
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اسم مركز التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1ماجستير1/ تلعفر 41301نينوىذكرصادق جعفر حسن276758

2بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد مصطفى عبدالقادر503926

3بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكركاظم حسن مسلم277509

4بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرسعد عقيل احمد276956

5بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرماجد عثمان مختار502435

6بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرخالص فرج احمد277999

7بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعماد محسن محمدعلي277367

8بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمار محمدعبيد خضى540124

الدين سعيد278143 9بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرزينل خير

10بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد احمد مرتضى276788

11بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرطلعت محمدسعيد عمر276772

12بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرباسل عبدالعزيز محمد277220

13بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالجبار نعمان زينل398688

14بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرسيف الدين سعيد الياس277478

ى محسن244508 15بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي حسير

ى مصطفى277516 16بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرايدن محمدامير

17بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمود محمدعلي عبدالعزيز277318

ى نوح سليمان278028 18بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

19بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكررعد توفيق محمدصالح277814

20بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكررضوان رضا حيدر278052

21بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكربشار شاكر محمدعلي398522

22بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد حمزة مصطفى277857

ى محمد ابراهيم276987 23بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

24بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكررائد حيدر يونس276724

25بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرزياد محيالدين اسماعيل277129

26بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس ابراهيم مصطفى276744

يف399652 27بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرلقمان حازم محمدشر

28بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرسامي سالم حسن277708

ى277136 29بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد يونس ياسير

30بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعماد عبدهللا يونس507391

31بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرفاضل عباس علي277870

ى موس278021 32بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرطه ياسير

33بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرطالب حيدر علي277263

34بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسام خليل حبش278007

35بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكريوسف احمد مرتضى277004

36بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي عبدهللا يونس507363

ى عايد محمد504039 37بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

ى داؤد سليمان560532 38بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

39بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصطفى ابراهيم محمدطاهر277491

40بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد حمزة خليل276864

ي عبدالرزاق عزيز398510
41بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرهانى

42بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس عبدالرحمن احمد277929

43بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد علياكير محمد523303

44بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكركمال محسن زين العابدين277212

45بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعزيز فاضل علي499193

46بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد غانم جعفر277120

47بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرسعود هاشم خضى277672

48بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد نوح كردي399929



ى277941 ى محمدامير ى حسير 49بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمدامير

50بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعامر خليل محسن277939

51بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد حازم يوسف276710

52بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمار حميد عباس278096

53بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمار محمدصادق محمدعلي398835

يف277202 54بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمار ابراهيم محمدشر

55بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد حيدر فاضل277329

56بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالعزيز عبدالرزاق عزيز276778

57بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعاصم حازم حميد273456

58بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرنوح زينل سعيد277498

59بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس عبدالقادر طاهر539856

60بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرصالح مصطفى زينعابدين277837

ى قاسم سعيد277504 61بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

62بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد مجيد محمدصالح399013

63بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكربكر جميل عزيز540171

ى277916 64بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرجاسم محمد حسير

65بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد عبدالسالم جاسم277016

66دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكريونس عثمان حمان278104

67دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن مصطفى كردي501191

68دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرصائب جعفر محمود398714

69دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرسالم محمد يونس504023

70دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكررافع اسماعيل مصطفى277951

71دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرادريس مصطفى كردي249527

72دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرجاسم كاظم احمد494063

ى سيدخان399112 73دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي حسير

ى الياس523344 74دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمار حسير

75دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس ذنون يونس273438

76دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي هادي محمد سعيد503972

77دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرزينعابدين محمد زينعابدين277722

78دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرتوفيق محسن جرجيس398660

79دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرميثم حمزه حسن523369

ى حسن398937 80دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنذير ياسير

81دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي نوح سليمان400004

82دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنشوان نوح كردي399920

83دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرجعفر يونس حيدر277098

 علي399065
ى 84دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس امير

85دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرصدام محسن عزيز398850

86دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنزار محمود محمدعلي277273

87دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد جرجيس ذنون276803

88دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد رضا حيدر276688

89دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم277209

90دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنجم الدين فاضل يوسف277246

91دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعادل اسماعيل عبدهللا277805

92دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرماجد باقر خلف278173

93دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعماد عبدالهادي اسماعيل399137

94دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكركاظم جواد محمديونس278015

95دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرسمير وهب يونس399596

96دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكربشار احمد طه277278

97دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكراياد سالم محمديونس277390

98دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكراكرم مسيب مسيب244246



99دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد كريم عباس علي305159

100دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرزينل عبدالحبار سالم277443

101دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمديونس هاشم محمديونس503989

102دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالرحمن نجم عبدالحمن277637

103دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنعيم قنير محمدطاهر523335

ى399893 يف حسير 104دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمبشر محمدشر

105دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عبدالسالم مهدي276830

الدين محمدصالح احمد276701 106دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرخير

ى276665 107دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرماهر علي حسير

ى مسلم277114 108دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعالء حسير

109دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن يوسف رضا399872

ى يونس277996 110دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرزينل محمدامير

111دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمهدي عبدالجبار سالم277433

112دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد عبدالسالم مهدي276856

ى399000 113دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرسعدي صالح حسير

114دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعامر غانم جعفر446740

115دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرهاشم ذنون يونس277584

ى يونس538424 116دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكراحالم حسير

ي عبدالجبار فاضل525706
117دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالغنى

118دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعصام مقداد سعيد277822

119دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرغالب صالح علي398968

120إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد عبدالحميد علي446769

ى يونس523339 121إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي حسير

122إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرسليمان داود سليمان545931

ى الياس523341 123إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرياش حسير

124إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرشعيب دخيل خضى277495

ى277265 125إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحكمت سليم حسير

ي محمدنور يونس277991
126إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرهانى

ي خضى399576
127إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرهادي عبدالغنى

128إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعماد ويس مراد446805

129إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكررعد خضى يونس545941

130إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالغفور فخرالدين علي244000

131إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرخليل محمد احمد540895

ي مصطفى276794
132إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن علينف 

133إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسان محمود قاسم277256

1بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرابوبكر محمدمصطفى مصطفى274920

2بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرصالح ادريس ابراهيم446648

3بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد صادق ويس275054

4بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمر فالح محمود492557

5بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعالء ابراهيم خضى276367

6بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرصادق عزيز مصطفى274005

7بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرفؤاد فالح محمود500934

 علي هادي276337
ى 8بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي هادي حسير

يف اسماعيل274935 9بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس شر

10بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عبدالغفور محمدسعيد401798

الدين سعيد275118 11بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس خير

12بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرماهر حميد محمدعلي401108

13بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرصالح زينل الياس274030

14بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن مرعي حسن276163

 علي274164
ى 15بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي حسير



16بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرخضى محمدسعيد خضى401030

17بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرنجدت باقر خلف273920

18بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرغزوان طاهر وهب275369

19بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكريونس عباس محمدتوفيق276521

غام علي حيدر275771
20بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرضى

21بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكررعد خالد شعيب274153

22بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد جعفر محمد276508

ى402154 23بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكريوسف جمعة حسير

ى446712 24بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرقاسم حسن حسير

25بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي هاشم زبير499238

ى حبيب قنير499207 26بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكربنيامير

27بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمر زهير محمد402181

28بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمهدي صالح حسن276238

29بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكريوسف غانم جعغر276604

30بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي محمدصالح احمد274732

ي عباس حميد273964
31بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرهانى

32بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد يونس عثمان276657

33بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرسلمان سعدون علي276648

34بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرخضى الياس خضى446684

35بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراسامة علي شعيب500879

36بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد هاشم محمديونس276537

37بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد قاسم عبدهللا401334

38بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرنكتل علي شيت508599

39بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراكرم محسن زينل400962

40بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرحمزة قاسم محسن274673

41بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي عبد حيدر275241

ى276553 42بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرسعيد يونس ياسير

43بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعيىس غائب مصطفى548381

ي قاسم273938
44بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي هانى

ى275817 45بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرزيد زينل حسير

46بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكروسام جرجيس مرعي401963

47بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس الياس خضى446691

48بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد خليل ابراهيم401478

49بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمهدي محمد الياس523589

50بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي جميل قنير275747

51بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكربشير موس مسلم273955

52بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي اكير محمد الياس522636

53بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس محمود ابراهيم274541

54بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرايش سالم محمود274898

55بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي عبدالسالم جاسم273931

56بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكريحنر طه محمدصالح401245

57بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرناظم شهاب احمد274457

58بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد جمال يونس540538

59بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرقتيبة خضى ابراهيم400612

60بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكراحسان مرعي حسن401601

61بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس مصطفى عثمان273820

ي مختار504029
62بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرسمير عبدالغنى

ي كردي402215
63بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عبدالغنى

64بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدهللا محمد نجمالدين538365

ى274547 65بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرفؤاد محمديونس حسير



66بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي كاظم محمد274601

67دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمار محمد عباس400643

68دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنجيب غالب زكر273491

69دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي عبدالحي محمد531315

ى عبدالرحيم كردي401153 70دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

71دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنجم عبدالحي محمد446622

72دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرلقمان باقر خضى274942

 علي276419
ى 73دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد امير

 علي276356
ى 74دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكريونس امير

75دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعزام قحطان عبدالكريم273924

76دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس مسلم عباس275675

77دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي يونس محمد238865

 علي جميل274180
ى 78دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

 محمدعلي محمد275516
ى 79دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

80دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرابراهيم عبدالعزبز نعمان401178

81دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمازن محمد مصطفى308718

82دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعاصم غانم جعفر275860

83دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرغسان عبدهللا علياصغار276534

84دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد فاضل عباس273505

85دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرشاج محسن سليمان276246

86دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرلؤي قتيبة مسلم276628

87دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعادل داود زينل400496

88دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكريحنر فاضل عباس276325

89دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرفالح صباح محمدعلي274390

ى ايوب مسلم275844 90دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

91دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبداالمير بكتاش علي276275

92دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرغسان فيصل عبدالحميد276317

ى522062 93دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرخضى عبدالحكيم حسير

94دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنهاد نوح كردي273840

95دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد محمد مصطفى492837

ى غانم يونس273909 96دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

97دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمهند احمد خلف274114

98دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد خلف حسن493236

ى احمد401547 99دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرشمد محمدامير

100دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي ذنون يونس401853

101دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرالياس اسماعيل الياس274138

102دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرفاضل عباس علي523605

103دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي طه علي276599

ى عباس523513 104دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد حسير

105دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنادر نذير علي274550

106دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكروليد يحنر ابراهيم274701

107دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرنجدت نجيب محمديونس244710

108دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي فاضل محمد492593

109دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكروسام الياس خضى274466

110إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد صادق جعفر446625

111إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس محمد رضا545965

112إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرريان مرعي حسن537184

113إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي محمدصادق جعفر446649

114إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد قنير محمدطاهر531375

115إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عبدهللا عبدالرحمن401500



ى عبدالهادي احمد545912 116إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرياسير

ى عباس276528 117إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي حسير

118إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد نايف محمدعلي273880

119إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراحسان فاضل ابزار495278

120إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالرحمن احمد عزيز504074

121إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعماد رضا كاظم276500

122إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي قاسم يونس494313

123إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكربهجت عبدالجبار زينل274187

124إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرسليمان علي سليمان275062

125إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد سالم قنير541197

ي446764
126إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد علي تف 

127إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد سالم يونس545974

128إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكريونس خضى يونس274534

129إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكريونس سالم عبدهللا523595

ي الياس274400
 علي نف 

ى 130إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

131إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي عباس علي273975

132إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن عبدالرزاق عزيز274589

133إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد سامي احمد448447

134إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد كاظم زين العابدين531372

135إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد علي اصغر محمد493540

136إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالستار عبدالجبار فاضل534724

137إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس فاضل عباس538376

يف546009 138إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعيىس غانم محمدشر

139إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن عليمردان عباس275037

140إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد اسماعيل عباس500994

141إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكروائل داود سليمان276545

142إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكررسول حازم يوسف274862

143إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرزينل هاشم زبير446755

144إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي خضى احمد275182

145إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد نوح كردي402312

146إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمؤمن قتيبة مسلم276373

147إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي يونس جمعة446794

148إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس علي محمدبهجت274451

ى276256 149إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد جاسم محمدامير

150إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد صالح محسن523496

151إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمود سالم يونس545978

152إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عبداالمير مهدي541298

153إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرسالم عبدالجبار عبدالقادر446671

ى سليمان داؤد275085 154إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

155إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن ناظم عباس275127

156إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالباري عبدالجبار جعفر545904

157إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصطفى سعيد محمد276268

158إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالرحمن محمدصالح احمد275071

159إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمود سالم محمود274893

160إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكركرار عادل حمزة402027

161إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرايدن علي شعيب541317

162إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراكرم طه علي276301

163إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرخليل عبدالسالم خليل276311

164إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي زينل يوسف274474

ى غانم احمد446676 165إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير



ي طه545996
166إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد هانى

167إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عبادي محمد541261

 علي400819
ى 168إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسام حسير

169إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد زهير هاشم499217

170إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي نوح كردي400882

171إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرطعمة عبادي محمد يونس541269

172إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد خليل حسن275020

173إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد باقر خلف446643

174إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي موس مسلم276390

175إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس ذنون يونس438964

176إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد وعد خضى275549

ى محمديونس هاشم402269 177إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

ى خلف حسن450322 178إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

ى احمد يوسف401920 179إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

ى جمعة275539 ف ياسير 180إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراشر

ى ابراهيم273935 181إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرفالح حسير

182إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرفاضل عباس مصطفى523521

183إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عاصم محمدعلي274575

184إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن فالح حيدر401411

185إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمر عبد محمود545972

186إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرطالب زينل عبد275267

187إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصطفى عبدهللا عبدالرحمن276592

188إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحبيب شهاب احمد401086

189إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي مسلم عبدالقادر273996

190إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرشمد حسن مصطفى276570

191إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرراغب فالح حسن545967

192إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكروسيم يونس عثمان545957

193إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد خليل حبش446640

ى جمعة275486 194إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد ياسير

195إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد احمد محمدعلي276174

196إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكررسول علي اكير قاسم274382

197إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرسعد حيدر علي275171

198إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكروعدهللا سعيد محمد276474

199إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرطه علي محسن446517

200إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصطفى عبدالهادي احمد446635

201إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد هيثم محمدسعيد274052

202إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي ادريس علي273848

203إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمود شهاب زينعابدين275159

204إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكربالل توفيق محمد531313

205إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكربسام فاضل ابزار495272

206إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرسامر حميد محمدعلي401835

207إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس علي زينل538377

208إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصعب خضى ابراهيم275526

209إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمر عبدالمجيد عثمان545918

210إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكررسول جرجيس ذنون354130

211إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عبدالرضا عبدالقادر275354

212إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد زينل جاسم275248

213إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكروعد مصطفى مجيد266281

ى ادريس علي446657 214إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

 علي زينل276411
ى 215إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير



ى احمد446678 216إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرلؤي محمدامير

217إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرجهاد يونس محمود275654

ى عدنان زكر548380 218إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

219إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد حسن علي402238

220إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرشيماء عباس جعفر446753

221إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرباسم محمددخيل محمدخان401628

222إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرفرحان خليل ابراهيم545924

223إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمروان محمد مصطفى540679

224إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي عبداللطيف ابراهيم446733

225إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصطفى غانم الياس276286

226إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرقاسم عباس محمدتوفيق273828

227إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن نوري مصطفى276514

 قاسم محمدعلي400860
ى 228إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

 قاسم قلي274012
ى 229إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسير

230إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصطفى عبدالعزيز خضى274040

231إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد حر فرج273985

232إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراحمد غانم جعفر541263

 محمدعلي محمد273835
233إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصطفى

234إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمسلم قتيبة مسلم276616

235إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرسيفاهلل علي غالب الياس448405

 صباح محمدعلي275911
236إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمصطفى

237إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعصام لطيف خضى531309

ى484121 238إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد عمران حسير

239إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعثمان جميل عزيز495459

240إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحيدر نوري حيدر484125

241إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرقاسم حسن هاشم538381

ي401373
242إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن بشير عونى

243إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرشامل الياس خضى446681

244إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن صالح حيدر275076

245إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعمار خضى الياس275337

246إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمد شهاب احمد541265

247إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي محسن جهاد446632

248إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدهللا عدنان عبدالقادر276401

249إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكركاظم جواد هاشم274363

250إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي نذير عباس446673

ف سلمان خضى494427 251إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراشر

252إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعباس محمد عباس400774

253إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرجعفر سامي احمد446629

254دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي اصغر خضى حيدر446705

255دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىذكريشار شاكر محمدعلي401898

256إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعبدالعزيز نعمان زينل401273

257إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرجاسم محمد مصطفى274372

258إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكراحسان سليمان بشير402296

259إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي هادي محمد قنير400926

260إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرفارس محسن عزيز275098

261إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمحمدعلي عباس حيدر274175

262إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعياض محمدمصطفى مصطفى274909

ى محمد275578 263إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرزينل حسير

264إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرزهير هاشم زبير499232

265إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي جميل الياس266711



266إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرمهدي صالح علي401450

ى سليمان274557 267إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرعلي حسير

ى محمد274929 268إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرزينل حسير

269إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىذكرحسن هاشم محمدعلي273968

1بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىبيداء خضى عثمان278984

2بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىسهام حازم مصطفى279168

3بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىباسمة جمعة اسماعيل249838

4بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىهناء سعيد فاضل492664

ى خليل279098 5بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىخديجة حسير

6بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىانتصار يوسف وهب279001

7بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىمنى عباس خليل508601

8بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىقادرية جعفر محمد279278

صون كول محمدعلي محمد278742
9بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننى

10بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىامل محمد صابر ابراهيم482457

ف حيدر علي278821
11بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىاشر

يف279190 12بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىسارة ابراهيم محمدشر

13بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىسمية يونس عثمان279044

ساهره محمدعلي محمد400092
14بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننى

15بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىايمان هاشم زين العابدين400074

ى279032 16بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىنور طه ياسير

17بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىزينة جواد قاسم273518

18بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىبثينة جميل عزيز494223

19بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىخديجة جميل عزيز495477

20بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىهدى محمد يونس446814

ى279358 21دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىرحمة يونس ياسير

22دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىسىه سالم حسن278625

23دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىانتصار عبدالغازي عبدالوهاب274126

24دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىوسام توفيق محمدصالح276752

25دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىسلوى سالم حسن278644

26إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىندى عبدالموجود محمد279014

27إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىهدية خضى اسود279180

سهام حازم علي523375
28إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننى

حسينه محسن علي279148
29إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننى

30إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىنجوى سعيد ذنون278954

31إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىسعاد زينل يونس523393

32إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىخديجة محمد يونس278841

33إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىوداد محسن زينل278834

34إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىملكية ابراهيم مصطفى278828

35إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىحميدة عباس حميد400041

36إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىعمشة رضا صالح279107

يف278813 ة حازم محمدشر 37إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىامير

38إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىكلثومة عباس حيدر278970

39إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىجيالن ابراهيم وهب279079

1ماجستير1/ تلعفر 41301نينوىأننىرقيه عبدالرحمن احمد523428

 فاضل علي499190
ى 2بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىامبنير

3بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىرويدة الياس خضى278517

4بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىافراح حسن عبدالقادر273470

ى يونس278703 5بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىفادية حسير

6بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىنجاة عبدالرحيم كردي400118

7بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىمنال محمد مصطفى308530



8بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىخالدة عزيز عباس523418

9بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىافراح محمد يونس هاشم278440

10بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىاشاء محسن سعيد500816

نور محمدزكي فاضل278388
11بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننى

12بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىزمان حسن علياكبار400272

13بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىشهامة عبدالسالم فاضل400315

ى278203 14بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىنشين عدنان محمدامير

ى سعيد278425 15بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىرجاء ياسير

16بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىايمان عبدالغازي عبدالوهاب278466

17بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىرؤى محمدطاهر محمديونس400292

18بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىرنا هاشم حسن278599

19بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىامنة يونس محمدعلي278317

20بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىنجالء نوح كردي400451

21بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىساهرة فاضل قاسم278473

ى سليمان278616 22بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىفاطمة حسير

23بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىنجالء حميد عباس500903

24بكالوريوس1/ تلعفر 41301نينوىأننىخديجة محسن سليمان278277

25دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىزينب مهدي اسماعيل278226

ة محسن محمد400189 26دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىامير

27دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىمنى محسن محمد278434

28دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىاالء عبداللطيف ابراهيم278235

29دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىميساء يونس عثمان278272

ى سعيد278257 30دبلوم1/ تلعفر 41301نينوىأننىخديجة حسير

31إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىشها نهاد محمود278181

يف278412 32إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىخديجة الياس محمدشر

33إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزينب جواد هاشم278479

اينور علي يعقوب494263
34إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننى

35إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزهرة جمال محسن545907

ى482382 36إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىاشاء علي حسير

ى مصطفى278584 37إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزهور حسير

38إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىمنار جالل قاسم278523

39إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىعبير عبدالرزاق عزيز446748

ضا يونس278550 40إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزينب علير

41إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىدالل نجم سعيد446808

42إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىحمدية قنير محمدطاهر523451

43إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزينب علي يعقوب494264

44إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىريانة سالم محمد545908

45إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزينب محسن محمد278281

حنان علي سليمان278306
46إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننى

ى محمدصالح531307 47إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىاخالص حسير

48إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىكوثر ياش حيدر400173

الدين محمد266445 49إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزكية خير

الدين محمد446553 50إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزينب خير

51إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىاشاء سعيد ذنون492550

52إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىزينب جعفر سعيد400338

53إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىخديجة عبداالمير محمدشيت541327

54إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىهدى عبدالحي محمد278217

55إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىفاطمة غالب صابر278539

56إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىفاطمة عبداللطيف ابراهيم278229

57إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىمنتىه خضى عبدالرحمن275206



58إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىنعيمة نوح كردي545905

59إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىسارة عبداالمير يونس278534

ى مصطفى475285 60إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىغدير حسير

61إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىاحالم نوح كردي545906

62إعدادية1/ تلعفر 41301نينوىأننىرحيمة ذنون ويس523413

1دكتوراه2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر كريم يونس278302

ى308876 2ماجستير2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالباري يونس حسير

ى232139 3ماجستير2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن اسماعيل حسير

4دبلوم عالي2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم بهجت ابراهيم227411

5دبلوم عالي2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم ادريس مصطفى232370

6بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان محمدسعيد خضى467844

7بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرزياد محمديونس مصطفى502708

8بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا محمدسعيد عبدهللا470244

9بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى محمدجميل يونس308882

ي الياس538208
10بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالغنى

11بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكررضا احمد عبدهللا501129

12بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعامر مصطفى بكر227050

يف ابراهيم471077 13بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسمير محمدشر

ى عمر حيدر227051 14بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرامير

15بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالجبار عباس467860

16بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عبداللطيف احمد464548

17بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالرحمن قدو507696

18بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاضل حيدر يونس229490

19بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرلقمان محمدعيد عبدالقادر508175

 علي507584
ى 20بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراسعد حسير

21بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح حسن يونس227094

22بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرهاشم محمدسعيد علي470140

23بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرياش اسماعيل محمدعلي226898

24بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد الياس عباس229799

ى يونس449057 25بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسير

ي عبدالجبار يوسف232390 26بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرناجر

27بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرياش ايوب داؤد229684

28بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخاشع محمد رفعت مصطفى464496

29بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد خضى عبدهللا470791

30بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن علي عبدهللا507660

31بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمود محمد228669

32بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراورهان محمد عبدهللا232319

33بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم حسن محمد229789

34بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبداالمير علي سعد228745

35بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرشامل هاشم احمد226998

36بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرايوب عبدالقادر حسن464438

37بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحازم جميل مصطفى467845

ى482362 38بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرقيس عباس حسير

39بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس احمد عبدهللا229467

 علي232173
ى خضى 40بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرتحسير

ى محمدسعيد خضى257851 41بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

42بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن فاضل حسن470240

43بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرارجان سعيد عبدالرحمن227096

44بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرايدن محمدسعيد خضى302819

ي حسن507548
45بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهدي عبدالغنى



 محمد علي232248
46بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخضى

47بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي اصغر ابراهيم محمد228655

48بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنشوان نورالدين احمد232343

ى226976 49بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان عمر حسير

50بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنبيل حسن احمد467865

51بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عزيز محمدعلي467862

ى232213 ى حسير 52بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسير

53بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمؤيد زينل ابراهيم227325

54بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عباس جمعة308884

55بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالقادر احمد عبدالقادر507646

56بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراثير محمدشيت عزيز464525

57بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد اسماعيل سليمان232323

 علي226820
ى 58بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفالح حسير

59بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنواف يوسف رضا463258

60بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكربهجت محمدعلي مصطفى308864

ى232111 61بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعدي سليم حسير

ى احمد يكو494641 62بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

63بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكربهجت الياس سعيد507669

64بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعد عبدهللا محمد540985

65بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرارشد عباس يونس232266

ى يونس308890 66بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس حسير

67بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمدحت عثمان حسن464526

68بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراياد محمدنور ابراهيم232375

69بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكركاظم علي سعد232109

ى يونس543084 70بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرامير امير

ى540504 71بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعماد يوسف حسير

72بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعود صالح محمد470758

73بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعماد علي سعيد229480

74بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحسن سعيد محمد227350

75بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرتونجاي حيدر عمر507589

ى467847 76بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكررعد محمدجميل حسير

77بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالقادر عزيز الياس470881

78بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرزين العابدين عبدالواحد زينل227452

79بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرناصح حكمت عليخان507667

80بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي فاضل عباس227185

ى308893 81بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعالء عبد حسير

ى ابراهيم507698 82بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدنور محمدامير

83بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرهشام فيصل يعقوب227107

84بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالخالق عبدالرحمن محمد467782

85بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكريعقوب محمد يعقوب464420

86بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنبيل حبيب علي232400

87بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالنافع محمد عبدهللا232066

88بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكررضا محسن محمد226953

89بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكربشار ذنون يونس226975

90بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرهيثم محمدشيت عزيز467841

91بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حسن علو227015

92بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعالء محمدسعيد قدو227196

93بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفارس حيدر احمد227161

ى227067 94بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي يونس حسير

95بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرصهيب خضى داود470450



96بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنوفل عبدالسالم خليل467778

ى مصطفى308901 97بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحي الدين حسير

98بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عمر محمد228392

ى227074 99بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن يونس حسير

100بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمظفر عبدالكريم احمد308878

101بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد مصطفى يونس232348

ى467793 ي حسير
102بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا عونى

103بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد محمد حسن227165

104بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرهيثم محمود محمد232094

105بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد علي عبدالقادر470276

106بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمؤيد ابراهيم عبدالقادر482380

107بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرتوفيق صديق محمدتوفيق470253

ى رضا228051 108بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حسير

109بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس محمد سليمان541331

110بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عبدالرحيم عبدالكريم227139

111بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنوزت حسن علي471061

112بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكررافع عدنان عباس464416

113بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعيد سعدهللا سعيد227170

114بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عدنان عباس464531

115بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالهادي محمدصالح محمديونس470733

116بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد ذنون يونس467830

117بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسامي علي حسن470461

118بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حازم علي232239

119بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرامجد انور محمدجميل464453

120بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم بكر ابراهيم228732

121بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود عبدالقادر اسماعيل227082

122بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس احمد عمر449104

123بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد هاشم خضى229912

الدين حسن226960 124بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكررياض خير

125بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالمطلب نوح محمدسعيد226874

126بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالباري محمد عبدالكريم227027

127بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد نذير محمد علي471124

128بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم عبدالقادر خدو308891

129بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكربشار عادل عبدالقادر470225

130بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراثير حازم محمد232174

131بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعصام محمد ابراهيم470293

ى232162 132بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرجميل عبد حسير

133بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار ايوب داؤد226864

134بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح حسن يونس226910

135بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهدي ابراهيم سليمان226920

136بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالباري محمدعلي احمد227146

137بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفالح فخرالدين محمد229709

138بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروعدهللا محمد حسن227152

139بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكريوسف عمر يوسف227004

140بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعد محمدصالح علي229880

ى227114 141بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم خليل حسير

142بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاروق محمدنور يونس232289

 علي227002
ى 143بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسير

144بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عمر محمد228376

145بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعصام عبدالقادر احمد464450



146بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروهب علي وهب467813

ى470828 ى عبدالحق ياسير 147بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

148بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي محمدنور ابراهيم232187

149بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراكرم محمد عثمان495326

150بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالكريم احمد449062

ى467855 151بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدي سليم حسير

152بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس عبدالجبار محمدطاهر467795

ى467789 153بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح عبدالغفور امير

154بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعزالدين غانم عزالدين229692

155بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرصدام عبدهللا كرموش227230

ى عبد226927 156بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حسير

157بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالكريم ناظم عبدالكريم229550

158بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرجواد مصطفى سليمان447357

159بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حبيب عباس228071

160بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحازم محمد عباس467802

161بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحيدر غازي عزيز543088

162بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالشكور احمد463786

163بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمراد عباس الياس227079

164بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسيف سعد عزيز464411

165بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفالح حسن علي228039

166بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرزاهد صديق محمدتوفيق467859

167بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعثمان حسن ابراهيم467875

168بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي اكير حسن عزيز467816

169بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعادل زينل يونس482366

170بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي جاسم محمد227039

171بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعماد عبدالقادر محمد227283

172بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكررافت عثمان محمد464455

173بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد باقر حبيب ابراهيم227183

ي علي503988
174بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعيد عبدالغنى

175بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد يونس عبدالقادر232144

176بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار عبدالباري ابراهيم467839

177بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسهيل محمد عيىس227463

178بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد جعفر فاضل227131

179بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم حبيب ابراهيم232199

180بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرريان عباس يونس463240

ى يونس227276 181بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد حسير

182بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرطه جاسم عبدالقادر232178

183بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنهاد عبدالجبار فخرالدين470265

184بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرقاسم يونس حيدر504021

ى ابراهيم464537 185بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالجبار حسير

ى467784 186بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد نافع حسير

187بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكركمال مصطفى خضى232315

188بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرايمن عبدالسالم حسن467851

189بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنائف محمدنوري عزيز449110

190بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرطه غائب ابراهيم467863

191بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد بهجت محمدطاهر467826

ى يونس467877 192بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس امير

ى ابراهيم عبد232383 193بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

194بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرقتيبة الياس احمد461723

195بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعالء محمدشيت عبدالكريم491038



ى سعيد495160 196بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمراد تحسير

197بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد هاشم خضى308873

198بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعادل احمد هاشم232277

ى228090 199بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن صباح حسير

ى502711 200دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهند عبدالحكيم حسير

201دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عبدالحميد عبدالهادي508204

ى كرموش227085 202دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبداالمير امير

203دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنعمان محمد عباس449060

ى226916 204دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعادل احمد حسير

يف ابراهيم227485 205دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح محمدشر

206دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكركاظم حبيب كاظم227177

207دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرجاسم اسماعيل علي227059

208دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن علي حسن471081

ى471111 209دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد سليم حسير

210دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنورالدين محمدطاهر سعيد471002

ى226787 ى صباح حسير 211دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

212دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالجبار علي يونس508172

213دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرخليل غانم محمدصالح308870

ى خليل محمدطاهر470782 214دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمكرمير

215دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان محمدعلي عباس226968

216دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس محمد يونس507139

217دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنجم عبدهللا علي227293

218دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد عبدالقادر عبدهللا228698

219دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد صالح محمد463776

220دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكركوكسل ابراهيم عبدالكريم228110

221دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد خليل مصطفى232329

222دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار علي محمد227403

223دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرناض ذنون يونس508227

ى محمديونس سعيد227396 224دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

225دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم محمدنور يونس449054

226دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد حميد احمد470356

227دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحيدران محمد سعيد227123

228دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعثمان عبدالرحمن قدو508182

229دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصباح عبدهللا محمد228720

230دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرضياء يوسف مصطفى232169

231دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراياد هاشم يوسف232121

232دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكردريد ذنون يونس232128

233دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنوري فيصل يعقوب227115

ى226984 234دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمؤيد عمر حسير

ى226990 235دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكركفاح ايوب حسير

ى507676 236دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد خالد ياسير

ى543089 237دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرطلعت عبدهللا حسير

ى227331  حسير
238دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرجمال مصطفى

239دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرانمار عدنان علي اكير227105

240دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاضل علي محمد464554

241دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم محمد جميل علوش227426

ي حيدر احمد227181
242دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرهانى

ى227311 243دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرخليل ابراهيم حسير

244دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالكريم سعيد مصطفى229921

245دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنجدت اسماعيل عبدالكريم226846



246دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكركوكصال عبدهللا محمدعلي229500

247دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاضل عباس الياس228645

248دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرزينل علي اكير عاشور232154

ى467873 249دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم محمدعلي حسير

250دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرناض سليمان محمد232099

251دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد احمد هاشم471089

252دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعصمت احمد محمد498014

253دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعامر محمدسعيد علي232071

ى خليل541223 254دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسير

255دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراسماعيل محمدعلي اسماعيل227008

256دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرجودت محمد احمد227031

257دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود فاضل محمد467821

ى حسن232115 258دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعزيز حسير

259دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحكمت عثمان حسن227254

260دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى جرجيس علي229554

261دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عالءالدين مجيد226961

262دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم محمدعلي عبدهللا229575

263دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعد داود يعقوب227356

264دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس محمدنظير مسلم232405

265دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبداللطيف عبدالجبار اسماعيل226833

ى227069 266دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسيف حيدر حسير

267دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدي حازم علي228187

ى سعيد232078 268دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد ياسير

ى يونس470323 269دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسامي حسير

 علي470316
ى 270دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكربشير حسير

271دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرايوب محمدسعيد محمديونس227390

ى498191 272دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكررباح عبدالهادي امير

ى227379 273دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد وهب حسير

274دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنبيل محمد ابراهيم470330

275دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصدام محمديونس فارس308897

276دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالرحمن محمد ذنون470615

ى229503 277دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد سليم حسير

278دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسليم غانم يونس227418

279دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرارشد ابراهيم محمد صابر470968

280دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبد الياس449058

281دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرزهير محمد رضا232352

يف فخري سعيد541329 282دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدشر

283دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عالءالدين مجيد227016

284دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد بهجت علي467806

285دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم عبدالرحمن همت507680

286دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعماد محمد جميل232152

287دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمزهر سعيد محمد507691

288دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرايدن علي محمد449095

ى عبدالقادر232363 ى حسير 289دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرامير

290دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد علي اكير عاشور449101

ى عبدالقادر467774 291دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرغازي حسير

292دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراياد بهجت علي541221

293دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرايدن كنعان عباس494623

294دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح خليل محمد226950

295دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمثنى يونس محمد467836



296دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدنور محمدعلي حسن227190

ى محمد جميل226797 297دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن حسير

298دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان علي احمد228766

ف محمد الياس463779 299دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراشر

300دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرجواد محمد عبد470861

301دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرطالب عبدالمحسن علي229661

302دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدعلي محسن يونس467872

303دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس اسماعيل ابراهيم467779

304دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرقحطان ابراهيم شيت507683

305دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكربزي فاضل عباس228082

306دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عادل محمديونس470258

307دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرجودت حسن علي471072

308دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاروق عمر محمد228403

ي الياس507666
309دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنضت عبدالغنى

ى محمود محمد227153 310دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمعي 

 علي احمد227133
ى 311دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

312دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالهادي صالح محمد539665

 طاهر علي467780
313دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى

ى470250 314دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسيد علي حسير

315دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنافع ابراهيم خليل228239

316دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعادل احمد احمد229702

317دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكررياض بهجت حيدر467786

 محمدعلي خضى502687
ى 318دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

الدين حسن227208 319دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعماد خير

320دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي يونس علي467868

321دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد غائب ابراهيم226891

322دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا مصطفى محمد482384

323دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد جميل محمدعلي470749

324دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكربالل محمدطاهر محمد471026

ى زينل علو470772 325دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

ى227247 326دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهند محسن حسير

327دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم صالح سعيد503953

ى502697 328دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحمزة علياكير حسير

329دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد علي اصغر الياس227506

330دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح محمود يونس471128

ي حسن467857
331دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد تف 

332دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرجميل حكمت علي خان470486

يف503961 333دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاضل حازم محمدشر

ى سعيد471035 334دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراسامة ياسير

335دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعاكف عبدالقادر محمد227237

336دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح ابراهيم خليل543078

337دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنادر محمدفالح عباس470229

338دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنورالدين جاسم محمد227473

339دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالحافظ محمد مصطفى463781

ى228681 ي حسير
340دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنوفل عونى

341دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرغزوان عبدالقادر فارس541304

342دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالعظيم طه سليمان226936

343دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدهللا يونس229882

344دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالقادر خضى543081

345إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد يونس مصطفى475512



ي يونس227372
346إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحي الدين عبدالغنى

347إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعادل علي اكير عبدالقادر449097

348إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفتاح محمدشيت فتاح543074

ى محمد232406 349إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرغفور ياسير

350إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفواز حكمت عليخان538211

ى عبدالقادر232402 351إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالباري ياسير

352إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس الياس حمو227142

ى محمديونس449106 353إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالقادر محمدياسير

ي احمد539400 354إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالغفور ححر

355إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرزيد خليل ابراهيم228710

ى محمد538213 356إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسير

357إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرطه خضى صالح226855

358إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكربشير خضى مصطفى467771

359إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد مصطفى حسن232091

360إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرزاهد داود يعقوب449098

361إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكريوسف محمدشيت يوسف229670

362إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرجميل غانم محمدصالح232222

363إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان جير حمزة538209

 علي عبدالقادر226881
ى 364إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

365إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفتحي مصطفى خليل482363

366إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالرحمن محمد احمد227479

ى227305 ى يونس حسير 367إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرتحسير

368إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرموس جاسم محمد449100

369إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعرفان عبدالمهدي علي خان467772

ى احمد482367 370إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنافع ياسير

371إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي مردان محمد علي جعفر464518

372إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكررافع توفيق محمدعلي541222

373إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالمنعم عبدالقادر عبدهللا482378

374إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح دخيل اسماعيل502692

 علي محمد543076
ى 375إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

376إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد هاشم ابراهيم507686

377إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالكريم يونس229825

378إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكررعد شعيب ابراهيم226782

ى خلف كاظم227264 379إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

ى الياس228514 1ماجستير2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان محمدياسير

2ماجستير2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبداالله اسماعيل ابراهيم239243

3دبلوم عالي2/ تلعفر 41302نينوىذكررياض سعيد علي470053

4بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمسلم حاتم مسلم238872

5بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحكيم خميس يونس449066

6بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرباسم محمد محمدصابر449064

7بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد خضى مصطفى449150

8بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار عصام عبدهللا446812

9بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد زينل علو470076

10بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرهشام يونس علي469721

يف خضى447052 11بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي محمدشر

12بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخضى فتحي خضى446959

13بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرزياد سعيد علي464439

14بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرجاسم محمد مصطفى449027

ى239422 ى الياس حسير 15بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

16بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد ذنون محمد238891



ى239052 17بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد كريم حسير

18بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد كاظم مصطفى239084

19بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عدنان سعدهللا446961

ي238728 20بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكررافت عادل حاجر

ى449176 21بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراالء زينعابدين حسير

22بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي محمدعيد افندي447105

23بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسليمان داود سليمان469672

24بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحبيب مسلم عباس229948

25بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالقادر نايف عبدالقادر494328

26بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عدنان موس446994

ى446839 27بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد محسن حسير

28بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان محمد محمود239499

29بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي ابراهيم عباس446654

ى احمد239483 30بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراسعد حسير

31بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفرحان عبدالوهاب حمزة238846

32بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى سليمان داؤد501738

ى449049 33بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد موس حسير

34بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد غانم عبدالجبار469726

ى471223 35بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرايهان محمد حسير

36بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروائل شهاب احمد238991

37بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عزالدين جابر239065

38بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد زيد خليل449146

39بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراسامة فالح حسن425863

40بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحذيفة خليل اسماعيل447191

ى محمد446679 41بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرثابت حسير

42بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرثابت عبدهللا اسماعيل446988

ى447200 ى عبدالغفور امير 43بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرامير

44بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرجهاد محمدعلي عباس238965

ي501805
45بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكربدر رضا تف 

46بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراكرم محمدعيد افندي447107

47بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكريوسف ابراهيم محمدطاهر239135

48بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالرحيم عزيز446723

49بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حبيب عباس470040

ى238958 50بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرجعفر احمد حسير

51بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرغزوان حسن ابراهيم449179

52بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم232303

ى499083 ى حسير 53بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمدامير

54بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعوف عبدالرحمن ابراهيم239206

55بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرزهير محمدجمعة شمر446795

56بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخليل شمس الدين حسن449112

57بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرايهاب صديق محمد448988

58بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرريام عبدالسالم خليل495279

59بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد سعيد مصطفى530498

60بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرايمن علي محمد سعيد446765

61بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن مصطفى حسن227711

ي علي خان446683
62بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عبدالغنى

63بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفتيان عمر محمد449119

64بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرامير احمد علي238906

65بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد علي محمد471475

ى447014 ى سليم حسير 66بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير



ى عون عباس232287 67بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

68بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس عليالهادي ابراهيم462873

69بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي كاظم ابراهيم239442

70بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحكيم لقمان محمد238911

71بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاضل عباس اسماعيل449023

72بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا محمد عيد محمد463801

73بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي خالد محمد239166

74بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن فاضل عباس238769

75بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمسلم نورالدين مسلم507319

76بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عبدالرحمن اسماعيل238760

77بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا سعد محمديونس471162

78بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد شمس الدين حسن238899

ى449028 79بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكردخيل موس حسير

80بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنشوان محمدطاهر سعيد446697

81بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعيد نورالدين سعيد446792

 علي اكير احمد232271
ى 82بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

83بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاضل عباس محمدنور447005

84بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدهللا علي447068

85بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرامجد محمد احمد449166

86بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالباري ابراهيم446700

87بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عبدهللا يونس449077

88بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حسن علي239584

89بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفراس محمديونس علي446998

90بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرجمال غائب مصطفى449021

91بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرناهض طاهر ابراهيم463063

92بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفارس عبدالقادر فارس447072

93بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرغازي عبدالباري مصطفى464312

94بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالحكيم عبدهللا470215

ى239058 95بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد زينل حسير

96بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرليث وليد عزيز446695

97بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عبدالرحمن محمد239518

98بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر عامر خضى447069

99بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسن عزيز239498

100بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفارس فاضل الياس446972

ى449041 101بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر عبدالغفور امير

102بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرلقمان محمد حسن508248

103بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفراس احمد مصطفى449191

104بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود محمدسعيد خضى277992

105بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر علي عبدالقادر238742

106بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدنور زينل محمود470158

ار محمدعبد محمد464296 ى 107بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسير

ي يوسف239050
108بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرصفاء عبدالغنى

ى238795 ى طه ياسير 109بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرياسير

110بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنعمان عمر محمد239111

111بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكررفعت وهب احمد238943

112بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم محمدعلي احمد447008

113بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرلؤي اسماعيل مصطفى453128

114بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروجدي احمد محمد470021

115بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود مصطفى حسن449392

116بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرهاشم محمد شيت239566



117بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسليمان محمد سليمان447019

118بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حبيب محمد449035

119بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعقيل هاشم عبدالقادر238833

120بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرازهر يحنر عباس470171

121بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرقاسم عباس عبدالقادر463955

122بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراسعد بهجت علي232268

123بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر عبدالمنعم محمدطاهر239179

124بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس علي اكير فاضل464365

125بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمد حسن239640

126بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد طه احمد449006

ي الياس464277
127بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عبدالغنى

128بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالرحمن خليل239409

129بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد مقداد محمدعلي238739

130بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرثابت عبدالحكيم سلمان507108

131بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخضى عبدالخالق خضى471148

132بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد محمدطاهر سعيد446948

133بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان جعفر اسماعيل464384

134بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمود قدو449079

135بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروعد عبداللطيف محمدصالح446950

136بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد محمديونس عبدالرزاق449162

137بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي محسن عبدالقادر232293

138بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكربهجت محمدعلي خضى239618

139بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعالء نورالدين ابراهيم470148

140بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدوية علي سعيد464563

ى470090 141بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراسامه سليمان حسير

142بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرشدار محمد محمدنور446978

143بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرثامر محمدشيت ابراهيم446995

144بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم عبدالجليل حمود471216

145بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس عبدالرحيم عزيز239215

146بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرزكر جمعة علي239184

147بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن نورالدين حسن449068

148بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان عدنان عبدالقادر239108

ى239228  علي اكير حسير
ى 149بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

150بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس طه خليل449169

151بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر عبدالخالق خضى464370

152بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد علي احمد238751

153بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرراغب فخري سعيد239085

154بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرشدار حازم يونس239650

155بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد احمد محمد239630

156بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عباس عبدالقادر507147

157بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسام عبدهللا خضى447157

158بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالرزاق فالح محمد232186

159بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخليل احمد ابراهيم446661

ى238874 160بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرخضى محمد حسير

161بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عدنان علي اكير446993

162بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرقحطان اسماعيل كرموش500091

163بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرليث محمد حسن470043

164بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا صديق محمدتوفيق446990

165بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعد رفعت محمد446962

ى446947 ى زينل حسير 166بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير



167بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرسهيل نجم عبدهللا449140

ى446979 168بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكروليد نافع حسير

169بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهيمن حبيب ابراهيم449148

170بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد زينل يونس227782

171بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرهمام محمدصالح ابراهيم471627

 علي239256
ى 172بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسير

173بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرفخري علي احمد238803

174بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي يوسف علي447018

175بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عبدالواحد جاسم447015

176بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعطاهللا سعود عبدالرحمن449174

ى محمديونس464308 177بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي محمدامير

178بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرنادر عبد خالد238793

ى ويس464409 179بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسير

180بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمعمر عدنان خليل238903

181بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا علي عبدهللا447395

182بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهدي صالح خضى238976

183بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعاصم محمد ابراهيم470195

ى مصطفى238796 184دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصفاء محمدامير

ى يونس469951 185دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس حسير

ي ويس229970
186دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عبدالغنى

187دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد صادق محمدجميل229979

188دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالرحمن حسن جاسم470037

189دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان عبدالغفور مجيد546651

190دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرايهم يونس سليمان471198

191دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد قدو محمدصالح469708

192دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد سعود سليمان447049

193دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس محمدصالح مصطفى449194

194دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالخالق خضى عبدالقادر238881

ى عباس470167 195دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرماهر حسير

ى239225 196دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراسامة رسول حسير

197دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصفاء سعدهللا سعيد232309

ى239648 198دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكربشار محمدعلي حسير

 علي سعدهللا547039
ى 199دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

200دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد خضى ابراهيم464451

201دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار حبيب ابراهيم239435

202دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد طه خليل449184

203دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح محمدرسول صالح239490

ى229927 204دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد ابراهيم حسير

ى471157 205دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن احمد حسير

206دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم ذنون يونس239094

207دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرزكريا عزيز محمود238733

208دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمد مصطفى449026

209دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس حميد يونس499022

210دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرراغد محمدنور حسن239118

211دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار محمد باقر كردي471213

ى ابراهيم447168 212دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرليث حسير

213دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار حسن يونس239407

214دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي االيمن حسن جاسم470059

215دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكربكر مصطفى بكر449001

ى سليمان عبدالقادر508243 216دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير



217دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي فاضل عباس238757

218دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر فاضل عباس239236

219دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرزياد فالح حسن464244

220دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عاصم محمديونس238922

221دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنجم طه علي470155

222دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد ابراهيم احمد239195

223دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرفالح سعيد حسن471526

224دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسهيل عاصم يونس239057

225دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حازم يونس471481

226دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكررمزي ابراهيم خليل541123

227دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكررياض عبدالمنعم مصطفى229931

228دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنافع محمدتوفيق الياس239202

229دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالرحمن حسن محمدسعيد449072

230دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنزار محمدنور ابراهيم449047

231دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس عبدالرحيم عزيز238777

232دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراياد سعيد خضى449086

ي عبدالكريم469996
233دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدباقر عبدالغنى

234دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمنير ابراهيم محمد239037

235دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمجبن  محسن محمد239020

236دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحيدر ابراهيم عباس446672

ى احمد238971 237دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرامجد حسير

 علي447099
ى 238دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم حسير

ي حسن230011
239دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم عبدالغنى

240دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر محمد عمر447079

241دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم خليل محمديونس471228

242دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرميش فتحي خضى449085

243دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراياد محمدمصطفى ابراهيم239479

244دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى فاضل مصطفى449193

245دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد علي ذنون239508

246دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعماد محمدباقر كردي471220

247دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد جمال محمدطاهر238941

248دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمديونس عبدالرزاق449401

ى عبدالستار مصطفى449025 249دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

ى عبدالرحمن449051 250دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرنزار محمدامير

251دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمدسعيد محمدصالح449087

252دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرجعفر احمد محمديونس449074

253دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان ابراهيم محمد صابر471599

 علي238839
ى 254دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمنصور حسير

255دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد حميد عبدالرحمن482372

256دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود خالد سليمان446991

257دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس فاضل عباس239481

ى محمد463970 258دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمظفر امير

259دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرراكان مصطفى عزيز546713

260دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالجبار دخيل مصطفى239074

261دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرامجد عبدهللا خضى238835

262دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرريان حازم يونس239638

263دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرخليل ابراهيم خليل238948

264إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عباس محمدسعيد464059

265إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرايهاب خالد جمعة462789

266إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحيدر عزيز محمود449418



267إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرموفق محمد حبش447116

268إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي احمد عباس546646

ى محمديونس227828 269إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حسير

270إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسامي محمد حسن449241

ى446800 ى محمدامير 271إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان حسير

272إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرموفق فالح فاضل507134

273إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفتحي محمد فتحي449019

274إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسمير غانم عبدهللا446687

ف عادل محمدطاهر446731 275إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراشر

 علي اكبار464093
ى 276إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد حسير

277إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكربكر صديق محمد446720

278إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عبدالحكيم علي447007

279إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحبيب علياصغر حسن507107

280إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد فصيح رشيد507153

281إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد اسعد مصطفى446944

282إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفارس ابراهيم محمدصابر463040

283إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد علي عبدهللا546669

284إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفهد عبدالعزيز محمدسعيد446739

285إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكركرار عامر عبدالقادر464406

286إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد علي محمدعيد446833

287إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرشيت محمد شيت238810

288إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرايش عبداالله عبدالرحمن546634

289إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد الياس عبدالمحسن227650

290إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد خضى داود449310

291إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد مرعي حسن547047

292إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدهللا عزيز470034

293إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد بشير محسن447063

294إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسلمان محمد حسن446965

295إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاضل عباس محمدصالح449380

296إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنزار توفيق مصطفى547044

 محمدعلي449007
297إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراكرم مصطفى

298إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر عدنان سعدهللا546701

299إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرغسان عبدالقادر فارس238859

300إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرشيماء ابراهيم اسماعيل464404

ى احمد محمدطاهر447237 301إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

302إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار ياش شهاب446821

303إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن جاسم محمدنور449255

304إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى عبدالمنعم محمدطاهر470135

305إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد سامي سعيد449189

306إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالقادر نورالدين محمدعيد546636

307إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عماد عبدالرحيم449281

308إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي فاضل محمدنوري449297

309إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد حسن خالد447087

310إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرامينة فاضل عباس239095

 فاضل محمدعلي495349
311إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى

312إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالرحمن محمد449386

ى507129 313إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا محمد حسير

ى447210 314إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم جاسم حسير

315إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكررائد حيدر محمد446743

316إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراثير هاشم اسماعيل464419



317إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم حسن ابراهيم447031

318إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهند عبدالقهار محمدطاهر449187

319إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالباري معجن449395

320إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرشعالن محمدعيد اسماعيل470208

321إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد فتاح يوسف546687

322إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد نايف عزيز227865

323إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد فرج طاهر463965

324إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراياد شهاب احمد449018

325إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد جمال محمدطاهر446708

326إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى عادل محمديونس449235

327إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراياد جميل محمدعلي464233

328إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعقيل اسماعيل يعقوب446976

329إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسيف علي حسن546694

330إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراسعد عدنان عبدالكريم449126

331إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود سعود محمود446721

332إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار حبيب ابراهيم446766

333إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد خليل اسماعيل449373

334إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد محمود مصطفى531379

335إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد اسماعيل علي449008

336إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرغانم عبدالرحمن همت447193

337إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس محمدنجم عثمان495255

338إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكركمال مصطفى محمديونس239075

ى230001 339إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكربرهان احمد حسير

340إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخضى الياس خضى447025

ى عرب547062 341إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد امير

342إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس فاضل عباس449277

343إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد بشير محسن447057

ي507125
ي مؤيد عونى

344إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعونى

345إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عباس شهاب463795

346إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرقحطان عبدالقادر خضى447220

347إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعثمان محمد اسماعيل447217

348إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد شاكر حسن449228

349إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر سليمان داود541274

350إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد وليد محمدطاهر541276

351إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد علي يونس471376

352إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالجبار محمد يونس449355

353إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر حسن علي540869

354إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى خضى مصطفى449272

355إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخطاب محمديونس هذال449370

356إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس عبدهللا علي449408

ى546685 357إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرايمن جميل محمدامير

358إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم عادل حسن463951

359إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسائح سعود زينل494395

360إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرماهر نايف عبدالقادر463230

361إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد محمد شيت238828

362إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرالياس عبدالقادر محمد449131

363إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحمزة علياصغر حسن507105

364إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسليم سعيد شهاب541271

365إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهند عادل طه446946

366إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالخالق محمد538423



367إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم مالك عبدالعزيز446999

368إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرانور غالب محمدطاهر446737

369إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالناض ياش حازم507146

370إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالغالب لقمان عبدالغالب446966

371إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي مصطفى محمد464112

ى449389 372إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عزيز محمدامير

373إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد ابراهيم خليل449434

374إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد جاسم محمد239568

375إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد محي الدين محمدعلي449348

376إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرشهاب احمد مصطفى464330

377إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعالء عبدالخالق الياس464448

378إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبد اسماعيل عبد449439

ى464260 379إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدنور زيدان عبدالحسير

380إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرغالب فخري سعيد449009

381إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرقاسم محمد علي446974

382إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفيصل محسن حسن547051

383إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسجاد قاسم دخيل239588

384إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفدعان صالح محمد230013

385إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح الياس خضى447038

386إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عصام عبدهللا546708

ى سعيد446955 ف حسير 387إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراشر

388إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالجبار حسن482375

389إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسام محمد مصطفى446757

390إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحبيب عبدالعزيز حسن446718

391إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابوبكر صديق عباس447026

الدين محمدعلي447070 392إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم خير

393إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالحميد حسن449411

394إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد صابر بكر449171

395إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرغسان فاضل موس446954

396إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد نجم عبدهللا547053

397إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد جاسم اسماعيل446727

 محمدعلي اسماعيل446829
ى 398إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

399إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم خليل عبدالقادر448991

 علي عبدهللا546637
ى 400إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

401إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عمر الياس446973

402إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم يعقوب محمد463930

403إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراسعد خليل ابراهيم546679

404إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا عبدالعزيز علي446834

405إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد زينل اسماعيل484095

406إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرصالح جاسم محمدصالح464248

ى446957 407إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمنال زين العابدين حسير

ى عبدالرحمن449304 408إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي محمدامير

409إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكررامي رحيم خضى449368

ى464272  محسن امير
410إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى

411إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمدباقر حسن449391

412إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسمير عاصم يونس447120

413إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد مسلم حيدر238915

414إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي احمد محمدطاهر227634

415إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد بكر ابراهيم446715

416إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعماد محمود محمد449202



417إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراثير رفعت محمدعلي498279

418إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عباس علي449445

419إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم عبدالواحد ابراهيم446941

420إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن طه عباس463893

421إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكربسام يونس علي507135

422إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عبدالجبار محمدطاهر446688

ى464326 423إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد سليمان حسير

424إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرامير اسعد محمد446774

425إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهند سليمان حسن546706

ى محمد احمد449245 426إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

ى546673  حسير
ى مصطفى 427إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

428إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالحميد احمد ذنون449397

429إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعادل عالءالدين مجيد447165

430إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالقادر عبدالرضا عبدالقادر449377

ى عبد447195 431إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبد حسير

432إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالمناف ابراهيم446735

ى خضى471247 433إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخضى حسير

434إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي يونس اسماعيل449217

ى229984  علي امير
ى 435إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدامير

ي عادل محمدسعيد239032
436إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحف 

437إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد عبدالرحيم محمد239548

438إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي غائب ابراهيم463977

439إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفهد ايدن اسماعيل446937

440إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد الياس محمد449270

441إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عمار عبدالمجيد546632

442إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكروالء عباس عويد446826

443إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عاصم محمديونس446770

444إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي نعمان محمد447167

445إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد مصطفى محمدصابر447033

ى طه447011 446إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد ياسير

ى446803 447إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس احمد حسير

ى538206 ى نافع ياسير 448إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرياسير

449إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكررضوان اكرم ابراهيم463791

450إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد خضى مجيد546702

 علي اصغر فاضل464254
ى 451إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

452إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالكريم يونس546699

453إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاروق جمال محمدنور531376

ى طه447012 454إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمروان ياسير

455إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى فصيح رشيد464267

456إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراسعد علي طاهر449015

ى446984 457إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالحكيم حسير

458إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالخالق محسن نزال446797

 محمدعلي446816
459إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمثنى مصطفى

460إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد عدنان عبدالكريم449124

461إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراسعد عبدالرحيم بكر447001

ق محسن نزال447073 462إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراستير

463إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم رسول يونس239378

464إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان هاشم عدنان470191

465إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمود عمر449132

ى446943 466إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم موس حسير



ى446938 467إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنزهان فؤاد محمدياسير

468إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفاضل عباس محمد446846

469إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس ياش عبدالجبار446980

470إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكركمال غائب مصطفى449011

471إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عثمان خضى447093

472إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم زيد خليل446780

473إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس عادل عبدهللا449359

474إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرجميل محمود محمدجميل446696

ى طه447017 475إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرطه ياسير

476إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن محمدباقر حسن449404

477إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرناطق طاهر ابراهيم449128

478إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد اسماعيل ابراهيم446674

ى عباس464047 479إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعزيز ياسير

480إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد صالح الياس449209

481إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى يونس زينل541273

482إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرايمن فراموس حيدر446992

ى464288 483إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسالم زينعابدين حسير

484إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالرحمن غانم عزالدين449358

485إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرتيسير محمدشيت عزيز546661

486إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدنور صباح عبدهللا547057

487إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرالياس عبدالرزاق الياس471304

 علي اكير غايب446942
ى 488إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

489إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكروضاح واصف محمدعلي508258

ى446665 490إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرموفق جاسم حسير

ى عبدالقادر447021 491إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالكريم حسير

ي446818 492إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد نواف حاجر

493إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنهاد عادل طه446949

494إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصلح ذنون يونس449425

495إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنشات موفق يونس447092

496إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعويد عباس عويد446987

ى546675  حسير
497إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد مصطفى

498إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنوح علي احمد534585

499إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود بشار عزيز446790

500إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد امجد عبدالمجيد547049

ى470114 501إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان زيدان عبدالحسير

ى449263 ي امير
502إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرزيد عبدالغنى

503إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراسامة عبدالرحيم طه508236

504إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسن علي540868

505إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عزت محمود471210

506إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرزيد عبدالخالق مسلم546640

507إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد فاضل عباس238749

508إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرايمن عثمان محمد463980

509إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد علي عبدالقادر446986

ى464071 510إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهند محسن امير

ى464355 511إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد احمد محمدامير

512إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى محسن محمدجميل546682

ي عدنان خضى534715 513إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرصير

514إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد شوكت عثمان471235

515إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عدنان علياكير447180

516إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس عبدهللا يونس447110



ى عمر463943 517إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعيد امير

518إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرشامل علي حسن449052

519إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرغازي محمد يونس470163

520إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرارشد عادل محمد547060

ى عمر464282 521إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد امير

522إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرجاسم محمد عبدالجبار546658

ى449017 523إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد اسماعيل حسير

524إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرريان شاكر محمدعلي494342

525إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد حبيب سالم446759

526إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراسامة محمدعبد مصطفى447201

ى446822 ى احمد حسير 527إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

528إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخضى عبدالهادي محسن447188

529إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد احمد مصطفى275045

530إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسام عادل محمدسعيد449374

ى463975 531إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرجواد سمير ياسير

532إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكررسول قاسم عباس227692

533إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي يوسف عبداللطيف462916

534إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد محمد سعيد449238

535إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد اسماعيل علي449351

536إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد محمود قدو507127

537إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعزيز احمد هاشم449211

ى محمود عبدالقادر449071 538إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

539إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكربالل عبدالحكيم سلمان449230

540إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرطارق عصام عبدالقادر464373

541إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراسامة مصطفى سليمان546649

542إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحسان عبدالقادر خضى449285

ى رسول464033 543إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرايمن حسير

ى هاشم446751 544إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرزيد ياسير

545إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكروسام ابراهيم كرموش464101

ى446996 546إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرانمار عبدالحكيم حسير

547إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد لقمان عزيز547042

548إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالرحيم الزم خليل449134

549إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفرحان صابر محمدطاهر447076

ى449182 550إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسهيل محمدنور امير

551إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا شهاب احمد447197

552إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرشفيق حيدر محمد447003

553إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرهمام عبدالخالق مسلم546644

554إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرايوب خليل عبدالقادر447213

555إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد اسماعيل عبدالقادر449233

ى يونس546655 556إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد امير

557إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد صالح محمود541258

558إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود اسماعيل عبدالقادر446706

559إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكركرم بشار عزيز446835

 علي حسن546671
ى 560إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

ى449340 ى حيدر حسير 561إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

562إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرانمار صديق محمد546705

ى464080 563إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد محسن امير

564إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرشمد صادق عبدالعزيز449429

565إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد فالح عزيز463962

566إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم447153



567إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمقداد مصطفى محمود446940

568إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي احمد مصطفى482373

569إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدهللا محمدعبد مصطفى447203

570إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنجم عبدهللا محمدنجيب464255

571إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعالء عامر خضى446953

572إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد جمال موس446952

573إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعالء ذنون يونس449382

574إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالجبار علي447122

575إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد كامل محمد449215

576إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي هادي غائب مصطفى546697

577إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرجميل محمد فاضل447160

578إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد شاكر محمدعل461648

579إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكراحمد محمدمصطفى محمدنور507114

ي عبدالكريم الياس546544
580إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالغنى

581إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعامر يوسف يونس446749

582إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن علي عبدهللا449219

583إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرابراهيم اكرم ابراهيم447172

ى464067 584إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي اسماعيل حسير

585إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدطاهر جمال محمدطاهر464236

ى محمدخاتم446847 586إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرسعد حسير

ى446796 587إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمروان محمديونس حسير

ى زينل يوسف446713 588إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرياسير

589إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكربدر حازم محمديونس446928

590إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكريعقوب يوسف علي238850

ى محسن عبدالقادر227766 591إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

ى463797 592إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عباس حسير

593إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرجاسم احمد جاسم449291

594إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعثمان عبدالجبار علي447123

595إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكريعقوب محمدعيد يوسف446838

596إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعابدين خضى يونس464116

597إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى عبدالكريم يونس470017

598إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخالد محمدشيت عزيز447046

ى446754 599إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحسن محي الدين حسير

600إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر محمديونس علي447224

601إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمهدي سامي عبدهللا464348

ى540131 ى حسير 602إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار محمدامير

ى الياس449300 603إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرخضى محمدياسير

604إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي اسعد محمد446788

ى449343 605إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعثمان محمدصالح حسير

606إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرراكان يونس خميس449117

607إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالسالم عبود مصطفى447137

608إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبداللطيف وهب546666

 علي مردان حسن449204
ى 609إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

610إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عباس طه449116

611إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمراد عبدالرحيم محمد446985

612إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن علي محمدصابر446703

613إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس فاضل عباس449115

614إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرغالب عماد عبدالقادر464105

615إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالرحمن محمدسعيد446668

ى447552 616إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار علي امير



ى449250 617إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمر الياس حسير

618بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعادل مجيد صادق238735

619بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالجبار عبدالرحمن محمد449156

620بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرعامر محمدعل ابراهيم446793

621بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىذكرجنيد جاسم محمد239191

622دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان محمدسعيد علي446807

623دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرغائب محمدسعيد اسماعيل239044

ى238767 624دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدكريم يونس حسير

625دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحفوظ محمدطاهر يونس238817

626دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبداللطيف عبدالسالم سليمان449030

627دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن علي احمد238930

ى239470 628دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرميش طه ياسير

629دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمار حسن يونس232200

630دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمنيف عبدهللا محمود238738

631دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعصمت ابراهيم محمد239345

ى يونس449195 632دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي حسير

633دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالغفور محمد حسن239608

634دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكررعد عبدالمجيد يونس446927

ى238912 635دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمدجواد يونس حسير

636دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان يونس حيدر239182

637دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمزهر محمدنور ابراهيم238824

638دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكربشير محسن جعفر239011

ى يونس507154 639دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسير

ى238876 640دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعصام حمزة حسير

641دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرجودت سعيد عبدالرحمن449199

642دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد عبدالجليل عبدالرحمن507150

643دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمود محمدعلي رضا447184

644دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرمصطفى ادريس مصطفى238920

645دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرفائق فاضل حسن239046

646دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان محمدعلي عباس238987

647دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرعدنان عبداللطيف وهب447024

ى238950 648دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرفيصل نوح محمدياسير

649دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسن عزيز حسن447013

ى446945 650إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنجم عبدهللا حسير

 محمدعلي446690
ى 651إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرفالح حسير

652إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرطه قدو حيدر239325

ى446693  حسير
653إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالجبار مصطفى

654إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرايمن حسن محمد449143

ى يونس238754 655إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكريونس حسير

656إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرهوشيار محمدعلي يونس449082

ي238862
657إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكركاظم رضا تف 

ى سليمان احمد232280 658إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرحسير

659إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرقاسم محمديونس حمو238818

660إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعلي عبدالعزيز عبدالرحمن449153

661إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمؤيد عدنان خليل449159

662إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرغانم محسن جعفر239018

663إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكردريد روميل احمد446932

664إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعباس محمدعلي مصطفى239426

ي قادر446820 665إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنواف حاجر

666إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمحمد حسن علو470049



667إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالحليم سليمان اسماعيل239525

668إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرمجتنر محمد احمد447000

669إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرذنون محمديونس هذال449196

670إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعماد محمديونس فارس238730

671إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعمران محمد يونس ابروش447055

ى عباس محمد449093 672إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكربنيامير

673إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرزينل سليمان عبدالقادر449005

674إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرنوفل محمد عبد274145

675إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكربرهان خميس يونس449044

ى خلف448994 676إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعبدالعزيز حسير

ى449145 677إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىذكرعصام عبدهللا حسير

1ماجستير2/ تلعفر 41302نينوىأننىانتصار عبدهللا محمد506990

2بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىساجدة عبداللطيف عبدالرحمن197946

3بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىناجية عبدهللا عباس198210

4بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسعاد محمدصالح حمزة503747

5بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىيازي فتحي ابراهيم197896

6بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىافراح خضى اسود197942

7بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىكرجية جعفر حسن447571

8بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىايسن يونس عبدالمجيد198006

9بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسندس محمدطاهر محمديونس492600

10بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىاشاء اسماعيل محمد464380

11بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىاسمهان نجدة فاضل447543

ى499041 ى حسير 12بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنوال محمدامير

13بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىازهار محمدنور ابراهيم197939

14بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسلىم حسن محمد447482

ى198199 15بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة عبدالمجيد حسير

16بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسماح عبدالقادر عزيز471436

17بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىامل ابراهيم عبدالقادر447454

ى197949 18بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىجيالن محمد امير

19بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنهاد عبدهللا خضى198178

20بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىهناء فاضل عباس447404

21بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىانغام الياس عبدالمحسن447596

فاطمة محمدعلي احمد198190
22بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

ى507549 23بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىوفاء طه ياسير

24بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرشا قاسم يونس504082

25بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرواء عزالدين محمد470005

26بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىابتسام فاضل محمد522073

27بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنجمة سليمان احمد470029

خديجة محمدعلي عثمان470069
28بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

29بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىامينة عبدالواحد زينل198001

30بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىبسمة فرج طاهر447554

31بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىجيالن نايف محمد464359

32بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسلىم محمدلطيف محمدطاهر463247

33بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىعزيزة ماجد جرجيس447572

34بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىابتهال دخيل مصطفى447530

35بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفرح غايب مصطفى447568

ى447493 ة خليل حسير 36بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىامير

37بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىخلود الياس خضى198209

38بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرحمة بشير خضى469717

39بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىوضحة صالح محمدشيت447466



 علي198194
ى 40بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىمنار حسير

ى447349 41بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسندس محمد حسير

امنة محمدعلي ابراهيم539662
42بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

43بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنىه سالم خضى546584

44بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىشيماء اكرم محمد197990

فردوس قاسم محمدعلي447522
45دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننى

ى198161 سكنه علي حسير
46دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننى

47دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىاحالم محمديونس مصطفى198182

48دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىامل سليمان محمد447594

49دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىهالة محمود عثمان198202

50دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىناجية يونس اسماعيل495350

ي خضى447533
51دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىوسام عبدالغنى

52دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىنىه حازم محمد498275

53دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىسعدية عبدهللا عباس506993

54دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىبرسن عزيز يونس463066

ى اسحاق197917 55دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىرندة حسير

56دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينب محمدعلي احمد546619

57دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىهدى سفر فتحي447355

هبة محمد علي506962
58دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننى

ى198201  حسير
59دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىامينة مصطفى

60دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىجنان احمد محمد546621

61دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىلبنى شهاب عبدالعزيز447529

62دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة انصار خضى447354

63دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىاشاء محمدنور فاضل506986

64دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىاشاء علي هادي سعيد447510

65دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىوفاء واصف محمدعلي508231

ى470110 66دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىاشاء علي امير

67دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىوسام الياس خضى447478

ى470083 ى امير ة حسير 68دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىبشير

الدين507037 69دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىهاجر حازم خير

70دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىفردوس احمد يوسف506965

71دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىايناس عاصم موس464346

72إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحميدة عبداللطيف عبدالرحمن447462

73إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة محمد مصطفى447566

عزيمة علي محمد447352
74إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

ية فتحي ابراهيم447564 75إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىصير

ى447583 ة عباس حسير 76إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسمير

77إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىدرسن عبدالعزيز يونس463056

78إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىعاصمة مسلم احمد539671

ذكرى محسن محمدعلي447512
79إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

80إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىدولت محمديونس فارس546628

81إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنجاة محمد عبد198192

82إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنىه عبدالغفور شهاب546572

ى جعفر546606 83إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسندس تحسير

ة يوسف فارس447574 84إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسمير

ى447575 85إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىهناء محمد امير

86إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىرغدة محمد يونس469676

87إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنائلة عبدالكريم احمد503749

88إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسوسن عبدالكريم خضى447550

ى546611 89إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة مجيد حسير



90إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىشيماء ماهر شعيب197909

ى احمد حمود198187 91إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىبشر

ى546613 92إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمنال كريم حسير

93إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحال الياس يوسف546620

ى احمد470143 94إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىصبحة محمدامير

95إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىزهرة فاضل عزيز546547

ى احمد470124 96إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمنال محمدامير

97إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاشاء فؤاد حسن464322

98إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمنتىه عبدهللا محمد447485

ى447346 99إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىماجدة كريم حسير

100إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمها حبيب علي447565

ى447362 101إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىوفاء حبيب حسير

هال علي احمد197993
102إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

امينة محمدعلي حسن506967
103إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

104إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمروة صباح عبدهللا447487

ى عبدالرحمن447570 105إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىرشا محمدامير

106إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىغادة نافع محمدسعيد554920

107إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة جاسم عبدالقادر197953

108إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاقبال الياس عبدالمحسن447536

109إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىامينة هيثم عزيز447502

110إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنىه حازم عبدالمجيد447576

111إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسناء ابراهيم يونس471540

112إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمروة صالح حمزة198169

ى197969 113إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحنان خليل حسير

114إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىامينة قاسم غايب198219

ية عثمان حيدر198113 1بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىصير

2بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىازهار خليل غانم447539

3بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنور ايدن اسماعيل525760

4بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنادية شعيب محمدصالح447461

5بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىاشاء شاكر محمد483241

ى278447 6بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينب علي حسير

7بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة رحيم خضى447373

ى احمد470309 8بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىاسماء حسير

ى طاهر ابراهيم546574 9بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنرمير

10بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىدنيا جمال موس197959

11بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىشاب حازم محمد447579

12بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسلوى سعيد ذوالفقار470220

13بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفضيلة جاسم اسماعيل198136

14بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىوداد عبدهللا علي447561

15بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفادية فاضل عبدالعزيز540200

16بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسوسن حميد محمد447370

ى546556 17بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنورالهدى محي الدين حسير

ى عرب198106 18بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنور امير

19بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىباسمة عبدهللا ابراهيم540906

ى حسن198074 20بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرنا حسير

21بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىاي نور نورالدين خليل507056

22بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىهيفاء محمدنور زيدان447422

23بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىازهار فالح محمد198048

24بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة عبدالرحيم خليل464540

25بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىشهد ايدن اسماعيل447513



26بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىامينة فاضل عباس447588

وسن محمدعلي عثمان471175
27بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

28بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىميش محمد جاسم507141

ى عرب198103 29بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىمروة امير

ى507050 30بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنورجان عبدالحكيم حسير

31بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىمها طه مصطفى470199

ى198011 32بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنشين احمد حسير

33بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرحاب عباس الياس198090

34بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىخلود فاضل عباس197925

35بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرويدة عصمت ابراهيم198052

36بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىليل احمد عبدالرحمن500871

37بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىذكرى خضى ادريس198008

38بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرشا اسماعيل مصطفى448914

ى447563 انفال علي حسير
39بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

40بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىجهان خليل محمديونس278301

41بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىخالدة عبدالباري مصطفى482358

42بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسهيلة محمد عمر198060

هدى علي اكير عاشور470204
43بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

44بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىكلدان توفيق عبدالرزاق447545

45بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىاورجان عبدالمنعم محمدطاهر447598

46بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىدالل اسماعيل خليل447426

47بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىضح اكرم ابراهيم447405

48بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسناء حبيب ابراهيم447376

ي الياس507032
49بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينب عبدالغنى

ى470281 ى امير 50بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمه حسير

اوزالم علي عبدهللا447397
51بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

52بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىايالف مصطفى يونس463935

53بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىذكرى يونس عبد546580

54بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرؤى جاسم اسماعيل197964

55بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىوفاء احمد الياس507026

56بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىاالء حسن عثمان198148

عزيزة علي حسن503748
57بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

58بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىبتول فخرالدين اسماعيل447477

59بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىذكرى عبدالحكيم سلمان198140

60بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرانيا خالد محمد198075

ى198139 61بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة محمد حسير

62بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرفاة رحيم خضى198025

ى عثمان447577 63بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىخديجة حسير

هدى محمدعلي سعد447415
64بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

65بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىاسماء ويس خضى470177

66بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىبديعة عبداللطيف عبدالرحمن197988

67بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرؤى عبدالواحد اسماعيل546566

68بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىرؤى عبدالرزاق عبدالقادر447580

ى447507  حسير
69بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىشهد مصطفى

70بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنهلة محسن جعفر198065

71بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىعيدة خضى ابراهيم539683

72بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىايناس عادل حسن503751

73بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىمها محمد احمد198046

شيماء علي هادي سعيد447380
74بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننى

75بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاتن فاضل عبدالعزيز447367



76بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىشيماء عبدالخالق الياس470180

77بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسوزان غانم خضى197965

78بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىسحر عبدالستار عبدالرحمن447560

79بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنهلة عثمان حيدر392655

ى447509  حسير
80دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىرشا مصطفى

81دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىغيدة غانم يونس507043

82دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة زينل يونس198108

83دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىهدى سعيد ذوالفقار470234

ى447467 84دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىسورية عباس حسير

خولة حسن محمدعلي197957
85دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننى

86دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىرشا موفق يونس447474

87دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىندى يوسف علي447475

ى470267 ى امير 88دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىرحمة حسير

89دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىكلثومة عون عباس447417

90دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينة توفيق حسن198086

91دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىجهان صالح حسن470183

92دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىسىه جاسم اسماعيل447442

93دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىشيماء محمدعيد محمد507062

94دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىاموش محمدباقر حسن197975

هيام قاسم محمدعلي447407
95دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننى

96دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىوفاء حازم مهدي470176

97دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىسندس حميد محمد447410

98دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىنرجس محمدعلي احمد447542

99دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىعالية سالم ابراهيم447556

ى507035 100دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىاحالم طه ياسير

ى خضى198142 101دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىمها حسير

ى هاشم محمود197883 102دبلوم2/ تلعفر 41302نينوىأننىبشر

103إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىخديجة عادل خضى447559

104إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىخديجه محسن حسن507053

105إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىشيماء عبدالجبار حسن463947

106إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينب يونس محمد447573

107إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىامل احسان عبدالقادر447452

معاذ محمدعلي ابراهيم539463
108إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

109إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىماريه حازم محمديونس447501

110إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىعمشة خالد احمد447457

111إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىكلشان خليل ابراهيم464418

112إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىوعدهللا محمدنجم احمد447504

ى447526 113إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىايهان عدنان محمدامير

114إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينب سليم يونس447402

نور محمدعلي خضى546571
115إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

116إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة خضى محمود500855

ى عباس463919 117إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنور ياسير

118إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىبتول يحنر عباس463748

119إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىرقية محمدنور يوسف546600

120إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىرندة حازم محمد447455

121إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسجا فرج طاهر482359

122إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمريم حميد عبدالرحمن447590

123إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة عبدالواحد زينل447401

124إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنوفة قاسم محمد546603

125إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىرواء فالح ابراهيم198217



126إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنسيبة محمدجمعة محمديونس464515

127إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىامينة محمدفالح عباس464443

128إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينة عزت يونس463911

129إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىرحاب راكان عبدالكريم447600

130إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحسينه طاهر حسن546582

131إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىايمان احمد عبدالحميد447421

132إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىهناء حازم محمد447587

ى سعيد540387 133إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىافراح تحسير

134إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىشذى يونس محمد482368

135إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسماح وليد حميد483625

 محمدعلي447601
ة مصطفى 136إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمشير

137إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمنار بهجت عباس447525

138إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحميدة حبيب عباس447562

139إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىهدى بهجت عباس447532

ريم عبدالكريم محمدعلي447446
140إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

141إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاية عل اكير عباس198041

142إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة عمر الياس447497

143إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىندى حبيب عباس463741

144إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسحر وعدهللا عباس463906

145إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمروة طاهر خضى540879

146إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىايمان احمد عثمان464523

147إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسدرى فاضل موس447438

148إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىافراح محمديونس محمدعلي447528

ى ابراهيم507065 149إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمارية ياسير

150إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحنان جاسم محمد447389

151إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىشيماء شهاب احمد484088

ق نورالدين سعيد447398 152إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاستير

153إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاطمة خليل ابراهيم507060

ى447523 154إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفرح محي الدين حسير

ى447432 ية محمد حسير 155إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىصير

156إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىجنان عاصم محمديونس447481

اية سامي سعيد447393
157إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

158إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىوسن حازم مهدي482370

ى محمد464528 159إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىشيماء حسير

 علي546551
ى 160إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمها حسير

161إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحوراء اسماعيل موس492104

162إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىهديل لقمان حسن447392

163إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحوراء محمد خليل447430

164إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمنال يونس عبدالواحد447440

165إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىربيعة سالم خليل447517

166إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىهبة احمد عبدالكريم464241

167إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنورهان مصطفى محمود447364

168إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىليل محمدنور يوسف546598

ايمان محمدعلي خضى447521
169إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

170إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنوال طاهر ابراهيم447551

ى447449 171إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنجوى كريم حسير

172إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىحنان حيدر احمد447518

ى546596 ايالف علي حسير
173إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

ى محمد470351 174إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىرحاب حسير

175إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاينور محمد عبدالعزيز198151



176إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىثناء محمدعيد اسماعيل464408

فاطمة علي حسن447578
177إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

178إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنسيمة عبدالواحد زينل447444

179إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينب جاسم محمد546568

180إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىغيداء مصطفى حمزة198156

181إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسارة حازم محمد447448

182إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىليل صالح عبدهللا482356

ى447435 183إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسبا حيدر حسير

184إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاسن اسماعيل موس447429

185إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىوعد محمد جمعة447553

186إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىوفاء جاسم محمد447464

187إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىايمان غالب محمدطاهر447584

شيماء عدنان علي اكير447595
188إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

189إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسلىم عبدهللا محمدعلي197999

190إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينب محمد عبدالرحمن447499

191إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىملتم انور محمدجميل471241

192إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنور عزيز صبار507123

193إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىفاتن الياس محمد447488

194إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاالء عبدالمناف ابراهيم447540

ى447581 195إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىايمان عدنان محمدامير

ى447567 196إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاسن سمير ياسير

ى546617 197إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنرجس علياكير حسير

198إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىهديل طاهر حسن546631

199إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسكينة محمدنور يوسف546557

200إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمارية وليد حميد483624

دنيا علي يوسف198160
201إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

202إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاسماء عزيز صبار507045

ى عبد447387 203إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىشهربان حسير

احالم محمدعلي احمد447469
204إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

205إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىرقية فاضل جاسم447433

206إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىمنار بشير خضى482365

207إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىغديرة عبدهللا محمد447585

208إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىبهيجة حيدر احمد197826

209إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىكلثومة هاشم حسن447366

210إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىهبة عصام محمد447490

يف546593 211إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنورة محمد شر

212إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىغيداء ماجد صابر463782

ميعاد محمود محمدعلي447535
213إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

214إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىزينب انور محمدجميل471008

215إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىسحر سعيد عباس447437

216إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىدعاء يحنر عباس463744

217إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىشيماء محمد سعيد447549

ى محمد494669 218إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىعائشة حسير

219إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىناهدة شعيب محمدصالح546624

ى546559 220إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىندى محي الدين حسير

221إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىاشاء عدنان علي اكير447602

222إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىايناس بكر يوسف447558

223بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىلبيبة محمد يونس493713

224بكالوريوس2/ تلعفر 41302نينوىأننىنوال اسماعيل مصطفى448915

عزيزة عبو علي500865
225إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى



فردوس شاكر محمدعلي495267
226إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننى

227إعدادية2/ تلعفر 41302نينوىأننىنجاة يونس اسماعيل198081

ى156915 ى حيدر حسير 1دبلوم عالي3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

2دبلوم عالي3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد مصطفى خضى439021

3بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرشعيب بكتاش علي462521

4بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجواد موس مصطفى467196

5بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرداود سليمان حسن507387

6بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرطالب عباس موس467093

7بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرسالم ابراهيم علي541053

ى467022 8بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرلقمان علي حسير

9بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرشعيب احمد علي157410

10بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد يونس جعفر158178

ى رضا467217 11بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس حسير

12بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرهاشم درويش درويش467152

ي ابراهيم حسن507370
13بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرنف 

14بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجواد حميد بكدش157363

15بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرهاشم يونس عباس462147

16بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعالء محمدجميل عباس467140

17بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعادل عبدهللا محمد467089

18بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكربكدش يعقوب بكدش462259

19بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالحافظ مسلم محمد156857

ى قدو467017 ى امير 20بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

21بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرصالح محسن حسن157156

22بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرقاسم محمدجميل علي467248

23بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس ذنون يونس157079

24بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجمال محمدنوري سعيد392837

25بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرقيدار عباس موس462549

 علي467150
ى 26بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمجيد حسير

27بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجمال ابراهيم علي467096

28بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحبيب محمديونس جرجيس462899

29بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرطه احمد علي157429

30بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراركان محمد سليم قدو467223

31بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي هاشم خضى467144

32بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرفهىمي مصطفى محمد156723

33بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالجليل ابراهيم درسن507376

34بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمود علي اصغر541319

35بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمردان غائب يونس507657

 علي محمد467119
36بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمصطفى

37بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس احمد علي158107

ى زينل157217 38بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريشار عبدالحسير

ى يونس158159 39بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس محمدحسير

40بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرشهاب احمد بكتاش156930

ى467126 41بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرفاضل عبدالرحمن حسير

 علي462225
ى 42بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسير

43بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدهللا محمود ابراهيم507326

44بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالغفور مسلم محمد157138

45بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريحنر يونس محمد502444

46بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس محسن جرجيس503984

47بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرباسل عباس يونس462597

48بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد خضى يونس540914



49بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجواد عباس قلندر156590

50بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريوسف محمد احمد158050

51بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجون عباس قلندر467215

52بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرخليل جاسم محمد492646

53بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريوسف محمد قاسم467252

54بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعادل يونس محمد462457

55بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرنذير مصطفى احمد352050

ى462620 ى عباس حسير 56بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالحسير

57بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكربشار محمدنذير قنير467141

58بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراياد علي اصغر مصطفى157933

59بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرفاضل سليمان حسن507659

ى467147 ى امير ى حسير 60بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرامير

61بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراياد ايوب محمد482438

62بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد زين العابدين زينل157970

ى462516 63بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرامجد بكر محمدامير

ف ذنون حسن507408 64بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراشر

65بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرذنون يونس حسن462243

66بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعرفان حازم سعيد462222

67بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرسيفالدين محمديونس جرجيس462381

ى زينل467100 68بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكروسام عبدالحسير

69بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرفؤاد محمدنوري قدو467008

70بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس غائب رضا467095

ى157877 ى يوسف حسير 71بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

72بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالرحيم مسلم محمد467183

73بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس محمد فاضل156833

74بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمود محمديونس عاشور503942

75بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكركرار عبدالرحمن محرم467136

76بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس محمد سعيد156901

77بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرفالح حسن رضا462235

78بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمنيب اكرم علي اصغر467180

79بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس خضى محمديونس467092

80بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد عباس حيدر538476

81بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمسلم ابراهيم محمد467122

82بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراياد عادل ابراهيم467242

ى156877 83بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراكرم علي هادي امير

84بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد عاصم محمدبشير467133

85بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرزينل ذنون يونس467189

ي حسن157234
86بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس عونى

87بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجعفر علي اكير جعفر467034

88بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرقاسم عبدالجبار علي157251

ى158033 89بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد غالب حسير

ى467131 90بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمدباقر زينل حسير

91دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالرحمن ويس احمد467213

92دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرغائب علي حسن157302

93دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن سلمان حسن467246

94دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرخالد محمد خالد462374

95دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراسماعيل حبيب خضى467228

96دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحازم محمدجميل علي467186

97دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعمار علي عبدهللا467005

98دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكركاظم قاسم خضى467082



99دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرجعفر محمديونس محمد467083

100دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراحسان حبيب خضى158139

101دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرفوزي محمدجميل عباس157282

102دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرابراهيم زين العابدين خلف157932

103دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمهدي يونس محمد494059

104دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعمار محمديونس ذنون157271

105دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد علي محمد503765

106دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعمار سليمان الياس507331

ى عباس محمد467106 107دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

ى462560 108دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرقاسم محمد حسن حسير

109دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرشعيب اسماعيل خليل156597

110دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحازم محمدسليم قدو467192

111دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحازم محمد ابراهيم467099

112دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن محسن حسن158126

ى علياصغر قاسم392820 113دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

114دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراكرم زين العابدين زينل158166

115دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد يونس قدو157125

116دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمدجواد صالح شمر467091

ى سعد392825 117دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حسير

118دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد اسماعيل يوسف438302

119دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعماد محسن حسن352021

120دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرباسل محمدصادق يوسف158089

121دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحازم يونس عباس157436

122دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرغائب وهب خالد467087

ى467014 ى حسير 123دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعالء محمدامير

124دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعاشور يوسف عاشور467234

125دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرياش ابراهيم قرندر156750

 يحنر يونس158059
126دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمصطفى

127دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعماد رضا خضى157347

128دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرفؤاد زينل محمود462105

ى467112 129دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرغسان محسن امير

130دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكركاطم مصطفى محمد467084

131دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس محمدشيت حمزة467070

132دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي محمدنور يونس157943

133دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد اسماعيل يوسف467024

ى392879 134دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن علياكير حسير

135دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمعن هاشم علي498175

136دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرباقر محمدعلي حسن507403

ي احمد467103
137دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرزينل تف 

138دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرجاسم مصطفى يونس507397

ى قنير492884 139دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرسعد حسير

ى محسن462554 140دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد عبدالحسير

141دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرسهيل خليل ابراهيم157197

142دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد جاسم غايب467218

143دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحازم دخيل حسن561561

144دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس شهاب احمد462248

ي157228
 
ى ساق 145دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرسالم محمدامير

ى157914 146دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكريحنر بايز محمدامير

ى157887 147دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرقيس محمد امير

ى محمديونس جرجيس462389 148دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير



149دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد عزالدين حسن492653

150دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحمزه حازم محمدجميل157924

151دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن علي يونس467102

152دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرسعيد عدنان محمدسعيد462527

153دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرجاسم محمد بشير158072

154دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرخالد عبدالرحيم احمد482450

155دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس علي اكير حسن467212

 علي157062
ى 156دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمود ياسير

157دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرنبيل فاضل احمد483142

158دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحبيب اسماعيل محمد157178

159إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراسماعيل عباس علي467155

ى541559 160إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد توفيق حسير

ى ابروش482448 161إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحبيب حسير

162إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرقاسم محمود مصطفى157101

163إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمود يونس عباس157044

164إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعليجان فاضل علي158148

165إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرناطق محسن حسن467013

ى محسن462263 166إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراكرم حسير

167إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكربشير ابراهيم سعد467200

168إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرهاشم ذنون يونس156805

169إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسالم محمدطاهر ساعد467157

170إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرزينالدين محمد خضى541557

171إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكررضا فاضل احمد467115

172إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرخليل حسن زينل541632

173إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعدنان محمد دخيل462604

174إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراسعد زينل محمود482434

175إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالمناف محمود يونس540447

176إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرزهير عباس خليل156764

ي رضا541571
ى محمد نف  177إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

178إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي اصغر غايب محمد157958

1ماجستير3/ تلعفر 41303نينوىذكرحمزة خضى يونس561551

2بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجعفر عباس قلندر158042

3بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرصقر عبدالجليل ابراهيم467465

4بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرصادق قاسم حسن541932

5بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرشعيب جميل صالح157007

ي157580
 
ى ساق 6بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرخضى محمدامير

ى محسن157566 7بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد حسير

8بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلياكير حازم اسماعيل541626

9بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد467326

10بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرباقر جميل صالح156838

11بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرفواز مصطفى احمد540123

ى467425 12بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجاسم محمد حسير

ى462797 13بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حبيب حسير

14بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس صادق اسماعيل483099

15بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسن كاظم507019

16بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي اكير محمدشيت حمزة437460

ى541546 ى امير 17بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسير

18بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرامجد عاصم جعفر467072

19بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراسماعيل ابراهيم كاظم462964

20بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي طالب عباس467259



21بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس مصطفى يونس158221

22بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراكرم عبدالعالي ابراهيم467269

23بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرسمير هاشم محسن541639

ى157944 24بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد فالح حسير

25بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراكرم زينل يونس392793

26بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلياصغر احمد محسن507012

27بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرقاسم علي يونس484114

28بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراشي  اسماعيل حبيب553719

29بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد غائب وهب467423

ى محسن جاسم467347 30بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

31بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرنائل شهاب احمد158125

32بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراياد علي جاسم467439

33بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد علي جان507021

34بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد محمد ابراهيم561553

35بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي صادق اسماعيل483096

ى467076 ى عباس محمدحسير 36بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

37بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم158146

38بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرايصبا خليل اسماعيل467341

ى قدو492661 39بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراوزال محمدامير

40بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد ابراهيم موس157440

41بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن هاشم زين العابدين507011

42بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد ناض محمد سعيد156987

43بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكركرار احمد زينل157637

44بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد ذنون يونس392811

45بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن صادق اسماعيل483091

46بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي اسماعيل محمد463019

47بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمهدي صالح شمر467078

ى موس462999 48بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرسليمان حسير

ى عباس462817 49بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حسير

50بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعمار احسان مصطفى275257

51بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرشهاب احمد محمد392848

ى158206 ى امير 52بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس حسير

ى صادق اسماعيل467362 53بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

54بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد علي رضا غائب467446

55بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعقيل محمدنذير قنير462310

56بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمود قاسم حسن158199

57بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرنشات يحنر محمدسعيد156652

58بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسن قنير463046

59بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد هاشم محمد157559

60بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجابر خليل مصطفى157964

61بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراسماعيل علي اسماعيل462666

62بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعمران عباس محمد467329

63بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرانور محمدحسن علي157603

ى437419 64بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن شعيب حسير

ى157531 65بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس جعفر امير

66بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرابراهيم محمدطيب محسن462882

67بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرفالح حسن سلمان467467

68بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرقاسم محمد عباس463009

ي157916
69بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدهللا زينل عونى

70بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعقيل محسن خلف158219



71بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرموس حسن موس157616

72بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرناطق هاشم سلمان158010

ى زينل محمود462836 73بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

74بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي خليل مصطفى467436

75بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرجهاد قاسم فلندر462923

76بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرعقيل محمد احمد158135

77بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسام حازم زين العابدين157543

78بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكراكرم خليل ابراهيم507654

79بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسن سلمان467457

80بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىذكرمهربان عباس حيدر467522

81دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن غانم علي467321

82دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرابراهيم عباس ابراهيم425534

83دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرلقمان محمد فاضل156895

 علي اصغر سلمان158229
ى 84دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

ف محمدعلي حيدر462983
85دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراشر

86دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمظفر حازم محمد507016

87دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحيدر محسن ابراهيم467464

88دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرزين العابدين علي اسماعيل462850

89دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكررضا حمزة موس462890

90دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراورهان خليل ابراهيم467453

ى462794 91دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حبيب حسير

92دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن علي اسماعيل462660

ى جعفر يونس158073 93دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

94دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرجمعة محمدعلي داود500981

95دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمهدي علي سليمان467435

96دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراثير عبدهللا حسن158113

97دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرسهيل محمد دخيل حسن467441

98دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرياش جواد كاظم157432

99دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد علي احمد508602

 علي اكير حسن467391
ى 100دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

ى محمدصالح157030 ى امير 101دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

102دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرشمد رضا محمد467451

103دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعدنان عزالدين خضى492657

ى467080 104دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرفاضل عباس حسير

ي محمد158101
105دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرجعفر عبدالغنى

106دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد محمد فاضل156916

ى157625 107دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حيدر حسير

ي محمد157880
108دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدهللا عبدالغنى

109إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس صالح يونس157469

يف541576 ى نذير شر 110إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

ى157854 ى عبدالكريم حسير 111إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

112إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعادل رعد عبدهللا483130

113إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد سلمان غائب541582

114إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد غانم خضى482893

ى467363 ى امير ى حسير 115إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرامير

ى531485 116إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد فاضل حسير

117إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن سعيد خضى467281

118إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرشير ابراهيم اسماعيل541806

119إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلمدار محمد خضى158205

120إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعمار احمد يونس467432



ي قاسم541513
121إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسلطان تف 

122إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد جعفر صالح467449

ى خليل ابراهيم541592 123إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

124إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد شهاب علي541253

125إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرايهاب شهاب احمد541257

126إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرموس صالح حسن438362

127إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد صادق اسماعيل494333

128إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسن محمد صالح541610

ي علي156943
 علي نف 

ى 129إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

130إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرانمار حازم محمدسليم538488

131إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد محسن جاسم541536

ي157977
132إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمصطفى سليمان تف 

133إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكردخيل عبدالرحمن ويس530844

ى عباس541531 134إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسير

ي رضا158237
135إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد تف 

136إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحيدر محمد ابراهيم561556

137إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسن غائب483101

138إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرنذير محمود يونس541522

ى467353 139إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس فاضل امير

140إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرهادي علي اكير جاسم541603

ى فاضل494332 141إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي اصغر حسير

ي محمد سعيد156963
142إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرياش عبدالغنى

143إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد محمدباقر يونس156628

144إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعقيل موس محمدعلي484111

145إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحمزة مزاحم محمدعلي543274

146إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرموس حميد ادهم541630

147إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعمار هاشم علي157997

148إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد احمد يونس467413

149إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرضياء اسماعيل الياس484122

ى حسن موس541647 150إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

151إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمسلم حسن قاسم157711

152إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد علي اصغر نجف530853

 عبدالعلي محمد462974
153إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرخضى

154إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعمار عماد محمدعلي352537

155إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد احمد يونس541966

156إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرهاشم علي اصغر جعفر541558

ى467262 ى امير 157إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حسير

158إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمثنى حسن يوسف541937

159إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد فاضل عباس446699

160إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحر طالب عباس467407

ى462879 161إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمدعلي مسلم حسير

162إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن علي غالب يونس482459

163إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس غائب علي482896

164إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد ابراهيم الياس462944

ى قنير531483 165إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حسير

ى جميل صالح156879 166إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

167إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس عباس محمديونس483137

168إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرنض رياض ابراهيم482451

ى محمدنور يونس541815 169إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

170إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد ذنون مسلم530843



ى ابراهيم507639 171إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسير

172إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس محمد زكي463034

173إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالباسط فالح صادق467202

ي رضا541519
174إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن محمدنف 

175إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمود عزت محمود157902

176إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسيف علي يونس467459

177إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي غائب وهب541808

178إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد عماد محمدعلي443903

179إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد حكمت محمد467447

ى494341 180إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكروهب بكر محمدامير

181إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس سليم زين العابدين467277

 ابراهيم علي484118
ى 182إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

ى467455 183إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن علي حسير

184إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسيف علي محمد541608

ي541810
 علي نف 

ى 185إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرميثم حسير

186إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحيدر اسماعيل احمد530846

187إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد صالح سليمان541635

188إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حسن سلمان467395

ى483132 189إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكررشيد محمود محمدامير

190إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي اوسط احمد محمود462832

191إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراسالم مسلم عبد462935

192إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد فالح صادق541588

193إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراحسان علي خليل156695

194إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي موس محمدعلي531482

علي462673 ي قمير
195إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد عبدالغنى

196إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرشدار هاشم محسن541944

ى482894  امير
197إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد مصطفى

198إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرذوالفقار خضى محمديونس531488

199إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمجيد شهاب احمد467404

200إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسليمان محمد سليمان157870

201إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمهدي قاسم حسن158021

ى467361 202إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرجاسم زينل حسير

203إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد احمد يونس462956

204إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرقاسم حسن محمدصالح467366

205إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراحمد حازم يونس541640

206إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حازم قاسم543515

207إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد علي اكير جعفر157513

208إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحبيب قاسم جاسم541591

209إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلمدار حازم يونس482891

210إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالرحمن مصطفى شمر157373

211إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حميد حسن507650

212إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرفاضل عباس باقر541628

ى فيصل محسن541520 213إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمعي 

214إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد احمد الياس467339

215إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد علي اوسط يونس541817

216إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس خليل مصطفى541814

217إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبداالمير يوسف محمود467529

218إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن نعمت قاسم158238

219إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرنواف سلمان غائب541554

ى نجم عبدهللا467389 220إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير



221إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرجعفر عبدالعالي ابراهيم541585

222إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرجاسم محمد علي467334

ى عباس158180 223إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس حسير

224إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد غائب رضا157502

225إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس صادق اسماعيل482460

226إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد فاضل عباس156789

227إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمسلم عبدالكريم مسلم541648

228إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن قاسم حبيب467428

229إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرموفق علي يونس482888

230إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد عباس محمديونس483134

231إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعاصم عزالدين حسن494312

 علي االكير ابراهيم561557
ى 232إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

233إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعالء غائب رضا467319

234إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحلىمي ترماح فاضل541538

اس محمد سعيد467460 235إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرنير

236إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرصالح جاسم محمد467086

237إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمالك مجتنر جعفر501061

238إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن يونس مصطفى548383

239إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعقيل قمير محمد425798

240إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي حبيب جعفر467346

241إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمنتظر احمد محمد467364

242إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم462950

243إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرواثق زينل محمد467415

244إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي هاشم محمد541629

245إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرجاسم مختار محمد467209

246إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسجاد عبدالرحمن ويس541970

ى مجيد ادهم541528 247إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

248إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعيىس محمدعيد عيىس541800

249إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس محمد يونس541550

250إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكركرار محمدعلي جاسم483094

251إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد اسماعيل محمد158067

 علي467421
ى 252إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكركاظم حسير

253إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن يعقوب حسن541625

254إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد حسن علي467417

255إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس محمدنور يونس541818

256إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمنتظر علي خليل541636

257إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلياكير فيصل يوسف467266

258إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكراسماعيل يوسف علي467303

259إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرذوالفقار علي محمد530849

260إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم483103

261إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن محمد علي446717

262إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالرحيم محمدنور يونس530840

ى467458 ى عباس حسير 263إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

ى محمدحيدر محسن541805 264إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسير

265إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمصطفى زين العابدين عبدهللا462927

ى484116 266إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن زينعابدين حسير

267إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرياش عبدالمحسن محمد561560

268إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس عبدالرحمن ويس541579

269إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرزهير علي اصغر جعفر541526

270إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكريونس قنير محمد541618



271إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرجواد حسن محمد541836

ى541658 272إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرذوالفقار علي حسير

ى467074 273إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعلي زين العابدين حسير

274إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس محمد دخيل حسن541643

275إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن نبيل فاضل467431

ي علي531480
276إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمد علي نف 

ى يونس541650 277إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكريوسف محمدامير

278إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبدالستار قاسم حسن541974

279إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرزينل موفق مصطفى530841

ي157953
280دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرطه محمدعلي تف 

281دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراسعد صالح حيدر156824

282دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرزكي محمد عباس158054

283دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكراحسان حسن محمدنوري462894

284دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرعدنان عبدهللا محمد467257

285دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىذكرمحمود رضا محمد467397

286إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرخضى محمدسعيد خضى396792

ى157489 287إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرحسن عبدالرحمن حسير

288إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكريعقوب محمد قاسم467255

289إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرفاضل يونس علي467409

ى سلمان462868 290إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرسليمان حسير

ي156697
291إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعباس محمد علي تف 

ى158167 292إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكركاظم جواد امير

293إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرعبداالمير نعمان زينل157454

ى الياس392801 294إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكركمال حسير

ى499051 ي احمد حسير
295إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىذكرتف 

ى فاضل عبدالقادر467048 1بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىبشر

ي467059
 
ى ساق 2بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىساجدة محمدامير

3بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب صادق اسماعيل462168

4بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىسكينه اسماعيل احمد467016

5بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىسهلة محمدنور خليل467230

6بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىرباب صادق اسماعيل462137

7بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىنور عبداالمير يونس467067

فاطمة محمدنور محمدعلي467052
8بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننى

9بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىرحمة عباس خليل467050

ى462174 مديحة علي هادي امير
10بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننى

11دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىسميحة محمد سعيد احمد462190

نسيمة علي حسن157760
12دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننى

13دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىحكيمة نجف مرتضى157473

14دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىحسينة فاضل عباس157484

15دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىحليمة ابراهيم محمد462163

ي علي157453
16دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىكلدرن عونى

17دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىعماد زينل محمود482436

18دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىنهال يونس عزيز467057

19دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىباسمة محمد محمود492346

20دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىبدرية نعمان زينل462198

ى موس محسن467054 21دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىبشر

22دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىكلثومة غانم صادق467066

23دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىحياة قاسم الياس353241

24دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىجنان عبدالغفور محمدسعيد467019

25إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىاالء عبدالمجيد شمر157825



26إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىنجوى ابراهيم يونس157840

27إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىامل مصطفى احمد507005

28إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزهرة قاسم حسن546578

ى احمد494619 29إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىمريم عبدالحسير

ى رضا467020 30إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىلبابة حسير

31إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة ضياء اسماعيل462186

32إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىذرة عبدالجليل ابراهيم507007

1ماجستير3/ تلعفر 41303نينوىأننىهدى صالح محمود500749

2بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة محسن جاسم467481

3بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىدالل حميد حسن352873

4بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىساجدة قاسم محمد467491

5بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب هاشم حسن157360

6بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب علي ويس157403

ى541621 7بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىامينة زينالعابدين حسير

اية علي شيت512992
8بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننى

9بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىسنكول عباس محمديونس462410

10بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب شهاب علي541518

ى محمد يونس الياس500793 11بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىيقير

12بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىحكيمة نايف سليمان157166

13بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىحمدية عباس محمديونس462180

14بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىجيالن زهير احمد541645

ميعاد علي شيت512461
15بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننى

يف156969 ى هاشم محمدشر 16بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىحنير

خديجة حسن علي157309
17بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننى

18بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىليل ابراهيم محمد157179

19بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىنجاح عبدالجليل ابراهيم392863

20بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب عبداالمير يونس503982

21بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىنورة عباس محمديونس156986

يف156945 22بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىنور هاشم محمدشر

23بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىاشاء غانم صادق462590

24بكالوريوس3/ تلعفر 41303نينوىأننىسها غازي جميل467486

25دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىهناء عباس علي ابراهيم467511

ي فيصل محسن467525
26دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىننى

27دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىزبيدة حسن قنير462122

ى541547 28دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة ابراهيم حسير

29دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىلبابة غالب محمد561564

سكينة محمدعلي حيدر462203
30دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننى

ى462452 31دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب حبيب حسير

32دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىهدى عبدالمجيد شمر467163

33دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىندى محمديونس جرجيس462285

ى437360 34دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىسكينة شعيب حسير

35دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىدنيا مجيد ادهم467009

36دبلوم3/ تلعفر 41303نينوىأننىسيبال خضى محمود500897

37إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب خليل ابراهيم494670

38إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىاشاء محسن جاسم541524

ي536523
39إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىنىه سعد عونى

40إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب علي عباس467174

41إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىشذى حميد حسن541577

ي الياس541562
42إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىشذى عبدالغنى

43إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىندى حبيب الياس541552



رباب حسن علي157017
44إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننى

45إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب احسان احمد494334

46إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىرحاب حسن موس157301

ى467483 ى امير 47إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىنورهان حسير

مريم علي عباس467171
48إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننى

49إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب عبدالجليل ابراهيم507644

ى157325 50إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىكريمة كمال حسير

51إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب محسن جاسم467044

52إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب محسن مصطفى467032

ى فاضل352960 53إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىرقية حسير

54إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة عبدالهادي طه483140

55إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب حبيب جعفر541516

ى عباس462239 56إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة امير

57إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب موس محسن467517

رنا محمدعلي جاسم467500
58إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننى

59إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىليل رمزي فاضل541615

60إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىايهان محمدسعيد محمديونس467487

61إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىليل حازم محمد541514

62إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب زينل محمود462273

63إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة خليل ابراهيم467505

64إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىهناء عباس باقر467036

65إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىنور غايب رشيد467042

66إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىايمان جعفر محمديونس157337

االء ناظم علي اصغر483728
67إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننى

ى ابراهيم541623 68إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب ياسير

ى541581 69إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىمنال بايز محمدامير

70إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىرقية زهير احمد467222

71إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىايمان يوسف محمد157894

72إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىبتول غالب محمد156781

73إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىمريم مسلم عبد462568

ى467497 74إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىكوثر محمود محمدحسير

ى مسلم عبد541570 75إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىبشر

76إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة مفلح حسن462386

ى462128 77إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزينب مسلم حسير

78إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة جاسم محمد467177

ى447416 79إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة جمعة حسير

80إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىكوثر نزال حسن493754

81إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة ابراهيم الياس462511

82إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىخديجة باقر درويش447420

83إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة خليل ابراهيم462229

84إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىنورة حسن كاظم462209

85إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىايمان حازم يونس467168

ى عباس482455 86إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىاية امير

87إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة احمد زينل541611

ى467494  امير
88إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىاخالص مصطفى

89إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىرقية بهجت الياس462506

90إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىجيالن سليم زين العابدين467472

91إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىفاطمة محمد عباس467507

92إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىنرجس جميل صالح157419

93إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىزهراء هاشم درويش467165



94إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىامينة عباس ابراهيم447514

95إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىسالمة زينل مسلم467219

96إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىنورهان سلمان غائب541568

97إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىغدير عبداالمير يونس467401

98إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىخديجه عبدالمجيد شمر467039

99إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىشيماء زينل محمود462269

100إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىيشى خليل حسن531481

ى462154 101إعدادية3/ تلعفر 41303نينوىأننىسكينة مسلم حسير

1ماجستيرزمار41304نينوىذكرقاسم صالح محمود478579

2بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعامر صالح خضير478246

3بكالوريوسزمار41304نينوىذكرقيس عبدهللا احمد276857

4بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد جاسم زيدان368766

5بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد محمود محمد482635

6بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا صالح علي277247

ى478208 7بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسالم صالح حسير

ى عبيد276656 8بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصالح حسير

9بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالخالق احمد خلف277309

10بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود عبدالرزاق محمد515372

11بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسام الدين ابراهيم محمد526318

ي عبدهللا277275 12بكالوريوسزمار41304نينوىذكروعدهللا صير

13بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحفوظ بدري سيدوش276865

14بكالوريوسزمار41304نينوىذكراركان عبدالمحسن جمعة478487

15بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن لطيف عبد276747

16بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد صالح عبدالرحمن276633

17بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا نجم عبدهللا276874

ي عبداالله يونس447989 18بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحرنر

19بكالوريوسزمار41304نينوىذكرفارس محمد احمد478439

20بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم محمدعلي276507

21بكالوريوسزمار41304نينوىذكردحام جاسم علي478453

22بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسن احمد علي277082

23بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالد حامد احمد447904

24بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا سالمة سلطان540156

25بكالوريوسزمار41304نينوىذكرابراهيم علي مطرود515388

26بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد خضير منوخ447992

27بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد علي478475

28بكالوريوسزمار41304نينوىذكروعدهللا جلود محمد482637

29بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد508002

30بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود قاسم عبدهللا277293

31بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي محمود احمد368809

32بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالحكيم محمد علي276841

ى ظاهر530874 33بكالوريوسزمار41304نينوىذكرابراهيم حسير

34بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالص معيوف حامد478232

35بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد سالم عبيد277252

36بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد خضى447937

37بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي احمد خضى276639

38بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحنيظل نواف ابراهيم478239

39بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصالح احمد حمود276914

40بكالوريوسزمار41304نينوىذكراسماعيل صالح محمود478464

41بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمشل عبد جرجب478216

42بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا محمود محمد277192



43بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالص نكاز غباش277979

44بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسهر نواف ابراهيم478237

45بكالوريوسزمار41304نينوىذكرجمعة علي احمد276520

46بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخطاب احمد محمد277266

47بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد عواد نزال447964

48بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخليل ابراهيم حسن447985

49بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي محسن علي478319

50بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمصعب عويد ابراهيم515385

51بكالوريوسزمار41304نينوىذكرالزم عبدهللا خلف515417

52بكالوريوسزمار41304نينوىذكرشاهر صالح حسن478571

53بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالعزيز خضير طعمة478254

54بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد عبدهللا فتحي277240

55بكالوريوسزمار41304نينوىذكرياش خضى محمد478585

56بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصباح عبدالمحسن خلف478536

57بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسنان احمد خضى507995

58بكالوريوسزمار41304نينوىذكروعد علي عايد447983

59بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود عمر مصطفى277227

60بكالوريوسزمار41304نينوىذكرغزوان جاسم علي277110

61بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصميم احمد خلف503080

62بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسالم محمد عبدهللا478287

63بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد علي ظاهر276910

64بكالوريوسزمار41304نينوىذكرابراهيم حسن علي507979

65بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا عالوي عبار276835

66بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم515396

67بكالوريوسزمار41304نينوىذكررياض احمد صالح276886

68بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالكريم احمد حسن447981

69بكالوريوسزمار41304نينوىذكرجاسم محمد حمود478509

 علي سالم276590
ى 70بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسير

ى447968 71بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود محمد ياسير

72بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد علي515382

73بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد نجم276901

74بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي محمد عمر447907

75بكالوريوسزمار41304نينوىذكراسامة صالح فيصل277164

76بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصالح احمد ابراهيم515260

77بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد حبش شحاذة447966

78بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد علي خلف466046

79بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي خضير احمد277015

80بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد صالح خلو276795

81بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحسن ابراهيم احمد478211

82بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود عواد علي447955

83بكالوريوسزمار41304نينوىذكربرزان حمود كحيط277088

84بكالوريوسزمار41304نينوىذكرغدير احمد ابراهيم276753

85بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسند احمد سعيد546308

86بكالوريوسزمار41304نينوىذكريونس محمد صالح447972

87بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد عدس اعويد447957

88بكالوريوسزمار41304نينوىذكرزياد صالح صالح447980

89بكالوريوسزمار41304نينوىذكراياد صالح صالح447977

90بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالد احمد محمد447970

91بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمنير علي ظاهر447959

ى546329 92دبلومزمار41304نينوىذكرمحسن طه حسير



93دبلومزمار41304نينوىذكرعمر طه محمد546305

94دبلومزمار41304نينوىذكرابراهيم علي محمد478497

ى478530 95دبلومزمار41304نينوىذكرسعد علي حسير

ى368864 96دبلومزمار41304نينوىذكراحمد علي حنير

97دبلومزمار41304نينوىذكرمحمد يونس احمد478558

98دبلومزمار41304نينوىذكرمسعود بدري سيدوش276612

ى478448 99دبلومزمار41304نينوىذكرفتحي محمد حسير

100دبلومزمار41304نينوىذكرهيثم احمد عبدالرحمن277286

101دبلومزمار41304نينوىذكرمحمود جاسم محمد277283

102دبلومزمار41304نينوىذكرمزهر محمد حمود275998

103دبلومزمار41304نينوىذكرقحطان عدنان محمد482650

104دبلومزمار41304نينوىذكروعد عبدالرزاق احمد515425

105دبلومزمار41304نينوىذكرعبدالعزيز صالح علي277210

106دبلومزمار41304نينوىذكرخلف محيلة سلمان515466

107دبلومزمار41304نينوىذكراحمد محمد خلف515402

ى276295 108دبلومزمار41304نينوىذكراكرم علي حسير

109دبلومزمار41304نينوىذكرمحمد صالح محمود478544

110دبلومزمار41304نينوىذكرفواز محمد خلو494454

111دبلومزمار41304نينوىذكرفتحي جاسم محمد482649

112دبلومزمار41304نينوىذكرزياد سالم محمود478303

113دبلومزمار41304نينوىذكريونس محمد اسماعيل277185

114دبلومزمار41304نينوىذكرعبدالكريم محمود الياس276535

115دبلومزمار41304نينوىذكرسفيان فتحي جلود478426

ى عبدهللا507988 116دبلومزمار41304نينوىذكرفهد حسير

ى جلود محمد277177 117دبلومزمار41304نينوىذكرحسير

118دبلومزمار41304نينوىذكرعلي صالح جاسم276582

119دبلومزمار41304نينوىذكرخالد حسن علي515376

120دبلومزمار41304نينوىذكراحمد عبد سليمان507969

121دبلومزمار41304نينوىذكريونس علي احمد478593

122دبلومزمار41304نينوىذكراحمد محمود الياس276573

123دبلومزمار41304نينوىذكريونس دريعي عباس526251

124دبلومزمار41304نينوىذكرثائر عبد يونس276569

125دبلومزمار41304نينوىذكرفتحي خضى محمد274597

126دبلومزمار41304نينوىذكرحاتم احمد سلطان276619

127دبلومزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن محمدعلي حسن482659

128دبلومزمار41304نينوىذكرابراهيم خالد محمد478268

129دبلومزمار41304نينوىذكررعد محمد جدعان478222

130دبلومزمار41304نينوىذكرفيصل محمد احمد276543

131دبلومزمار41304نينوىذكرعلي عبدهللا خلف478310

132دبلومزمار41304نينوىذكروليد خالد حمد276558

133دبلومزمار41304نينوىذكرعمر عبدالعزيز شوي    خ277257

134دبلومزمار41304نينوىذكراحمد ابراهيم محمد447950

135دبلومزمار41304نينوىذكرمحمود صالح محمد276852

136دبلومزمار41304نينوىذكرعبدهللا حسن عبدالعزيز276287

137دبلومزمار41304نينوىذكراحمد حسن محمد447961

138إعداديةزمار41304نينوىذكردحام احمد محمد515366

139إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي خلف علي482643

ى515392 140إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد علي حسير

141إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود صالح علي276645

142إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالحافظ خلف علي482640



143إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود حسن عبيد276893

144إعداديةزمار41304نينوىذكرقحطان ابراهيم عبدالرحمن540981

145إعداديةزمار41304نينوىذكرالياس طه حميد515410

146إعداديةزمار41304نينوىذكرعزيز بكر حاج276815

147إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد حسن علي482636

ى478416 148إعداديةزمار41304نينوىذكرعمار احمد حسير

149إعداديةزمار41304نينوىذكرخلف صالح خضى447962

150إعداديةزمار41304نينوىذكرنمير علي ظاهر447978

151إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد احمد صالح482664

152إعداديةزمار41304نينوىذكرصعب محمد عبدهللا482663

ى447879 1بكالوريوسزمار41304نينوىذكريونس حسيب ياسير

2بكالوريوسزمار41304نينوىذكروسيم عبدالجبار سليمان546300

3بكالوريوسزمار41304نينوىذكرزياد خلف علي546433

 علي276407
ى 4بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا حسير

ان278692 5بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخضير محمد مطير

6بكالوريوسزمار41304نينوىذكرطه عبدالحميد محمد277328

7بكالوريوسزمار41304نينوىذكردحام محمديونس خلف448676

8بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعماد مزهر محمد369009

9بكالوريوسزمار41304نينوىذكرايمن فالح حسن274763

10بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعثمان عبدهللا حسن275319

ى478058 11بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمود حسير

12بكالوريوسزمار41304نينوىذكررعد عبدهللا احمد268585

ى351174 ى ابراهيم حسير 13بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسير

14بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسفيان محمد عساف447928

15بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد خالد محمد278227

16بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعمر حازم صالح448313

17بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود حسن عبدهللا478092

18بكالوريوسزمار41304نينوىذكرزياد خلف علي478003

19بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالد احمد خليف277339

20بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسعد طالب علي466312

ى عباس276344 21بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصالح حسير

22بكالوريوسزمار41304نينوىذكرجير عبدالستار جير447891

23بكالوريوسزمار41304نينوىذكرشاكر مصطفى خضى275848

ى463241 24بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد ياسير

25بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعماد احمد صالح277419

ى275723 26بكالوريوسزمار41304نينوىذكرريان طه حسير

27بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعماد داود الياس278187

28بكالوريوسزمار41304نينوىذكريوسف عبدالمنعم ناض278877

29بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبد احمد حسن278831

30بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعمر خضير طعمة482655

ى جاسم محمد275408 31بكالوريوسزمار41304نينوىذكرياسير

32بكالوريوسزمار41304نينوىذكرنامس احمد ايوب274737

33بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمعاذ محمد خضى448369

34بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد علي خلف482671

35بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد خضى محمد448358

36بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمنيف محمد عويد278649

37بكالوريوسزمار41304نينوىذكررافع محمدشيت عبد478041

38بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحواس عبدالعزيز احمد277715

39بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعمر احمد صالح477971

40بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد طالب علي478168



41بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعمر ابراهيم علي277690

42بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد احمد276431

43بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا يونس احمد522711

44بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسن حاصود حسن277353

45بكالوريوسزمار41304نينوىذكردحام محمد طه278192

46بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود محسن علي278886

ى495141 47بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي حازم حسير

48بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعامر محمد يوسف448033

49بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالد عبدهللا احمد448294

50بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد داؤد سليمان277532

51بكالوريوسزمار41304نينوىذكرساهر داؤد نزال477987

ى بشير482706 52بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد تحسير

53بكالوريوسزمار41304نينوىذكرناهض مصطفى حسن275656

54بكالوريوسزمار41304نينوىذكرضياءالدين محمد صالح275234

55بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعدنان محمد نجم448114

ى277679 56بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد ابراهيم حسير

57بكالوريوسزمار41304نينوىذكرساهر علي دالوي277487

58بكالوريوسزمار41304نينوىذكريونس جاسم عطية278027

59بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسيف صالح فيصل278180

60بكالوريوسزمار41304نينوىذكرشعالن احمد حسن275193

61بكالوريوسزمار41304نينوىذكرجاسم محمد عايف277963

62بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد ابراهيم عبد275023

63بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالقادر عبدالجبار سليمان277927

64بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصالح خلف صالح278441

65بكالوريوسزمار41304نينوىذكرفرحان احمد محمد276088

 علي صالح278983
ى 66بكالوريوسزمار41304نينوىذكرتحسير

67بكالوريوسزمار41304نينوىذكرماهر سليمان حسن448854

68بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود احمد محمد447881

69بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعصام محمد حسن525053

70بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالد احمد سلطان278593

71بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالد غانم محمد546407

72بكالوريوسزمار41304نينوىذكرراكان عويد حبو546513

73بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسالم عبدهللا مجيد546436

74بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد شهاب احمد278839

75بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمصطفى صالح خلف494363

76بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالرزاق خضى محمد277871

77بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي احمد محمد278154

78بكالوريوسزمار41304نينوىذكرجاسم خالد محمد277961

79بكالوريوسزمار41304نينوىذكرغانم عبدالمحسن خلف478141

80بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد محمود احمد275261

81بكالوريوسزمار41304نينوىذكربسام محمود عزيز276031

ى278722 82بكالوريوسزمار41304نينوىذكرميش عبد ياسير

83بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد448299

84بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالهادي ابراهيم عبدهللا277510

85بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد خضى278162

86بكالوريوسزمار41304نينوىذكرابراهيم محمد عبار277517

ى محمد274590 87بكالوريوسزمار41304نينوىذكركرم حسير

88بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسيف عيد كامل277422

89بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمود عالوي278166

90بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد مخلف278247



91بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعالوي حسن عالوي448842

92بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعمر محمد يوسف448039

93بكالوريوسزمار41304نينوىذكرجدعان حسن عبدهللا278214

94بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمصعب علي حسن274731

95بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد احمد محمد278175

96بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالد سالم جاسم277940

97بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد فواز حسن275269

98بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا الياس احمد278803

99بكالوريوسزمار41304نينوىذكررداد عبدالمنعم عبدهللا277455

100بكالوريوسزمار41304نينوىذكرادهام فالح حسن546264

101بكالوريوسزمار41304نينوىذكرنورالدين فارس مناور482720

102بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد خضير محمد278604

103بكالوريوسزمار41304نينوىذكراكرم شاكر محمود541272

104بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد طه عبدهللا478128

105بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصهيب محمد خضى279036

106بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمصعب الياس خضى275395

107بكالوريوسزمار41304نينوىذكراياد محمد طه448246

108بكالوريوسزمار41304نينوىذكروعدهللا محمد جاسم275469

109بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسعد عيىس حسن277540

 احمد علي277942
ى 110بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسير

111بكالوريوسزمار41304نينوىذكرابراهيم احمد علي278638

112بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد صالح خلف447884

ى277406 113بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد محمد حسير

114بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمصعب عبد احمد276315

115بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي حسن علي277363

116بكالوريوسزمار41304نينوىذكرنسيم عبدالمنعم عبدهللا275535

ى احمد عباس276133 117بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسير

118بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمزاحم ابراهيم خليل278852

119بكالوريوسزمار41304نينوىذكرشهاب احمد ابراهيم448005

ى محمود277602 120بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالرزاق حسير

121بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمثنى مزهر محمد275333

122بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد عمر مصطفى275064

123بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسليمان عبدالجبار سليمان502892

124بكالوريوسزمار41304نينوىذكرشالش خلف يونس546404

125بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد حسن محمد482727

126بكالوريوسزمار41304نينوىذكرنايف صالح علي448848

127بكالوريوسزمار41304نينوىذكركتبان عبدهللا محمد277335

128بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصهيب اسماعيل حسن275223

129بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد صالح ابراهيم277320

ى278814 130بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد ابراهيم حسير

131بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد اسماعيل احمد275160

132بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمجيد عواد نزال277859

ى277520 133بكالوريوسزمار41304نينوىذكرزياد عبدالعزيز ياسير

134بكالوريوسزمار41304نينوىذكرسعدهللا محمود محمد277393

135بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن خضى خلف277874

136بكالوريوسزمار41304نينوىذكرابراهيم احمد حسن278210

137بكالوريوسزمار41304نينوىذكرابراهيم نايف شاهر278897

138بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسام جاسم علي274812

139بكالوريوسزمار41304نينوىذكرفالح محمد خضير276271

140بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالرزاق ذياب محمد275694



141بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعويد علي صالح274847

142بكالوريوسزمار41304نينوىذكرنكتل ابراهيم عبدهللا546511

ى عويد277376 143بكالوريوسزمار41304نينوىذكرهيثم ياسير

ى عبدهللا274768 144بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبد حسير

145بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد جميل احمد274708

ى277812 146بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد زوب  ع حسير

147بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي عبدهللا طه478193

148بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبد جاسم محمد477922

149بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد خضى خلف278909

150بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبد خلف علي546351

151بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمصلح محمود فتحي478123

152بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحارث مزهر محمد275609

153بكالوريوسزمار41304نينوىذكراياد احمد صالح277316

154بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي نواف محمد276486

155بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي محمد صالح277731

156بكالوريوسزمار41304نينوىذكرالياس عبد سلطان482731

157بكالوريوسزمار41304نينوىذكرغازي ذياب علي275144

158بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعمر احمد محمد278620

159بكالوريوسزمار41304نينوىذكرصباح حنظل احمد278084

ى صالح محمود448207 160بكالوريوسزمار41304نينوىذكرامير

ى448117 161بكالوريوسزمار41304نينوىذكرطه سليمان حسير

ى حامد كرحو278870 162بكالوريوسزمار41304نينوىذكرحسير

163بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعمر عبدالرحمن ابراهيم278020

164بكالوريوسزمار41304نينوىذكراحمد سالم علي277956

165بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالحميد صالح علي448655

166بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمود خالد محمود478610

ى278730 167بكالوريوسزمار41304نينوىذكرفيصل زوب  ع حسير

168بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعلي محمود مجذاب448747

169بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالص صالح علي277449

170بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا277537

171بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالكريم مؤيد احمد447873

172بكالوريوسزمار41304نينوىذكرزياد عبدالعزيز احمد448196

173بكالوريوسزمار41304نينوىذكررياض احمد خضير275256

174بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد وهب احمد482715

175بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد احمد مرعي278858

ى حسن277617 176بكالوريوسزمار41304نينوىذكرليث حسير

177دبلومزمار41304نينوىذكرهندي عمر مصطفى276319

178دبلومزمار41304نينوىذكرمحمد علي جرجيس448348

179دبلومزمار41304نينوىذكرفيصل محمد عيىس448212

180دبلومزمار41304نينوىذكرعمار خلف اسماعيل275014

181دبلومزمار41304نينوىذكرناظم مصطفى حسن448356

182دبلومزمار41304نينوىذكرعلي مصطفى حسن277492

183دبلومزمار41304نينوىذكرادريس احمد خلف277640

184دبلومزمار41304نينوىذكرمحمد احمد حسن522704

185دبلومزمار41304نينوىذكرسيف سعد محمود368964

186دبلومزمار41304نينوىذكرعبدهللا يونس جاسم276008

187دبلومزمار41304نينوىذكرصالح محمود صالح448254

188دبلومزمار41304نينوىذكرعمر حميد مسعر277480

189دبلومزمار41304نينوىذكرشعالن عبد جرجب478010

190دبلومزمار41304نينوىذكرمحمد صالح عبد477983



191دبلومزمار41304نينوىذكربشار حمود مرعي274668

192دبلومزمار41304نينوىذكراثير محمد احمد502900

193دبلومزمار41304نينوىذكراحمد عبدالرزاق خلف448057

194دبلومزمار41304نينوىذكراحمد علي صالح277656

195دبلومزمار41304نينوىذكرسعدهللا صالح خضير275280

196دبلومزمار41304نينوىذكريونس عبد يونس277543

197دبلومزمار41304نينوىذكرابراهيم اسماعيل صالح448498

198دبلومزمار41304نينوىذكرخالص شهاب احمد482644

199دبلومزمار41304نينوىذكرسعد علي ظاهر274900

200دبلومزمار41304نينوىذكرمحمود يونس احمد502915

 احمد علي277525
ى 201دبلومزمار41304نينوىذكرحسير

202دبلومزمار41304نينوىذكرصدام صالح عطية278418

203دبلومزمار41304نينوىذكرعمار كامل قدوري448819

204دبلومزمار41304نينوىذكرسفيان يونس علي482679

ى448365 205دبلومزمار41304نينوىذكرمحمود صالح حسير

206دبلومزمار41304نينوىذكرعلي صالح اسماعيل276328

207دبلومزمار41304نينوىذكرصعب محمود محمد448044

208دبلومزمار41304نينوىذكرعبدالواحد عواد نزال278254

209دبلومزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن تركي احمد278733

210دبلومزمار41304نينوىذكرعبدالسالم صالح احمد277464

ى عبدهللا278818 211دبلومزمار41304نينوىذكرفالح حسير

212دبلومزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن فرحان عبدهللا278221

213دبلومزمار41304نينوىذكراحمد محمود محمد369176

214دبلومزمار41304نينوىذكرعلي شهاب احمد276443

ى276440 215دبلومزمار41304نينوىذكروليد حكمة ضعير

216إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود اسماعيل احمد554280

217إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد جاسم عواد448509

218إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي خلف علي478033

 علي530858
ى 219إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن ياسير

220إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد عيدان علي448221

221إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر عبدالرحمن عبد448802

222إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالرزاق محسن حمود478025

223إعداديةزمار41304نينوىذكرفالح حسن احمد538302

224إعداديةزمار41304نينوىذكرفرحان فالح ذياب448022

225إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالحي محمود سلطان530871

226إعداديةزمار41304نينوىذكرميش احمد فتحي448066

227إعداديةزمار41304نينوىذكرشعالن الياس خضى546445

228إعداديةزمار41304نينوىذكربارق صالح عيدان448010

229إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر محمد سلطان546517

230إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدهللا صالح خلف502907

231إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر علي عيدان448961

232إعداديةزمار41304نينوىذكرسالم احمد عساف502332

233إعداديةزمار41304نينوىذكرجرجيس علي عبدهللا546446

234إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح محمود محمد278749

235إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد صالح ابراهيم546419

236إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر صالح جدوع447921

237إعداديةزمار41304نينوىذكرخضى راغب محمد448797

238إعداديةزمار41304نينوىذكرسلطان ابراهيم ذياب277430

239إعداديةزمار41304نينوىذكرريان خليل ابراهيم278472

ى عبدهللا546367 240إعداديةزمار41304نينوىذكرفخري حسير



241إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد علي محمود538279

242إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود مشعل خضى546441

243إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد شهاب احمد546293

244إعداديةزمار41304نينوىذكرعيىس عبدهللا علي482718

245إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر احمد علي275002

246إعداديةزمار41304نينوىذكراسماعيل علي احمد546269

ى277434 247إعداديةزمار41304نينوىذكرابراهيم خلف حسير

248إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد محمود عبد448001

ى448441 249إعداديةزمار41304نينوىذكرسعد محمد حسير

250إعداديةزمار41304نينوىذكرمكنى غانم عالوي277397

251إعداديةزمار41304نينوىذكربشير محمد صالح448483

252إعداديةزمار41304نينوىذكرليث ابراهيم احمد555067

ى ابراهيم278506 253إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد ياسير

254إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد راشد احمد448251

255إعداديةزمار41304نينوىذكرفهد صبحي حنش546500

256إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد خالد طالب274608

257إعداديةزمار41304نينوىذكررياض علي خلف546530

258إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد نايف احمد543128

259إعداديةزمار41304نينوىذكرايمن محسن محمد478088

260إعداديةزمار41304نينوىذكريوسف سالم جاسم278760

261إعداديةزمار41304نينوىذكركرم عبدالرحمن عبد482723

262إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد حسون جرجيس277945

263إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد عبدهللا محمد481909

264إعداديةزمار41304نينوىذكرسعد محمد صالح546422

265إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالكريم جاسم محمد275044

266إعداديةزمار41304نينوىذكرفتحي يونس احمد502890

267إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود حامد حسن546426

268إعداديةزمار41304نينوىذكرسعد احمد علي448052

269إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد جير حسن278109

270إعداديةزمار41304نينوىذكريوسف احمد عودة482693

271إعداديةزمار41304نينوىذكرخالد اسماعيل احمد448351

272إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد فرحان عبدهللا278113

273إعداديةزمار41304نينوىذكرطارق احمد سلطان448495

274إعداديةزمار41304نينوىذكراسماعيل عبدالرحمن عبد448963

275إعداديةزمار41304نينوىذكرنعيم خلف علي274660

276إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد سالم بلو522693

277إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر احمد عباس546475

278إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر علي سليمان478113

279إعداديةزمار41304نينوىذكرذياب عبدالرزاق محمد522647

280إعداديةزمار41304نينوىذكرمصعب محمد خضى448866

281إعداديةزمار41304نينوىذكرياش خالد خليف540785

282إعداديةزمار41304نينوىذكرحارث غازي جاسم448099

283إعداديةزمار41304نينوىذكريونس محمدعلي عبدهللا275762

284إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدهللا لطيف عبد276416

285إعداديةزمار41304نينوىذكرناظم سالم عساف276448

286إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد جاسم علي482691

287إعداديةزمار41304نينوىذكراكرم احمد غدير448446

288إعداديةزمار41304نينوىذكرازهر محمود كضيب448283

289إعداديةزمار41304نينوىذكرراكان نفج هليل546502

290إعداديةزمار41304نينوىذكريوسف جير صالح526371



291إعداديةزمار41304نينوىذكرانور صالح ابراهيم546279

292إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد ابراهيم احمد482683

293إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر حسن علي546427

294إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد عبد صالح546373

295إعداديةزمار41304نينوىذكرالياس محمد صالح274799

296إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح محمد زيدان448029

297إعداديةزمار41304نينوىذكرسيف احمد بيو546392

298إعداديةزمار41304نينوىذكرفالح احمد الياس276054

299إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود سعيد جدعان477964

300إعداديةزمار41304نينوىذكروليد خالد احمد448272

301إعداديةزمار41304نينوىذكرابراهيم احمد محمد546321

302إعداديةزمار41304نينوىذكريوسف علي احمد369122

303إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد جاسم خضى540966

304إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا448822

 علي546437
305إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح خضى

306إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي سالم احمد448831

307إعداديةزمار41304نينوىذكرنامس عبد محمد448945

308إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد فالح حسن546344

ى546493 ى ياسير 309إعداديةزمار41304نينوىذكرحاتم حسير

310إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محمد صالح546424

311إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي احمد علي278532

312إعداديةزمار41304نينوىذكرميثم عبدالرحمن حسن546463

313إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد دحام خلف546498

314إعداديةزمار41304نينوىذكروعد خضى خلف448710

315إعداديةزمار41304نينوىذكروعد علي صالح448016

316إعداديةزمار41304نينوىذكريوسف محمد نوري448792

317إعداديةزمار41304نينوىذكرخالد غدير حنش546296

318إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد عدنان محمد447914

ى عبدهللا546358 319إعداديةزمار41304نينوىذكرفراس حسير

320إعداديةزمار41304نينوىذكرعالء حمود احمد448078

321إعداديةزمار41304نينوىذكرنكتل ايوب جاسم448434

322إعداديةزمار41304نينوىذكرمهند احمد علي546490

323إعداديةزمار41304نينوىذكرمامون ابراهيم علي537965

324إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود محمد احمد275180

325إعداديةزمار41304نينوىذكرهمام عبدهللا خضى482711

326إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالغفار محمد عطية478068

327إعداديةزمار41304نينوىذكرساجد صالح علي448912

328إعداديةزمار41304نينوىذكرعامر محمد محمود448886

329إعداديةزمار41304نينوىذكرسالم خضى ملوش278559

330إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي احمد حامد448095

331إعداديةزمار41304نينوىذكررباح رضوان بالل275978

ي546412 332إعداديةزمار41304نينوىذكرفرحان ذياب صلنر

333إعداديةزمار41304نينوىذكرريان علي حمود448890

ى530868 ى حسن حسير 334إعداديةزمار41304نينوىذكرحسير

335إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالستار محمد خضى478161

ى ابراهيم276016 336إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد حسير

337إعداديةزمار41304نينوىذكرحمود ناض سعود546395

338إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر محمود خلف491050

339إعداديةزمار41304نينوىذكرعويد حسن علي546384

 علي448650
ى 340إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد ياسير



341إعداديةزمار41304نينوىذكريونس احمد مرعي447916

ى448532 342إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر احمد حسير

343إعداديةزمار41304نينوىذكرركاد محمد اخضير448089

ى276107 344إعداديةزمار41304نينوىذكرسالم حاجم حسير

345إعداديةزمار41304نينوىذكرمرشد خضير محمود448863

346إعداديةزمار41304نينوىذكرحمزة فواز حسن538298

347إعداديةزمار41304نينوىذكريونس عبدهللا احمد530856

348إعداديةزمار41304نينوىذكرفرحان محمد خضى546416

349إعداديةزمار41304نينوىذكرجمال خضى ابراهيم543144

350إعداديةزمار41304نينوىذكرامير خلف صالح448327

351إعداديةزمار41304نينوىذكرمهند احمد بلو448297

352إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد عبد حمود275579

353إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد علي محمود448225

354إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر حامد احمد482676

355إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود احمد محمد546439

356إعداديةزمار41304نينوىذكرزيد علي حسن274834

357إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي احمد محمد530869

358إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد احمد ايوب274982

359إعداديةزمار41304نينوىذكرليث محمود محمد546378

360إعداديةزمار41304نينوىذكرمثكال طالل جدعان448234

361إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد حازم خلف277995

362إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالرزاق احمد سلطان448278

363إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح احمد محمد546432

364إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي حسن علي448741

365إعداديةزمار41304نينوىذكرمزاحم عدنان محمد448025

366إعداديةزمار41304نينوىذكرزين العابدين خالد كامل448023

367إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالجليل عبدهللا محمد448521

