

6إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثىسارة جليل شواي362265

ر183851 7إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثىزهراء صالح حسير

زهراء علي هاشم362872
8إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثى

9إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثىحوراء هادي زيارة183874

10إعدادية3الكحالء 33834ميسانأنثىنجالء كاضم رمان184014

1بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحسن جير نابت56

 علي364882
ر 2بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعودة حسير

3بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعماد نارص خلف313281

4بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرزيدان خلف حاتم140574

ر عليوي ضمد50 5بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

6بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعادل ابراهيم حميد364406

هللا ظاهر46 7بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعلي خير

8بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحميد عجيل حرج21

9بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرجمال رحيم فارس313265

ر مطر عباس516590 10بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

11بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرابراهيم محمد حافظ20

ر552386 12بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرسيف علي حسير

 علي عبادي38
ر 13دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

14دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكريوسف ثامر سند516865

1بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعبدهللا قاسم محمد140611

2بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرمرتضر حطاب درسر313242

 علي حمدان323538
ر 3بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

4بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرجعفر جاسب صباح57

ر فالح محسن34 5بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحسير



6بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرهيثم حميد لفته27

7بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرمحمد يوسف عجيل323037

8بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرجاسم تويلي عباس31

9بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعدنان سعيد عاشور364327

ر جير142739 10بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعلي حسير

ر حنون الزم44 11بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

12بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرثائر عبدهللا فلخي142761

13بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرمحسن فالح فهد323486

14بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعماد خضير عباس35

15بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعباس عودة كاظم142853

16بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرمهند ناظم فياض3611

17بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرصباح محمد ليلو142628

18بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعلي كاظم حريحش140594

19بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعلي حسن نعيم24

20بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكريحثر محمد فارس55

21بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكراحمد هاشم جريم142821

22بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحيدر حطاب درسر142869

23بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرجعفر واحد خنوبه552397

24بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكركرار محمد حسن142101

25بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرنوري صبيح جري25

26بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرجاسم محمد خلف28

27بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعلي صبيح جري26

28بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكربشير بداي علي47

ي بشير عباس41
29بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرهانر

30بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرمهدي جاسب صباح39

31بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكراحمد ناظم فياض19

32بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرعالء عزيز عرمش323325

 علي رهيف140518
ر 33بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

هللا ثجيل16 34بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرمحمد خير

هللا ثجيل13 35بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرابراهيم خير

36بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرماجد جمعة منشد516557

37دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرخالد علي رهيف140523

38دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرمرتضر فاخر عبدالرحيم516907

ر دايم142601 39دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرمحمد حسير

40دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرعالء محيسن سويري140587

41دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرعباس شالل شنداخ142578

42دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرعلي حميد يارس15

43دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرحاتم كريم خليفة36

44دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكركاظم صبيح جري33

45إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعلي خلف حاتم142715

46إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرجعفر محمد عبادي516575

47إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرمحمد محيسن صباح142126

48إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرميش مزيد يارس52

ر غانم عبود322871 49إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

50إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرسجاد فاضل عباس142983

51إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرسجاد حسن جير40

52إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرسجاد عدنان عبد142596



53إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرمنتظر احمد عبد53

ر54 54إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكررسول خلف حسير

55إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرغازي رحيم رشك516678

56إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكراحمد حسن جويد140582

57إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكررحيم جبار عبود313292

ي142548
58إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرصادق كريم عان 

59إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعماد لطيف علي51

ي322813
60إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكركرار كريم عان 

61إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحمزة ثامر علي365618

62إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرسجاد عبدهللا سلمان142253

 علي364752
ر 63إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرنارص حسير

64إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعقيل عبدعلي صباح142085

ر علك142517 65إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرضياء حسير

66إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرسامي حميد مطر516790

ر18  علي حسير
ر 67إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

ر حميد شيال365348 68إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرتحسير

ر كريم بداي42 69إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

70إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحيدر محمد عبادي516619

71إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرمصطفر كريم منشد516505

72إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرباقر كامل عطية29

73إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعلي رحيم حسن45

74إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعالء هاشم محمد323009

75إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكراحمد كاظم عجمي516476

76إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكركريم تويلي عباس12

77إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعلي السجاد محمد ليلو142668

ر حميد حمدان365455 78إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحسير

79إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعلي فالح حسن140615

80إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرمنتظر حميد يارس32

81إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعبدهللا حطاب درسر140606

82إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكررسول حسن رزي    ج516602

ر دايم30 83إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعالء حسير

84إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعامر حميد حمدان365168

85إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحسن ريسان حاتم516642

86إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرمرتضر عودة شوكة516722

87إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحسن عطية ماهود142327

88إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرباقر عبدهللا فلخي142640

89إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكراحمد خلف طعمة48

90إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكريعقوب محمد خلف516830

ي غيلوك49
91إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعقيل عان 

92إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعلي حزيم حميد322972

93إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرعباس عبدعلي صباح141833

94إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرمؤيد ثامر علي364978

95إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرحيدر واحد خنوبة22

96إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرجاسب محمد هاشم142689

97إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكركرار عودة جياد11

98إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرمرتضر محمد عبدهللا322719

99إعدادية3الميمونه 33840ميسانذكرباقر سالم كركان43



100بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانذكرخليل زغير سفيح142777

101دبلوم3الميمونه 33840ميسانذكرسالم كركان مطلك23

1بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانأنثىزينب عطوان ثجيل17

ة جبار الزم559433 2بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانأنثىامير

3بكالوريوس3الميمونه 33840ميسانأنثىحوراء خضير غاطي37

4إعدادية3الميمونه 33840ميسانأنثىفاطمة جاسب صباح142753

ر عليوي14 5إعدادية3الميمونه 33840ميسانأنثىبتول حسير