ى بشير482712 368إعداديةزمار41304نينوىذكرحسان تحسير

369إعداديةزمار41304نينوىذكرامير محمود احمد275035

ى448557 ى عويد بي  370إعداديةزمار41304نينوىذكرياسير

371إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محمد علي448083

372إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي احمد محسن525909

373إعداديةزمار41304نينوىذكرماهر علي سلطان546314

374إعداديةزمار41304نينوىذكرغزوان عبد شيخو448048

375إعداديةزمار41304نينوىذكربشير احمد سليمان448275

376إعداديةزمار41304نينوىذكرفيصل يونس محمد494509

377إعداديةزمار41304نينوىذكرباسم احمد محمد546319

378إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد عبد خضى546509

379إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد خضى محمد447997

380إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد يونس احمد530872

ر محمد صالح447900 ى 381إعداديةزمار41304نينوىذكرمير

382إعداديةزمار41304نينوىذكرعزيز محمد جدعان448662

383إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي يونس طه502904

384إعداديةزمار41304نينوىذكراكرم شجاع جدوع531233

385إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد صالح محمد482685

386إعداديةزمار41304نينوىذكرغباش نكاز غباش275993

387إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر محمد سلطان448324

388إعداديةزمار41304نينوىذكرسعود شهاب احمد276427

389إعداديةزمار41304نينوىذكرحازم صالح جاسم448918

390إعداديةزمار41304نينوىذكرساهر سليمان حسن275135



391إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدهللا صالح محمد482645

ى538299 392إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي ابراهيم حسير

393إعداديةزمار41304نينوىذكرقيس محمد خضى278966

ى278572 394إعداديةزمار41304نينوىذكرنوار محمد حسير

395إعداديةزمار41304نينوىذكرياش صالح محمد482725

396إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد عبد حمود546485

397إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي اسماعيل احمد448858

398إعداديةزمار41304نينوىذكرصكر ابراهيم خضى546276

399إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود عواد نزال546520

ى عبدهللا448815 400إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي حسير

ى481918 401إعداديةزمار41304نينوىذكروسام ابراهيم ياسير

 علي447918
402إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد خضى

 عبد علي478051
403إعداديةزمار41304نينوىذكرمصطفى

404إعداديةزمار41304نينوىذكرمجبل ابراهيم جاسم538301

405إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي طه عبدهللا478627

ى حمود عفله546388 406إعداديةزمار41304نينوىذكرحسير

407إعداديةزمار41304نينوىذكرحاتم محمد اعويد448245

408إعداديةزمار41304نينوىذكراياد عبدهللا نجم546302

409إعداديةزمار41304نينوىذكركرم صديق ابراهيم546331

410إعداديةزمار41304نينوىذكرمجبل فالح ذياب368562

411إعداديةزمار41304نينوىذكرعامر خالد خليف546287

412إعداديةزمار41304نينوىذكرسعد حسن سوادي482704

413إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر محمد بلو546382

414إعداديةزمار41304نينوىذكرحسن عواد نزال278676

415إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد صالح محمد538304

416إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد عيىس احمد546468

417إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود مجول سطام546518

ى عبدهللا546431 418إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد حسير

419إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح محمد ايوب448315

420إعداديةزمار41304نينوىذكركرم خضى خلف448923

421إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدهللا فيصل ابراهيم275426

422إعداديةزمار41304نينوىذكرشاهر احمد علي546523

ى492278 423إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح محمود حسير

424إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي تركي احمد546361

425إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محمد عبدهللا448493

426إعداديةزمار41304نينوىذكرمجاهد علي عطية546448

427إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدهللا محمود يونس276360

ى540729 428إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد محمود حسير

ى448849 429إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي ابراهيم حسير

430إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح احمد سعيد448966

431إعداديةزمار41304نينوىذكروعد محمود صالح278920

432إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد عبدالستار احمد546327

ى محمد274648 433إعداديةزمار41304نينوىذكراكرم حسير

 علي447911
ى 434إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد حسير

435إعداديةزمار41304نينوىذكرواصف احمد جاسم546394

436إعداديةزمار41304نينوىذكرجاسم مرعي حسن546443

437إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي خلف صالح448865

438إعداديةزمار41304نينوىذكرابراهيم مصطفى محمود478187

439إعداديةزمار41304نينوىذكرادريس محمود عبدهللا448837

440إعداديةزمار41304نينوىذكرصابر محمد طه546504



441إعداديةزمار41304نينوىذكرفهد خالد حمد368636

442إعداديةزمار41304نينوىذكرمعد صالح جدوع276496

443إعداديةزمار41304نينوىذكرهناوي حسن محمد530861

444إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالستار خلف علي482700

445إعداديةزمار41304نينوىذكربشار احمد حسن448666

446إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محمود احمد268586

447إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود ابراهيم حسن448811

448إعداديةزمار41304نينوىذكرحاتم عبدالجليل احمد531236

449إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد عيىس علي448143

ى546339 450إعداديةزمار41304نينوىذكرخالد فرحان ياسير

451إعداديةزمار41304نينوىذكرايمن خضى خلف530863

452إعداديةزمار41304نينوىذكرعمار محمود احمد448236

453إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد قاسم خلف277506

454إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد علي عبود546399

455إعداديةزمار41304نينوىذكرسامي صديق ابراهيم274627

456إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي احمد غدير276121

457إعداديةزمار41304نينوىذكرادهم محمود خضى482688

458إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر الياس خضى277920

459إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محمد احمد546315

460إعداديةزمار41304نينوىذكرعالء جاموس شاهر448732

461إعداديةزمار41304نينوىذكرثامر صالح خميس274938

462إعداديةزمار41304نينوىذكراسماعيل خليل ابراهيم546429

463إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد طه محمد502885

464إعداديةزمار41304نينوىذكرماهر خلف ذنون546354

465إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد ابراهيم علي276279

466إعداديةزمار41304نينوىذكرسيف زياد محمدحازم274927

467إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد محمد صالح448463

468إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد عبد فتحي482728

469إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد عبدهللا احمد546258

470إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح عبدهللا احمد546491

471إعداديةزمار41304نينوىذكرحذيفة عبد خضى546401

ى481915 472إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد حمود حسير

473إعداديةزمار41304نينوىذكرماهر عبد احمد546348

474إعداديةزمار41304نينوىذكرخالد عبد محمد275215

475إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالحكيم عبدهللا محمود546317

ى482673 476إعداديةزمار41304نينوىذكرطه ابراهيم حسير

477إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالجبار علي عطية448929

478إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محمود محمد448276

479إعداديةزمار41304نينوىذكرمهند سالم حمد276352

480إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد محمود سلطان546414

481إعداديةزمار41304نينوىذكرابراهيم سالم علي478603

482إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود جمعة محمود277348

483إعداديةزمار41304نينوىذكرانور نايف دوران448958

484إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح نايف عويد448526

485إعداديةزمار41304نينوىذكرمحسن عويد صالح278565

486إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح عبدالمحسن خلف546455

487إعداديةزمار41304نينوىذكرحاتم محمد الياس448242

488إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالهادي احمد خلف448071

489إعداديةزمار41304نينوىذكرمروان ابراهيم سليمان448954

490إعداديةزمار41304نينوىذكرجمال احمد حسن448382



491إعداديةزمار41304نينوىذكرصباح سالم عبيد274683

492إعداديةزمار41304نينوىذكرضياء ابراهيم مرعي448503

493إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالقادر محمد صالح482675

494إعداديةزمار41304نينوىذكررافع الياس خضى448240

495إعداديةزمار41304نينوىذكرانور محمد احمد546375

496إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالرحمن محمد علي278702

497إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود محمد نجم448232

498إعداديةزمار41304نينوىذكرسعد حسن محمد448020

499إعداديةزمار41304نينوىذكرزيدان فارس اخضير448581

500إعداديةزمار41304نينوىذكرسيف صالح خضير278240

501إعداديةزمار41304نينوىذكرخالد خضى خلف369240

502إعداديةزمار41304نينوىذكرمدين جير صالح526330

503إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالمحسن احمد سليمان448218

504إعداديةزمار41304نينوىذكرجاسم ايوب جاسم448375

505إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالقادر ميش عبداالله478637

506إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد احمد سعيد276044

507إعداديةزمار41304نينوىذكرريان حسن عالوي481912

508إعداديةزمار41304نينوىذكرخالد محمود عزو448906

509إعداديةزمار41304نينوىذكريونس عبدهللا احمد447888

510إعداديةزمار41304نينوىذكرماهر عبد احمد482667

ى479806 511إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد حازم حسير

512إعداديةزمار41304نينوىذكرهشام الياس خضى447895

ى278585 513إعداديةزمار41304نينوىذكرغازي خلف حسير

514إعداديةزمار41304نينوىذكربالل حسن محمد448264

515إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محمد عطيه448845

516إعداديةزمار41304نينوىذكرعماد عبدهللا احمد368660

517إعداديةزمار41304نينوىذكرفالح سوادي حسن448505

518إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر علي احمد482702

وان موفق خضى546430 519إعداديةزمار41304نينوىذكرسير

520إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي خلف حسن278017

521إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح علي خلف274883

522إعداديةزمار41304نينوىذكرخلف طه احمد546325

523إعداديةزمار41304نينوىذكروليد جاسم محمد448771

524إعداديةزمار41304نينوىذكرياش محمد احمد546380

525إعداديةزمار41304نينوىذكرخالد علي جرجيس546408

526إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد طالل جدعان278182

527إعداديةزمار41304نينوىذكرابراهيم عبد عبدهللا538285

528إعداديةزمار41304نينوىذكرثائر احمد لطيف448102

529إعداديةزمار41304نينوىذكرابراهيم احمد عبدهللا538303

530إعداديةزمار41304نينوىذكرابراهيم خالد ابراهيم493689

531إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود فالح محمد546365

532إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد ابراهيم عبد274965

533إعداديةزمار41304نينوىذكرعامر فتحي صالح448550

534إعداديةزمار41304نينوىذكرمصطفى لطيف عبد278786

535إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد محمد صالح538492

536إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود خالد عيدان448870

537إعداديةزمار41304نينوىذكرحسام ناظم خضى275595

538إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمود خلف حمود277971

539إعداديةزمار41304نينوىذكرعماد سالم جاسم448900

540إعداديةزمار41304نينوىذكرحسان ابراهيم سنجار530873



541إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالستار صالح علي448856

542إعداديةزمار41304نينوىذكرماهر عويد جلود546274

543إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد جاسم خضى526367

544إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد صالح علي482668

545إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد خليل ابراهيم482646

546إعداديةزمار41304نينوىذكرخلف علي صالح368481

547إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر صالح محمود277886

548إعداديةزمار41304نينوىذكربارق محمد مناور448320

549إعداديةزمار41304نينوىذكرامجد حمد سلطان546332

550إعداديةزمار41304نينوىذكرمحسن جاسم محمد448706

551إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح حمد صالح277426

552إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محمود خلف448937

553إعداديةزمار41304نينوىذكرفهر احمد محمد546428

ى عواد نزال277772 554إعداديةزمار41304نينوىذكرحسير

555إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالناض عبدهللا سالم475054

556إعداديةزمار41304نينوىذكرأنس جدعان غدير275972

557إعداديةزمار41304نينوىذكرفراس عبدالجبار محمود546282

558إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد حمد سلطان448269

559إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد هناوي محمد546435

560إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد سعيد جدعان530862

561إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدهللا عبار علو274824

562إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي محسن صالح448765

563إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد عبدالستار احمد546324

564إعداديةزمار41304نينوىذكرمهند احمد خضير448671

565إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي خضير علي538305

566إعداديةزمار41304نينوىذكرسعد علي صالح448840

567إعداديةزمار41304نينوىذكرضياء حمود خضى546434

568إعداديةزمار41304نينوىذكرعادل عباس صالح448479

569إعداديةزمار41304نينوىذكرخالد صالح ابراهيم369197

 علي عبدهللا369047
ى 570إعداديةزمار41304نينوىذكرحسير

 علي546335
ى 571إعداديةزمار41304نينوىذكرحسن حسير

572إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدهللا احمد مرعي448473

573إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدهللا منديل عبدهللا448265

574إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي مدهللا علي276339

575إعداديةزمار41304نينوىذكرمهند الياس احمد546470

576إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد ادريس يونس448896

577إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد عطاهللا ابراهيم369079

578إعداديةزمار41304نينوىذكريوسف فواز محمد481218

579إعداديةزمار41304نينوىذكرفارس عايد مناور278168

580إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر عبد سلطان448851

581إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد احمد محمد448682

582إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد عبدهللا صالح448888

583إعداديةزمار41304نينوىذكرعمر علي خلف546458

584إعداديةزمار41304نينوىذكرعبدالمحسن محمود جاسم526361

585إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي مسير احمد448060

586إعداديةزمار41304نينوىذكراسعد محمد فليح526362

587بكالوريوسزمار41304نينوىذكرجاسم محمد ابراهيم274950

ى531039 588بكالوريوسزمار41304نينوىذكرخالد حسون ياسير

ى502917 589بكالوريوسزمار41304نينوىذكرمحمد نوري حسير

590بكالوريوسزمار41304نينوىذكرعبدالعزيز خلف ابراهيم538300



591دبلومزمار41304نينوىذكرمحمد علي محمد538505

592دبلومزمار41304نينوىذكربشار ابراهيم محمد276219

593دبلومزمار41304نينوىذكرنوري حسن علي277412

594دبلومزمار41304نينوىذكردحام عيىس محمد477978

595إعداديةزمار41304نينوىذكرفرحان ناض محمد278129

ى خليل368915 596إعداديةزمار41304نينوىذكرحازم حسير

597إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد جدعان محمد274617

598إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد خضى خلف275562

599إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي عبد ابراهيم546452

600إعداديةزمار41304نينوىذكراحمد الياس حسن478076

ى خلف448247 601إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد حسير

602إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمد عبدهللا زيدان275547

 علي بلو278668
ى 603إعداديةزمار41304نينوىذكرحسير

604إعداديةزمار41304نينوىذكرمحمديونس محمود عزو275451

605إعداديةزمار41304نينوىذكرسعود سليمان كعيد482648

606إعداديةزمار41304نينوىذكرصالح خلف محيميد275585

607إعداديةزمار41304نينوىذكرعبد زنهار مهاوش448861

ي حواس275842 608إعداديةزمار41304نينوىذكرعلي صير

1بكالوريوسزمار41304نينوىأننىريم صالح خلف494362

2بكالوريوسزمار41304نينوىأننىنور ميش عبداالله492024

انعام عبدالرزاق علي277092
3دبلومزمار41304نينوىأننى

4دبلومزمار41304نينوىأننىمنيفة محمد عويد277075

5دبلومزمار41304نينوىأننىامال عبدالرزاق خليل492031

دالل عبد علي515216
1بكالوريوسزمار41304نينوىأننى

2بكالوريوسزمار41304نينوىأننىرجاء محمد صادق477145

3بكالوريوسزمار41304نينوىأننىاقبال عواد نزال540720

4بكالوريوسزمار41304نينوىأننىهوزان موفق خضى277067

5بكالوريوسزمار41304نينوىأننىسندس عبدالكريم خضير277038

6بكالوريوسزمار41304نينوىأننىابتهال محمد فليح494387

7دبلومزمار41304نينوىأننىشيماء عبدالكريم خضير447974

بان علي ابراهيم546283
8إعداديةزمار41304نينوىأننى

ى عباس484081 9إعداديةزمار41304نينوىأننىبلقيس ياسير

10إعداديةزمار41304نينوىأننىرحاب سعيد جدعان541217

11إعداديةزمار41304نينوىأننىاسيل عزيز جمعة277053

12إعداديةزمار41304نينوىأننىهاجر محمد محمود540982

13إعداديةزمار41304نينوىأننىمناهل عثمان عبدهللا546312

14إعداديةزمار41304نينوىأننىهذال محمد حسن447898

15إعداديةزمار41304نينوىأننىسحر محمد شهاب546252

16إعداديةزمار41304نينوىأننىدالل صالح محمود477134

17إعداديةزمار41304نينوىأننىمها محمد عويد275111

ى546356 18إعداديةزمار41304نينوىأننىسلطان سلطان ياسير

19إعداديةزمار41304نينوىأننىجيهان محمد احمد277439

زهور حسن علي494707
20إعداديةزمار41304نينوىأننى

21إعداديةزمار41304نينوىأننىبلقيس سعيد جدعان484080

ين صالح محمود541211 22إعداديةزمار41304نينوىأننىشير

23إعداديةزمار41304نينوىأننىعناد خضى عليوي546397

24إعداديةزمار41304نينوىأننىخنسة خضى كردي447975

1دبلوم عاليربيعة41305نينوىذكريونس بدر جمعة521028

2بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعطاهللا رمضان عباس310480

3بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحمود رشيد شغيل310436



4بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرخالص ردو علي310476

5بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحازم شحان عطو491213

6بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعماد صالح سالم310444

7بكالوريوسربيعة41305نينوىذكررياض سليمان دهام525643

8بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراورنس محمد سدران310485

9بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد خلف محمد521026

10بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد عبد رواد310426

11بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعبدالعزيز مطير االبي 310418

ي521007 12بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرزياد خلف حضير

13بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمازن محمود حماد310471

14بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحمد جاسم صالح310428

15بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسعود مطير االبي 310425

16بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرطالل صالح بدير310483

ى خضى468477 17بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعبدهللا حسير

ي نمر خزعل466525
18بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرراضى

19بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرجعفر حميد حامد310422

ى خضى468492 20بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعبدالكريم حسير

21بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرراشد سليمان يونس418515

22بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحارث جاسم حماد466530

23بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمنهل علي عواد310479

24بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعادل سالم عائد310477

25بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرنايف محمد كصب310434

26بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرخالد فارس سعيد310442

27بكالوريوسربيعة41305نينوىذكربندر حمدان هايس418558

28بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحمد فارس لهمود554297

29بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحاجم مدي مناور466529

30بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحامد سلطان كصب310431

31بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرابراهيم جاعد حميد310467

32بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمشل خالد محمددخيل418572

33بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفرحان خموس عكاب418588

34دبلومربيعة41305نينوىذكرصالح رمضان صالح537924

35دبلومربيعة41305نينوىذكرعبدالكريم علي عياش310439

36دبلومربيعة41305نينوىذكرخالص رمضان غدير418536

37دبلومربيعة41305نينوىذكرغازي حميد خليفة310475

38دبلومربيعة41305نينوىذكرصباح ابراهيم محمد310473

39دبلومربيعة41305نينوىذكرذنون يونس اسماعيل418548

40دبلومربيعة41305نينوىذكرظاهر حسن صحن554298

41دبلومربيعة41305نينوىذكرظاهر خميس مدلول418580

42دبلومربيعة41305نينوىذكرمنيف ظاهر بشيت418528

43دبلومربيعة41305نينوىذكرفارس هويدي عالوي310463

44دبلومربيعة41305نينوىذكرخالد حميدي علي543061

45إعداديةربيعة41305نينوىذكروعد عباس احمد466526

ي521027 46إعداديةربيعة41305نينوىذكرماهر مخلف حضير

ى مدي جربوع310420 47إعداديةربيعة41305نينوىذكرحسير

48إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد شالش داؤد310462

49إعداديةربيعة41305نينوىذكرخضى نايف نحيطر539792

50إعداديةربيعة41305نينوىذكرمشعان صبار حواس310457

51إعداديةربيعة41305نينوىذكرخلف عياده ثرثار310469

52إعداديةربيعة41305نينوىذكرخالد حبش نزال310419

53إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدالعزيز محمد عوض554415



ى عداي418496 ي ياسير 54إعداديةربيعة41305نينوىذكرناجر

55إعداديةربيعة41305نينوىذكراحمد رحيل شالش491023

56إعداديةربيعة41305نينوىذكرحمودي علي فياض310448

1ماجستيرربيعة41305نينوىذكراحمد فرحان مشعان250526

ى556394 2بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحميد حجاب حسير

3بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرماجد حامد ادهام310251

قاط310432 4بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد عبيد شر

5بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحسام حميد خليفة310423

6بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرانور احمد دهيمان521040

7بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرخليل طالب عراك418817

ي521017 8بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمهند احمد حضير

9بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفيصل حميد خليفة310389

10بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرشالل محمد خلف521002

11بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد محمود غثيث418243

12بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد عبد شاطي468554

13بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفائز هويدي عالوي310437

ي حميد هالل310284 14بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرناجر

15بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد ابراهيم اكهيى521030

16بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحميدي هادي عيادة484043

17بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرخليف محمد خلف473082

18بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرضاري عشم كزار554304

19بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرخميس حماد دهيمان527230

20بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحمد محمد احمد310278

21بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرماجد علي ردن464791

يف عناد310315 22بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد شر

23بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعلي عباس محيسن557058

وك547422 24بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسعد فري    ح مي 

25بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرخالد حامد ادهام310496

26بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرنواف علي هوين418274

27بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرثائر نهير ساير539796

28بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفهد علي ابراهيم310248

29بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعمر هاشم حامد310510

30بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرلورنس ذياب احمد250985

31بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمشعان فرحان مشعان250879

32بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعبدهللا خالد علي310498

33بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرصباح نواف ندى310345

34بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسعد احمد مشعان250691

35بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعوض نوح ملوح418465

36بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحمد علي االبي 310326

37بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعايد نميالن مرعيد310375

38بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرطالل محمد عودة418505

39بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفارس منصور محمد554286

40بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرثامر عبيد محيسن525672

41بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد خليل عناد466659

42بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحمد محمد اسماعيل418489

43بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرزيدان رمضان غدير310244

ى جلوب521012 44بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعمر حسير

45بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراسعد حامد اسعد527251

46بكالوريوسربيعة41305نينوىذكررمضان مطلك عبدهللا310290

47بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرابراهيم سالم عائد310296



48بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرنايف فهد عسكر464787

49بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرثامر يونس بدر418734

50بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعبدهللا محمد اعشيوي418477

51بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرصالح عمر محمد310367

52بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعلي طلب ذياب554293

53بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحمد عبدهللا ارويشد418684

54بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعلي فرحان حميدان466524

55بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعبدالرضا خالد احمد310255

56بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرغازي خميس مدلول418509

57بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسيف حماد موس466626

58بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفواز عبيد دحل417857

59بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرغازي حسن محمد418876

60بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد عبدهللا مناور418573

61بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد ذنون يونس543784

62بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعلي هويدي عالوي310356

63بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسيف صالح نوري310429

64بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد عبدهللا مدبغ464796

65بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفتحي محمد خضير310487

66بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعزيز مشعل سالم418433

67بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسعدون مهيدي هالل527252

68بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد علي خلف310341

69بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرصالح ابراهيم احمد310359

70بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحمود سلمان هزاع310269

71بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرطالل ظاهر بشيت310335

72بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرخالد الياس عناد310461

73بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحمد محسن محمد يونس494095

ي عبيد310445 74بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمروان ناجر

75بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسعود اهليل اخزيم521039

76بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرغازي عيد عبيد310413

77بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرراكان حاجم سعيد418859

78بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرامير سطم دواس484036

79بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفارس محمد عيادة310283

80بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسيف حميد عبدالمجيد310452

ى جاسم418628 81بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرطه ياسير

82بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعبدالرحمن وعد هدلي310508

83بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعبدهللا كهمز رمضان418667

84بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرابراهيم عالوي رمضان310277

85بكالوريوسربيعة41305نينوىذكررضوان صالح الياس547381

 علي484042
86بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرخالد مصطفى

87بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمنذر مطير االبي 310516

ي310237  محمد درنر
ى 88بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحسير

89بكالوريوسربيعة41305نينوىذكربشير مراد شحاذة418615

90بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرشجاع خليفة نجدي310256

91بكالوريوسربيعة41305نينوىذكررجاب مطر معيوف466538

ي521019 92بكالوريوسربيعة41305نينوىذكروسام مخلف حضير

93بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرثائر فرحان مشعان250684

94بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرقحطان حامد حطاب310507

ي521015 95بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمحمد مخلف حضير

96بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرايمن محمد خلف466561

97بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحسان محسن محمديونس495443



98بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرمثكال احمد حافظ418605

99بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسعود حامد ادهام310505

100بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرممدوح خالد محمددخيل554289

101بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفالح مالك محمد310259

102بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفرحان حاجم سعيد418649

103بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفهد رعد عرمط310338

قاط310440 104بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرفواز عبيد شر

105بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرصكر مطير االبي 310410

ي466523 106بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعمر محمد درنر

107بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرصالح محمد حسن418828

108بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعلي داثان ذياب310313

109بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرماهر محمد فرج310362

110بكالوريوسربيعة41305نينوىذكراحمد سليمان عوجان310515

111بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرضياء يونس بدر418693

112بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحامد مطير االبي 310372

113بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرابراهيم سلمان هزاع310517

114بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحمود فواز حماد554302

115بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرسعود محمد معيوف310449

ي خلف554421
116دبلومربيعة41305نينوىذكرفيصل ثانى

117دبلومربيعة41305نينوىذكرجمال صالح علي418483

118دبلومربيعة41305نينوىذكرسفيان عبد احمد418780

119دبلومربيعة41305نينوىذكرخالد حكمت محمد310518

120دبلومربيعة41305نينوىذكرسلمان عبيد دحل417884

121دبلومربيعة41305نينوىذكرطارق عبد احمد418479

122إعداديةربيعة41305نينوىذكرنزهان نواف غباش521022

123إعداديةربيعة41305نينوىذكراحمد ماجد عبود466677

124إعداديةربيعة41305نينوىذكرسعود سفاح حواس466580

125إعداديةربيعة41305نينوىذكرحماد عايد سويد527238

126إعداديةربيعة41305نينوىذكرابراهيم ثروي خلف467663

127إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد رياض ابراهيم538425

ي484037
ى مفضى 128إعداديةربيعة41305نينوىذكرصدام حسير

129إعداديةربيعة41305نينوىذكرفهد احمد اخضير466678

130إعداديةربيعة41305نينوىذكرنايف غازي عيادة521042

131إعداديةربيعة41305نينوىذكرمسعود شنيف عكال541205

132إعداديةربيعة41305نينوىذكرفراس نومان فرزي521036

133إعداديةربيعة41305نينوىذكرشالل احمد حمود466576

ى466566 134إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدهللا عطية حسير

135إعداديةربيعة41305نينوىذكرصعب مشعل سالم557089

136إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد حمزة دخيل501223

137إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد صالح محمد540304

138إعداديةربيعة41305نينوىذكرظاهر نواف مدي418480

139إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد عبدالوهاب محمد526093

 علي310405
ى مصطفى 140إعداديةربيعة41305نينوىذكرحسير

141إعداديةربيعة41305نينوىذكرخالص منيف ندى310415

142إعداديةربيعة41305نينوىذكرفرحان صالح رمضان526582

143إعداديةربيعة41305نينوىذكرعيىس عبد محمد527227

144إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد بديوي غثيث466541

145إعداديةربيعة41305نينوىذكرحاتم جاسم محمد467657

146إعداديةربيعة41305نينوىذكرعدنان صالح سليمان466662

147إعداديةربيعة41305نينوىذكراحمد عبدهللا دبيس466585



148إعداديةربيعة41305نينوىذكرخالد محمد رشيد466558

149إعداديةربيعة41305نينوىذكرسعد عائد درباس557109

150إعداديةربيعة41305نينوىذكرمؤيد احمد محمد521031

151إعداديةربيعة41305نينوىذكرخالد هجو محمود466066

152إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدهللا علي حماد418753

153إعداديةربيعة41305نينوىذكرعايد رمضان غدير466671

154إعداديةربيعة41305نينوىذكرنواف علي خلف310342

155إعداديةربيعة41305نينوىذكرعايد طايس عايد541006

156إعداديةربيعة41305نينوىذكرسعد رعد عرمط466589

157إعداديةربيعة41305نينوىذكرنزار هاشم مغير310371

158إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد مطر معيوف466582

159إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد حمود عذاب527241

160إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد خالد محمددخيل418851

161إعداديةربيعة41305نينوىذكرعهد ابراهيم ميس539607

162إعداديةربيعة41305نينوىذكرغازي فيصل غازي466603

163إعداديةربيعة41305نينوىذكرمزاحم معيوف اروشيد418598

164إعداديةربيعة41305نينوىذكرخالص محمد نادر418697

165إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد شحان لهمود310500

166إعداديةربيعة41305نينوىذكرسيف علي هوين527233

167إعداديةربيعة41305نينوىذكرشفان صالح هاشم538382

168إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد حميدي حمود418801

169إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد فارس فتحي466690

ع علي464819
ى 170إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدالكريم مهير

171إعداديةربيعة41305نينوىذكرمالك تركي عضيب310323

172إعداديةربيعة41305نينوىذكرسعود علي فاضل540671

173إعداديةربيعة41305نينوىذكرفايز عايد مخلف466643

174إعداديةربيعة41305نينوىذكرشهاب كعيمان حواس484029

175إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد عيد شحاذة557095

176إعداديةربيعة41305نينوىذكرخوام هطيل دبيس554419

177إعداديةربيعة41305نينوىذكرمنصور محمد حمود466701

178إعداديةربيعة41305نينوىذكرطالل عباس نشىمي467604

179إعداديةربيعة41305نينوىذكرعواد نشىمي حميدي417910

180إعداديةربيعة41305نينوىذكرفواز علي محمد417826

181إعداديةربيعة41305نينوىذكرياش حميدي علي310520

182إعداديةربيعة41305نينوىذكرهادي هجو محمود466068

183إعداديةربيعة41305نينوىذكرعدنان داؤد سليمان554295

ي غدير ساير484034
184إعداديةربيعة41305نينوىذكرمطنى

185إعداديةربيعة41305نينوىذكرفالح رحيل شالش418447

186إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد علي عباس521001

187إعداديةربيعة41305نينوىذكرحمدان عادل درويش310524

188إعداديةربيعة41305نينوىذكراكرم جميل جدوع521004

189إعداديةربيعة41305نينوىذكرعمر سليمان محمود546386

190إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد سلمان مجبل466667

191إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبود احمد حويدر464991

192إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدالعزيز محمد سالم310400

193إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبداالله محمد عباس466665

194إعداديةربيعة41305نينوىذكراسعد سليمان يونس310328

195إعداديةربيعة41305نينوىذكرسيف ذنون يونس543060

196إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدالرحمن سالم تركي521044

197إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد اهليل اخزيم557105



198إعداديةربيعة41305نينوىذكراحمد حمدان هايس418722

199إعداديةربيعة41305نينوىذكرياش عطية خضى449798

ى دحام494667 200إعداديةربيعة41305نينوىذكرمتعب حسير

201إعداديةربيعة41305نينوىذكرلورنس زامل مانع466634

202إعداديةربيعة41305نينوىذكرفايز محمد خضير310382

203إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدهللا مطلك عبدهللا527236

204إعداديةربيعة41305نينوىذكرعدنان طه سليمان466533

205إعداديةربيعة41305نينوىذكرمنيف سعد جاسم310294

206إعداديةربيعة41305نينوىذكرعلي ابراهيم سليم466685

ي310286
207إعداديةربيعة41305نينوىذكرعمر فهد مشنى

208إعداديةربيعة41305نينوىذكرقضي عبدالكريم علي310522

209إعداديةربيعة41305نينوىذكرحسن علي عناد466567

210إعداديةربيعة41305نينوىذكرحمود عبد حسن310386

211إعداديةربيعة41305نينوىذكرراكان مشعل سالم521029

212إعداديةربيعة41305نينوىذكرفهد خليل بريغل467698

213إعداديةربيعة41305نينوىذكرحميد صالح سليمان466646

214إعداديةربيعة41305نينوىذكرانور فاضل فرحان504094

215إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد جاسم محمد466531

216إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدهللا احمد دحام310281

217إعداديةربيعة41305نينوىذكرعلي رحيل شالش418453

218إعداديةربيعة41305نينوىذكرباسم عواد مخلف484028

219إعداديةربيعة41305نينوىذكرزيد هالل عبيد466680

220إعداديةربيعة41305نينوىذكراحمد سالم ابراهيم466619

221إعداديةربيعة41305نينوىذكرفتحي عبدالمنعم احمد466543

222إعداديةربيعة41305نينوىذكرراكان نواف مدي418471

223إعداديةربيعة41305نينوىذكرعلي معيوف اروشيد418642

ى خدو غثوان466570 224إعداديةربيعة41305نينوىذكرحسير

225إعداديةربيعة41305نينوىذكرصالح حمدوك خضى449700

ر حميد عويد310307 ى 226إعداديةربيعة41305نينوىذكرمير

227إعداديةربيعة41305نينوىذكرعلي احمد علي554247

228إعداديةربيعة41305نينوىذكرفواز سطم حاتم546816

229إعداديةربيعة41305نينوىذكراحمد خلف وسىمي557101

230إعداديةربيعة41305نينوىذكراياد احمد محمد527247

231إعداديةربيعة41305نينوىذكرعمر خالد حبش466629

232إعداديةربيعة41305نينوىذكرراكان وحيد مدهللا310299

233إعداديةربيعة41305نينوىذكرعلي جاسم محمد466705

234إعداديةربيعة41305نينوىذكرراكان مطر جدعان418831

235إعداديةربيعة41305نينوىذكرعيد فارس نشىمي466682

236إعداديةربيعة41305نينوىذكرهاشم حماد دهيمان484031

237إعداديةربيعة41305نينوىذكرانور عكيل رمضان466666

238إعداديةربيعة41305نينوىذكرهذال محسن حمود466640

239إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدهللا حميد خليل539612

240إعداديةربيعة41305نينوىذكرماجد محمد خضير310519

241إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدالكريم سليمان يونس310331

242إعداديةربيعة41305نينوىذكراحمد حميد خليل418752

243إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد عبيد فرزي521033

244إعداديةربيعة41305نينوىذكرعدنان محمود شاي310417

245إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدالعزيز صالح هاشم538380

246إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدالسالم علي االبي 310402

247إعداديةربيعة41305نينوىذكردهام ذعيذع حمود310374



248إعداديةربيعة41305نينوىذكرماجد عبدهللا مناور418738

249إعداديةربيعة41305نينوىذكرخالد عبدهللا محمد310318

250إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد عباس محمود310430

251إعداديةربيعة41305نينوىذكرراكان صالح محمد418531

252إعداديةربيعة41305نينوىذكرفهد جابر سالم521020

ي310310 253إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدهللا محمد درنر

254إعداديةربيعة41305نينوىذكرطالل نصيف عكال418690

255إعداديةربيعة41305نينوىذكرراكان احمد حمود466540

256إعداديةربيعة41305نينوىذكرماهر ابراهيم عسكر466563

257إعداديةربيعة41305نينوىذكررياض صالح حمود466707

 علي543055
ى 258إعداديةربيعة41305نينوىذكرعلي حسير

259إعداديةربيعة41305نينوىذكرهود حمود جدعان310391

260إعداديةربيعة41305نينوىذكروليد خالد فرحان310513

261إعداديةربيعة41305نينوىذكرعلي عبدالكريم جمعة521032

262إعداديةربيعة41305نينوىذكرفهد احمد مزعل466545

263إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد احمد مزعل466547

264إعداديةربيعة41305نينوىذكرشجاع بغداد طارش310443

265إعداديةربيعة41305نينوىذكرعطاهلل فالح ادهام310511

266إعداديةربيعة41305نينوىذكرمشعان عيد شحاذة557061

ي عويد418608
267إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد مفضى

268إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد فالح ادهام543049

ر محمد467709 ى 269إعداديةربيعة41305نينوىذكرخوام مير

270إعداديةربيعة41305نينوىذكرنايف وحيد مدهللا310304

271إعداديةربيعة41305نينوىذكررياض جوير حسن466636

272إعداديةربيعة41305نينوىذكرحارث حماد دهيمان484044

273إعداديةربيعة41305نينوىذكرحاتم محمد لطيف466572

274إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد صباح ابراهيم310427

ى ارويشد ظاهر310247 275بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرحسير

276بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرعلي نشىمي حنوش466651

ى عيدان مجبل310266 277بكالوريوسربيعة41305نينوىذكرياسير

ي310369 انر
278إعداديةربيعة41305نينوىذكرعايد جلوب شر

279إعداديةربيعة41305نينوىذكرنواف محسن نواف547421

280إعداديةربيعة41305نينوىذكرراكان نادر هدن310502

281إعداديةربيعة41305نينوىذكرخميس عباس احمد466553

282إعداديةربيعة41305نينوىذكرخميس مخزك محمود466596

283إعداديةربيعة41305نينوىذكرخلف حماد دهش527222

284إعداديةربيعة41305نينوىذكرعبدالسالم عبدالرحمن سيدو466650

285إعداديةربيعة41305نينوىذكرسند رمضان غدير466676

286إعداديةربيعة41305نينوىذكرمحمد احمد بطران310348

287إعداديةربيعة41305نينوىذكرشبل وهب ابراهيم310350

1بكالوريوسربيعة41305نينوىأننىاخالص طه زيد468516

2إعداديةربيعة41305نينوىأننىعيادة احمد روضان310460

1إعداديةربيعة41305نينوىأننىايمان عويد خلف466520

2إعداديةربيعة41305نينوىأننىوعد محمد سالم484039

مي عويد خلف466522
3إعداديةربيعة41305نينوىأننى

1ماجستيرالعياضية41306نينوىذكرعمار محمد كاظم503236

2ماجستيرالعياضية41306نينوىذكرراكان عبدالقادر محمدعلي392481

3بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكربشير سعيد محمد307818

ى307892 4بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرايدن سعد حسير

5بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكررياض ابراهيم يونس307825



6بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعبدالرزاق جميل حسن307896

7بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعرفان عزيز محمدعلي307856

8بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراحمد طاهر صالح307900

9بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرجمعة مصطفى عباس307860

10بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرناظم نجم يونس307812

11بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرخليل اسماعيل يوسف307871

12بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمنتض فاضل حمو541324

13بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرطالب عبدالقادر محمدعلي307916

14بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمعمر نافع مصطفى307897

15بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمنصور جميل محمدعلي392395

ي شمسالدين صالح307873
16بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرهانى

17بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرشامل فاضل خضى307843

18بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعصام محمد كاظم503231

19بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرغزوان عزيز محمدعلي307857

20بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكربهجت طه مصطفى307885

 محمدعلي561679
ى 21بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرصدام حسير

22بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكربهجت محمدعلي خضى307906

23بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحسن سعيد مصطفى392475

24بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرنضال مسلم وهب449547

ي عبدالقادر محمد392366 25بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكروهنر

26بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعاصم حسن محمد307888

27بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكررياض محمدسعيد علي307884

28بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرفالح يوسف عزيز307820

29بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد حسن محمد307883

30بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد ابراهيم بلو392460

ى307895 31بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرموفق يونس حسير

32بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرحسن عزت صالح307877

33بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرزين العابدين عبدالغفور زين العابدين307840

34بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرشهاب احمد يونس494340

35بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرحسام فاضل عباس482296

36بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرهادي عبدالقادر عثمان449554

ى526042 37بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرثامر محسن حسير

38بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد مصطفى يعقوب307847

39بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرفريد سليمان يونس526064

40بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرنواف يونس ويس307824

41بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرفاروق محمد علي539799

42بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرناصح عباس يونس307863

43بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرنجيد عبدالمجيد صالح392455

44بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراحمد علي يوسف307814

45بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد يونس رضا392260

46بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرايمن ايوب مصطفى307875

47بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرنوار عبدالجبار يونس392490

48بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرفهىمي يوسف عزيز307908

ى307879 49بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرهشام محسن حسير

50بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكروسام فاضل داود392294

51بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرريان رياض محمد307889

52بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد سليمان محمدطاهر307882

53بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعماد محمد نايف307846

54بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرصالح حسن يوسف307854

55بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمود سليمان محمدطاهر307881



56بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمروان حسيب محمود307852

57بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرايمن وليد عبدالعل307886

ى زكر307893 58بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرجادالمول ياسير

59بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرصفوان عبدالقادر محمد449551

60بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراحمد محمد صادق307899

ى يوسف كاظم307923 61بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرحسير

62بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرميثاق علي يوسف392274

63بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرغسان مصطفى محمد307904

64دبلومالعياضية41306نينوىذكرحازم مجدل عبدالقادر307880

65دبلومالعياضية41306نينوىذكرسهيل بالل محمد307867

66دبلومالعياضية41306نينوىذكرجعفر مصطفى يعقوب392342

67دبلومالعياضية41306نينوىذكرحازم محمدعلي حمزة392424

68دبلومالعياضية41306نينوىذكراحمد جاسم ذنون526043

69دبلومالعياضية41306نينوىذكرزياد خضى محمدصالح392411

70دبلومالعياضية41306نينوىذكرسهىمي محمدصالح خضى307866

71دبلومالعياضية41306نينوىذكرعاصم عباس حمو392441

72دبلومالعياضية41306نينوىذكرعمار فيصل صالح449545

ى يوسف عباس307831 73دبلومالعياضية41306نينوىذكرامير

74دبلومالعياضية41306نينوىذكروعد محمدنور محمدعلي536218

75دبلومالعياضية41306نينوىذكررياض محمدصادق عبدهللا307901

76دبلومالعياضية41306نينوىذكراسامة عبدالقادر محمد307796

77دبلومالعياضية41306نينوىذكرمحمد ناظم محمد307804

78دبلومالعياضية41306نينوىذكربرهان محسن جرجيس561678

79دبلومالعياضية41306نينوىذكرعمر اسماعيل محمد307890

80دبلومالعياضية41306نينوىذكربهجت خضى يونس307827

81دبلومالعياضية41306نينوىذكرعبدالحميد سليمان محمدطاهر307887

82دبلومالعياضية41306نينوىذكرعهد محمدنور محمدعلي392250

83دبلومالعياضية41306نينوىذكراحمد عبدالمجيد صالح392445

84دبلومالعياضية41306نينوىذكرعلي نذير سعيد392359

85دبلومالعياضية41306نينوىذكرمراد سليم محمد547206

86إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعدنان عباس يونس547205

87إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمدنور محمدعلي حمزه392237

88إعداديةالعياضية41306نينوىذكراحمد سعيد يعقوب307912

89إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد سعيد يعقوب307868

90إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمود رمضان عباس307807

91إعداديةالعياضية41306نينوىذكرهندرين مصطفى محمديونس449569

92إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمصطفى عبدالرزاق ابراهيم526066

93إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعلي محمدباقر علي392218

1بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكررضا عبدالسالم حسن307919

ى صديق حسن392527 2بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرحسير

ي توفيق طاهر526050
3بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرراضى

4بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعبدهللا جعفر مصطفى392533

5بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرفواز غازي صالح307921

ى محمد307927 6بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرصالح حسير

7بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرصميم منيب علي392641

8بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرميش سلطان محمد540115

9بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرفائز رفيق حسن392518

10بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعبدالسالم محمد يونس307773

11بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد عبدالقادر محمد547201

12بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراحمد خلف ابراهيم307874



13بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكربشار اسماعيل ابراهيم449792

14بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرنواف فاضل سعيد307766

15بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرسمير توفيق الياس449776

16بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرراكان الياس يونس449734

ى392597 17بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرادور مؤيد حسير

18بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعمر مظفر محمديونس449663

19بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكربشار محمدشيت ابراهيم449742

20بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرصالح ضياء عبدهللا449757

21بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرايفان طالل فاضل518870

ى حسن547193 22بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكربسام حسير

23بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكردلي بدري علي307930

24بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرسعد سليمان سعد392679

25بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعادل بالل محمد307937

26بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعبدهللا خليل خضى307834

ى307845 27بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرابراهيم يونس محمدامير

28بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرابراهيم محمد اسماعيل392508

29بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرسالم فالح صالح الدين526056

ف ابراهيم يونس307913 30بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراشر

ف جديع عبدالقادر449703 31بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراشر

32بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرليث عبدالمنعم محمد307800

33بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا307789

34بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكريونس عبدالجبار يونس449752

35بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراحمد خليل خضى547195

36بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرزكر حيدر زكر449804

37بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد يوسف عزيز307983

38بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرسلوان طارق عبدالغفور513093

39بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرنواف عبدالجبار يونس449760

40بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد امير مصطفى547200

41بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمجدي سليمان مجدل449691

42بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد غائب محمدعلي392563

43بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرامجد جاسم ذنون526067

44بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرهشام طاهر ابراهيم392513

 علي449624
ى 45بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرذاكر حسير

46بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد حسن خضى307836

47بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد اسماعيل داود449746

48بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرانور محمد شهاب392690

49بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرهشام فاضل سليمان307969

50بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعباس جاسم محمد392633

51بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد سليمان مجدل449684

52بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد محسن سعيد392611

53بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرغسان صالح خضى392669

54بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراحمد حسيب حسن449626

55بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرصالح حسن احمد449710

ي محمد307946
56بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعمار عبدالغنى

57بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمهند محسن محمدعلي449628

ى449614 58بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد جاسم محمدامير

59بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرنشوان محمدصالح يوسف392604

60بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمحمد طاهر وهب449631

61بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعامر سليمان يونس547198

62بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعبدالستار جميل محمد سعيد449638



ى307770 63بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرمراد محسن حسير

64بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرعلي عباس زينل307925

65بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكروهب عادل وهب307978

66بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرنوزت عباس يونس547196

67بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرريان شهاب محمدصالح554312

68بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكرغانم فالح صالح الدين526051

ى محمد307816 69دبلومالعياضية41306نينوىذكرعلي حسير

70دبلومالعياضية41306نينوىذكررياض شهاب محمدعلي526041

 محمدعلي449769
ى ى محمدامير 71دبلومالعياضية41306نينوىذكرامير

72دبلومالعياضية41306نينوىذكرعبدهللا ضياءالدين ذنون449755

73دبلومالعياضية41306نينوىذكرمصطفى سليمان محمدطاهر541071

74دبلومالعياضية41306نينوىذكرعماد فاضل خضى307786

ى449591 ى يونس محمدامير 75دبلومالعياضية41306نينوىذكرمحمدامير

76دبلومالعياضية41306نينوىذكرابراهيم ناظم محمد307822

ى530503 77دبلومالعياضية41306نينوىذكريونس حسن حسير

78دبلومالعياضية41306نينوىذكرميش سعيد محمد449646

79إعداديةالعياضية41306نينوىذكراحمد عامر اسماعيل561671

80إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد عماد محمدعلي526047

81إعداديةالعياضية41306نينوىذكرخالد عبدهللا محمد464541

82إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد نواف جميل482302

83إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعلي عياده عبدالقادر531208

84إعداديةالعياضية41306نينوىذكرصالح عادل سعيد449781

85إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعبدهللا هاشم سعيد449639

86إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعالء سليمان ويس482319

ى307809 87إعداديةالعياضية41306نينوىذكرسعد محسن حسير

88إعداديةالعياضية41306نينوىذكريونس محمد اسماعيل531204

ى526039 89إعداديةالعياضية41306نينوىذكرخضى عبدالسالم محمدياسير

90إعداديةالعياضية41306نينوىذكرغسان نجم ابراهيم449739

91إعداديةالعياضية41306نينوىذكرسالم احمد محمدصادق449764

ى307783 92إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمنير محمد حسير

93إعداديةالعياضية41306نينوىذكرسعيد اسعد سعيد449698

94إعداديةالعياضية41306نينوىذكريوسف اسعد سعيد449688

95إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعمر احمد محمديونس392710

96إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد يوسف اسماعيل482316

97إعداديةالعياضية41306نينوىذكروسام عبدالقادر محمد449589

98إعداديةالعياضية41306نينوىذكرخطاب عبداللطيف عبدالغفور531202

99إعداديةالعياضية41306نينوىذكرحازم خليل سعيد307976

ي محمد307984
100إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد عبدالغنى

101إعداديةالعياضية41306نينوىذكرحيدر محمدباقر علي307986

 امير مصطفى547199
102إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمصطفى

103إعداديةالعياضية41306نينوىذكربكر نذير سعيد526048

104إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد مصطفى طه449681

105إعداديةالعياضية41306نينوىذكراركان ضياالدين عبدهللا449673

106إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد عبداللطيف عبدالغفور531199

ى531198 107إعداديةالعياضية41306نينوىذكريوسف جاسم محمدامير

108إعداديةالعياضية41306نينوىذكروسام مسلم وهب449768

109إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمهند محسن سعيد531209

ى الياس531190 110إعداديةالعياضية41306نينوىذكرالياس ياسير

111إعداديةالعياضية41306نينوىذكرخالد جديع عبدالقادر449667

112إعداديةالعياضية41306نينوىذكريوسف حسن يوسف449737



 محمدعلي482309
ى 113إعداديةالعياضية41306نينوىذكرصميم حسير

114إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعمار امجد سعيد526049

115إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد وليد محمود307779

116إعداديةالعياضية41306نينوىذكراسعد عبدالقادر محمدطاهر307985

117إعداديةالعياضية41306نينوىذكرحسن محسن كاظم307829

118إعداديةالعياضية41306نينوىذكرسليمان احسان عزيز449584

119إعداديةالعياضية41306نينوىذكرجرجيس ادريس محمد449730

120إعداديةالعياضية41306نينوىذكرحسن محمد اسماعيل449750

121إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعمران عصمت محمد449573

122إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعلي قاسم سعيد482314

ى307935 123إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد يونس حسير

124إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد محسن محمدعلي449633

125إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمود مسلم وهب449796

126إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد جمعة مصطفى449722

ر سليمان محمدنور307971 ى 127إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمير

128إعداديةالعياضية41306نينوىذكرفرحان محمود ابراهيم449576

129إعداديةالعياضية41306نينوىذكرالياس ايدن سعد307776

130إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد حسيب محمود307974

131إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد مظفر محمديونس449635

132إعداديةالعياضية41306نينوىذكرشهاب محمد توفيق482310

133إعداديةالعياضية41306نينوىذكراحمد سليمان سعد307953

ى482292 134إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد مؤيد حسير

135إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد ضياءالدين عبدهللا547191

ى محمد اسماعيل449784 136إعداديةالعياضية41306نينوىذكرحسير

ى547203 137إعداديةالعياضية41306نينوىذكراحمد جاسم محمدامير

138إعداديةالعياضية41306نينوىذكرراكان عدنان اسماعيل482304

ى ابراهيم يونس392588 139إعداديةالعياضية41306نينوىذكرحسير

140إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد سالم سعد307964

141إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعبدالرحمن محمد نايف307982

142إعداديةالعياضية41306نينوىذكرسيف عبدالباسط ابراهيم307798

143إعداديةالعياضية41306نينوىذكرايمن محسن سعيد531211

144إعداديةالعياضية41306نينوىذكرفهد عبدهللا محمد547197

145إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعلي نجيب اسماعيل482323

146إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعلي ميش محمديونس482317

147إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعمار اسماعيل ابراهيم449717

148إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمناف فاضل سعيد449748

149إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعمار سليمان ويس547202

150إعداديةالعياضية41306نينوىذكرانس بدر وهب307993

151إعداديةالعياضية41306نينوىذكراثير نافع مصطفى482320

152إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد مؤيد محمد449706

ى حسن449779 153إعداديةالعياضية41306نينوىذكرامجد حسير

154إعداديةالعياضية41306نينوىذكرابراهيم جمعة مصطفى449728

155إعداديةالعياضية41306نينوىذكريوسف سعيد عباس547189

156إعداديةالعياضية41306نينوىذكرسعيد هاشم سعيد449650

157إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعثمان محمد يونس عثمان449601

158إعداديةالعياضية41306نينوىذكرمحمد سعد يوسف494231

159إعداديةالعياضية41306نينوىذكريونس ناطق اسماعيل392499

160إعداديةالعياضية41306نينوىذكرتوفيق سهيل سعد307966

161إعداديةالعياضية41306نينوىذكرفريد اكرم سعيد449773

162إعداديةالعياضية41306نينوىذكروهب احسان عزيز449587



163إعداديةالعياضية41306نينوىذكرصادق احمد محمدصادق307961

ى الياس531207 164إعداديةالعياضية41306نينوىذكرعماد ياسير

165بكالوريوسالعياضية41306نينوىذكراسعد سعيد يعقوب449695

166دبلومالعياضية41306نينوىذكرعبدالسميع عبدالغفور زين العابدين449661

167دبلومالعياضية41306نينوىذكرعصام عزة صالح307940

168دبلومالعياضية41306نينوىذكرارشد سعيد حمو307945

169إعداديةالعياضية41306نينوىذكرهيثم عزيز علي554309

ى فارس307979 170إعداديةالعياضية41306نينوىذكروليد حسير

عائدة محمد علي513078
1بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننى

2بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىالهام سليمان سعد482299

3بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىسحر بدر وهب392391

4دبلومالعياضية41306نينوىأننىبديعة سعيد عباس307932

5دبلومالعياضية41306نينوىأننىانعام جاسم ذنون561674

6دبلومالعياضية41306نينوىأننىجيانا محسن سعيد392192

7دبلومالعياضية41306نينوىأننىغادة مصطفى محمديونس392205

8إعداديةالعياضية41306نينوىأننىنركز بدر وهب307934

9إعداديةالعياضية41306نينوىأننىبيداء بشير سعيد307929

1بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىايمان جميل يوسف526037

همم محمد علي513068
2بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننى

ى554306 3بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىوفاء يونس محمدامير

4بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىهيا خليل خضى308001

5بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىخديجة ناظم نجم307990

جوان عماد محمدعلي526058
6بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننى

7بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىمروة سيف الدين عبدالقادر526071

8بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىبيداء يوسف عزيز307991

9بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىانهار شيت خليف307869

10بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىسناء نايف خضى525611

11بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىنادية هاشم سعيد308008

12بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىغفران فراس غبيش449603

13بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىانعام محمدصالح يوسف392662

14بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىدالل جديع عبدالقادر449600

15بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىرائدة خليل ابراهيم307870

16بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىمريم الياس يونس307995

17بكالوريوسالعياضية41306نينوىأننىحليمة مظفر محمديونس449595

منيفة عماد محمدعلي526061
18إعداديةالعياضية41306نينوىأننى

19إعداديةالعياضية41306نينوىأننىوالء سليمان وهب526069

20إعداديةالعياضية41306نينوىأننىزينب عادل سعيد449598

21إعداديةالعياضية41306نينوىأننىرحمة جاسم محمد482326

22إعداديةالعياضية41306نينوىأننىاسماء احمد عثمان531194

ى536224 23إعداديةالعياضية41306نينوىأننىاينور مؤيد حسير

ى308013 24إعداديةالعياضية41306نينوىأننىنهلة يونس محمدامير

25إعداديةالعياضية41306نينوىأننىهناء سهيل بالل449593

26إعداديةالعياضية41306نينوىأننىمريم حسيب محمود449606

27إعداديةالعياضية41306نينوىأننىرحمه احمد يوسف307997

28إعداديةالعياضية41306نينوىأننىوفاء سليمان وهب526070

29إعداديةالعياضية41306نينوىأننىالهام سليمان ويس482306

1ماجستيرداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي عماد علي244568

2دبلوم عاليداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعبدهللا محمد امحشول531241

3بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمولود حسن مصطفى417791

4بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعامر محمود فاضل244628



5بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرابراهيم احمد ابراهيم541000

6بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكروسام عبدهللا مصطفى522737

7بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرطارق حامد معيلي526055

ى احمد417778 8بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكراحمد حسير

9بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرطه علي خلف244580

ى244640 ى حسير 10بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمهند ياسير

11بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرناض اسماعيل صالح540758

12بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد عطاهللا حسن523060

13بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكراحمد صالح رمضان492206

14بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمثنى حامد عبدهللا430288

15بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكريونس فارس محمد244574

16بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكروطبان محمد مغير430302

ى عدنان550243 17بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرليث حسير

18بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعطاهللا عمر سلطان447683

19دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرفتحي رجب ججو417671

20دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد شحاذة فتحي417812

21دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد احمد محمد523066

22دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمصعب ابراهيم فتحي523035

23دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعمر صالح علي491430

24دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد نافع عويد555042

25دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد حامد جاسم541002

26دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمهند محمود عواد541081

27إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرشامل محمد عبدهللا483903

28إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرقاسم صالح علي447680

29إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعماد خليف حسن490986

1بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعبدالرحمن اياد علي417962

2بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكربهاءالدين فيصل كاظم497053

3بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد يونس سلطان555076

ى عدنان490960 4بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكراحمد حسير

5بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد احمد صالح430364

6بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي جاسم محمد244539

7بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمثنى يوسف احمد245516

8بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي492204

9بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي داود سليمان245334

10بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرحاتم خميس محمد483939

11بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد صالح عدنان555083

12بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمصطفى محمود عبدهللا418451

13بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعبدالكريم جاسم علي531244

 علي245428
ى 14بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي حسير

15بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمروان حسن عدنان490969

16بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرغسان عبدالهادي احمد545737

17بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد رجب فتحي245356

18بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعماد احمد عبدهللا497221

19بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرلؤي علي عبدهللا417827

20بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعمر طه محمد536338

21بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد راجس محمد418039

22بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد سعد يونس244467

23بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمروان عبدالكريم صالح245262

 علي245489
ى 24بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد حسير

25بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكراحمد يوسف عويد492195



26بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعمر يوسف محمود245467

27دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرهاشم عامر محمود245506

28دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرفيصل عامر محمود288770

29دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرزيد عمار احمد555077

ى محمد525778 30دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي حسير

 علي245348
ى 31دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرنشوان حسير

32دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكراحمد حسن محمد525773

33دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي يوسف احمد245494

الدين حسن245340 34دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرشامل خير

35دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد اياد علي417951

36دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد482400

37دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد لقمان جاسم245461

38دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكروسام ابراهيم احمد245379

39إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد علي هالل483895

40إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرزكريا يحنر خضى531248

41إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمصطفى محمد جاسم540756

42إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرنايف يوسف احمد541059

43إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكراحمد محمد سائر541027

44إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعمار اياد علي417854

45إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمثنى مروان خلف557734

46إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمصطفى سلمان حسن506894

47إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرقضي محمد خضى551113

ى خلف483940 48إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي ياسير

49إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي عبدالكريم صالح483889

ى حسن526144 50إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي حسير

51إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد احمد محمد496427

52إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكراحمد عبدهللا محمود482389

53إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد عبدالباسط محمد417995

54إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعثمان فارس محمد245412

55إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمد خالد عبد245450

56إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي نديم خليل482393

ى محمد540929 57إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكربارق ياسير

58إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعمار عواد سلمان483886

59إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرسليمان فارس محمد244648

60إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرميش احمد فتحي245029

61إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرهيثم محمد ابراهيم244533

62إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرشاهر يوسف حبيب430344

63إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمهند اياد علي417844

64إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعبدالرحمن احمد صالح430321

ى حسن526146 65إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرياش حسير

 علي483891
ى 66إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرسالم حسير

67إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي طاهر احمد531247

ى محمد244525 68إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرياش حسير

69إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرنايف عبد حسن483937

70إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرزيد علي حامد245441

71إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمثنى عبدهللا محمد483934

72إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرفهد محمد عبدهللا483898

73إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمروان محمود مطر430398

 علي288755
ى 74إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعلي حسير

75إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمامون سليمان سعيد483883



76إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمعاذ احمد ابراهيم245551

ى مخلف عبدهللا483933 77إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرياسير

78إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرعمر رعد احمد482392

79إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمهند سليمان داود541182

80إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمود خالد عبدالوهاب536358

81إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكررياض عبدهللا ابراهيم483893

82بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرمحمود محمد احمد490983

83دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكركمال دحام محمد245473

84دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىذكرشاكر سليمان وسىمي490878

ندى محمود علي497116
1بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننى

2بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىفاطمة احمد عويد491031

ى علي محمود244549
3بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىبشر

4بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىهديل صالح خضى417641

5بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىسندس فرج جاسم531246

6بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىوطفة احمد حسن540250

7دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىسهلة فرج جاسم523041

1ماجستيرداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىبراء سليمان سعيد245567

2بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىفاطمة غضبان يونس554181

3بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىوسام محمد جاسم494112

ين جاسم محمد245539 4بكالوريوسداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىشير

5دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىيمامه ابراهيم صالح245582

6دبلومداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىايمان حميد رشيد491060

7إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىحنان فتحي رجب482387

8إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىحنان ابراهيم صالح483881

9إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىميادة فتح هللا ابراهيم483879

نور سعد علي525763
10إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننى

 علي534796
ى 11إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىوسن ياسير

مريم سعد علي525757
12إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننى

13إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىوصال فاضل هالل540995

14إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىغسان جواد سلطان541062

15إعداديةداخل/ حمام العليل 51307نينوىأننىايمان عبدالجبار رمضان245529

ى151352 1بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد احمد ياسير

2بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعزالدين صالح محمود490916

3بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررعد جاسم محمود501438

4بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكروهب احمد فتحي482897

5بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرفيصل احمد فاضل482917

6بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدهللا كاظم علي540090

7بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرزياد علي لطيف482895

8بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرقائد احمد فاضل482902

9بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرانمار يوسف محمود496451

10بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراسعد عبدهللا عابد525780

11بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرماجد مصطفى ايوب482922

12بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرصالح خلف عبدهللا428771

13بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعالء صالح جاسم500440

ى مشعل482915 14بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسعد ياسير

15بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد جاسم محمد482909

16بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرصالح محمد عبدهللا500456

17بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد خلف خضى490953

18بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد علي صالح428669

19بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررائد هادي احمد555040



20بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرراكان احمد صالح428755

21بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعماد احمد حسن540998

22بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد ساعد ايوب150075

23بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسالم محمود سالم428625

24بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد مصطفى اسماعيل492172

25بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرنزهان طارق عيىس151237

26بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعالء بشير احمد540330

27بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعلي جدعان فاضل151340

28بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد علي يونس522729

29دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرفاضل عبدهللا محمد496468

30دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمصطفى محمد عطية482880

31دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررافت مصطفى اسماعيل492169

32دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكروليد خالد حسن482927

33إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكربسام احمد يونس482425

34إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر احمد عودة151280

35إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمار يوسف محمود496458

36إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد احمد سلطان482919

ى540495 ي محمود امير
ى
37إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرصاق

38إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالناض ابراهيم اسود491437

39إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرصالح طه محمد483932

40إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرحازم محمد احمد151291

1بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمراد خضى احمد500436

2بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد ابراهيم احمد506900

3بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرهمام احمد صالح482866

4بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد تركي شهاب288760

5بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكركرم احمد فتحي151072

6بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكروليد جاسم محمد482932

7بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرانور يونس احمد482863

8بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمدنور ذنون محمد150357

9بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسيف الدين احمد فتحي151205

10بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد محمد ناض150005

11بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرضياء داؤد سالم525771

12بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسعد يوسف محمود150964

13بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعطاهللا محمود جمعة150400

ى151430 14بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد رفاعي ياسير

15بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالسالم ساعد ايوب482878

16بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعلي محمود رجب427971

17بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرجاسم محمد محمود150766

18بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرهشام يونس عبد525768

19بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكريونس محمود فتحي428347

20بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد ابراهيم شاهر541095

21بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعلي خالد علي482809

22بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد شعبان رجب427163

23بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرزيد عادل سلطان540920

24بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسفيان فاضل علي428364

25بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمهند محمود رجب427274

26بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكربشار محمود رجب150540

27بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد ابراهيم سلطان427265

28بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكركرم وعد محمد490924

29بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالوهاب احمد عبدهللا482796



30بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرباسم محمود عبدهللا428328

31بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرطه علي لطيف151328

32بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسالم محمد احمد150677

33بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرهايس محمد محمود151369

34بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررياض احمد ايوب482806

ى482864 35بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر احمد حسير

36بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرزياد احمد صالح497107

37بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررضوان حميد عبدهللا482930

38بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالعزيز عاضي عيىس491182

ى534824  محمدامير
39بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمروان مصطفى

40بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد خالد علي150568

41بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرخالد عبدالناض خميس482843

42بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد داود هندي490997

43بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد جدعان فاضل482807

ى506906 44بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررائد حمد امير

45بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد ابراهيم عبدهللا548594

46بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرهاشم محمد صالح150619

47بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمود جالل احمد482799

48بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر جالل احمد482794

49بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررضوان محمد عزيز427144

50بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد خالد علي482810

51بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم150325

52بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد فندي فاضل482793

53بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررياض احمد خضير151444

54بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد مصظفى ايوب151222

55بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرحسام سهيل محمد427175

56بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرجاسم محمد محمود428318

57بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرميثم محمد عطية524166

58بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرايمن احمد عجيل482802

59بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمتعب ناض حسن482791

60بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد صالح عواد150338

61بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد علي صالح151383

62بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرهشام احمد صالح548579

63بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرطه وعد حردان428294

64بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد صالح فتحي482847

 علي151133
ى 65دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد حسير

66دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالرحمن محمد عزيز428306

67دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرصالح عبدالكريم عيىس482875

68دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمروان حميد عبدهللا482797

69دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرزيدان خلف صالح150417

70دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر عبدهللا عاكوب482951

71دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالرزاق سعدون محمدعبيد151157

72دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرزيد شاكر محمود427153

73دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعادل محمد نذير482829

74دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد احمد محمد482872

75دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكروليد حميد عبدهللا482801

76دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراسماعيل فالح علي557168

77دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرنوار عبدالجليل عبدهللا482861

ى482882 78دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرفتحي محمود حسير

79دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكريونس محمد محمود503884



80دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسعود اسماعيل احمد506897

81دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالجليل خليل ابراهيم150017

82دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرثامر اشحاذة حمادي503883

83دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد غانم متعب490935

84دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرفرحان قضي اسماعيل482858

ى506920 85دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر نواف حسير

86دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعزالدين احمد فتحي525769

87دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكركرم يوسف حبيب427131

88دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرزيد مشعان حاصود490877

89إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر علي جاسم484174

ى492187 90إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسعد احمد حسير

91إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكريقضان خالد احمد482892

92إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد احمد سائر540392

93إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكربدر محمد سليمان427256

94إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالقادر احمد عجيل150961

95إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرصدام محمد فاضل482811

96إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد زيدان طه506911

97إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعلي خلف حسن482822

98إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسعود عبدالعزيز عطية151030

ى شاهر490939 99إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرطه حسير

100إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد يونس عواد482824

101إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكريونس سعيد جميل288773

102إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرصبحي عمر حميد151398

103إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكروسام يونس عبد482429

104إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد رعد جاسم288758

105إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكريحنر كفاح عبدالكريم482948

ى492180 106إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعلي احمد حسير

107إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر حاجم سلطان482430

ى557730 108إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرصالح حسن حسير

109إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالكريم احمد عبدهللا482887

110إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررائد ابراهيم فتحي482823

111إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرنصار يونس طه506917

112إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر عبدالعزيز عطية150985

113إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد جالل احمد482853

114إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرشجاع محمود نجم151094

115إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد ابراهيم جاسم547088

116إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرقضي يونس عواد539680

117إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكريحنر علي محمد541052

118إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمصعب صالح ذياب482428

119إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد غانم احمد151411

120إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرطارق عزالدين صالح541025

121إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكريوسف يونس مرعي482855

122إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرشهاب احمد محمد539382

123إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمنهل خليل ابراهيم482821

124إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعلي محمود فاضل482940

125إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدهللا خالد علي525766

126إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمود رعد محمود150702

127إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمود عبدالعزيز عويد482820

128إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرفتحي غانم داؤد494270

129إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسيف بسمان محمد540440



ى482826 130إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد احمد ياسير

131إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد عبدالعزيز احمد541117

132إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد محمد عاكوب482815

ى محمود150656 133إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر امير

ى شاهر525775 134إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعلي حسير

ى482426 135إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر احمد حسير

136إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرحسن مرعي حسن482845

137إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرخالص احمد عاكوب149993

138إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكروعدهللا طالوي علي150474

ي541012
ى
الدين شوق ى خير 139إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرحسير

140إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرغانم عبدالسالم فاضل150942

141إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرماجد عبدالحميد احمد150231

142إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرياش محمد عودة482890

143إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعمر غانم داود539324

144إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرربيع خليل ابراهيم482833

145إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسفيان احمد ايوب482935

146إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد يونس ايوب482941

147إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالرحمن محمد سائر541015

148إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكريونس سعد صالح554316

149إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد صالح رمضان150752

ى محمود482933 150إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعلي امير

151إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسعيد محمد مهيدي539394

152إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراسامة محمود مرعي541023

153إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرسفيان بسمان محمد496428

154بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررضوان ايوب عيىس482844

155بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرمحمد فاروق محمد551119

 علي صالح482953
ى 156بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرحسير

157دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكررضوان احمد محمد482950

158دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدهللا محمد احمد490978

159دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرعبدالباري احمد عبيد482946

160إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكرغسان طه صالح557163

161إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىذكراحمد سلطان حسن151308

1بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىغالب عيىس محيميد500450

2بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىخولة ابراهيم احمد492166

ى151316 ة خضى حسير 3دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىامير

ى151103 4دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىشيماء مال هللا حسير

5دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىجنان خليف صالح151149

1بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىاشاء محمد حسن492176

2بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىابتهال حامد لطيف482928

3بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىرؤى ابراهيم عبدهللا548581

4بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىهبة عزالدين صالح490984

5بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىاالء خالد حسن150634

ى خلف عبدهللا490968 6بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىياسمير

7بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىدموع خالد محمد482884

هاجر حسن علي525783
8بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننى

9بكالوريوسخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىميادة عبدالعزيز عطية150690

10دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىاالء فائق سلطان491097

11دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىوداد شاكر محمود540997

12دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىرؤى حبش محمد491494

ى491288 13دبلومخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىرواء رعد محمدامير



14إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىاشاء احمد محمود491021

 علي حميد150499
15إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىمنى

16إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىاسماء خالد حسن539389

وق عبدالسالم عيىس540996 17إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىشر

18إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىابتهال سعيد جميل491243

ة سعيد جميل491382 19إعداديةخارج/ حمام العليل 51308نينوىأننىسمير

1ماجستيرالشورة51309نينوىذكرعبد محمد عبدهللا455475

2بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرحميد خلف هويدي305712

3بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد عصمان عبد448103

4بكالوريوسالشورة51309نينوىذكررافد زيدان خلف455613

5بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرطارق محمد يوسف557815

ى صالح497874 ي حسير 6بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرخير

7بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرسالم مرير محمد540530

8بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعلي حسن علي448067

9بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرزيدان جاسم محمد305312

10بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعبدالخالق صالح زرزور506926

11بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعبدالحميد علي ذياب305701

12بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرابراهيم ابالل محمد455810

13بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد فيصل مجيد497861

14بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرليث مزهر زيد448100

15بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد علي كنعان455653

16بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعادل عمر هويدي305491

17بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرسيف سعد ابراهيم455455

ى455553 18بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرخميس صالح ياسير

19بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد حسن يوسف497715

20بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعالء بالل حبش497706

21بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعمر عادل عزيز455596

22بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد خلف ابراهيم497742

23بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرازهر وعدهللا احمد448074

24بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد نجاح عابد464399

25بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد ابالل محمد455801

26بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمهند بالل حبش455715

27بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعبدالستار محمد احمد497842

28بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرليث شاكر احمد455435

29بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرانمار علي عبدهللا448105

30بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعبدهللا طارق عبدهللا464321

31بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعالء خلف حميد455770

32بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد جمهور احمد497785

33بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد نجاح عابد455689

34بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرنجم عيادة خلف305484

35بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرسلطان جاسم محمد464374

36بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد محمد عبدهللا455469

37بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرابراهيم جمعة عبد305689

38بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمضى عبدهللا علي497651

39بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعامر ادهام احمد455562

40بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعلي ابراهيم ذياب464297

41بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعبدالرحمن محمد يوسف464323

42بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد جاسم محمد448087

43بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعمر نجاح عابد455787

44بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرقدامة زيدان خلف455544



 محمد علي448111
ى 45بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرحسير

ى سليمان464350 46دبلومالشورة51309نينوىذكرعلي حسير

47دبلومالشورة51309نينوىذكراحمد فرج احمد305677

48دبلومالشورة51309نينوىذكرمحمد خلف ظاهر430280

49دبلومالشورة51309نينوىذكرعبدهللا مرير محمد497834

50دبلومالشورة51309نينوىذكراحمد محمد موس455507

51دبلومالشورة51309نينوىذكرابراهيم محمد حوي    ج455516

52دبلومالشورة51309نينوىذكرعدي بدر عابد448080

53دبلومالشورة51309نينوىذكرسفيان نجم عبدهللا424138

ى فرحان444142 54دبلومالشورة51309نينوىذكرفتحي ياسير

55دبلومالشورة51309نينوىذكريونس محمد خلف446664

56إعداديةالشورة51309نينوىذكرصالح جمهور احمد540402

57إعداديةالشورة51309نينوىذكربرزان محمد هويدي464376

58إعداديةالشورة51309نينوىذكرفائز احمد جاسم305581

59إعداديةالشورة51309نينوىذكرجاسم محمد نجم464289

ى نجم464291 60إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد امير

61إعداديةالشورة51309نينوىذكرياش محمد بشير عسل497729

62إعداديةالشورة51309نينوىذكرسالم يونس احمد551127

63إعداديةالشورة51309نينوىذكرفتحي عزالدين مرير305591

ى منصور448084 64إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد حسير

65إعداديةالشورة51309نينوىذكرابراهيم خليل موس455481

66إعداديةالشورة51309نينوىذكرجرجيس محمد اسماعيل540356

67إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالخالق محمد يونس455532

ى497883 68إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدهللا صالح ياسير

69إعداديةالشورة51309نينوىذكرخالد احمد نائف305316

70إعداديةالشورة51309نينوىذكرمصطفى حنفيش احمد305666

71إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالستار محمد يونس464387

ى ذياب عزيز540724 72إعداديةالشورة51309نينوىذكرياسير

ى منصور455674 73إعداديةالشورة51309نينوىذكرطه حسير

74إعداديةالشورة51309نينوىذكرسامي سعيد رمضان448058

ى305697 75إعداديةالشورة51309نينوىذكرقاسم محمد حسير

76إعداديةالشورة51309نينوىذكرليث احمد محمد464338

ي خلف ساير497754
77إعداديةالشورة51309نينوىذكرحف 

78إعداديةالشورة51309نينوىذكرعمر سعد عبدهللا497727

79إعداديةالشورة51309نينوىذكرعمر عامر صالح548386

80إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي ابراهيم علي454773

81إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد فتحي جرجيس448096

82إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي عسل صالح455585

83إعداديةالشورة51309نينوىذكركمال مهدي مطر540673

ى305573 84إعداديةالشورة51309نينوىذكررواد محمد حسير

85إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد سعيد رمضان448070

ى سطم احمد305890 1ماجستيرالشورة51309نينوىذكرامير

2ماجستيرالشورة51309نينوىذكرمهدي صالح احمد497759

3بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمود ابراهيم عطية288838

4بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد ابراهيم ذياب464340

5بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرحسام محمد بالل447930

6بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمود عبدهللا محمد306417

 علي306232
ى 7بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد حسير

8بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمظفر محمد علي306409

9بكالوريوسالشورة51309نينوىذكريونس احمد خلف288832



10بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعمر عدنان عصمان455392

11بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد محمد احمد306515

12بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد ادهام احمد306198

13بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد بدر خلف306506

14بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعمر عدنان احمد305804

ى مهيدي288853 15بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد امير

16بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعلي حجاب عزيز454855

17بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرامير سالم بشير446401

ى احمد306325 18بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد حسير

19بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعبدالقادر علي عبدهللا455759

20بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد جهاد حسن497619

21بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد سليمان جدعان305897

22بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد فرمان يوسف497605

23بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعلي صالح احمد288824

24بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراياد داود فندي555089

ي554617
25بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمشعل محسن اردينى

26بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرخطاب ابراهيم محمد455485

27بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد عصمان محمد306206

28بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعمر عبدالعزيز مطلك497592

29بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرازهر محمد ذياب447923

30بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرابراهيم يونس علي288830

31بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرشاكر محمود محمد455638

ى احمد محمد454804 32بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرامير

وان فندي سالم306486 33بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرشير

34بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد محمود ناض306255

35بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرحامد محمد ذياب554938

36بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرليث جاسم احمد555072

37بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد عامر عزيز305801

 علي306239
ى 38بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعلي حسير

39بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرجاسم محمد ذياب282527

40بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعلي محمد سوادي306336

41بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعلي محمد خليف548399

42بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعلي جاسم محمد306496

43بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرصالح علي احمد306420

44بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد بالل محمد455416

45بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرابراهيم احمد ذياب455750

46بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعمر ابراهيم علي306260

ى ذنون306455 47بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد حسير

48بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرابراهيم عجاج خلف306268

49بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراياد خلف دحام448113

ى543456 50بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرشهاب احمد حسير

51بكالوريوسالشورة51309نينوىذكراحمد محمد تركي306384

52بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرعالء عبدالوهاب يوسف464363

53بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرمحمد زياد حبش288818

54دبلومالشورة51309نينوىذكرمحمد عبد احمد454743

ى رجب306375 55دبلومالشورة51309نينوىذكرحارث ياسير

56دبلومالشورة51309نينوىذكرمحمود احمد محمود306442

57دبلومالشورة51309نينوىذكراحمد حسن خلف305887

58دبلومالشورة51309نينوىذكراحمد خالد احمد288850

ى306211 59دبلومالشورة51309نينوىذكرعلي حميد حسير



ى286573 60دبلومالشورة51309نينوىذكرربيع علي حسير

61دبلومالشورة51309نينوىذكرعمر علي احمد306366

62دبلومالشورة51309نينوىذكرعمار فتحي عبيد444115

63دبلومالشورة51309نينوىذكراسامة خلف علي497578

64دبلومالشورة51309نينوىذكرمحمد احمد ادريس288843

65دبلومالشورة51309نينوىذكرجهاد محمود حسن305796

66دبلومالشورة51309نينوىذكرحميد عمار صالح288828

67دبلومالشورة51309نينوىذكرعبدالجبار سعد ابراهيم306219

68دبلومالشورة51309نينوىذكرفارس علي ابراهيم455605

69دبلومالشورة51309نينوىذكرمحمد باسم حسن288829

70دبلومالشورة51309نينوىذكرابراهيم احمد ابراهيم306244

71دبلومالشورة51309نينوىذكرعبدالرحمن نجاح عابد464299

72إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي موفق اذياب526268

73إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي زياد حبش448140

74إعداديةالشورة51309نينوىذكرمهند خالد محمد448215

75إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد ناظم احمد464393

76إعداديةالشورة51309نينوىذكرناهل يونس جميل545674

77إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالرحمن سالم حسن444114

78إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدهللا محمد يوسف464328

79إعداديةالشورة51309نينوىذكرمبارك علي ابراهيم464396

80إعداديةالشورة51309نينوىذكرمؤيد داؤد فندي447951

81إعداديةالشورة51309نينوىذكرسالم احمد ابراهيم448155

82إعداديةالشورة51309نينوىذكرابراهيم محمد عبدهللا446419

83إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدهللا وعد عصمان455740

84إعداديةالشورة51309نينوىذكرعمر عبدهللا فيصل286575

85إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدهللا ذياب عزيز545717

86إعداديةالشورة51309نينوىذكرجهاد ذياب عزيز448220

87إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد سالم محمد464379

88إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالرحمن صالح سليمان540369

89إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد سالم احمد464390

90إعداديةالشورة51309نينوىذكراويس عمار صالح448180

91إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي عمر عبدهللا543449

92إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد ميش رمضان448226

93إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالقادر طالل محمد464389

94إعداديةالشورة51309نينوىذكراكرم علي ادريس447925

95إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد علي محمد448199

96إعداديةالشورة51309نينوىذكرتف  رشيد محمد446539

 تركي عسل455726
ى 97إعداديةالشورة51309نينوىذكرحسير

98إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي صالح مطلك540145

99إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد علي جاسم448165

ى منصور448153 100إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد حسير

101إعداديةالشورة51309نينوىذكرعمر جمعة محمد448197

ى448222 102إعداديةالشورة51309نينوىذكرخالد علي حسير

103إعداديةالشورة51309نينوىذكرخالد عبدهللا يونس540359

104إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي خضى عبد الجادر497775

ى احمد448194 105إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالرحمن حسير

ى446414 ى بشير محمدامير 106إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمدامير

107إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد قحطان محمد448115

108إعداديةالشورة51309نينوىذكرريان عبدهللا ابراهيم448047

109إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد جاسم محمد306403



110إعداديةالشورة51309نينوىذكرلطيف احمود احمد288841

111إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد هاشم رشيد464354

112إعداديةالشورة51309نينوىذكرابراهيم محمود عبدالفتاح468122

113إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد محمود احمد455461

114إعداديةالشورة51309نينوىذكرطه شهاب احمد305994

ى هويدي455407 115إعداديةالشورة51309نينوىذكرعزالدين حسير

116إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد محمود جاسم288854

117إعداديةالشورة51309نينوىذكررشيد ادريس محمد543446

ى عسل455490 ي حسير 118إعداديةالشورة51309نينوىذكرناجر

ى منصور288823 119إعداديةالشورة51309نينوىذكرمنصور حسير

120إعداديةالشورة51309نينوىذكرفالح طارق عبدهللا448206

121إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمود احمد صالح446125

122إعداديةالشورة51309نينوىذكرمهند جهاد حسن447929

123إعداديةالشورة51309نينوىذكرمنهل احمد محمد497770

ى طه سالم540358 124إعداديةالشورة51309نينوىذكرياسير

125إعداديةالشورة51309نينوىذكرياش عبدالوهاب احمد448208

126إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد محمود جاسم448148

127إعداديةالشورة51309نينوىذكرعمر علي يوسف444124

128إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد عبدهللا نائف447935

129إعداديةالشورة51309نينوىذكرصالح فيصل نايف446425

130إعداديةالشورة51309نينوىذكرمزاحم احمد محمد554618

131إعداديةالشورة51309نينوىذكرزيدان بالل محمد455426

132إعداديةالشورة51309نينوىذكرصديق محمد يوسف306123

133إعداديةالشورة51309نينوىذكرداود سالم اخليف464347

ى446398 134إعداديةالشورة51309نينوىذكرسعد غانم حسير

135إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد صالح خلف305928

ى نجم448211 136إعداديةالشورة51309نينوىذكرفارس امير

137إعداديةالشورة51309نينوىذكرعادل يونس جميل282532

138إعداديةالشورة51309نينوىذكرزيد احمد صالح464303

139إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالقادر محمد عبدهللا545713

140إعداديةالشورة51309نينوىذكرحسن عبدهللا رجب448054

141إعداديةالشورة51309نينوىذكريوسف جرجيس محمد540357

142إعداديةالشورة51309نينوىذكرعمر محمد صالح448217

143إعداديةالشورة51309نينوىذكرميثم عبدهللا ابراهيم448041

144إعداديةالشورة51309نينوىذكرحمد ابراهيم ذياب464313

ى عسل448034 145إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي حسير

146إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد عبدهللا احمد448193

147إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالعزيز محمود صالح464284

148إعداديةالشورة51309نينوىذكرعزالدين ابراهيم عيىس286571

ى540400 149إعداديةالشورة51309نينوىذكرسالم محمد حسير

150إعداديةالشورة51309نينوىذكرياش ثائر احمد464391

ى عبدهللا448205 151إعداديةالشورة51309نينوىذكرمصعب حسير

152إعداديةالشورة51309نينوىذكرايمن محمد عبدهللا446403

153إعداديةالشورة51309نينوىذكرغيث جاسم احمد464332

154إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد ادريس محمد464305

ى محمد يوسف306012 155إعداديةالشورة51309نينوىذكرامير

156إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالصمد احمد محمود543459

157إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي فرحان حسن448169

158إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد جاسم محمد464367

159إعداديةالشورة51309نينوىذكرعماد بدر خلف448161



160إعداديةالشورة51309نينوىذكريعرب احمد صالح464311

161إعداديةالشورة51309نينوىذكرفتحي محمود سنجار526266

162إعداديةالشورة51309نينوىذكرمعمر علي جاسم448201

163إعداديةالشورة51309نينوىذكرعلي سعيد علي547320

164إعداديةالشورة51309نينوىذكراحسان احمد ادريس288835

165إعداديةالشورة51309نينوىذكرزبير موفق اذياب526263

166إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدهللا علي احمد448172

ف ادهام احمد540363 167إعداديةالشورة51309نينوىذكراشر

168إعداديةالشورة51309نينوىذكراياد محمد عصمان288845

169إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد علي موس464335

ى543452 170إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد رمضان شاهير

171إعداديةالشورة51309نينوىذكرسالم الياس خضير446666

172إعداديةالشورة51309نينوىذكروليد خالد محمد448038

 علي عبدهللا545678
ى 173إعداديةالشورة51309نينوىذكرياسير

174إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدهللا طالل عبدهللا448051

175إعداديةالشورة51309نينوىذكرميثاق سعدي خلف446122

176إعداديةالشورة51309نينوىذكرريان خلف حميد448191

ى497612 177إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد صدام حسير

178إعداديةالشورة51309نينوىذكرغيث مصطفى حنفيش540362

179إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد احمد محسن444122

ى عبود446416 180إعداديةالشورة51309نينوىذكرحمزة حسير

181إعداديةالشورة51309نينوىذكراحمد علي ناض545712

182إعداديةالشورة51309نينوىذكرمختار جاسم محمد455662

183إعداديةالشورة51309نينوىذكرسامر سالم بشير306311

184إعداديةالشورة51309نينوىذكرمصعب حمد محمود540722

185إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالستار محمد موس447939

186إعداديةالشورة51309نينوىذكرسلطان مجبل سلمان464368

187إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدهللا فتحي محمد447934

188إعداديةالشورة51309نينوىذكرحكم جاسم محمد464397

189إعداديةالشورة51309نينوىذكرمصطفى سطم احمد540370

190إعداديةالشورة51309نينوىذكرصديق عبدهللا سالم282535

191إعداديةالشورة51309نينوىذكرسفيان محمد خلف446119

ى ابراهيم نجم305735 192إعداديةالشورة51309نينوىذكرحسير

193إعداديةالشورة51309نينوىذكرصالح ابراهيم احمد306463

194إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد جاسم احمد464334

195إعداديةالشورة51309نينوىذكرخالد فارس عزيز543445

196إعداديةالشورة51309نينوىذكرمحمد احمد نائف543450

197إعداديةالشورة51309نينوىذكرشاكر زيدان خلف448136

198إعداديةالشورة51309نينوىذكروسام علي عبود306432

199إعداديةالشورة51309نينوىذكرمعن رمث حسن447949

200إعداديةالشورة51309نينوىذكرضياء عبدالوهاب يوسف464356

ى سعيد464383 201إعداديةالشورة51309نينوىذكرعبدالرحمن ياسير

202بكالوريوسالشورة51309نينوىذكرزياد طارق عبدهللا306392

203دبلومالشورة51309نينوىذكريونس جميل جدوع545695

204إعداديةالشورة51309نينوىذكرعدنان محمد هويدي447920

205إعداديةالشورة51309نينوىذكرثامر جاسم حبش464361

206إعداديةالشورة51309نينوىذكرسلمو حسن علي447954

207إعداديةالشورة51309نينوىذكرثامر موس محمد448120

208إعداديةالشورة51309نينوىذكريونس ابراهيم عبدهللا464294

209إعداديةالشورة51309نينوىذكرصالح عزيز اخضير464318



210إعداديةالشورة51309نينوىذكرسعيد محمد رمضان448030

1بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىامل فتحي سلطان497630

2بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىهدى احمد يوسف555093

3دبلومالشورة51309نينوىأننىايمان محمد محمود305727

ى عطية494384 1بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىروى حسير

2بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىنسيم مهدي محمد447944

3بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىسارة محمد محمود497626

4بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىهند حميد صالح464271

سارة علي جاسم288810
5بكالوريوسالشورة51309نينوىأننى

6بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىهديل احمد يوسف555091

ايمان جدعان علي306645
7بكالوريوسالشورة51309نينوىأننى

ى454732 8بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىحفصة عبدهللا ياسير

9دبلومالشورة51309نينوىأننىدالل رمضان عزيز543458

10دبلومالشورة51309نينوىأننىايمان احمد محمد306522

11إعداديةالشورة51309نينوىأننىورود محمد عصمان540367

12إعداديةالشورة51309نينوىأننىمنار عبد احمد306656

ى448133 13إعداديةالشورة51309نينوىأننىايالف خلف حسير

14إعداديةالشورة51309نينوىأننىكوثر احمد فتحي464275

15إعداديةالشورة51309نينوىأننىمريم محمد مطلك464263

ى منصور306640 16إعداديةالشورة51309نينوىأننىزهراء حسير

17إعداديةالشورة51309نينوىأننىرفل محمد احمد306649

18إعداديةالشورة51309نينوىأننىازهار مهدي احمد448203

19إعداديةالشورة51309نينوىأننىسناء حميد حبش464280

20إعداديةالشورة51309نينوىأننىهديل محمد بالل526103

21إعداديةالشورة51309نينوىأننىسوسن حنود حسن306531

22إعداديةالشورة51309نينوىأننىغفران رشيد محمد446575

23إعداديةالشورة51309نينوىأننىتغريد سالم عبيد446573

24إعداديةالشورة51309نينوىأننىضح عبدالجبار لطيف448128

ى منصور306636 25إعداديةالشورة51309نينوىأننىعذراء حسير

26إعداديةالشورة51309نينوىأننىوسام رائد احمد288836

وسام علي ادريس288847
27إعداديةالشورة51309نينوىأننى

هبة عبد علي288811
28إعداديةالشورة51309نينوىأننى

29إعداديةالشورة51309نينوىأننىهبة احمد ناض448125

30إعداديةالشورة51309نينوىأننىنرجس مهدي احمد448123

31بكالوريوسالشورة51309نينوىأننىخالدة مهدي صالح306633

1بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود سلطان عابد357153

2بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود خلف جراد390217

3بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد علي عمر527267

4بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالغفور رمضان عيدان520719

5بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفاضل خلف عبدهللا520711

6بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسامي فرحان محيمد484252

7بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكررياض احمد يوسف285882

8بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفوزي علي سلطان391086

9بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرخالد عبدالكريم محمد520731

10بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر ارمضان عبدهللا285806

11بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرموفق عكلة خلف285900

12بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسلطان احمد خلف390445

13بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسالم يونس احمد391599

14بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرخلف احمد حبيب285889

15بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرشاكر مخلف صالح285772



ي خليل ابراهيم391107
16بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرهانى

17بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرثامر خلف بالش285779

18بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحازم محمد عكيل391478

19بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي مجيد حمد520720

20بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالوهاب احمد علوان391560

21بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرباسم خلف محمد285840

22بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدهللا محمد سليمان285896

23بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمروان عبدالعزيز سالم391364

24بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعماد ايوب لطيف391615

25بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر اسماعيل خليل285853

26بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفاروق عمر محجوب285855

27بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكربشير اسعد مطلك520730

28بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرابراهيم عطاهللا محمد560108

29بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكررائد جالل حسن390861

30بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحمد صالح احمد285818

31بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرابراهيم خضى محمود285879

32بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود عبدالعظيم جارو285792

33بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد عبدالحميد صالح285903

34بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر عزيز صباح484308

ي عطية عبدهللا391513
35بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعونى

 محمدعلي520704
ى 36بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالعظيم حسير

37بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد دحام عواد484314

38بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكريونس سلطان محمد520718

39بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعالء عبدالرحمن علي391497

40بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفارس حسن ابراهيم526125

41بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرخليل فيصل خليل356922

ر مجبل391044 ى 42بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرهيثم مير

43بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد فاضل علي285866

44بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي احمد علوان391469

45بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرهادي عبدالغفور محمد285862

46بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد520716

47بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالغفور محمد عبدهللا285829

48بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفالح حسن احمد285816

49بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعوف عبدالرحمن عزيز391354

50بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرنزار مدهللا علي390938

51بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود سعيد محمد285846

52بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرنهاد عبدالرحمن مطلك390499

53بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكربارق سعدي علي391098

54بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد عطية مغير285812

55بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعماد عبدالرحمن مطلك390579

56بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد عبداالمير محمد560086

57بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرابراهيم حمود ظاهر285822

58بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرزمن حميد محمود520722

59بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبود صالح حمد391685

60بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرقحطان صالح خلف390843

61بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرخالد سعيد محمد285774

62بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرياش عزيز ابراهيم285803

63بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد علي احمد557428

64بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدهللا توفيق خلف285787

ى حميد خشم520721 65بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحسير



66بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكروسام محمد خضى391021

67بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفالح عبد صالح520712

68بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرزكريا يحنر ابراهيم391055

69بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمصطفى عبدهللا محمد494971

70دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبد محمد خلف390422

71دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفارس فندي درويش391634

72دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي حميد خشم390462

ى عطية محمد484258 73دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحسير

74دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد ظاهر منصور541191

75دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرغالب شبيب علي357258

ى541206 76دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرجمعة محمد حسير

77دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي عبدهللا محمد391589

78دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرنوري تركي سلطان285789

79دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد رمضان برجس527274

80دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسالم مظهر رشيد484309

81دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرثامر جواد فرج391575

82دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالعظيم رمضان عيدان520717

83دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمثنى احمد عواد530891

84دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي ناض احمد484293

85دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحميد محمود محمد527272

86دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد نائف خلف285800

87دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسليمان احمد سليمان457087

88دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد حمادي احمد520713

89دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكراركان عبدالكريم غانم534707

90دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد ابراهيم جاسم357394

91دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرطارق سامي رمضان484253

92دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالسالم غانم جمعة457007

93دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد عبدالعزيز سالم484300

94دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرجاسم ارمضان عبدهللا285769

95إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكررائد سعدي محمد463877

96إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرزاق عطية محمد285849

97إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد قاسم احمد484315

98إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرحمن خضير علي484248

هللا عبدهللا520723 99إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالستار خير

ى357070 100إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفاضل علي حسير

101إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالعظيم عدوان ضاجي520707

102إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعدنان خلف امديد484295

103إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرخالد سعدي محمد484298

ى520710 104إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرجهاد محمد حسير

105إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود ابراهيم جاسم520703

106إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفاضل عبدالعزيز حميد390599

107إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود احمد عبد484250

108إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرباسم صالح حسن391074

109إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعامر محمد اسماعيل484245

110إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكربشير صطام محمود356961

111إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرياش احمد خلف285844

ى390638 112إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحسام علي حسير

113إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكررائد فاضل علي390240

114إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسالم هادي هالل520732

115إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسلمان عزيز ابراهيم391337



116إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسامي محسن برجس285894

117إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعدنان علي جاسم390799

118إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرريان محمود حامد391676

119إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرثائر علي زرزور391378

120إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر احمد سليم285825

ى عبدالرحمن520724 121إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرلؤي حسير

122إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسعدي محمد حسن285783

123إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد اكرم محمد484303

124إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعزالدين ثالج حمود390703

1بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراسامة علي خلف286152

2بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرموس ابراهيم كصىمي524154

3بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرشكوت سوار كاكو391742

4بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالخالق يوسف علي286108

5بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرايوب محمد احمد286168

6بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود احمد خالد389794

7بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرخلف عبدهللا احمد531105

8بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرانس مالك احميد285934

9بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرابراهيم علي احمد286073

ي احمد286094 10بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد خير

11بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراركان عبدالستار فاضل494069

12بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي حمود ظاهر357500

ى ابراهيم286106 13بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد ياسير

14بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد عبدالكريم محمد286069

15بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدهللا مسلط عبدهللا534710

16بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرانور اسماعيل خليل285919

17بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراياد فرج عبدهللا285945

18بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالوهاب شبيب حميدان285938

19بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد ابراهيم خليل391823

20بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم286123

21بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسيف الدين عبد احمد286148

22بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرنهاد فهىمي فؤاد285956

23بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد محمود علوان358637

24بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرقدامة طالب علي286054

25بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود منيف فندي285925

26بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسدير عبدالغفور رمضان483211

27بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمار عبدالرحمن مطلك391648

28بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمروان خضى عبدهللا285922

29بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكريوسف قيس عبد286178

30بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرحمن حسن علي285928

31بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحسن علي رشيد389845

 علي391856
ى 32بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرخلف حسير

33بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرنزار احمد جاسم483203

34بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعماد محمد عبدهللا503935

35بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا390089

36بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرصفاء عبد احمد286136

37بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكريحنر عبدالرحمن مطلك358910

38بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرابراهيم محمود ظاهر285986

39بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدهللا يونس عبدهللا421734

40بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرقدامة احمد علي286061

41بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراياد محمد حسن286026



42بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالجبار محمود خضى286164

43بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكريوسف فريد هيبت286142

44بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكررضوان فرج عبدهللا391790

45بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمار محمود عيىس286151

46بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراسامة احمد علي286049

47بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر محمد علي483205

48بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكررافع عبدالرحمن مطلك391705

49بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدهللا فرج عبدهللا391963

50بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي منيف فندي421495

51بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكريوسف يعقوب شعبان286175

52بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد احمد خالد391949

53بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي سعيد حمد286103

54بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد غانم جمعة456887

55بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالقادر خلف محمد389809

56بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد زاهر خضير389776

57بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد ابراهيم علي285933

58بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرزياد فرج عبدهللا391774

59بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد عبدهللا محمد495444

60بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكروعد شيت ابراهيم458417

61بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرصفاء رجب محمدخلف524142

62بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعماد فرج عبدهللا484289

63بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكريوسف عبدالرحمن مطلك560068

64بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد احمد عبدهللا421956

65بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي نايف احمد391722

66بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد نايف احمد389957

ى524148 67بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفاروق سعدي حسير

68بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرايمن سلطان ابراهيم391913

69بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكربهاء عبدالستار نائف358402

70دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرياش عبدهللا عيىس286084

71دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر ثابت عطية286009

72دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحارث احمد اعبيد286133

73دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد خليل احمد484239

74دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد شاكر محمود286101

75دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسلطان نايف محمد503937

76دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمنذر جالل حسن286006

77دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد احمد ظاهر285957

78دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكراياد جمعة صالح285931

ى285963 79دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد عبدالمنعم حسير

80دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرنشوان اعويد صالح494104

81دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعالء عبدالستار نائف391846

ي موس285914 82دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعطية عبدالننر

83دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكربرزان عطية عبدهللا391754

84دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود وهاب احمد357694

85دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد سعيد محمد391874

86دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحسام محمد مطلك391752

87إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدهللا طالب علي362375

ي524083
ي صالح راضى 88إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرصير

89إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر احمد عجيل358717

90إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبيد مرعي عيىس286190

91إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد سعد خليل531104



92إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكربراء فارس فندي547015

93إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفارس سعيد موس286209

ى391866 94إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرزياد ابراهيم حسير

95إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمويد محمد عطية286186

96إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر صالح خميس491953

97إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد اسماعيل محمد360304

ي احمد547010 98إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالحكيم صير

99إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي رجب محمدخلف363258

100إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرايمن فرحان هالل362731

101إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود محمد دحام531133

102إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرانس محمود علي358969

103إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعادل ابراهيم احمد286129

104إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرماجد محمود سلطان358108

105إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرنافع عبدالرحمن مطلك547019

106إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر سالم صباح547020

107إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي فيصل خليل531077

108إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد زرزور دهام484241

109إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحسام شاكر ابراهيم483208

110إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد عامر محمد359457

111إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالهادي نايف برجس361689

112إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد عبدالهادي ابراهيم364908

113إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد رجب احمد421867

114إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد سعدي محمد357565

115إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود اسماعيل خليل446970

116إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد محمد دحام531109

117إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود شاكر محمود466047

118إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمعاذ طه احمد446964

119إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرحمن علي رشيد391726

 علي ابراهيم540143
120إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمصطفى

121إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراثير سعيد حمد286189

122إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد مال هللا عطاهللا494307

123إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد خلف سبهان531075

124إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد يوسف علي539808

125إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرحمن عامر محمد359091

126إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكريوسف عبدالغفار يوسف359073

127إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراكرم عطية عبدهللا531128

128إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي احمد عواد547031

129إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد فوزي حوري446969

130إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكريوسف ذنون يونس358444

131إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراكرم غانم عطية286195

132إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد محمود سلطان361416

133إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد عطية عبدهللا539806

ى359159 134إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر صالح حسير

135إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعماد عواد مخلف531125

136إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحامد خليل احمد359050

137إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرزياد عبدالعزيز مصلح359084

138إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرهيثم ناض احمد286213

139إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي ابراهيم علي446951

140إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرياش مهدي صالح357903

ى531079 141إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسعد حميد حسير



142إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعلي عبدالغفور محمد482032

143إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد فرحان خضير361342

144إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدهللا عامر محمد359476

145إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر عبدالرحمن محمود360428

146إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسامر عبدالغفور رمضان531131

147إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكروعدهللا محمود خديدة286041

148إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد عبد محمد361170

149إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر ناض عزيز360860

150إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمنير بشير صطام358769

151إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالحكيم حامد موس286204

152إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحسام الدين ابراهيم خلف359875

153إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد محمود ظاهر358148

154إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحمد محمد حمد360359

ى احمد391776 155إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمار ياسير

156إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرساهر عبدهللا عيىس358421

157إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرايهاب ابراهيم احمد286112

158إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالمالك شهاب حجاب457273

159إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمنصور رعد عبدالرزاق361069

160إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمار فوزي فتحي286200

161إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد صالح احمد484261

162إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد محمد حمدان286206

163إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد سليمان محمد282455

164إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراسامة علي خلف358791

165إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدهللا فارس فندي547021

ى363453 166إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمروان كريم حسير

167إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبداالله عبدهللا رمضان531124

168إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعثمان ابراهيم جاسم547030

169إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد محسن صالح446960

170إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر عزيز خليل538421

171إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحسن يحنر حسن359382

172إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعامر عبدهللا عيىس358309

173إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد مؤيد سعدهللا446971

174إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد محمد علي358634

175إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالقادر عبدالواحد عبدهللا286222

176إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود ربيع مفتاح358210

177إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمصطفى ابراهيم سالم494301

178إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرسامر عبدهللا عيىس358282

179إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرفراس شهاب احمد358355

180إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراسامة يحنر حسن547023

181إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرنمير فاضل عبد359682

182إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمروان صباح جاسم359664

183إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمر داؤد علي359187

184إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرخالد علي نوري446982

185إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالعزيز محمد علي547017

186إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمروان خالد سليمان286090

187إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكربارق عدنان احمود357611

188إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرجاسم محمد عبدهللا359242

189إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرحمن طارق علي483201

190إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرحمن عمر علي524134

191إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد صالح محمد286225



 حسن علي360827
ى 192إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمداالمير

193إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد صالح احمد457096

194إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالرحمن عدنان احمود359332

195إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالقادر محمد عبدهللا421484

196إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود فتحي خلف446967

197إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعمار هاشم علي446956

198إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمود محمد عكيل360619

199إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكراحمد الياس محمد286155

ى446981 200إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمصعب ثابت حسير

201إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالهادي عواد مخلف531074

202إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمصعب جاسم محمد359767

203إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرمحمد عامر محمد359390

204بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىذكرعبدالمنعم مطلك احمد358363

205دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكراسعود احمد زعال286161

206دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىذكربسام جمعة خليل286035

ى286046 207إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرحاتم عبدالكريم حسير

208إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكربهاءالدين صالح مطر391891

 علي286100
ى 209إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىذكرضياء حسير

1بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىيشى صالح محمد390099

2بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىايمان عبدهللا ثلج285906

3بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىمريم صالح خليل484243

4بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىسها غانم خلف390159

5بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىكوثر صالح خضى390132

6بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىلبنى صالح احمد498161

7دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىنورا رجب محمد548359

8دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاالء جاسم محمد527269

9دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىمنار اسماعيل خليل390175

10دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىنادية جاسم محمد390116

11دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىريمه يونس احمد557417

ى498006 12دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىرغدة محمد حسير

13دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىرواء عبدهللا ثلج520706

14إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىوعد زيدان خلف520700

اس احمد عمر286329 1ماجستيرداخل/ القيارة 51310نينوىأننىنير

2بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىهند صالح خضى286294

3بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىهيام احمد عمر286231

4بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاميمة عبدالباسط نجم286318

ى فارس خضى286270 5بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىبشر

6بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاكرام مخلف امديد540436

7بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىشور عامر محمد361100

يدة286312 ى حميد شر 8بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىحنير

9بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىزينب غانم مصطفى390041

اسماء علي رشيد531122
10بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننى

11بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىهيفاء عبدالقادر يوسف286233

12بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىهدى محمود خضى286280

13بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىامل ابراهيم هالل286275

رؤى دحام علي286306
14بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننى

15بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىرحمة مخلف امديد391701

ى286263 16بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىفاطمة عواد حسير

17بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىغزوة زيدان خليف286322

18بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىهبة سعيد حمد286286



19بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاشاء احمد فتحي524124

20دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىانهار صالح خضى391711

21دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىرغد زيدان خلف364194

22دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىسبأ رفاعي خليل286257

23دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىامنة سلطان ابراهيم390054

ى286239 24دبلومداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاشاء صالح حسير

ى359136 25إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىمروة صالح حسير

26إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىهدى صالح حسن539759

27إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىمها ابراهيم هالل363589

28إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىمها جاسم حسن361691

29إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىشهد هاشم محسن365311

30إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىسناء فارس خضى362272

31إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىعذراء عبدالباسط نجم364690

32إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىرحمة محمد حمد446584

هند شعبان علي365260
33إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننى

34إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىباسمة غازي محمود361169

35إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىلمياء محل محمد364794

36إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىيشى فاضل علي361820

37إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىايالف رجب احمد446977

38إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاالء عبدالواحد عبدهللا286352

39إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىبان عبدالواحد عبدهللا286351

40إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىسيماء رائد سعدي538375

ين عمر علي524092 شير
41إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننى

42إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىابراج عماد عمر365429

43إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىطيبة رفاعي خليل390008

44إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىتبارك احمد جاسم524101

45إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىرفل عزيز خلف524098

46إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاشاء رائد سعدي538406

47إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىورقاء جاسم ارمضان286348

48إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىمنى احمد سبهان361422

49إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىنها جاسم حسن365367

ميادة علي محمد365760
50إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننى

51إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىرنا وعد جاسم361529

52إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاسيل وليد خلف484236

53إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىهبه زيدان خليف484232

ى هالل ابراهيم362061 54إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىبشر

55إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىنسيم محمود محمد361977

56إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىزهراء عبدالستار جاسم484230

57إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىنىه صالح محمد286305

58إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىفاطمة عبدالياسط نجم364624

مروة عبدالرحمن علي286310
59إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننى

60إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىمروه جمال محمد286340

61إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاسيل عبدالهادي ابراهيم286308

62إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاسماء عبد محمد541196

63إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىمريم ابراهيم عبدهللا362143

64إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاسماء عزيز محمد541199

هند مجيد علي540557
65إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننى

رسل ناظم علي365649
66إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننى

 علي361573
ى 67إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىسحر حسير

68إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىاشاء عبدالعزيز مصلح365576



69إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىعزيزة فهد مزهر362192

70إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىكوثر فالح حسن365564

71إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىصهباء عبدهللا احمد524106

72إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىرزقية محمد ابراهيم361913

73إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىخلود جاسم حسن446975

74إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىشذى سعيد حمد286334

75إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىخولة غازي محمود484238

76إعداديةداخل/ القيارة 51310نينوىأننىهدى عامر محمد362462

77بكالوريوسداخل/ القيارة 51310نينوىأننىنهلة صالح احمد286228

1بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرمانع فرحان محمد540443

2بكالوريوسالحضى51311نينوىذكررافع نايف خلف405741

3بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرخالد محمد يوسف405902

4بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرداؤد مطر عبدهللا463780

5بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرعبدالكريم خميس حياوي405847

6بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرثائر احمد عيدان405631

7بكالوريوسالحضى51311نينوىذكررياض عبداللطيف حماد561614

8بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرسبهان عيادة نهار405713

9بكالوريوسالحضى51311نينوىذكروليد خالد كفري405761

ر معجل خلف405659 ى 10بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرمير

11بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرمنيف خميس حياوي405867

12بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرعمر حماد شهاب405691

13بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرحسام احمد بلعوط405883

14بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرباسم حامد سليمان405677

ى محمد405620 15بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرابراهيم حسير

 علي522294
ى 16بكالوريوسالحضى51311نينوىذكروليد حسير

17إعداديةالحضى51311نينوىذكرفرحان محمد محمود541259

18إعداديةالحضى51311نينوىذكراحمد عيدان صحن540270

1بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرعبدالهادي حماد عني 406670

2بكالوريوسالحضى51311نينوىذكرعمار حازم رجر406599

3بكالوريوسالحضى51311نينوىذكراحمد محمد رجر406619

4إعداديةالحضى51311نينوىذكرفهد صبحي عبدهللا406686

5إعداديةالحضى51311نينوىذكرثامر جربوع عماش540556

6إعداديةالحضى51311نينوىذكروسام حميد حماد406720

7إعداديةالحضى51311نينوىذكرغانم محمد علي494455

8إعداديةالحضى51311نينوىذكرمشاري شعالن خميس522286

9إعداديةالحضى51311نينوىذكرجاسم عبود محمد406725

10إعداديةالحضى51311نينوىذكرلؤي جاجان عودة406681

11إعداديةالحضى51311نينوىذكرحاتم حماد شهاب406715

12إعداديةالحضى51311نينوىذكرصباح سطم عكيل530928

13إعداديةالحضى51311نينوىذكرعايد سعد شهوب540554

14إعداديةالحضى51311نينوىذكرصالح احمد عبدهللا522274

15إعداديةالحضى51311نينوىذكرفارس عبدالهادي شاي530917

موط530931 16إعداديةالحضى51311نينوىذكرراكان ممدوح شر

17إعداديةالحضى51311نينوىذكرسعدهللا محمد عبدهللا406655

18إعداديةالحضى51311نينوىذكرعبداالله فرحان محمد406691

19إعداديةالحضى51311نينوىذكرصالح محمد محمود526254

20إعداديةالحضى51311نينوىذكررائد عزيز حماد406623

21إعداديةالحضى51311نينوىذكراحمد محمد محمود540850

22إعداديةالحضى51311نينوىذكرعمر رافع جمعة522290

23إعداديةالحضى51311نينوىذكرمحمد كامل عبد406679



24إعداديةالحضى51311نينوىذكرمحمد علي مرعي540848

ي406708
ى
25بكالوريوسالحضى51311نينوىذكركفاح حسن الق

ى540555 26دبلومالحضى51311نينوىذكرمحمد احمد امير

27إعداديةالحضى51311نينوىذكرسليمان عبدهللا مروح483716

28إعداديةالحضى51311نينوىذكرمزهر طه خضير530919

1إعداديةالحضى51311نينوىأننىرنا احمد ذياب405974

2إعداديةالحضى51311نينوىأننىوعد نشىمي عني 483712

3إعداديةالحضى51311نينوىأننىهالة حمادي عبدهللا405925

4إعداديةالحضى51311نينوىأننىامل حمادي عبدهللا405938

5إعداديةالحضى51311نينوىأننىوداد فاضل عبد541040

6دبلومالحضى51311نينوىأننىاحالم احمد حمد405958

1ماجستيرخارج/ القيارة 51312نينوىذكرغزوان درويش عيىس405531

2ماجستيرخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد ابراهيم محمد405519

3دبلوم عاليخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالخالق مطلك صالح406744

ى يوسف406627 4دبلوم عاليخارج/ القيارة 51312نينوىذكرامجد حسير

5بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرابراهيم احمود كعود520952

ى يوسف405787 6بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرضياءالدين حسير

7بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر مطر علي405568

8بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسعد سالم حسن405458

9بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعالء مجيد علي405494

10بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسعيد محمود سليمان405418

11بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسعدي محمد عايد520934

12بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرجاسم محمد حمد405485

13بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر يونس حمادة405051

14بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد علي عمر307208

15بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخميس حميد علي406684

16بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراسماعيل يحنر صالح534749

17بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخطاب ابراهيم علي406485

18بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرغانم عبدالعزيز عجاج484337

19بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالعزيز جمعة خليل406678

20بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرجاسم محمد عبدالعزيز307204

21بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسيفالدين سامي غافل405651

22بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعارف محمد عايد520929

23بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمؤيد عيدان خلف406728

24بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرشكر محمود عبدهللا405594

25بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحسن سالم عبدهللا524679

ى يوسف405722 26بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد حسير

27بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصالح طارق حسن307599

28بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمؤيد محمد حسن540937

29بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد جمعة خليل406664

30بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرنوفل عبدالغفور محمد560089

31بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود ابراهيم محمد406702

32بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرراكان يوسف احمد561617

33بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد محمود شكر520865

34بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسفيان ابراهيم خلف405507

ى405191 ى صباح حسير 35بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحسير

36بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعالء احمد علي493453

37بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرناض محمود احمد403092

38بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخالد سالم حمد520955

39بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعالء خليل عايد307264



40بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد مؤيد خلف307207

41بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمطلك منديل صالح406611

42بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود محمد علي307227

43بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد درويش عيىس484347

44بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد حمد خضير484333

45دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود عبدالرزاق محمود405398

46دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخضى موس عبيد405660

47دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخلف ابراهيم عمر405728

48دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبد يونس شحان307213

49دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخالد ادهام حميد357503

50دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرثائر طه خلف307224

51دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرابراهيم خلف ثرثار307255

52دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبد خميس خليل405249

53دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد برجس حمادة520859

54دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمروان رمضان عاضي403448

55دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي مطلك صالح405662

56دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد سعدي نوار307202

57دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود خليل خلف405125

58دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد حسن جاسم307259

59دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالوهاب خليل ابراهيم405311

60دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد يونس حمادة405080

61دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد خضى محمد406714

62دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمهند محمد مشعان493927

63دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرايثار خليل طه483830

64دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد محمود عايد403220

65دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد علي خلف405591

66دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكراثير ابراهيم طه483833

67دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا عمر مطر405298

68دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد عيدان حسن406515

ى307251 ى طه ياسير 69دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحسير

70دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرغزوان محمد عايد405503

71دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد نامس نصيف555115

ى عبدالرزاق520950 72دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرضياء حسير

73دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرفؤاد سالم حسن405432

74دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي عبدهللا حمود520945

75دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد ابراهيم عبدهللا406605

76إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحازم خالد نايف483829

77إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرابراهيم خلف كعود520946

78إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصالح خليل محمد520851

79إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحسن محمد عايد555096

80إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعدنان عطاهللا محيميد405308

81إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكردرويش عيىس خلف520927

82إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعزيز خلف صالح520937

83إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحيميد نافع محيميد406738

84إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد عبدهللا محمد406741

85إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكركيالن نافع محيميد520925

86إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراسعد عثمان مخلف520928

ى405478 87إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصالح طه ياسير

88إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسالم خضى محمد403427

89إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرقيس صالح محيميد403330



90إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالستار عارف حسن405569

ى520930 91إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخلف حسن حسير

92إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد سالم حسن405468

93إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخالد حازم محيميد405193

94إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر جمعة خليل406674

95إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد رجب صبار405256

96إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكربراء حمد حمود520933

1ماجستيرخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحميد جاسم محمد307664

2بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرزيد خلف عبيد405401

3بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرزياد خلف حمود457260

4بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد صدام هادي307653

5بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر علي يونس405809

ى سمير شارد405167
6بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمعي 

7بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود عزيز محمد405596

8بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا عثمان مخلف405429

9بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرنمير مؤيد خلف307290

10بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا فالح عبدهللا405242

11بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد سالم محمد307717

12بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمعن علي عبدهللا420192

13بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرشعالن شاهر فليح490996

14بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمار محمد عادل307548

15بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرياش محمود خلف405610

16بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد درويش عيىس405357

17بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسيف غازي ابراهيم491797

 حسن علي307410
ى 18بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحسير

19بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصالح خليل ابراهيم406065

20بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرفندي مطر فندي307645

21بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكركرم محمد عبدالعزيز307413

22بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا عبدالباسط عبدهللا307575

23بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرجمعة حسن عبدالرزاق484351

24بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد يونس محمد307352

25بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر عبدالعزيز خلف405757

26بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرميش محمد شيت عبدالجبار307480

27بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد جاسم محمد307658

28بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد يوسف عواد307632

29بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد عثمان مخلف484348

30بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكروائل علي احمد307443

31بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمروة سعد علي524110

32بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمهند شهاب محمد405825

33بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرايمن عبدالسالم خضى405481

34بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرغانم محسن عابد483850

35بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصالح صباح محمد405537

36بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد عبدهللا حمود520923

37بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحسام حسن محمد405550

38بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرضياء احمد عبدهللا542869

39بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالكريم خليل ابراهيم463789

40بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرفالح حسن جاسم307322

41بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراثير حسن محمود307704

42بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد سامي غافل405273

43بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرطه خليل ابراهيم484340



44بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكروليد خالد سالم307562

45بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكريوسف ادريس محمدصالح520896

46بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي خضى عيىس491116

47بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرثائر عواد صالح404962

ى307597 48بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحمد رمضان اكمير

49بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد عبدالرزاق محمد405218

50بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرابراهيم صالح محمود406711

51بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالسالم علي محمود307635

52بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد جرجيس حمادة402754

53بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا ابراهيم احمود405624

ى خلف307527 54بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي حسير

55بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد مهدي صالح405914

56بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكراكرم محمود غضبان483845

57بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخضى عبدالعزيز حمد403369

58دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد ادريس طه520911

ى307396 59دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكركرم احمد ياسير

60دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمعتصم عبدالعزيز محمد307534

61دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرنورس مطلك محمد520901

62دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصالح محمود عايد307435

63دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرباسم احمد سالم307710

64دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمروان علي هزاع307306

65دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد خلف عبيد405061

66دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمروان عارف حسن307430

67دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر حازم محمد307606

68دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخضى عطية موس307581

69دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرضياء حمد حمود520893

70دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكروطبان سعود وادي307583

71دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكربهاء شكر محمود307377

72دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكربالل جرجيس حمادة405583

73دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود احمد مرعي526261

74دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمثنى عاضي صبار307402

75دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد محمد عادل307554

76دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرزيد جمال محمد307624

77دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي مطر فندي307640

78دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعماد احمد محمد405715

79دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد ابراهيم خلف406736

80دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمنهل سلطان مطلك307339

81دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد حسن علي307405

82دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرليث نافع حازم405323

83دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسفيان صالح خلف307522

84دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمهند جمال محمد307378

85دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكراكرم يوسف خضى405502

86دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر عبدالعزيز صالح405542

87دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرياش جمعة صبار405690

ى404978 88دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرباسم محمود ياسير

89دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد مطر عبدهللا307685

90دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكروليد خالد ابراهيم307565

91دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبد علي ابراهيم520899

92دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا نجم سلمان307700

ي محمد307558 93دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسالم خير



94إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد صباح عبيد307673

95إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد ادريس حمادة307542

96إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد عبد احمد463829

97إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرايمن الزم حاضى463832

ى اسماعيل560076 98إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكربسام امير

99إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكركرم غانم عبدالعزيز520908

100إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرضياء حمد مصلح307458

101إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرنظام عبدالغفور محمد560122

102إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرفارس علي هلوب402869

103إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرضياء مجيد علي405283

104إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود اكرم محمود484335

 علي307488
ى 105إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسالم حسير

106إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكروسام حسن محمد555049

107إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد ابراهيم عبدهللا405645

108إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرنهاد علي ابراهيم406693

109إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراركان شاهر فليح514738

110إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمؤيد رمضان ذنون483857

111إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد حسن محمد307425

112إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد فرحان شعبان541262

113إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا نجم عبدهللا405508

114إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي احمد جاسم405384

115إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا محمود خضى538241

116إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد ابراهيم احمود555116

117إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكربرزان سعود وادي307580

118إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرطارق طه تركي403034

119إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالرحمن نزال خلف542868

120إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد عبدالباسط احمد483839

121إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي عبدالرحمن علي483858

122إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرفالح خميس خلف541193

123إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد فواز محمد484338

124إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد ابراهيم طه542867

125إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكركنعان شاهر فليح490990

126إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسيف منيف مرعي484336

127إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرفرند محمد موس406680

ى307390 128إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكريوسف محمد حسير

129إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمعاذ مهدي صالح538514

130إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمزاحم مجيد محمد307360

131إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد فتحي احمد307622

132إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمثنى عبدهللا محمد531135

133إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالكريم مهدي حمود307569

134إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكريوسف عزيز محمد560121

135إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراسالم حسن علي484342

136إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكريوسف طالب شبيب538509

137إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرثامر حمد ضاري307451

138إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد مصلح محمد307355

139إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر محمد خلف484352

ى555045 140إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمشعان محمد حسير

141إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرابراهيم مهدي ابراهيم406689

142إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرفاضل ابراهيم خليل464013

143إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمصعب جمعة رمضان484343



144إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرابراهيم عطاهللا عزيز520924

145إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد سالم محمد307334

146إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكريحنر عبدهللا محمد307571

147إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر ابراهيم اسماعيل542870

148إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعادل محمد عادل527120

ى ابراهيم محمد307368 149إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحسير

150إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمعاذ احمد جاسم405793

151إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعواد عبدهللا حمد405227

152إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحسن نهاد حسن307374

153إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرطالب شهاب خليف483844

154إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالرزاق عبدهللا محمد542864

155إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالحميد يوسف احمد561620

156إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد عزيز خليل406740

 علي307466
ى 157إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرليث حسير

158إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي سعيد محمود463939

159إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسالم عبد ادهام404997

160إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرفارس علي محمد406697

161إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصهيب حسن علي307714

162إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد عبداللطيف عبدهللا484355

163إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرانور خليفة رشيد307676

164إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود سالم محمد555118

165إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد عبدالرحمن احمد307692

ي سالم483854
166إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحمد اردينى

167إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصالح محمد جمعة539298

168إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد يونس احمد405233

169إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسمير عبدهللا احمد307384

170إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرالياس احمد محمود520906

171إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمروان عبد ابراهيم483855

172إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد ابراهيم خلف484349

173إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد مصلح محمد555088

174إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد خليل ابراهيم483861

175إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمروان هيثم فتحي554934

176إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحالم سعود وادي307249

177إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود خميس خلف405183

178إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد جمعة حمود539820

ى جاسم307315 179إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي حسير

180إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمقداد ابراهيم علي307387

181إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد ابراهيم مطلك307680

182إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد حسن يونس555113

183إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرامير ابراهيم خالد403171

184إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد صالح خليف520904

185إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد رمضان ابراهيم554971

186إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدالكريم محمد خضى542857

187إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصديق يوسف خضى405347

188إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد ابراهيم غريب457289

189إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر خليل طه307421

190إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد صالح مهدي484344

191إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكروليد خالد ابراهيم484357

192إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر وعد جمعة542863

193إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد خالد حمد405580



194إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد امير جاسم307496

195إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرايهاب صالح حمود484346

196إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراورانس سعد ركاض405523

197إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي يوسف عواد520891

198إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعقيد خلف حسن406722

199إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسلوان نايف محمد483837

200إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد سعدي ابراهيم406581

201إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكراحمد عمر مهدي457269

202إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا عبد صباح456548

203إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرسامر محمد سلطان554994

204إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد علي عبيد555014

ي سالم483853
205إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمود اردينى

206إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرصكر عبدهللا محمود502361

207إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبدهللا غانم حسن307588

208بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعمر سالم حسن307268

209بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىذكربشار يونس محمد307349

210دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىذكرحمد عايد مزعل307591

ى307610 211إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعبد طه ياسير

212إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرمحمد محمود محمد484341

213إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرعلي محمود محمد405684

214إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخليل مرعي حسن541048

215إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىذكرخليل خلف علي307365

1بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىأننىبيداء شاكر احمد405365

ي405376
2بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىأننىدعاء غانم عبدالغنى

االء علي محمود527126
3دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىأننى

4دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىأننىامل غانم حامد520944

5دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىأننىكوثر عبد محمد405408

ية احمد سليمان307245 6إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىصير

7إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىسعدية عطاهللا محمد534741

1بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىأننىشهد صبار عبدهللا501664

 علي محمد494259
ى 2بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىأننىنرمير

3بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىأننىشهد صدام هادي307246

4بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىأننىرويدة صالح خلف520842

ى405390 دينا علي حسير
5بكالوريوسخارج/ القيارة 51312نينوىأننى

6دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىأننىابتهال جرجيس حمادة307237

7دبلومخارج/ القيارة 51312نينوىأننىبروج سعد عبدهللا501693

8إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىطيف فالح حسن493986

 علي خلف307380
ى 9إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىيقير

ى ابراهيم483835 10إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىنور معي 

11إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىسارة حازم خالد538448

12إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىمها جمعة رمضان405373

13إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىضح علي هلوب484354

14إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىاشاء علي هلوب405459

15إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىكريمة نزال خلف405476

16إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىزينب جمعة شهاب307232

ى علي عبيد405488
17إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىبشر

18إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىريمة حسن يونس307243

19إعداديةخارج/ القيارة 51312نينوىأننىرغد حسن يونس307241

1دبلوم عاليتلكيف21313نينوىذكرزيد كمال جالل308911

2دبلوم عاليتلكيف21313نينوىذكرسامي جمعة يونس499292



3بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرحسن خلف جدعان499222

4بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرصالح سليمان هالل308998

5بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمود علي محمود400735

6بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرسبهان عبدهللا خلف308996

7بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرنجم صلفيج فتحي308899

8بكالوريوستلكيف21313نينوىذكراحمد سعيد احمد308990

9بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعلي رمضان نزال308885

10بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرميش صلفيج فتحي308981

11بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرزياد مزعل شهاب491291

12بكالوريوستلكيف21313نينوىذكراحمد عباس محمد309008

13بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرالزم يونس رمضان308967

14بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرهاشم ابراهيم حسن400728

 علي539798
15بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرليث مصطفى

16بكالوريوستلكيف21313نينوىذكراحمد عبدالرزاق مال هللا308877

17بكالوريوستلكيف21313نينوىذكريحنر محمد اسماعيل308976

18بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعمر عزيز حميد308978

19بكالوريوستلكيف21313نينوىذكروسام صالح الدين فتحي308905

20بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرسمير فيصل كاظم308933

21بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرحمزة هاشم محمد400695

22بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرحسن عبدالواحد عباس499151

23بكالوريوستلكيف21313نينوىذكروميض منيب محمدطاهر540578

24بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعلي عبدالحكيم قاسم308887

25بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعبدالرحمن محمد مرعي400723

26بكالوريوستلكيف21313نينوىذكريونس خليل اسماعيل310224

27دبلومتلكيف21313نينوىذكرصادق صالح حسن308921

ى رجب308919 28دبلومتلكيف21313نينوىذكرمحسن حسير

ى308908 29دبلومتلكيف21313نينوىذكرحسن قاسم حسير

30دبلومتلكيف21313نينوىذكرجمال مصطفى جدعان499228

ى مصطفى حيدر400740 31دبلومتلكيف21313نينوىذكرياسير

32دبلومتلكيف21313نينوىذكرمحمدعلي زينل حسن499270

33دبلومتلكيف21313نينوىذكرابراهيم صلفيج فتحي308961

34دبلومتلكيف21313نينوىذكرغازي سليمان عباس406415

35دبلومتلكيف21313نينوىذكرعزيز محمد قاسم308988

36دبلومتلكيف21313نينوىذكرعماد صالح يونس308923

ى308929 37دبلومتلكيف21313نينوىذكرمحمد فيصل حسير

38دبلومتلكيف21313نينوىذكرحسن ابراهيم علي308904

39دبلومتلكيف21313نينوىذكرفاضل علي قاسم541255

40دبلومتلكيف21313نينوىذكرعلي بدر محمد400641

ى مصطفى حيدر308992 41دبلومتلكيف21313نينوىذكرحسير

42دبلومتلكيف21313نينوىذكرعبدالجبار احمد عيىس309004

ى551019 43دبلومتلكيف21313نينوىذكرزين العابدن نعمت حسير

44دبلومتلكيف21313نينوىذكرمحمد وليد خليل484277

ى495334 ى حسير ى امير 45دبلومتلكيف21313نينوىذكرحسير

46دبلومتلكيف21313نينوىذكراحمد يوسف علي400651

47دبلومتلكيف21313نينوىذكرصالح مهدي احمد555140

48دبلومتلكيف21313نينوىذكرعبدالحميد عزيز حميد308955

49إعداديةتلكيف21313نينوىذكروعد صالح حسن400705

ى صالح308909 50إعداديةتلكيف21313نينوىذكرابراهيم ياسير

51إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعني  نزال طائس308957

52إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعماد حمزة ايوب540841



53إعداديةتلكيف21313نينوىذكرجهاد فتحي اسماعيل308918

54إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحازم مصطفى رجب308916

55إعداديةتلكيف21313نينوىذكرجاسم محمد ابراهيم308987

ى309002 56إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحسان حازم امير

57إعداديةتلكيف21313نينوىذكرنعمت احمد ابراهيم400759

58إعداديةتلكيف21313نينوىذكرخزعل يونس محمود309006

59إعداديةتلكيف21313نينوىذكرنكتل احمد حسن308928

1بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرابراهيم محمود محمد447262

2بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرسالم محمد فتحي400586

ف عدنان عبدالموجود310071 3بكالوريوستلكيف21313نينوىذكراشر

4بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرفيصل عزيز خضى310258

5بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعلي احمد عزة447204

6بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمد محمود رمضان447192

7بكالوريوستلكيف21313نينوىذكريونس عبدالستار محمد287513

ى310060 8بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمود احمد ياسير

9بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعمر شكر محمود447115

10بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرابراهيم محمود محمد310239

11بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمهدي يونس رمضان310223

12بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعمار عقيل محمد447156

13بكالوريوستلكيف21313نينوىذكريوسف احمد ابراهيم310196

14بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعلي الهادي احمد علي309999

15بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرسعد جاسم محمد400554

16بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمسلم علي صالح447181

17بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمجاهد يونس رمضان310270

18بكالوريوستلكيف21313نينوىذكروليد خالد عبدهللا310189

19بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعبدالقادر كمال عبدالقادر540738

20بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمد عدنان عبدالموجود310107

21بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمد علي حيدر484282

22بكالوريوستلكيف21313نينوىذكروعد خليل طه447175

23بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعلي يونس محمد447154

ى نذير محمد400449 24بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرياسير

25بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمجيد يونس رمضان310273

26بكالوريوستلكيف21313نينوىذكركرم زكر يحنر400507

27بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرذنون عبدالرحمن يونس310249

28بكالوريوستلكيف21313نينوىذكربسام فارس فتحي447323

29بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرسيف صالح الدين فتحي447074

30بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعبدالرحمن يوسف فتحي447124

31بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمود خليل ابراهيم484307

32بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرحسن جاسم محمد400561

33بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرسيف خالد سلطان447161

34بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعباس جاسم محمد400579

35بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرضياء نوري حسن484290

36بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمالك احمد جليل447325

37بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرخضى صادق صالح310285

38بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمد سعيد علي احمد400413

39بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعمار فاضل احمد310233

40بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمهند ضياء راسم310211

41بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعماد محسن احمد310246

42بكالوريوستلكيف21313نينوىذكررائد يونس محمد525681

43بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرتوفيق وعدهللا بشير484301



44بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرسعيد حازم مال هلل447151

 علي400461
ى 45بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعبداالله حسير

46بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرطه حسن احمد447066

ى310172 ى طه ياسير 47بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرياسير

48بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعماد كاظم غايب400606

49بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمهند محمد نواف310225

50بكالوريوستلكيف21313نينوىذكراحمد فارس محمد447058

51بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرزينل عبدهللا محمدعلي310090

52بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمد يحنر محمد447279

53بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرلؤي مصطفى محمد309989

54بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمد عباس فاضل525703

55بكالوريوستلكيف21313نينوىذكريحنر قاسم محمود447062

56بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرخضى احمد محمد499120

57بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعلي شاكر مسلم310183

58بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعلي محسن علي447317

59بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمد سالم عزت447255

60بكالوريوستلكيف21313نينوىذكروعدهللا علي يونس400498

 علي499101
ى 61بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرجعفر حسير

62بكالوريوستلكيف21313نينوىذكراحمد سعدي محمد538477

63بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرحذيفة رضوان محمدادريس310243

ى ميشو499188 64بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمد حسير

65بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحسن علي محمد400544

66بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعمر يحنر فتحي310086

67بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرحمزة خالد عبدهللا484299

68بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرجاسم محمد فتحي310297

69بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرمحمود شكر محمود310241

70بكالوريوستلكيف21313نينوىذكراحمد شكر محمود400406

71بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعلي هاشم محمد484302

72بكالوريوستلكيف21313نينوىذكراسامة عبدهللا نجم400321

73بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرسمير غانم صعب310292

74بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرياش نواف محمد400469

75بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرطلب جاسم محمد310287

76بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرخالد احمد اسماعيل447272

77بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعالء يونس خضى310053

78بكالوريوستلكيف21313نينوىذكركيالن عبدالمحسن محمد546751

79بكالوريوستلكيف21313نينوىذكريونس سالم الياس310263

80بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرعمر خلف قاسم309995

81بكالوريوستلكيف21313نينوىذكرجمال الدين ضياء جمال الدين310221

82دبلومتلكيف21313نينوىذكرفراس وعدهللا هاشم447170

83دبلومتلكيف21313نينوىذكراحمد عبدالعزيز عباس400615

84دبلومتلكيف21313نينوىذكرمحمد خليل طه447091

ي احمد400344 85دبلومتلكيف21313نينوىذكروسام ناجر

86دبلومتلكيف21313نينوىذكرعبدالقادر عبدهللا محمد طاهر400597

87دبلومتلكيف21313نينوىذكركرم عقيل محمد310082

88دبلومتلكيف21313نينوىذكرسعد خليل طه447171

89دبلومتلكيف21313نينوىذكرعبدالخالق علي احمد310029

90دبلومتلكيف21313نينوىذكرمزاحم محمود احمد310131

91دبلومتلكيف21313نينوىذكررعد جمعة بالل447164

ي علي جواد447302
92دبلومتلكيف21313نينوىذكرهانى

93دبلومتلكيف21313نينوىذكرعالمدار شجاع محمد447064



94دبلومتلكيف21313نينوىذكررعد محمد فتحي310253

يف310058 95دبلومتلكيف21313نينوىذكرنواف سفيان شر

96دبلومتلكيف21313نينوىذكرمحمد عبدهللا خلف310214

97دبلومتلكيف21313نينوىذكرحاتم زهير طه310135

98دبلومتلكيف21313نينوىذكربسام زكر يحنر499143

99دبلومتلكيف21313نينوىذكرمؤيد شاكر مسلم400491

100دبلومتلكيف21313نينوىذكررافع محمد جاسم447284

101دبلومتلكيف21313نينوىذكرعمر عبدالغفور احمد447244

102دبلومتلكيف21313نينوىذكرصالح رجب صالح551018

103دبلومتلكيف21313نينوىذكرعباس جاسم محمد447211

104دبلومتلكيف21313نينوىذكرمحمد تركي محمود310235

 محسن علي447318
105إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمثنى

106إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد عني  نزال447316

107إعداديةتلكيف21313نينوىذكرايمن ثامر فتحي447288

108إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمصعب عبدالستار ابراهيم447100

109إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعمر احمد محمد406466

110إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالحميد حمد محمد400624

111إعداديةتلكيف21313نينوىذكرانور ادريس عواد484304

112إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد ابراهيم محمد546746

113إعداديةتلكيف21313نينوىذكرسيف احمد محمود310264

114إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمهدي علي حيدر539801

115إعداديةتلكيف21313نينوىذكروليد عمار محمود484283

116إعداديةتلكيف21313نينوىذكرشاكر محمود محمد406457

117إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي ياش علي447135

118إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمود المان محمود447264

119إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدهللا خالد عبدهللا310175

ف ثامر محمود447101 120إعداديةتلكيف21313نينوىذكراشر

ى484316 121إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد عدنان حسير

122إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد سلطان عبدهللا447089

123إعداديةتلكيف21313نينوىذكرهيثم احمد جاسم546755

124إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمود شاكر محمود310035

125إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد احمد يونس447144

126إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد محمود عبدهللا447327

127إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعمار اياد صالح447185

128إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحيدر شكر محمود400390

129إعداديةتلكيف21313نينوىذكرنزار عبدالرزاق حسن287294

130إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد غزوان يونس447328

131إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد جاسم فتحي447173

132إعداديةتلكيف21313نينوىذكرسعد احمد محمود310012

133إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد غازي سليمان447287

134إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحسام حسن صالح447283

135إعداديةتلكيف21313نينوىذكررائد خليل طه546753

136إعداديةتلكيف21313نينوىذكرسالم المان محمود447253

137إعداديةتلكيف21313نينوىذكرنوار فاضل عباس310337

138إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمال هللا فاضل عباس546752

139إعداديةتلكيف21313نينوىذكرجاسم محمد جواد555109

140إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعقيل احمد سلمان447234

141إعداديةتلكيف21313نينوىذكرجاسم محمد احمد310230

142إعداديةتلكيف21313نينوىذكرقتيبة محمد جاسم447238

143إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدهللا احمد عزيز447129



144إعداديةتلكيف21313نينوىذكركيالن فاضل عمر484291

145إعداديةتلكيف21313نينوىذكربشار احمد محمد406423

ى447152 146إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي شاكر حسير

147إعداديةتلكيف21313نينوىذكريوسف محمود يونس310094

148إعداديةتلكيف21313نينوىذكرذنون ميش ذنون447075

149إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمصطفى خزعل محمود447130

150إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالعزيز يونس صالح447084

151إعداديةتلكيف21313نينوىذكرقضي يحنر محمد310018

152إعداديةتلكيف21313نينوىذكرريان محمد محمود310015

153إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعالء اسماعيل جرجيس447077

154إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد محمود رمضان447209

155إعداديةتلكيف21313نينوىذكرازهر ادريس عواد400295

ى400312 156إعداديةتلكيف21313نينوىذكررعد عدنان حسير

ى عبداالله حسن499163 157إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحسنير

158إعداديةتلكيف21313نينوىذكرياش حازم هاشم447060

159إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي بشار علي540680

160إعداديةتلكيف21313نينوىذكرليث سليمان حامد447257

161إعداديةتلكيف21313نينوىذكرقاسم فارس مصطفى447080

162إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمنذر سعيد حسن447312

163إعداديةتلكيف21313نينوىذكرميش حلىمي عباس310267

164إعداديةتلكيف21313نينوىذكرسنان المان محمود447249

165إعداديةتلكيف21313نينوىذكرثامر علي مرعي400481

166إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد عبدهللا يونس310193

167إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالملك محمد احمد447113

168إعداديةتلكيف21313نينوىذكرقاسم لقمان نايف310112

169إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعمر جمعة عبدالهادي525686

170إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد ذنون بلو400363

171إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعدي احمد يونس310279

ى447251 172إعداديةتلكيف21313نينوىذكريونس احمد حسير

173إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمدالباقر صالح خضى447219

174إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد عثمان عبد447085

175إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمصطفى رعد سعيد310066

176إعداديةتلكيف21313نينوىذكرنجم عبدهللا فتحي309986

177إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعالء عبار محمد310161

178إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعمار علي عبد447169

179إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعامر احمد خضى310098

180إعداديةتلكيف21313نينوىذكرشهد حازم عبدهللا447047

181إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد عبدالقادر محمود310210

ى عزيز محمد447108 182إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحسير

183إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد جعفر صادق447300

184إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي عناد علي310146

185إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد فارس مصطفى310217

ى310143 186إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمناف طه ياسير

187إعداديةتلكيف21313نينوىذكرخالد عمار محمود483964

188إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد فاضل عمر484294

189إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد احمد محمد406462

190إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد عمار محمود447183

191إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالرحمن يحنر محمد310025

192إعداديةتلكيف21313نينوىذكرفهد محمد عبدهللا447148

193إعداديةتلكيف21313نينوىذكريونس عبدالعال يونس447071



194إعداديةتلكيف21313نينوىذكروزير محمد نواف310125

195إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحمزة حازم جمعة546744

196إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد عزيز علي447159

197إعداديةتلكيف21313نينوىذكرميثاق احمد محمد447214

198إعداديةتلكيف21313نينوىذكرهيثم عبدالسالم محمد310009

199إعداديةتلكيف21313نينوىذكرسيف احمد صالح447187

200إعداديةتلكيف21313نينوىذكروسام حازم مصطفى447119

201إعداديةتلكيف21313نينوىذكرشجاع علي عبد447166

202إعداديةتلكيف21313نينوىذكرباسم محمد احمد447126

203إعداديةتلكيف21313نينوىذكرضياء فرحان حامد447221

204إعداديةتلكيف21313نينوىذكريوسف محمد تيم483971

ي447139
205إعداديةتلكيف21313نينوىذكرنشوان احمد راضى

206إعداديةتلكيف21313نينوىذكرسعد فزع جاسم310149

207إعداديةتلكيف21313نينوىذكرخالد خليل ابراهيم457304

208إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد يحنر محمد310020

209إعداديةتلكيف21313نينوىذكرضياء جاسم ازري    ج447231

210إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمصطفى عبدالمطلب بالل447206

211إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالقادر لبيب صابر484305

ى طه جش310220 212إعداديةتلكيف21313نينوىذكرياسير

213إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالملك احمد محمد447212

214إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد310089

215إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد نعمت احمد447179

216إعداديةتلكيف21313نينوىذكرايوب احمد علي400519

217إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعمر محمود اسماعيل483983

218إعداديةتلكيف21313نينوىذكرلؤي حيدر علي447104

219إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدهللا غزوان يونس447326

220إعداديةتلكيف21313نينوىذكرغزوان محمود فتحي447226

ى447142 221إعداديةتلكيف21313نينوىذكرازهر محمد ياسير

222إعداديةتلكيف21313نينوىذكربكر محمد عزيز484286

223إعداديةتلكيف21313نينوىذكرهمام جاسم محمد310128

224إعداديةتلكيف21313نينوىذكرابراهيم خليل عبدالجبار484285

225إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعباس فاضل عباس447270

226إعداديةتلكيف21313نينوىذكردريد يونس صالح447324

227إعداديةتلكيف21313نينوىذكريونس مشعل فتحي447315

228إعداديةتلكيف21313نينوىذكرصهيب محمد طه554927

229إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمصطفى سالم ذنون539802

230إعداديةتلكيف21313نينوىذكرزيد وعد ذنون546748

231إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي عبدهللا فتحي484278

232إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعمر احمد حبش310205

ى عياد447178 233إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحسن حسير

234إعداديةتلكيف21313نينوىذكرباسل احمد خليل447298

235إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي نوري حسن310151

236إعداديةتلكيف21313نينوىذكرابراهيم كمال محمد يونس484279

ى499112 237إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد باقر نعمت حسير

238إعداديةتلكيف21313نينوىذكرهشام احمد اسماعيل310041

239إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالرزاق احمد محمد555108

240إعداديةتلكيف21313نينوىذكرياش محرم كاظم447293

241إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي محسن حسن546760

242إعداديةتلكيف21313نينوىذكربارق سليمان حامد447259

ى يونس484317 243إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي حسير



244إعداديةتلكيف21313نينوىذكرجمال احمد اسماعيل310040

245إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالعزيز ابراهيم يونس484287

246إعداديةتلكيف21313نينوىذكرهيثم ابنيان احمد447241

247إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد عبدالمنعم يونس447276

248إعداديةتلكيف21313نينوىذكريونس محمد فتحي447088

249إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدهللا محمد جرجيس310276

250إعداديةتلكيف21313نينوىذكررغدان عبدالرحمن صالح310166

251إعداديةتلكيف21313نينوىذكروسام شهاب جاسم310102

 علي447322
ى 252إعداديةتلكيف21313نينوىذكرغيدان حسير

ي علي447056
253إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد هانى

254إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعالء يونس خليل310282

255إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحسن نوري حسن539800

256إعداديةتلكيف21313نينوىذكرقتيبة محمد فتحي447320

257إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد ذنون محمد447306

258إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحسن علي عزيز540159

259إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدهللا عبدالكريم عبدهللا447233

260إعداديةتلكيف21313نينوىذكرجعفر فاضل علي546757

261إعداديةتلكيف21313نينوىذكرابراهيم عبدالستار محمد310178

262إعداديةتلكيف21313نينوىذكرطه صالح حميد546749

263إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد خزعل محمود447132

 علي499130
264إعداديةتلكيف21313نينوىذكرزيد مصطفى

265إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحسان حسن احمد310049

266إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمروان عبدالباسط صالح447138

267إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعمر خضى محمد310213

268إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد عبدالهادي محمد447189

269إعداديةتلكيف21313نينوىذكرفتحي يوسف فتحي484313

270إعداديةتلكيف21313نينوىذكركرم منهل جاسم447094

ى شمدين483985 271إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد حسير

272إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعثمان محمد عزيز400710

ى هاشم شاحوذ553508 273إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحسير

274إعداديةتلكيف21313نينوىذكرابراهيم محمود فتحي447215

275إعداديةتلكيف21313نينوىذكرالقيض ذنون محمد447308

276إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي فيصل محمد447147

277إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدالكريم محمود محمد310236

ى447186 278إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد رمزي حسير

279إعداديةتلكيف21313نينوىذكرطارق داؤد طعمة499168

280إعداديةتلكيف21313نينوىذكراسامة مهدي صالح447277

281إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمحمد حسان احمد499181

282إعداديةتلكيف21313نينوىذكراحمد محمد سعيد400336

283إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمنهل ادريس احمد310227

284إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعبدهللا خزعل غزال447243

285إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعلي احمد عبدهللا484281

286دبلومتلكيف21313نينوىذكراحمد عبدهللا احمد310121

 علي قاسم400357
ى 287دبلومتلكيف21313نينوىذكرحسير

288دبلومتلكيف21313نينوىذكرمهدي احمد رضا499310

289إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعباس علي قاسم447162

290إعداديةتلكيف21313نينوىذكراياد صالح يونس447267

291إعداديةتلكيف21313نينوىذكرحازم عبدهللا عباس310005

ى احمد447291 292إعداديةتلكيف21313نينوىذكرزهير حسير

293إعداديةتلكيف21313نينوىذكرفتحي جش اسماعيل310218



294إعداديةتلكيف21313نينوىذكرمجيد عكلة عبد447247

ى احمد400379 295إعداديةتلكيف21313نينوىذكرباقر حسير

296إعداديةتلكيف21313نينوىذكرعباس حمزة ايوب494397

297إعداديةتلكيف21313نينوىذكروعد زيدان خلف310138

1بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىاشاء ادريس جرجيس495344

ى530190 2بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىساره عادل حسير

3بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىهناء يوسف مالك496934

4دبلومتلكيف21313نينوىأننىاحالم حازم شاكر308867

5دبلومتلكيف21313نينوىأننىسناء حسن جواد499146

6إعداديةتلكيف21313نينوىأننىهبة عبدهللا جاجان447177

7إعداديةتلكيف21313نينوىأننىجانيت عوديشو سفر308871

8إعداديةتلكيف21313نينوىأننىمها يونس نجم308950

1بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىشهد محمد صالح540646

2بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىنور فاضل عباس546762

3بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىنور عاصم شاكر447050

4بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىابتسام شكر محمود447032

5بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىجميلة سليمان هادي310327

6بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىعبير كامل خضى400279

7بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىمها محمود محمد310333

ى526212 8بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىشيما يوسف ياسير

ى484318 9بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىحنان حسن حسير

10بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىوالء عبدالكريم محمد400248

11بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىرجاء عسكر حمزة400188

12بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىسىه زيدان سعيد310370

13بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىنادية سعيد حسن310308

14بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىغفران محمد غانم447045

15بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىمريم عزيز خليل310355

نا سمير دنخة400237 16بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىمير

17بكالوريوستلكيف21313نينوىأننىجميلة محمد رحيل447176

18دبلومتلكيف21313نينوىأننىجهان ناظم محي الدين494343

19دبلومتلكيف21313نينوىأننىسماهر كريم هذال310343

20دبلومتلكيف21313نينوىأننىغسان عبدالسالم ابراهيم447097

21إعداديةتلكيف21313نينوىأننىلىم هيثم يحنر400267

22إعداديةتلكيف21313نينوىأننىبيداء خلف جدعان541320

ى احمد رمضان447043 23إعداديةتلكيف21313نينوىأننىبشر

زهراء فاضل علي400256
24إعداديةتلكيف21313نينوىأننى

25إعداديةتلكيف21313نينوىأننىايمان حازم عبدهللا310300

ى310373 26إعداديةتلكيف21313نينوىأننىشيماء احمد حسير

27إعداديةتلكيف21313نينوىأننىهناء احمد غضبان447028

28إعداديةتلكيف21313نينوىأننىنجوى عبدالهادي صالح447029

29إعداديةتلكيف21313نينوىأننىاية خليل ابراهيم492449

ى541187 30إعداديةتلكيف21313نينوىأننىهبة احمد امير

زينة فاضل علي310312
31إعداديةتلكيف21313نينوىأننى

اسيل حسن علي347702
32إعداديةتلكيف21313نينوىأننى

33إعداديةتلكيف21313نينوىأننىايمان كاظم غايب484322

34إعداديةتلكيف21313نينوىأننىرحمة محمد عزيز400289

35إعداديةتلكيف21313نينوىأننىوالء يونس محمد447042

ى عبوش447039 36إعداديةتلكيف21313نينوىأننىشهد حسير

ى447330 37إعداديةتلكيف21313نينوىأننىهدى حازم حسير

ى447030 38إعداديةتلكيف21313نينوىأننىرنا محمود حسير



ى541188 39إعداديةتلكيف21313نينوىأننىنورالهدى احمد امير

40إعداديةتلكيف21313نينوىأننىازهار محمد محمود447329

41إعداديةتلكيف21313نينوىأننىاشاء يونس محمد541344

42إعداديةتلكيف21313نينوىأننىوالء يونس خليل310358

43إعداديةتلكيف21313نينوىأننىجواهر خالد سوادي447037

44إعداديةتلكيف21313نينوىأننىفاطمة جاسم محمد400228

45إعداديةتلكيف21313نينوىأننىامل زيدان سعيد310366

ى حامد400197 46إعداديةتلكيف21313نينوىأننىانفال ياسير

ى310352 47إعداديةتلكيف21313نينوىأننىريم حازم حسير

48إعداديةتلكيف21313نينوىأننىميادة محمد احمد484320

49إعداديةتلكيف21313نينوىأننىسحر علي صادق447034

50إعداديةتلكيف21313نينوىأننىاسماء حازم جاسم310303

1بكالوريوسالقوش21314نينوىذكررزكان رقيب مراد449342

2بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرنشوان شمعون صليوا546451

3بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرغازي حسن عساف430283

ي حسو431083 4بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعيدو ححر

ي430363
5بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرهيثم صادق من 

6بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعيىس هرمز ميخا449350

ى حنا ابراهيم546453 7بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرامير

ي520422
8بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمنير حميد بن 

9بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرستار يونس عيىس520436

10بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرسالم حسن عساف430241

11بكالوريوسالقوش21314نينوىذكررائد مشور بدل430419

12بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرصفاء ابلحد هرمز348545

13بكالوريوسالقوش21314نينوىذكردلفن منذر حبيب348645

14بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرضياء جميل يلدا449347

15بكالوريوسالقوش21314نينوىذكراثيل الياس حنا348683

16بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعبير هرمز يوسف546447

17بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرايفان افرام منصور348499

ي عابد ميخا546442
18بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرجونى

19بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرفائز كريم صادق348413

20بكالوريوسالقوش21314نينوىذكررومان الياس بطرس546450

21بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرريير اودي حسن449361

22بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمارك اكرم ميا546444

ي546438
23بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرياش عادل من 

24بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمارك باسم اسحاق546454

25بكالوريوسالقوش21314نينوىذكركارمن جورج حنا429650

26بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرامد سالم عيىس348481

27بكالوريوسالقوش21314نينوىذكركرم كامل كوريا430961

28بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرهالل بيبو بارسو430943

ى جالل حنا430966 29بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرفاسي 

زا حسن430468 30بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعساف مير

وان بيبو خضى348596 31بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرشير

ى حكمت ممو430976 32بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرروبير

ون اكرم ميا429706 33بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمير

34بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعبدالرحمن يونس فتحي429775

35بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرهيدل خديدة خرتو348430

36بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرهاريوان خدر علي429772

37بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرساندي فاضل الياس348613

ار عصام زوره429697 ى 38بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرسير



39بكالوريوسالقوش21314نينوىذكراريوان بشير سليمان431086

40دبلومالقوش21314نينوىذكرسعيد بيبو حسن449327

41دبلومالقوش21314نينوىذكررمزي بيبو ميشو429660

42دبلومالقوش21314نينوىذكرريان رزقو عيىس449381

43دبلومالقوش21314نينوىذكرريان سالم عيىس449339

44دبلومالقوش21314نينوىذكررائد عابد ميخا546449

45دبلومالقوش21314نينوىذكرساندي كامل برنو539807

46دبلومالقوش21314نينوىذكرمازن فرج ابلحد430948

47دبلومالقوش21314نينوىذكرشبست جتو سليم430210

48دبلومالقوش21314نينوىذكرروسالن جوزيف الياس429805

49دبلومالقوش21314نينوىذكرزياد جورج فرج429780

50دبلومالقوش21314نينوىذكرشاكر رزكار جميل449363

51دبلومالقوش21314نينوىذكرخالد وليد عرب520434

52دبلومالقوش21314نينوىذكروالي وليد عرب520418

53دبلومالقوش21314نينوىذكرلطيف كاظم كرموش463261

54دبلومالقوش21314نينوىذكرامير صالح فتحي430972

55دبلومالقوش21314نينوىذكرفواز جميل عرب429666

56دبلومالقوش21314نينوىذكرفرانكو جميل عرب429712

57دبلومالقوش21314نينوىذكرفرانك فاضل الياس348579

و اسماعيل يزدين430389 58إعداديةالقوش21314نينوىذكرشر

59إعداديةالقوش21314نينوىذكرعيدو سليم عيدو430307

60إعداديةالقوش21314نينوىذكرسامي ناض عفدي449484

61إعداديةالقوش21314نينوىذكراراز شكري كركو430335

62إعداديةالقوش21314نينوىذكركريم خليل بىسي449487

ي توما ابراهيم449365 63إعداديةالقوش21314نينوىذكرخير

64إعداديةالقوش21314نينوىذكروسام عابد عيىس348464

65إعداديةالقوش21314نينوىذكررونسن جوزيف الياس348519

66إعداديةالقوش21314نينوىذكرسينال جالل توما430131

67إعداديةالقوش21314نينوىذكرعادل ميخا يونس348445

68إعداديةالقوش21314نينوىذكرهدير ايوب يوسف449489

69إعداديةالقوش21314نينوىذكرروناك جوزيف الياس348529

70إعداديةالقوش21314نينوىذكرساكي جمال بولص546440

1بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرجاسو سيحان كريت347497

2بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرحازم ناظم يوسف529010

3بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعايد سليمان شمو546512

4بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعكيد سليمان شمو546510

5بكالوريوسالقوش21314نينوىذكراحمد محمد احمد546494

6بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرصميم اسماعيل جرجيس449462

7بكالوريوسالقوش21314نينوىذكردلشاد حازم حسن430989

8بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرديفد هرمز داود528961

9بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرسلوان شكري كركو430693

ون ذاكر جرجيس428883 10بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمير

11بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرنافع سمير مرشو347485

ي شمدين سلو429222 12بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرصير

13بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرنهرين سعيد ميخا449276

ى449410 14بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمردار كندور حسير

15بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرالرسن الياس حنا429042

16بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعامر كريم حسن347406

17بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرفرانك لويس اسطيفو528859

18بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمروان شمو خضى429677



19بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرافرام جالل اسطيفو428894

20بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرالن اسحق حبيب347395

21بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرساندي عادل بطرس347595

22بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرقيض سعيد شكر428871

ى حسن450220 23بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرايفانه حسير

24بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرايسن الياس حنا430832

25بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمارفن باسم اسحاق546488

26بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرسان صادق ابلحد546460

27بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرمحمد قازي جاسم251859

28بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرروهانس جوزيف الياس428818

ي449435 29بكالوريوسالقوش21314نينوىذكررامي خدر ححر

30بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرريكار غازي حسن430263

31بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرهرمز انيس هرمز546466

32بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعمار صالح ناض428908

33بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرهايدل هاشم رزق هللا347629

34بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرسفيان حمود احمد494366

35بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرناض شمو سليمان429674

36بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرياش صالح فتحي428955

37بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرعبدهللا فتحي ابراهيم449471

38بكالوريوسالقوش21314نينوىذكركريم حمد خضى449469

39بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرهايدن ابراهيم اسحق430508

40بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرسالر منصور بطرس528913

زا حسن428801 41بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرحسن مير

42بكالوريوسالقوش21314نينوىذكراسامة رعد حنا429002

و اسماعيل430675 43بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرنشوان شر

44بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرحكيم عبدو ابراهيم347003

45بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرزانست حازم حسن429682

46بكالوريوسالقوش21314نينوىذكراستيفان ثامر ججيكا428762

47دبلومالقوش21314نينوىذكرفادي ثابت شابا430985

48دبلومالقوش21314نينوىذكررامي سمير مرشو449457

ي449405
ى من  49دبلومالقوش21314نينوىذكرراندي بنيامير

50دبلومالقوش21314نينوىذكرسيمان سلمان ابراهيم428929

ي429060 51دبلومالقوش21314نينوىذكرريسان اشور ححر

52دبلومالقوش21314نينوىذكررامي صباح يونس430823

53دبلومالقوش21314نينوىذكرانمار اسعد هرمز347519

54دبلومالقوش21314نينوىذكرميالد فريد سعيد546503

55دبلومالقوش21314نينوىذكرمارك عائد ججو430779

56دبلومالقوش21314نينوىذكرريفل ساهر حبيب347334

57دبلومالقوش21314نينوىذكراندرو امير منصور546473

58دبلومالقوش21314نينوىذكرشمد سعيد الياس449431

ج بحو347580 59دبلومالقوش21314نينوىذكرريناتو بير

60دبلومالقوش21314نينوىذكرمسعود علي محمد430628

61دبلومالقوش21314نينوىذكرهفال اودي حسن449417

ي انور حبيب428722
62دبلومالقوش21314نينوىذكردانى

63دبلومالقوش21314نينوىذكرليفن سمير حبيب347778

64دبلومالقوش21314نينوىذكرسورياس عصام زوره428857

65دبلومالقوش21314نينوىذكركريستيان سلوان الياس449480

66دبلومالقوش21314نينوىذكررعد بركات خديدة449402

67دبلومالقوش21314نينوىذكراشور منذر حبيب546457

68دبلومالقوش21314نينوىذكركرم عبداالحد موس430748



69دبلومالقوش21314نينوىذكرزوهات اودي حسن449246

70دبلومالقوش21314نينوىذكريوسف وسام هرمز430616

71إعداديةالقوش21314نينوىذكرسبهان كامل برنو346966

72إعداديةالقوش21314نينوىذكراسعد جندى رشو546506

73إعداديةالقوش21314نينوىذكريوسف داؤد الزار546480

74إعداديةالقوش21314نينوىذكرغانم انيس كريم347711

75إعداديةالقوش21314نينوىذكرفادي عماد حبيب347697

76إعداديةالقوش21314نينوىذكرفرات ليث جرجيس347756

77إعداديةالقوش21314نينوىذكرقيض صباح هرمز546456

78إعداديةالقوش21314نينوىذكرريفان غازي حسن430526

ي جمال بشو430428
79إعداديةالقوش21314نينوىذكردانى

80إعداديةالقوش21314نينوىذكرشمند سليمان شمو546514

81إعداديةالقوش21314نينوىذكراحمد محمود بالل429207

82إعداديةالقوش21314نينوىذكراري حازم حسن430653

83إعداديةالقوش21314نينوىذكرسالر سمير توما347300

ى جون حبيب430115 84إعداديةالقوش21314نينوىذكرروبير

85إعداديةالقوش21314نينوىذكرفيدل حكمت داؤد449414

د سمير بطرس449422 86إعداديةالقوش21314نينوىذكرلير

ى حسن431072 ي حسير
87إعداديةالقوش21314نينوىذكراشن 

88إعداديةالقوش21314نينوىذكرسانت مهند مانوئيل449454

89إعداديةالقوش21314نينوىذكرانجل الياس حنا449442

90إعداديةالقوش21314نينوىذكرفرست سالم عرب430768

91إعداديةالقوش21314نينوىذكرعلي احمد بالل429201

92إعداديةالقوش21314نينوىذكرادواردو مثنى نافع520443

93إعداديةالقوش21314نينوىذكرخالد وليد حسن449440

94إعداديةالقوش21314نينوىذكرسيف سمير مرشو546486

95إعداديةالقوش21314نينوىذكرنبهان يونس محمود449426

96إعداديةالقوش21314نينوىذكرجوليان نصير هرمز430719

97إعداديةالقوش21314نينوىذكرسفيان درمان رشو546507

98إعداديةالقوش21314نينوىذكرابراهيم محمد بالل347682

99إعداديةالقوش21314نينوىذكرماريو اكرم ميا546477

100إعداديةالقوش21314نينوىذكرثامر ياس بيبو546505

ى حسن428940 101إعداديةالقوش21314نينوىذكرديار حسير

102إعداديةالقوش21314نينوىذكرسيفان عادل بطرس449447

103إعداديةالقوش21314نينوىذكرهونا بادر عمانوئيل449475

104إعداديةالقوش21314نينوىذكرعزيز اسماعيل برو546497

105إعداديةالقوش21314نينوىذكرجمعه سعيد يوسف347314

106إعداديةالقوش21314نينوىذكرماريو عيىس هرمز546484

107إعداديةالقوش21314نينوىذكراونيل جنان الياس346772

108إعداديةالقوش21314نينوىذكرازل وسام هرمز430607

109إعداديةالقوش21314نينوىذكرفادي سمير توما347644

110إعداديةالقوش21314نينوىذكرمارتن بهجت اسطيفو428978

111إعداديةالقوش21314نينوىذكرماجد لقمان سليم430561

ى شوكت حبيب347355 112إعداديةالقوش21314نينوىذكرافير

113إعداديةالقوش21314نينوىذكرمحمدصديق علي احمد538458

114إعداديةالقوش21314نينوىذكرمارفن ثابت شابا428948

115إعداديةالقوش21314نينوىذكراوراها ساهر حبيب449478

116إعداديةالقوش21314نينوىذكرايمن سعيد شكر430592

117إعداديةالقوش21314نينوىذكراياد يوسف بيبو449451

118إعداديةالقوش21314نينوىذكرعبدالرحمن عدنان جاسم449399



119إعداديةالقوش21314نينوىذكرسعيد غسان سعيد449466

120إعداديةالقوش21314نينوىذكرسيفر كامل برنو346948

ون منير حميد430496 121إعداديةالقوش21314نينوىذكرمير

122إعداديةالقوش21314نينوىذكراراس خدر كريت347667

123إعداديةالقوش21314نينوىذكرموس مزاحم محمد465494

124إعداديةالقوش21314نينوىذكرحازم مصطفى حازم546508

125بكالوريوسالقوش21314نينوىذكرارام قسطنطينوس عزيز546464

126دبلومالقوش21314نينوىذكرالياس حنا بولص428834

127إعداديةالقوش21314نينوىذكراياد بطرس بيبو430805

128إعداديةالقوش21314نينوىذكرذنون فتحي صالح520446

1بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىسناء عمانوئيل حنا348741

2بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىليفيا جميل صادق529082

3بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىريموندا صباح داود430919

4بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىبلسم هرمز داؤد528622

5بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىشى لويس اسطيفو529039

6بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىرنا منصور سعيد348921

7بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىشلير فاروق بازين449371

8دبلومالقوش21314نينوىأننىالحان سليمان كوريال449366

9دبلومالقوش21314نينوىأننىهبة سمير حسن430937

ى اسام هرمز430929 10دبلومالقوش21314نينوىأننىهافير

11دبلومالقوش21314نينوىأننىكيشار جورج حنا430878

12إعداديةالقوش21314نينوىأننىساهرة وليد بطرس430886

13إعداديةالقوش21314نينوىأننىثائرة وليد بطرس500540

14إعداديةالقوش21314نينوىأننىسؤدد قيض حبيب348755

15إعداديةالقوش21314نينوىأننىرفل رفعت شمعون348883

16إعداديةالقوش21314نينوىأننىرغد منصور ميخا348943

17إعداديةالقوش21314نينوىأننىنىه هرمز عبو348707

18إعداديةالقوش21314نينوىأننىسحر ناظم هرمز348721

1بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىنانىسي لؤي حميد347977

2بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىمريم بهجت اسطيفو347883

ى حسن347857 3بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىنشين حسير

4بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىالرا جمال بولص546528

5بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىعذراء صباح يوسف546543

6بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىفينا جالل حنا429143

7بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىالنا باسم اسحاق546538

ى نصير هرمز430987 8بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىافير

ي الياس555143 9بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىان صير

10بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىرانيا حكمت ممو348294

11بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىاسمهان نعمو سليمان426582

12بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىسعاد درمان رشو449212

ى نوري بطرس546545 13بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىالفير

14بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىريفا ساهر حبيب348395

15بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىمارينا جنان بولص546525

نا مازن يونس348381 16بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىمير

17بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىسوريا سالم رشو546542

18بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىدينا نادر منصور425877

19بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىديانا جمال اوديشو449396

20بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىفان كامل حسقيل555104

21بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىفيان سليمان جندي347923

22بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىهالت اودي حسن449237



23بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىالرسا عماد عزيز430873

24بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىهدى خدر كريت348277

25بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىمريم كنعان جميل426459

ي449232
ى من  26بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىرنده بنيامير

27بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىساندي بسام كريم348071

28بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىساندرا فاضل الياس348348

29بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىسمر سمير توما348257

30بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىالنا سمير بطرس347956

31بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىمها نصير سالم429130

32بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىديانا جمعه بارسو429098

33بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىريتا عوديشو يلدا546516

نه مسعود جرجيس546526 34بكالوريوسالقوش21314نينوىأننىمير

تا بسام اسطيفو546521 35دبلومالقوش21314نينوىأننىبير

ى عامر بحو430872 36دبلومالقوش21314نينوىأننىكالير

37دبلومالقوش21314نينوىأننىايمان عبدالمجيد سلو425906

38دبلومالقوش21314نينوىأننىرونق منصور ميخا347829

39دبلومالقوش21314نينوىأننىندى جالل يوسف449284

ى لؤي حميد347869 40دبلومالقوش21314نينوىأننىنايير

41دبلومالقوش21314نينوىأننىهبه نادر ابراهيم347941

42دبلومالقوش21314نينوىأننىسارة جورج ميخا348242

43دبلومالقوش21314نينوىأننىسماح سعيد بيبو348790

ى داود الزار449388 44دبلومالقوش21314نينوىأننىروزلير

45دبلومالقوش21314نينوىأننىاسيل رعد حنا430977

تة باسم اسحاق546535 46دبلومالقوش21314نينوىأننىبير

47دبلومالقوش21314نينوىأننىفاطمه صالح يوسف347970

48دبلومالقوش21314نينوىأننىبفرين وسام هرمز430923

ي348119
ا خالد من  49دبلومالقوش21314نينوىأننىفير

50دبلومالقوش21314نينوىأننىايمان خديدة مادو449261

51دبلومالقوش21314نينوىأننىنتاليا ناظم يوسف520533

52إعداديةالقوش21314نينوىأننىساندرا نمير عيىس449251

53إعداديةالقوش21314نينوىأننىآن زهير اسطيفو528706

54إعداديةالقوش21314نينوىأننىعذراء موفق عبد546549

55إعداديةالقوش21314نينوىأننىدلير شمو خضى430933

56إعداديةالقوش21314نينوىأننىمروة محمود بالل430849

57إعداديةالقوش21314نينوىأننىمارفينا ثابت شابا430853

58إعداديةالقوش21314نينوىأننىرحمة سمير مرشو546533

59إعداديةالقوش21314نينوىأننىساره مهند مانوئيل449298

60إعداديةالقوش21314نينوىأننىرقيه يونس فتحي430953

ي528748 ي ححر 61إعداديةالقوش21314نينوىأننىهبه خير

62إعداديةالقوش21314نينوىأننىعائدة جندى رشو546558

63إعداديةالقوش21314نينوىأننىانده عامر كيكة426357

64إعداديةالقوش21314نينوىأننىمونتانا عيىس هرمز449305

65إعداديةالقوش21314نينوىأننىفرح كامل كوريا528645

66إعداديةالقوش21314نينوىأننىمينا بهجت اسطيفو347896

ى عماد حبيب348194 67إعداديةالقوش21314نينوىأننىسافير

68إعداديةالقوش21314نينوىأننىسانتا سعد جرجيس546553

69إعداديةالقوش21314نينوىأننىامنة صالح فتحي430854

70إعداديةالقوش21314نينوىأننىروى فاضل هرمز429078

71إعداديةالقوش21314نينوىأننىمنى حبيب يوسف449257

72إعداديةالقوش21314نينوىأننىديانا نادر منصور528801



73إعداديةالقوش21314نينوىأننىان كامل حسقيل520471

74إعداديةالقوش21314نينوىأننىفلورين اسعد فيلبس430868

75إعداديةالقوش21314نينوىأننىتيهان ستار يونس520480

تا بسام اسطيفو546524 76إعداديةالقوش21314نينوىأننىنير

77إعداديةالقوش21314نينوىأننىساره حنا شمعون555106

78إعداديةالقوش21314نينوىأننىماريا عماد عزيز520488

79إعداديةالقوش21314نينوىأننىرانيا راسم يوسف426315

80إعداديةالقوش21314نينوىأننىسانتا سمير ميخا449264

ى حنا546541 81إعداديةالقوش21314نينوىأننىاميليا امير

82إعداديةالقوش21314نينوىأننىديانا صباح هرمز546515

ي348369 83إعداديةالقوش21314نينوىأننىمريانا جوان صير

84إعداديةالقوش21314نينوىأننىمريانه سمير حبيب555100

ي كليانه426341
85إعداديةالقوش21314نينوىأننىرنده هانى

86إعداديةالقوش21314نينوىأننىمارين عيىس هرمز546531

87إعداديةالقوش21314نينوىأننىآن يعقوب يوسف546562

88إعداديةالقوش21314نينوىأننىماريا فريد اسطيفو546546

89إعداديةالقوش21314نينوىأننىمارسي منير حميد430887

90إعداديةالقوش21314نينوىأننىعبير سلمان ابراهيم426548

91إعداديةالقوش21314نينوىأننىسارة سعد جرجيس546555

92دبلومالقوش21314نينوىأننىانتصار سليمان الياس546540

93إعداديةالقوش21314نينوىأننىلبنى بدري هرمز425896

94إعداديةالقوش21314نينوىأننىبيداء هرمز ايشو348309

95إعداديةالقوش21314نينوىأننىمنى خوشابه اصليوة449385

96إعداديةالقوش21314نينوىأننىايمان رشيد حميد348328

ي ميخا546564
97إعداديةالقوش21314نينوىأننىمنتىه من 

98إعداديةالقوش21314نينوىأننىمنال عبد ميخا500389

1ماجستيروانة21315نينوىذكراحمد علي خلف267774

ى يونس267739 2بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد حسير

 صالح علي267793
ى 3بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحسير

4بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحازم حسن علي267845

5بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعبدهللا احمد قادر466043

ى احمد حسن267796 6بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحسير

7بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد يونس علي477184

8بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحازم جاسم احمد267820

ى شيخو267855 9بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد حسير

ى ذنون يونس477390 10بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحسير

11بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمد جاسم محمد267814

12بكالوريوسوانة21315نينوىذكرناض صالح حمودي267853

13بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمد قاسم سليمان267772

14بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعمر خطاب خلف477217

ى522421 15بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد محمد حسير

16بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعمر احمد عبدالحميد267601

17بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعبدالرافع عبدالكريم يونس267733

18بكالوريوسوانة21315نينوىذكرابراهيم علي سليمان267812

19بكالوريوسوانة21315نينوىذكرسالم جاسم محمد267791

20بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمد سلمان شعبان267594

21بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعمار ابراهيم محمود267805

22بكالوريوسوانة21315نينوىذكرخالد محمود عبدهللا267768

23بكالوريوسوانة21315نينوىذكرخالد جمعة محمود477201

ى عبدالحميد267751 24بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمسعود حسير



25بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمد عبدالحميد حسن267840

26بكالوريوسوانة21315نينوىذكرسلمان قاسم سليمان477402

27بكالوريوسوانة21315نينوىذكرطه محمد سعيد477044

 علي267736
ى 28بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعالء حسير

29بكالوريوسوانة21315نينوىذكرياش عساف حسن477058

30بكالوريوسوانة21315نينوىذكرفضل عبداللطيف عباس477166

31بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعالء خضير محمود484004

32دبلوموانة21315نينوىذكرخالد سليمان سعدو267807

ى جاسم267758 33دبلوموانة21315نينوىذكرعلي حسير

34دبلوموانة21315نينوىذكرعزيز حسن خلف267818

35دبلوموانة21315نينوىذكرفالح احمد محمد267741

36دبلوموانة21315نينوىذكرخالد محمد جهاد267749

37دبلوموانة21315نينوىذكرريان شحان ابراهيم267762

38دبلوموانة21315نينوىذكرصديق يونس خلف267848

ى267776  علي حسير
ى 39دبلوموانة21315نينوىذكرياسير

40دبلوموانة21315نينوىذكرطه رجب محمد466053

41دبلوموانة21315نينوىذكرخليل ابراهيم حسن267746

42دبلوموانة21315نينوىذكرعلي بالل احمد267603

ى267731 43دبلوموانة21315نينوىذكرفخري محمود حسير

44دبلوموانة21315نينوىذكرعبدهللا بالل احمد267782

ى رجب267779 45دبلوموانة21315نينوىذكرعلي حسير

46دبلوموانة21315نينوىذكرابراهيم يونس احمد267798

ى267837 47دبلوموانة21315نينوىذكرعمر شيخو حسير

48دبلوموانة21315نينوىذكرعماد بشير يونس267787

49إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد صالح علي466035

50إعداديةوانة21315نينوىذكرعبدهللا محمود عبدهللا267755

ى شيخو267786 51إعداديةوانة21315نينوىذكرعلي حسير

ى541231 52إعداديةوانة21315نينوىذكرقضي محسن حسير

53إعداديةوانة21315نينوىذكرشحان ابراهيم حمو267765

ى خلف522437 54إعداديةوانة21315نينوىذكريونس حسير

55إعداديةوانة21315نينوىذكرصالح سعيد خلف267843

ى267767 1بكالوريوسوانة21315نينوىذكريوسف محمد حسير

ى267754 2بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعبدهللا محمد حسير

3بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحامد احمد حامد267821

4بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمد وعد محمود267616

5بكالوريوسوانة21315نينوىذكربشار نجم حسن267851

6بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمود ادريس محمود267692

7بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمروان عبدهللا احمد267724

8بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمود حسن سعدون267713

9بكالوريوسوانة21315نينوىذكرنكتل عبدالجليل عبدالعزيز466040

10بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعمر احمد خلف267769

11بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحسن علي خلف267780

12بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمود احمد جمعة267677

13بكالوريوسوانة21315نينوىذكريونس احمد علي267802

14بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمد عبدالعزيز يونس267673

15بكالوريوسوانة21315نينوىذكرجاسم احمد سليمان476977

16بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعبدهللا احمد فتحي267629

17بكالوريوسوانة21315نينوىذكرزياد محمود قدوري267625

18بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعلي عبدالرحمن عبدالحميد267675

19بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعلي محمد عباس267806



20بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعلي رمضان سليمان267607

21بكالوريوسوانة21315نينوىذكرجواد صالح خليل267674

22بكالوريوسوانة21315نينوىذكريونس صالح جاسم477007

23بكالوريوسوانة21315نينوىذكرابراهيم محمد يونس466013

24بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمد يونس محمود267737

25بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمود خليل جمعة476989

26بكالوريوسوانة21315نينوىذكرفتحي ابراهيم فتحي267636

27بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعبدهللا محمد سعيد267690

28بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد خالد محمد483992

 علي267653
29بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد خضى

ى جهاد267833 30بكالوريوسوانة21315نينوىذكرنواف حسير

31بكالوريوسوانة21315نينوىذكرسليمان داود سليمان267847

ى سعيد قادر267658 32بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحسير

33بكالوريوسوانة21315نينوىذكرحسن علي حسن466045

34بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد عائد يونس267726

35بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد خالد احمد267704

36بكالوريوسوانة21315نينوىذكراحمد عبدالوهاب يونس267718

37بكالوريوسوانة21315نينوىذكرصالح محمود خلف267623

38بكالوريوسوانة21315نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد267757

39دبلوموانة21315نينوىذكرابراهيم نجم حسن267691

40دبلوموانة21315نينوىذكرهاشم جمعة محمود477816

41دبلوموانة21315نينوىذكرسالم جاسم احمد267689

42دبلوموانة21315نينوىذكراحمد بشير عساف267734

43دبلوموانة21315نينوىذكربارق محمد ابراهيم477000

44دبلوموانة21315نينوىذكرمحمد علي رجب267719

45دبلوموانة21315نينوىذكرعمر حسن محمد477482

ى شيخو477581 46دبلوموانة21315نينوىذكرابراهيم حسير

47دبلوموانة21315نينوىذكرياش شاكر حسن267612

ي سعدو267817 48دبلوموانة21315نينوىذكرمنصور غرنر

49دبلوموانة21315نينوىذكراحمد رجب يونس477107

50دبلوموانة21315نينوىذكرعبدالحميد محمود يونس267715

51إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد علي محمد267795

52إعداديةوانة21315نينوىذكرمهدي صالح جاسم465941

53إعداديةوانة21315نينوىذكرابراهيم فيصل سليمان267618

54إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد محمود احمد477027

55إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمود طارق جاسم267717

56إعداديةوانة21315نينوىذكركرم فالح جارهللا267711

ى484007 57إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد علي حسير

58إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد عبدالكريم يونس267729

59إعداديةوانة21315نينوىذكركمال خلف حسن466032

60إعداديةوانة21315نينوىذكرعمر خليل جمعة267777

61إعداديةوانة21315نينوىذكرانور محمد عبدهللا267638

ى465923 62إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد فيصل حسير

ى احمد267600 63إعداديةوانة21315نينوىذكرخضى حسير

64إعداديةوانة21315نينوىذكرحسن خلف حسن267686

65إعداديةوانة21315نينوىذكرعمر عبدالرحمن عبدالحميد267709

66إعداديةوانة21315نينوىذكرعمار محمد محمود267698

67إعداديةوانة21315نينوىذكريونس جاسم محمد484000

 علي267813
ى ى حسير 68إعداديةوانة21315نينوىذكرياسير

69إعداديةوانة21315نينوىذكراياد علي سليمان466011



70إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد جمعة احمد465968

71إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمود سعيد محمود267617

72إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد راكان محمود465917

73إعداديةوانة21315نينوىذكرفارس حسن محمود267789

74إعداديةوانة21315نينوىذكرقبيس احمد جمعة267740

75إعداديةوانة21315نينوىذكربكر فارس احمد465919

76إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد محمد علي466034

77إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد داود سليمان466039

78إعداديةوانة21315نينوىذكرسفيان سعد خضير484002

79إعداديةوانة21315نينوىذكرعمر ابراهيم علي267683

80إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد صالح خلف267825

81إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد علي علي465981

82إعداديةوانة21315نينوىذكرصالح محمد جمعة267730

83إعداديةوانة21315نينوىذكررياض محمد احمد465938

84إعداديةوانة21315نينوىذكرابراهيم عبدهللا احمد267606

85إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمود علي رجب267676

86إعداديةوانة21315نينوىذكرايمن مجول احمد267561

87إعداديةوانة21315نينوىذكروعدهللا مصطفى يونس267622

88إعداديةوانة21315نينوىذكرعبدالعزيز عبدهللا احمد466037

ى صالح267800 89إعداديةوانة21315نينوىذكروعدهللا حسير

90إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد حميد محمود466023

ى جهاد465944 91إعداديةوانة21315نينوىذكرعدنان حسير

ى267696 92إعداديةوانة21315نينوىذكرعبدهللا محمد حسير

93إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد خليل ابراهيم466021

94إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمود صالح جاسم477020

ي حسن267620 95إعداديةوانة21315نينوىذكرفيصل ححر

96إعداديةوانة21315نينوىذكرصالح فارس محمود483995

97إعداديةوانة21315نينوىذكريحنر حازم سعيد267643

ى خلف465996 98إعداديةوانة21315نينوىذكرعلي حسير

99إعداديةوانة21315نينوىذكروليد خالد محمد علي466002

100إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد صالح محمد267819

101إعداديةوانة21315نينوىذكروليد محمد عبيد267671

ئ محمد سليمان267747 102إعداديةوانة21315نينوىذكرمصطفى

103إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد فخرالدين يونس465935

104إعداديةوانة21315نينوىذكريونس عبدهللا طالب267694

105إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد محمد سليمان267750

106إعداديةوانة21315نينوىذكروليد عبدالحميد جارهللا267827

107إعداديةوانة21315نينوىذكرعبدهللا خليل محمد267759

108إعداديةوانة21315نينوىذكرعماد عبدهللا محمد267597

109إعداديةوانة21315نينوىذكرسلوان عبدالعزيز يونس477036

110إعداديةوانة21315نينوىذكرغازي فيصل جاسم465932

111إعداديةوانة21315نينوىذكرعلي فاضل محمد465998

ى477358 112إعداديةوانة21315نينوىذكراسماعيل ابراهيم ياسير

113إعداديةوانة21315نينوىذكرظاهر غانم عبدالحميد267808

114إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد مقداد خطاب267598

115إعداديةوانة21315نينوىذكرزياد صالح جاسم522470

116إعداديةوانة21315نينوىذكرعمر احمد محمود465963

117إعداديةوانة21315نينوىذكربحر عماد سعيد267720

ى267687 118إعداديةوانة21315نينوىذكرعدنان محمد حسير

119إعداديةوانة21315نينوىذكريونس احمد حامد466026



120إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد خليل جمعة267773

121إعداديةوانة21315نينوىذكرحسن سعيد قادر267647

122إعداديةوانة21315نينوىذكرمحسن احمد صالح267703

ى267783 ى عويد حسير 123إعداديةوانة21315نينوىذكرحسير

124إعداديةوانة21315نينوىذكرزكريا عبدالكريم يونس267682

ى يونس محمود267763 125إعداديةوانة21315نينوىذكرياسير

126إعداديةوانة21315نينوىذكرهاشم محمد سالم267568

127إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمود فاضل محمد466000

ى267667 128إعداديةوانة21315نينوىذكرايش محمود حسير

129إعداديةوانة21315نينوىذكراحمد خليل محمد267609

130إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد خضى يونس267803

131إعداديةوانة21315نينوىذكرعلي فتحي يونس267785

132إعداديةوانة21315نينوىذكرامجد رمضان سليمان466048

133إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمود وليد محمود466018

134إعداديةوانة21315نينوىذكرجهاد وليد محمود466028

135إعداديةوانة21315نينوىذكرعماد احمد جمعة267721

 علي267590
ى 136إعداديةوانة21315نينوىذكرعلي حسير

ى267661 137إعداديةوانة21315نينوىذكرخالد شيخو حسير

ى267663 138إعداديةوانة21315نينوىذكرايمن محمود حسير

139إعداديةوانة21315نينوىذكرعلي احمد صالح267699

140إعداديةوانة21315نينوىذكرعبدالودود عبدهللا احمد466030

141إعداديةوانة21315نينوىذكرعبدالرحمن صالح خليل465971

142إعداديةوانة21315نينوىذكربالل صخر بشير267648

143إعداديةوانة21315نينوىذكرسعد وعد محمود267811

ى ابراهيم محمد267707 144إعداديةوانة21315نينوىذكرتحسير

ئ اسماعيل267680 145إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد يحنر

146إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد عبدالوهاب يونس267722

147إعداديةوانة21315نينوىذكرياش محمد محمود267593

148بكالوريوسوانة21315نينوىذكرعبدهللا داود سليمان522459

149دبلوموانة21315نينوىذكرفاروق عبدالقادر صالح267771

150دبلوموانة21315نينوىذكرطالل يونس حمودي267624

151إعداديةوانة21315نينوىذكرشاكر محمود علي522443

ى عبدهللا465913 152إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد حسير

153إعداديةوانة21315نينوىذكرمحسن محمد جاسم267633

154إعداديةوانة21315نينوىذكرعبدالحكيم محمد علي267615

155إعداديةوانة21315نينوىذكرعلي سعيد معيوف267628

156إعداديةوانة21315نينوىذكرمحمد محمود عبدالرحمن522448

157إعداديةوانة21315نينوىذكرعدنان محمد عبدالحميد267635

ى267630 158إعداديةوانة21315نينوىذكرعبدهللا محمد حسير

1بكالوريوسوانة21315نينوىأننىهبة محمود خلف267835

2بكالوريوسوانة21315نينوىأننىهالة محمود خلف267829

3بكالوريوسوانة21315نينوىأننىرافدة عساف حسن477042

4بكالوريوسوانة21315نينوىأننىرويده حسن محمود267832

5دبلوموانة21315نينوىأننىعزيزه عبدهللا محمود267839

6دبلوموانة21315نينوىأننىامال فتحي يونس267823

7إعداديةوانة21315نينوىأننىعيدة سعدو احمد267841

1بكالوريوسوانة21315نينوىأننىاسماء صالح خلف267830

2بكالوريوسوانة21315نينوىأننىاالء عدنان محمد267664

3بكالوريوسوانة21315نينوىأننىنشين محسن علي267656

 محسن علي267577
ى 4بكالوريوسوانة21315نينوىأننىياسمير



5بكالوريوسوانة21315نينوىأننىسندس صالح خلف267574

6بكالوريوسوانة21315نينوىأننىفاطمة حامد صالح267578

ى267576 7بكالوريوسوانة21315نينوىأننىنشين علي حسير

8بكالوريوسوانة21315نينوىأننىمريم محمود خلف477951

9بكالوريوسوانة21315نينوىأننىميعاد عباس احميد494266

10بكالوريوسوانة21315نينوىأننىهاجر يونس محمود492455

11دبلوموانة21315نينوىأننىنورة احمد رشيد477976

12دبلوموانة21315نينوىأننىغزوة احمد فتحي267650

13دبلوموانة21315نينوىأننىغالية محمود خلف477891

14دبلوموانة21315نينوىأننىشيماء خليل جمعة448862

ي محمد يونس267588
15دبلوموانة21315نينوىأننىتاضى

16دبلوموانة21315نينوىأننىعبير حىمي حسن267564

17دبلوموانة21315نينوىأننىمنال احمد رشيد477462

18دبلوموانة21315نينوىأننىفاطمة حسن خلف267670

19إعداديةوانة21315نينوىأننىخولة جمعة خليل267570

20إعداديةوانة21315نينوىأننىرحمة عدنان محمد267565

21إعداديةوانة21315نينوىأننىرحاب صالح خلف267672

22إعداديةوانة21315نينوىأننىزهراء خالد محمد466009

23إعداديةوانة21315نينوىأننىايمان يونس علي465945

24إعداديةوانة21315نينوىأننىمروة عبدالعزيز يونس267573

25إعداديةوانة21315نينوىأننىوعد صالح احمد466016

26إعداديةوانة21315نينوىأننىميش جمعة عمر466050

27إعداديةوانة21315نينوىأننىايمان محمود جاسم465993

28إعداديةوانة21315نينوىأننىميعاد رمضان سليمان465997

ى خضى267645 29إعداديةوانة21315نينوىأننىزهراء حسير

30إعداديةوانة21315نينوىأننىرشيدة صالح خليل465984

31إعداديةوانة21315نينوىأننىنجالء صالح محمد466008

32إعداديةوانة21315نينوىأننىسمر غانم عبدالحميد267572

33إعداديةوانة21315نينوىأننىمها خالد عزالدين267596

34إعداديةوانة21315نينوىأننىغفران محمود جاسم267591

ى رجب477878 35إعداديةوانة21315نينوىأننىصفاء حسير

36إعداديةوانة21315نينوىأننىامنه عبدالجليل عبدالعزيز465991

37إعداديةوانة21315نينوىأننىعدلة صالح خليل465976

38إعداديةوانة21315نينوىأننىاشاء خليل ابراهيم465988

39إعداديةوانة21315نينوىأننىغفران عباس احميد494267

40إعداديةوانة21315نينوىأننىرحمة سالم احمد465990

ى465972 41إعداديةوانة21315نينوىأننىاسماء شيخو حسير

42إعداديةوانة21315نينوىأننىحليمه احمد عبدالعزيز466005

43إعداديةوانة21315نينوىأننىامل بشير محمود267646

44إعداديةوانة21315نينوىأننىاية عدنان محمد267660

45إعداديةوانة21315نينوىأننىايمان حردان سليمان267666

46إعداديةوانة21315نينوىأننىامنة محمود يونس267654

47إعداديةوانة21315نينوىأننىامل عباس احميد494265

ى259688 1ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكرمحمد جميل حسير

2ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكرابراهيم عبدالرحمن محمد259511

3ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عطاهللا احمد310618

ى448411 4ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكروليد عبد ياسير

5ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكرزاهر خضير حمادي495276

ى310649 6ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكرعلي سليمان حسير

7ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكرهشام ابراهيم سليمان448386



8ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكرياش نذير يونس448414

9دبلوم عاليالرشيدية71316نينوىذكراحمد اسماعيل رشيد448388

10بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود عبدهللا احمد448398

ى259776 11بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرجابر مجيد حسير

12بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود اسماعيل محمد259445

13بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي عبدالجبار علي393464

ى310652 14بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي كاظم حسير

15بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي عبدالسالم طاهر504087

16بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد فاضل عباس259529

17بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالجبار احمد عمر394426

18بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرفيصل ابراهيم خضى259798

19بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرنشوان عبدالسالم عبدهللا393785

20بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراسامة اكرم عزيز259717

21بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالستار احمد يونس493921

ى527100 22بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد احمد حسير

23بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحميد سعيد جاسم520330

24بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكربشير بشير محمد259559

25بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد عطاهللا احمد298041

ي خليل525693
26بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد هانى

27بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرخليل عباس جاسم310657

 علي494361
ى 28بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي حسير

29بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرشنول قاسم عبدالكريم394143

30بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرفتحي عبدهللا فتحي448395

31بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرشعالن محمود محمد310616

32بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحازم احمد جاسم448391

33بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمار سالم جرجيس495146

34بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالجبار شالش310683

35بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعباس احمد عبدهللا296621

ى393980 36بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد يونس حسير

37بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمر مؤيد عمر448360

38بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحازم ذنون ذياب448404

39بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى محمدنوري مصطفى393407

40بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرصفاء علي اكير صالح251128

41بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريوسف عبدهللا محمد520355

42بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد بشير عبدالرحمن258996

ى520350 ى امير 43بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعدنان حسير

44بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريونس صالح علي394039

45بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد ابراهيم اسماعيل259658

46بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا محمود خضى527103

47بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبيد خلف520340

48بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرسالم ذنون ذياب259770

49بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمار فاضل حسن394232

50بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرطه محمود احمد393736

51بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد نواف جاسم259429

52بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمد محمود448379

53بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرجاسم علي جاسم520339

54بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعباس عبدالقادر عثمان520329

55بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود عبدهللا محمد520360

56بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرريان فيصل اسماعيل259730

57بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعادل نبيل احمد466368



ى صالح393317 58بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرياش حسير

59بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد خضى خلف466363

 علي393264
ى 60بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد محمدامير

61بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرطاهر علي محمود466380

ى448372 62بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمار موس حسير

63بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود جارو فتحي394210

64بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي حسن عبدالغفور448484

65بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمزاحم صالح دبون259735

66بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالرحمن شالش394290

ى وعد سعدهللا393566 67بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحسير

68بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد سالم احمد310663

69بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعباس عادل مصطفى259680

70بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريلدرم صديق بكر448393

71بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكروليد عبدالكريم يونس393300

72بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكررمضان محمد محمود310634

73بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرصباح محسن عبدي310632

74بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد صالح جارو466454

75بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرزيد علي عبدالجبار393504

76بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرنشات اسماعيل فاضل310677

77بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراياد يونس مصطفى310638

78بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد راكان محمود394412

79بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراسامة جاسم محمد500710

80بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعادل اسماعيل ابراهيم500681

81بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرالياس مصطفى الياس394438

82بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد خليل حسن448409

83بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمظفر منذر محمدصالح543746

84دبلومالرشيدية71316نينوىذكرجاسم محمد حسن448401

ائيل هاشم259402 85دبلومالرشيدية71316نينوىذكرفيصل جير

ى466370 86دبلومالرشيدية71316نينوىذكرثامر ماجد امير

ي عبدالقادر عبدهللا394269
87دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعبدالغنى

88دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعبدالكريم قاسم عبدالكريم394254

ى صادق310611 89دبلومالرشيدية71316نينوىذكررغد عبدالحسير

90دبلومالرشيدية71316نينوىذكرصالح احمد ابراهيم310680

91دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمد حامد احمد259701

92دبلومالرشيدية71316نينوىذكرخالد محمد عبدهللا259755

93دبلومالرشيدية71316نينوىذكررياض عبدهللا محمود393251

94دبلومالرشيدية71316نينوىذكرغانم سعيد معيوف448731

95دبلومالرشيدية71316نينوىذكررسول حبيب محمد259791

96دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعقيل الياس خضى494484

97دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعبدالرحمن اسماعيل رشيد448367

98دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمد ذياب ابراهيم259457

ى جاسم543748 99دبلومالرشيدية71316نينوىذكرقحطان ياسير

هللا ابراهيم علي310621 100دبلومالرشيدية71316نينوىذكرخير

101دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعباس محمد نايف259585

102دبلومالرشيدية71316نينوىذكرسعدهللا احمد ابراهيم259414

103دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعبدالعزيز عبدالرحمن احمد543766

104دبلومالرشيدية71316نينوىذكرصالح احمد محمد393964

105دبلومالرشيدية71316نينوىذكرتيمور عبدالحليم خليل494316

106دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمهند فيصل ابراهيم393231

107دبلومالرشيدية71316نينوىذكراحمد جاسم محمد259708



108دبلومالرشيدية71316نينوىذكريونس محمود محمد448383

109دبلومالرشيدية71316نينوىذكررامي احمد علي448373

110دبلومالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمود فارس310674

111دبلومالرشيدية71316نينوىذكراثير احمد فاضل259782

112دبلومالرشيدية71316نينوىذكركرم صالح عبدهللا393389

113دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمد توفيق حياوي394013

114دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمد طه محمود520344

115دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمد يونس ظاهر394454

116دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعلي سمير ابراهيم448359

117دبلومالرشيدية71316نينوىذكراحمد رعد مصطفى310636

118دبلومالرشيدية71316نينوىذكرياش وعدهللا محمد448363

119دبلومالرشيدية71316نينوىذكرابراهيم محمود فارس259494

120دبلومالرشيدية71316نينوىذكرسليمان نوري سليمان259474

121دبلومالرشيدية71316نينوىذكرصهيب تاج الدين خليل259725

122دبلومالرشيدية71316نينوىذكرارشد جعفر احمد310656

123دبلومالرشيدية71316نينوىذكرهاشم محمود فارس310675

124إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرماهر نذير جالل466374

ي ساعد520358
125إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسعد عونى

126إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرجاسم محمد حسن393938

127إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد ماالهلل عبدالقادر527112

128إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح مصطفى عبدالرحمن494495

129إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرايوب اسماعيل محمدعلي520359

130إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعصمت علي نوري394191

131إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح ايوب صالح310629

132إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرنذير محمود محمد259670

133إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر خطاب محمد259390

134إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد شهاب احمد259361

135إعداديةالرشيدية71316نينوىذكررعد عبدالصمد فتحي394348

136إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعباس علي الياس546874

137إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسن ادريس سعيد503959

1ماجستيرالرشيدية71316نينوىذكرهشام خالد يونس394477

2بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي احمد عبدهللا395559

3بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرنبيل رعد محمود296586

4بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرسعد يحنر سليمان260080

ى عبد448499 5بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرنواف تحسير

6بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود عبدالرحمن شالش260535

 محمد علي448697
ى 7بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمعي 

8بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحيدر شهيد غانم260658

ى احمد مصطفى355584 9بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحسير

10بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرياش يونس محمد503977

11بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريحنر مهدي ضائع503949

12بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد حبيب محمد520312

13بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمكرم فتحي فاضل259920

14بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى احمد سعيد448791

15بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالرزاق علي عبدهللا395322

16بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعدنان عادل مصطفى448669

17بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد عبدالجبار شالش527023

18بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود احمد حسن261104

19بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد احمد حمدون259990

ى احمد448764 20بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد حسير



21بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريونس وعدهللا محمد296480

22بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمدحت محمدعلي يونس261452

23بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمار يونس ناض394656

الدين448776 24بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرهاشم علي خير

ى494370 25بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمر محمدسعيد حسير

26بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمر عبدهللا محمد261317

 علي448714
ى 27بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرابراهيم حسير

28بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد خضى الياس546879

29بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحب خليل حسن543742

30بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمر يونس خليل466366

ى هاشم محمد448427 31بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحسير

32بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرفتحي عبدهللا يونس261288

33بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحسن يونس سلطان260740

34بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرقتيبة سالم محمدسعيد448761

35بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمر جليل هاشم260060

36بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمنير صالح حسن259975

37بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي جاسم حسن448677

38بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمظفر حمزة عباس448425

39بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا احمد محمد261978

40بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد احمد مسلم448801

41بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا صالح عبدهللا395230

42بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرفارس خضى صالح395245

43بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد ميش هاشم520326

44بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرسليم محمد رشيد448795

45بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريوسف عمر فاضل260625

ى خلف448721 46بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالقادر حسير

47بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرصالح حسن علي259869

48بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرفاضل عباس محمدعلي261220

49بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعالء محمد حسن448514

50بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمار جاسم محمد393438

51بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكروليد محمود محمد260109

52بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرابراهيم حسن محمد395288

ى هاشم397687 53بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكروليد ياسير

54بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد خضى خلف394926

55بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمثنى عبدالكريم محمديونس395187

56بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد زيدان عثمان259849

57بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحسام خليل طالب260420

58بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمقداد علي محمود297403

59بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد احمد محمد طاهر297208

60بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرسعيد حميد عبدهللا355978

ف محمد علي448420
61بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراشر

ى حامد520335 62بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي حسير

63بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدي حسن عبدي261303

64بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمر رفاع محمد493565

65بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريوسف عبدالعزيز ابراهيم293176

66بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالهادي علي خليل260029

67بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعالء عبدالكريم محمد493561

68بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرديار قتيبة غانم393879

69بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي صالح سفر448704

70بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحفوظ نايف عبدالقادر448593



71بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد مصطفى عبدالغفور261437

72بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي سالم علي260487

ى طه259931 73بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد ياسير

74بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي عبدهللا محمود392137

75بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرنجم خضير عبدهللا448416

ى جاسم260591 76بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد ياسير

77بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمروان خالد اسماعيل259879

78بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالعزيز عمر حسن503968

79بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدهللا حسن503954

80بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد محمود صالح520324

81بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرسالم خلف يونس260502

ى خليل503997 82بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمار حسير

83بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمد جاسم296536

84بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمهند طه محمود261270

85بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعماد طه يونس520322

86بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكربالل قتيبة غانم392171

87بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعماد ناظم ضائع310717

88بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرماهر حمزه راشد527016

89بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرغسان اسماعيل فاضل355541

90بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمد علي392211

91بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكروسام داود سليمان546891

92بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد يوسف احمد393149

93بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمر سمير ابراهيم448804

ى طه260712 94بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرارشد ياسير

95بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحذيفة ميش هاشم466395

96بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد صديق عزيز520331

97بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرراكان علي محمود260148

98بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرثامر محمود محمد448584

99بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمصعب اسماعيل عبدي296506

100بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرانمار نوفل حسن261262

101بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمود ابراهيم503956

102بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرامجد محسن محمد سعيد260070

103بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالكريم صالح علي259862

104بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود عبدالموجود ذياب297420

105بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكروسام محمد جاسم259821

106بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمار عبدالعزيز صالح356225

107بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراسامة جاسم محمد297853

108بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرهشام محمود محمد260931

109بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود عبدالرزاق ابراهيم297144

110بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعمر احمد فتحي520317

111بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمود طه عبدهللا393210

ى520323 112بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد سطام بنيامير

113بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرحسن خليل حسن448784

114بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرقيس صالح يونس540119

115بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرريان احمد علي527108

116بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمهند عبدالواحد محمود261374

117بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكررعد محمود يوسف392180

ي260856
118بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراحمد سعد عونى

119بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكررضوان علي موس261611

120بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكركهالن محمد كهالن356628



121بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالجليل عباس محمود260527

122بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعلي راكان محمود466405

123بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريوسف عبدالساجد خليل520325

124بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرامجد احمد اسعد448698

ى260602 125بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكراسامة ربيع حسير

126بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرمحمد كاظم حبيب466408

127بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكريونس عبدهللا محمد297359

128بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرجاسم محمد احمد310735

129بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرياش محمد بالل310739

130بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرفالح حسن مصطفى395078

131دبلومالرشيدية71316نينوىذكراحمد عبدالسالم عبدهللا392150

132دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمود طه محمد260965

133دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعبدالعزيز احمد ابراهيم448707

134دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمد رمضان محمود395375

135دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمجيد حميد حسن355953

136دبلومالرشيدية71316نينوىذكرامير كريم قاسم297973

137دبلومالرشيدية71316نينوىذكراحمد حامد احمد392077

138دبلومالرشيدية71316نينوىذكراحمد هاشم محمد448716

139دبلومالرشيدية71316نينوىذكرياش عباس محمود397673

140دبلومالرشيدية71316نينوىذكرهيثم ابراهيم حسن497259

141دبلومالرشيدية71316نينوىذكررياض احمد علي527033

142دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعلي يونس ناض296522

143دبلومالرشيدية71316نينوىذكرهاشم حسن محمد394626

144دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعلي عبدهللا اسعد527027

145دبلومالرشيدية71316نينوىذكرفيصل يوسف احمد393165

146دبلومالرشيدية71316نينوىذكروسام فاضل محمد520332

147دبلومالرشيدية71316نينوىذكرسيف الدين صالح زينل448758

148دبلومالرشيدية71316نينوىذكررعد عطية ذنون448518

149دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعبدالقادر محمد عبيد397655

150دبلومالرشيدية71316نينوىذكرصالح طه عبدهللا392253

151دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعمر اسماعيل احمد448674

152دبلومالرشيدية71316نينوىذكربشار جاسم محمد560080

ى298139 153دبلومالرشيدية71316نينوىذكرزيدون محمد حسير

ى خليل448788 154دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعمر حسير

155دبلومالرشيدية71316نينوىذكربراق قاسم حبيب296739

156دبلومالرشيدية71316نينوىذكرصالح محسن عبدي448530

ى503969 ف رياض ياسير 157دبلومالرشيدية71316نينوىذكراشر

158دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعزت ثامر فتحي520334

159دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى فتحي مصطفى310689

160دبلومالرشيدية71316نينوىذكرصباح محمد الياس310686

161دبلومالرشيدية71316نينوىذكرحسن يحنر قاسم466382

162دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالرزاق ابراهيم310701

163دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعبدالرحمن علي عبدهللا395348

164دبلومالرشيدية71316نينوىذكريحنر مؤيد عبدالحميد464709

165دبلومالرشيدية71316نينوىذكرجسام محمد عطاهللا494337

166دبلومالرشيدية71316نينوىذكراسامة صالح محمد259836

167دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعالء غانم محو261153

168دبلومالرشيدية71316نينوىذكرمحمد فيصل اسماعيل261800

169دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعهد فيصل عباس448812

170دبلومالرشيدية71316نينوىذكرابراهيم عبدالرحمن نوري308515



ي عبدالرحمن520336 171دبلومالرشيدية71316نينوىذكروسام محمدخير

172دبلومالرشيدية71316نينوىذكرنوزت عباس فاضل259909

173دبلومالرشيدية71316نينوىذكراحسان عادل حسن466434

174دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا466390

175دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعمر احمد حسن261683

176دبلومالرشيدية71316نينوىذكرباسم فاروق جاسم394822

177إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي355204

178إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالهادي علي448611

179إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمود طه احمد259960

180إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالباسط عبدهللا448609

181إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى هاشم يونس296419

182إعداديةالرشيدية71316نينوىذكروليد خالد رمضان395904

183إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالمجيد حميد261946

184إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريحنر صديق سفر354761

185إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي محمد سليمان260572

186إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسامي محمد رشيد546892

187إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرباسل علي اكير نايف540382

188إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد صالح جابر310733

189إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراسماعيل عبدالقهار محمد354978

190إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمار خليل خلف546873

191إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد محمود فتحي393110

192إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرزياد محمد احمد448712

193إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرانور عبدالقهار محمد260907

194إعداديةالرشيدية71316نينوىذكروسام خليل خلف296130

195إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمد جاسم296574

196إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحردان سالم محمدسعيد466422

197إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرابراهيم محمود احمد260561

198إعداديةالرشيدية71316نينوىذكروسام عدنان احمد555606

199إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريوسف عبدالكريم محمد543761

200إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخليل صالح يونس494376

201إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرارشد احمد علي534596

202إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعثمان مصلح احمد540383

ي527021 203إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح محسن ححر

ى صالح يونس356591 204إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرياسير

ى466465 205إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريونس سعيد شاهير

206إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسعد عطية ذنون546860

207إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحيالدين نوري محيالدين543753

208إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصفوان هاشم يونس546903

209إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرياش عبداللطيف قاسم354827

210إعداديةالرشيدية71316نينوىذكررضوان فيصل اسماعيل296475

211إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسعيد هاشم محمد448694

212إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريونس علي خليل296752

يف غانم493616 213إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر محمدشر

ى عباس261064 214إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي حسير

215إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرايمن عقيل جعفر448574

216إعداديةالرشيدية71316نينوىذكربكر نايف عبدالقادر448590

217إعداديةالرشيدية71316نينوىذكربدر صالح مصطفى448510

218إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرزالل ذنون يونس448474

219إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح ابراهيم حسن466377

220إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصهيب احمد فتحي503958



ى396042 ى شاهير 221إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد حسير

222إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالودود ابراهيم محمود297498

223إعداديةالرشيدية71316نينوىذكركرم انور محمود540197

224إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمار علي اكير نايف482321

225إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريونس توفيق حياوي448500

226إعداديةالرشيدية71316نينوىذكركهالن محمد احمد355838

227إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمدسعيد صالح448506

228إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرربيع اسماعيل احمد448816

229إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعزام ابراهيم عبدالرحمن448566

230إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا نواف صالح448778

231إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراركان فيصل اسماعيل546898

232إعداديةالرشيدية71316نينوىذكروليد خالد غانم259809

233إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرفيصل احمد عيدان546862

234إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراسامة سعدهللا سالم355627

235إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخليل محمد حامد395983

236إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي طارق محمدنوري261839

237إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعزام وعدهللا عبدالرحمن448524

238إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد احمد عبدهللا448596

ي466371
ي اكرم عبدالغنى

239إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالغنى

240إعداديةالرشيدية71316نينوىذكروليد ابراهيم سالم466391

241إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمهند خالد محمدعلي397718

242إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد سليمان احمد310714

243إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراسعد عبدالقهار محمد355023

244إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراكرم حمزة احمد448766

245إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد مال هللا احمد296815

246إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراسعد محمود سعيد296615

247إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح عبدالكريم يونس296664

248إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد عبد محمود356312

249إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر صديق عزيز520337

250إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمد حازم546902

251إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرنبيل زكي احمد448690

252إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرماهر وعد احمد310704

253إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي كامل فاضل466458

254إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد555144

255إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمود فالح حسن355637

256إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى محمد سليمان527106

257إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالرحمن شكر محمود466357

ى546867 258إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرياش خضى حسير

259إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالستار علي عبدالجبار296656

260إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد عبدالكريم يونس354910

ى526969 261إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد خالد حسير

 علي محمود520319
ى 262إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسير

263إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد مروان سعيد466417

264إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي احمد يونس448719

265إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر بشار احمد296466

266إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرارشد احمد محمد298213

267إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرتيسير عمار عبدالعزيز498661

268إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد عبدالعزيز جعفر546864

ى297382 269إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد احمد حسير

270إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبيدة محسن يونس555090



271إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرواثق يونس احمد448688

272إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد هيثم جمعة448504

273إعداديةالرشيدية71316نينوىذكروليد عبدالعزيز صالح296898

274إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمدين حمود جدعان539809

275إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد اسماعيل ابراهيم355360

276إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد اسماعيل خليل448623

277إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصياغ خالد حامد448651

278إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرذوالفقار احمد فخرالدين448773

279إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسن محمديونس طاهر520321

280إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى محمد احمد543769

281إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخالد وليد ابراهيم448502

282إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا يونس محمد527113

ى397538 ى شاهير 283إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسن حسير

ى عبد356493 284إعداديةالرشيدية71316نينوىذكركرم تحسير

285إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد سليمان احمد298181

286إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي محمود ابراهيم355030

287إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالكريم سائع546899

ى ابراهيم يونس543760 288إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسير

289إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى خليل عباس355782

ى527038 ى طالل حسير 290إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسير

291إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالغفور مصطفى عبدالغفور261420

292إعداديةالرشيدية71316نينوىذكربسام ابراهيم عبدالرحمن448562

293إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريوسف محمد يونس546889

294إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالقادر ابراهيم عبدالقادر354902

295إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي فيصل جاسم260098

 ابراهيم محمدعلي448555
ى 296إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسير

297إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسن احمد خليل448701

298إعداديةالرشيدية71316نينوىذكررعد خضى خلف448798

ي448645
299إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبداالله عبدالغنى

300إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد خالد محمد296174

الدين392227 الدين علي خير 301إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخير

ى نبيل احمد546885 302إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسير

303إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسبهان احمد فتحي296981

304إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد يونس ابراهيم261169

305إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرقاسم محمد فاضل448496

306إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريوسف يونس سلطان395526

307إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريوسف احمد محمد448616

308إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسعدون نافع سعدون395615

ف عبدهللا فتحي356182 309إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراشر

310إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمار خالد خليل393842

311إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمود عبدالجبار شالش520333

312إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرهشام اديب مصطفى448536

313إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي عماد محمد527008

314إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرانمار وعد احمد355897

315إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد خليل جاسم546887

316إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخليل احمد خليل355659

317إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح جمعة عيىس355368

318إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرارشد عبدالجليل صالح297661

319إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد نواف سليمان546863

320إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد سعدهللا فتحي356468



321إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمعن يحنر قاسم543749

322إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرزيد محمود فارس354462

323إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي عواد محمود448531

324إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد شكر محمود543754

325إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد صديق عزيز527043

326إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراسامة محي الدين غانم448431

327إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح امجد صالح298160

328إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخالد وليد رمضان543759

329إعداديةالرشيدية71316نينوىذكروليد خالد خليل394495

330إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي يعقوب يوسف448629

331إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريونس صالح موس466420

332إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي سعد صالح296354

333إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر هاشم خليل466424

334إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا سعدهللا منصور546870

335إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر سعد صالح297016

336إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعباس محمد عباس448516

337إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى سعد مصطفى448679

338إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد علي محمود543744

339إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح حسن سليمان504130

ى448664 340إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالخالق سطام بنيامير

341إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى احمد مصطفى355779

342إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرياش محمد كريم448781

343إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرابراهيم صالح يونس355535

 محمدعلي يونس356223
ى 344إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسير

345إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخليل يوسف يعقوب546821

346إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالرحمن نواف جاسم298089

هللا طه527012 347إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح خير

ى448569 348إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد ربيع حسير

349إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالعزيز حسن355599

350إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر جاسم محمد448540

351إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد سعدون يونس527110

352إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمشعان سعد صالح297037

353إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحميد فتحي عبدهللا448582

354إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد محمد احمد466415

355إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالمحسن محمد علي297050

356إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد معن محمدصالح448708

357إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرجمال طالل سلطان448769

358إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريحنر احمد محمدطاهر543747

359إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد سالم خليل429211

360إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمهند عبدالكريم محمديونس395163

361إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصالح ذنون محمد308611

362إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالعزيز عبدهللا محمد448423

363إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا عبدالستار حبش448737

364إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريوسف محمد يحنر448652

ى448538 365إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرنبامحمد خزعل ياسير

366إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالرحمن محمد مصطفى355746

367إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا فواز علي538394

368إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخالد صالح محمد296943

369إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخلف خضى خلف527030

370إعداديةالرشيدية71316نينوىذكروسام محمدشيت يوسف546880



371إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرابراهيم خليل عباس355718

ى طه448660 372إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرطه ياسير

373إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد عبدهللا فتحي298015

374إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد حازم محمديونس546876

375إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد علي اكير نايف540398

376إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمصطفى ثامر فتحي355320

377إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالمنعم عباس خلف296439

378إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمثنى غانم حمودي261046

379إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد فارس محمدطاهر543751

380إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد مصطفى سليم448494

381إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد رمزي يونس261085

382إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد حسن سليمان504123

383إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد علي عبو296788

384إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي عبدالعزيز حسن466385

385إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالقادر نزار ضائع494374

386إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمدعلي كمال نجمالدين395542

387إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر عبدهللا صديق296430

388إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمامون خضير محمود448808

389إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر محمد عبدهللا448522

390إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرفهد نواف سليمان546895

391إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد حسن صالح466414

392إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريوسف محمد كريم546883

393إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد خضى جاسم394949

394إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرنجاح سالم مصطفى448601

ى395273 395إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد ماجد امير

396إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرامجد عبدالكريم محمد543767

397إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد احمد صالح261404

398إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرخالد عدنان احمد448491

399إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي موفق جاسم356114

400إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرفرات خالد خليل466468

401إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي محمد جابر355701

402إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرفرحان عدنان احمد354872

403إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمود احمد ابراهيم448749

404إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد حمزة عباس448507

405إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالهادي محمود حمادة392038

ي355100
406إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسيف سعد عونى

407إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعلي محمد كريم448727

408إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد اسعد صالح392242

ى احمد448775 409إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمروان حسير

410إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعالء عادل مصطفى546823

411إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد يحنر ابراهيم448723

412إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد حسن احمد393380

413إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدهللا غانم448579

414إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريونس غانم سعد448683

415إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعمر فاضل جاسم298167

416إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد عبدالعزيز محمدنوري546877

417إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد غانم سعد448686

418إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرانس خطاب محمدصالح310710

419إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد راكان محمود296491

420إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسعد طه محمود298151



421إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراوس عبدالقادر جاسم395494

422إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرباسل ماهر نذير448746

423إعداديةالرشيدية71316نينوىذكررمضان صالح مصطفى448751

ى546894 424إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدهللا عبداالمير حسير

425إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد ذنون فتحي448528

426إعداديةالرشيدية71316نينوىذكريوسف احسان حازم310726

427إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرسفيان محمود محمد354982

428إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصباح ادريس يوسف354947

429إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد سعدهللا منصور546871

430إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرعبدالرحمن عصام ابراهيم448656

ى فالح حسن297157 431إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحسير

432بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرامير بكر يونس395107

433بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعبدالقهار احمد سعيد492986

434بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرنوزاد يوسف عبدالرحمن262052

435بكالوريوسالرشيدية71316نينوىذكرعدنان محمد مال392157

436دبلومالرشيدية71316نينوىذكرعمار محمد خضير261645

437دبلومالرشيدية71316نينوىذكراحمد رياض عبدالوهاب261629

438دبلومالرشيدية71316نينوىذكرفياض سعيد احمد260040

439دبلومالرشيدية71316نينوىذكرجمال عبدالقادر محمد466430

ى448621 440إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد محمود حسير

441إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرصباح احمد عزيز466403

442إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرحبش جرجيس بكر500739

443إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرفيصل عبدهللا عبدالجبار394966

444إعداديةالرشيدية71316نينوىذكراحمد فخرالدين جمعة393284

445إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمد يونس ناض260413

446إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرجاسم محمد الياس355467

447إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرموفق جاسم محمد397620

448إعداديةالرشيدية71316نينوىذكرمحمود فاضل محمود448647

ى392127 1بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىشيماء احمد حسير

2بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىاسيل هاشم احمد258610

3بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىنهاية احمد سعيد259761

4بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىهدى طالب عزيز397841

5بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىشيماء مهدي مصطفى397874

ى عبدالمنعم محمدطاهر492755 6بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىايشير

7بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىنور محمود فتحي392098

8بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىانعام صديق بكر258634

9بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىندى جاسم عبدالكريم392113

10دبلومالرشيدية71316نينوىأننىرافعة فاضل عباس258623

11دبلومالرشيدية71316نينوىأننىهبة رشيد محمود503963

ائيل258588 12دبلومالرشيدية71316نينوىأننىوسن فيصل جير

13دبلومالرشيدية71316نينوىأننىاسماء محمود عبدهللا448740

14دبلومالرشيدية71316نينوىأننىرانية محمود سعيد492668

15دبلومالرشيدية71316نينوىأننىنائلة غازي ابراهيم258598

16دبلومالرشيدية71316نينوىأننىمريم يونس سلطان397854

امل علي اكير نايف392381
17دبلومالرشيدية71316نينوىأننى

دالل علي جعفر296110
18دبلومالرشيدية71316نينوىأننى

19إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىنجالء زهير محمود520320

20إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىاشاء احمد صديق492236

1ماجستيرالرشيدية71316نينوىأننىهدى بشير احمد543765

2دبلوم عاليالرشيدية71316نينوىأننىسعاد طه يونس394895



ي جاسم محمد310553
3بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىامانى

4بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىنىه صابر خضى198130

5بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىوفاء محمود عبدهللا448464

فضيلة علي محمود395146
6بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننى

ى310605 7بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىمريم عبداالمير حسير

8بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىنور احمد فخرالدين448470

9بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىفاطمه اسماعيل محمد310607

10بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىدعاء عبدالجواد يونس258918

11بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىنور ذنون يونس310601

ق احمد صديق259376 12بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىاستير

13بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىميسم محمد ابراهيم495320

وسن علي محمد395128
14بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننى

15بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىنور احمد فتحي494336

16بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىخديجة اسماعيل محمد310609

17بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىندى بشير احمد395057

18بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىلمياء اسماعيل محمد258938

19بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىابتهال سعد هاشم258861

20بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىرحاب احمد محمد258830

21بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىبيداء حبيب محمد520327

22بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىانسام عبد فاضل258930

23بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىعبير احمد فخرالدين448466

24بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىرونق جمال طلب393817

25بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىنهلة احمد عبدهللا527098

26بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىسلوى عبدالباسط عبدهللا258875

27بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىايالف شكر محمود466353

28بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىصفاء فارس يونس494373

29بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىنادية جاسم محمد543768

ى520318 30بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىعدلة عادل حسير

31بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىرفقه مهدي ضائع520328

32بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىصابرين عبدالكريم شالش393544

ايمان علي قاسم466411
33بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننى

34بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىزينب قاسم محمد258822

35دبلومالرشيدية71316نينوىأننىحنان عبدالقهار محمد258845

36دبلومالرشيدية71316نينوىأننىتمارة رابح حسن394766

ى خالد محمد258654 37دبلومالرشيدية71316نينوىأننىحنير

38دبلومالرشيدية71316نينوىأننىرحمة محمد عدنان540988

39دبلومالرشيدية71316نينوىأننىزكية احمد محمد258749

40دبلومالرشيدية71316نينوىأننىصفاء عقيل جعفر448437

41دبلومالرشيدية71316نينوىأننىشهد عماد سعيد546832

ائيل258664 ى فيصل جير 42دبلومالرشيدية71316نينوىأننىحنير

43دبلومالرشيدية71316نينوىأننىاشاء اسالم فتحي393601

44دبلومالرشيدية71316نينوىأننىرحمة اسماعيل محمد258956

45دبلومالرشيدية71316نينوىأننىنادية عبدالباسط عبدهللا258892

46إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىرجاء عبدالكريم عباس258724

47إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىنرجس محمد حازم546853

48إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىامل محمود محمد546857

49إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىحنان يونس حبيب448643

50إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىرحمة شكر محمود394594

51إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىفاطمة قاسم محمد546846

52إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىامينة احمد طه448641



53إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىهدى عقيل الياس494470

54إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىاشاء عبدالحليم خليل394848

55إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىكلثم حمود جدعان540454

56إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىفادية احمد راشد491313

57إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىسلوى احمد راشد258806

58إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىمنار قتيبة غانم543740

59إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىفيفيان اسماعيل محمد546824

60إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىرحمة ايمن صديق448544

61إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىاالء محمود احمد503967

ي448440
62إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىمها سعد عونى

ى546851 63إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىغفران طه حسير

64إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىمفيدة نايف احمد310595

65إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىمنى ابراهيم قاسم258740

66إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىرحمة احمد راشد491298

67إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىفردوس عبدالمجيد حميد310578

68إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىسحر صديق بكر448461

69إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىرحمة محمد كريم448448

ى448546 70إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىغادة طه حسير

71إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىدعاء محمود عبدهللا546848

ة غانم علي546849 منير
72إعداديةالرشيدية71316نينوىأننى

73إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىميعاد محمود يوسف543762

ق عبدالكريم قاسم310603 74إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىاستير

ى جهاد527005 75إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىغفران ياسير

76إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىندى صديق بكر448457

77إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىنور مقصود ابراهيم393918

78إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىفاطمة محمد سليمان393523

زهره علي قاسم543764
79إعداديةالرشيدية71316نينوىأننى

80إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىارجان معاذ عبدالرحمن520338

81إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىاشاء شهاب عثمان310594

82إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىرحمة ناطق مظفر503973

83إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىاالء عبدالجبار شالش527049

رسل محمد علي448478
84إعداديةالرشيدية71316نينوىأننى

85إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىشى رافع حسن527091

ى448639 86إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىهيفاء عبداالمير حسير

87إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىهيام قاسم ابراهيم527089

88إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىديانا فتحي عبدهللا466447

ى محمد448455 89إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىعدن حسير

90إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىهبة الياس مصطفى466450

91إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىدالل عبدالقهار محمد258709

92إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىصبا احمد فتحي503966

93إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىذكرى عبدالباسط عبدهللا448635

94إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىصفا عبدالكريم شالش466439

95إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىامنة محمود محمد546836

96إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىضح ميش هاشم527055

97إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىاشاء رابح حسن448558

98إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىزبيدة جاسم محمد543770

ائيل546839 99إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىنجوى ابراهيم جير

100إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىاشاء محمود محمد546854

101إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىزهراء فارس يونس492253

102إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىسندس عبدالمجيد حميد310570



103إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىانس محمود فتحي448451

104إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىهدى محمود محمد448488

ى546827 105إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىصبيحة عبداالمير حسير

106إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىندوة اسماعيل خليل466443

107إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىعبير عبدالكريم قاسم310589

ى جميل448444 108إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىانفال محمدامير

109إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىندى عقيل الياس540839

110إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىمروه محمد ابراهيم495332

فاطمة علي قاسم543763
111إعداديةالرشيدية71316نينوىأننى

112إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىشاب شهيد غانم555098

113إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىامنة شوكت اسماعيل310584

114بكالوريوسالرشيدية71316نينوىأننىفنار احمد عزيز310598

115إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىوعدهللا محمد عمر541270

116إعداديةالرشيدية71316نينوىأننىسارة جاسم محمد466461

1ماجستيرالنمرود11317نينوىذكرمقداد صالح حمادي417594

2بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي نامس ابراهيم483786

3بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرحاتم خليل محمد416822

4بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد عباس حيدر525187

5بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدالسالم موس ابراهيم417047

6بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد خالد منصور302993

7بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرنوفل سليمان صالح542810

8بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد ذياب مطلك417128

 علي304320
ى 9بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعادل حسير

10بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدالرزاق زكر احمد540670

11بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعامر مصطفى صائل417534

12بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرياش محمدصالح فندي417447

13بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكركامل محمد احمد542812

14بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبد احمد عبدهللا465697

15بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد عباس محمد416948

16بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعارف عبدالسالم جارو417090

17بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرفالح حسن صالح417212

 حازم علي417568
ى 18بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمعي 

19بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي احمد صباح303033

20بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعماد سالم عبدهللا303277

21بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكررياض اسماعيل عبيد495409

22بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرسيف الدين عبدالسالم قاسم304292

23بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكريونس احمد صباح304344

ى سعيد منصور304301 24بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرحسير

25بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمهند سليمان صالح417057

26بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمؤيد عبدالقادر محمد447379

27بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرايمن يونس فتحي417429

28بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد محمد احمد417508

29بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعمر عبدالجبار عمر304054

30بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرسمير نجم عبدهللا417028

31بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمود طه عبد303888

32بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي طالب خضير304025

33بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعامر عبدالواحد محمد304338

34بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرصهيب عامر عبدالكريم526087

35بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي جاسم محمد417064

36بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكردحام مجبل احمد303319



37بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرراكان يونس عبدالعزيز417142

38بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرفريد غانم غائب303924

39بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرجاور درويش ابراهيم417117

40بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكريونس عبدالجليل اسماعيل495410

ى عبدهللا304358 41بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرزيد حسير

42بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد خزعل ذياب303965

43بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرناظم محمد صباح304351

44بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرراغب عبدالكريم فتحاهلل304039

45بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد سالم محمد303017

46بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد مرعي عبدهللا304004

47بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعمر غانم محمد303128

48بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمصطفى فهىمي احمد303197

49بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعالء خزعل ذياب483770

50بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعوف عبدالرحمن اسماعيل484199

51بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرلؤي عبدهللا ابراهيم417037

52بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد توفيق يوسف303266

53بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي عبدالسالم جارو303328

ى465623 54بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمود احمد حسير

55بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد عبدهللا ابراهيم465680

ى465688 56بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراسماعيل جهاد حسير

57بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد حسن صالح537995

58دبلومالنمرود11317نينوىذكرعبدهللا حميد عبدهللا303861

59دبلومالنمرود11317نينوىذكرمحمد حسن احمد417452

60دبلومالنمرود11317نينوىذكراسعد عبدالجبار احمد416837

يف سلمان417005 61دبلومالنمرود11317نينوىذكرسليمان شر

62دبلومالنمرود11317نينوىذكركامل عمر صالح417434

63دبلومالنمرود11317نينوىذكرعامر كريم صالح542816

64دبلومالنمرود11317نينوىذكربدران طه محمد303188

65دبلومالنمرود11317نينوىذكرمحمد عبدالرحمن اسماعيل495408

ى محمد عيىس303049 66دبلومالنمرود11317نينوىذكرحسير

67دبلومالنمرود11317نينوىذكرنشوان غانم محمود304311

ى احمد417072 68دبلومالنمرود11317نينوىذكرجواد ياسير

69دبلومالنمرود11317نينوىذكرهالل عبدالوهاب سعدهللا303001

70دبلومالنمرود11317نينوىذكرصدام محمد احمد465690

ي303873
71دبلومالنمرود11317نينوىذكرعبدالستار احمد مانى

 علي417223
72دبلومالنمرود11317نينوىذكرخليل خضى

73دبلومالنمرود11317نينوىذكرصالح مهدي صالح303163

74دبلومالنمرود11317نينوىذكرسبهان عبدالكريم جاسم538013

75دبلومالنمرود11317نينوىذكراحمد عبدالواحد محمد303257

76دبلومالنمرود11317نينوىذكراحمد محمد يونس516348

77دبلومالنمرود11317نينوىذكرعلي شاكر محمود516361

78دبلومالنمرود11317نينوىذكرمحمود عبدالكريم جاسم516388

79دبلومالنمرود11317نينوىذكرناظم صالح خضى417195

80إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحمد علي مخلف490956

81إعداديةالنمرود11317نينوىذكرطه نجم عبدهللا538003

ى417169 82إعداديةالنمرود11317نينوىذكرامجد غانم حسير

83إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسن احمد محمد542811

84إعداديةالنمرود11317نينوىذكرفؤاد عبدالواحد محمد465695

85إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد سالم عبدهللا417079

86إعداديةالنمرود11317نينوىذكراكرم فتحي عبدهللا469459



1ماجستيرالنمرود11317نينوىذكرناطق شهاب احمد302860

2ماجستيرالنمرود11317نينوىذكراديب عبدالمجيد احمد465739

3ماجستيرالنمرود11317نينوىذكررائد يونس علي302497

4بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد جاسم احمد305210

5بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرنجم عبدهللا ابراهيم304594

6بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد حازم احمد304834

ى305025 7بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكريونس فتحي حسير

8بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرغزوان علي حسن304978

9بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمؤيد سالم عمر304448

10بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرلؤي صالح محسن304788

ى حاتم خليل417747 11بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمعي 

ي جعفر560271
 
12بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراسماعيل صدق

ى305041 13بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد فتحي حسير

 علي304382
14بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرخالد خضى

15بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد سعدي علي417691

16بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكررضوان طه فاضل305001

 علي305203
ى 17بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكربسام حسير

18بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد عبدهللا ابراهيم304585

ى483769 19بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرياش وليد امير

20بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرحاتم صالح سليمان465682

21بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمود طه احمد304951

22بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمهند خليل احمد417616

23بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراكرم خالد احمد302640

ى فتحي304709 24بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرزياد امير

25بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرثائر فاضل شاكر416788

26بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرجالل فهىمي احمد304572

27بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدالمجيد خالد احمد305122

 علي305141
28بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعالء خضى

29بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد عدنان خليل304581

30بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكربهزاد نادر مجيد516329

31بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراثير حسن طه484186

32بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرثابت محمد علي279858

33بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد احمد محمد303718

34بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمود احمد رجب516316

35بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكريعرب خليل ابراهيم302554

36بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد عبدالرزاق عيدان479814

37بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكريونس مال هللا حمزة538018

38بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدالحافظ محمود عبدهللا304973

39بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي مجبل احمد302953

40بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرياش عمار عبد302712

41بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمهند رعد مصطفى304750

42بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرشمد زينل محمد417702

43بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراياد سالم عمر304565

44بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمهند ناظم صالح417480

45بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد عباس احمد304688

46بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمود محمد احمد525467

47بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد عبدالرزاق زكر302969

48بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكررعد مهدي صالح304839

49بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمهند عبدالسالم حسن417810

ى524660 50بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدهللا حمد حسير



51بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي عدنان محمدشيت302768

52بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرشهاب احمد محمد305161

53بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرامير احمد حميد302904

54بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرذاكر قاسم محمد482305

55بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرسيف ابراهيم ايوب304976

56بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرانور محمد صابر482307

57بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي ذنون يونس304903

58بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد صفوك كامل304977

59بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراركان محمود سلطان286121

60بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد عطاهللا ابراهيم304493

61بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرسيف الدين زوراب عساف304509

62بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبداالله فتحي خلف304569

ى عبدالكريم قاسم417784 63بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرافكير

64بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرزكريا احمد محمود416797

65بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرساالر سلمان جواد304393

66بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعالء فتحي خضير302683

ي يونس286140 67بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكريونس صير

68بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد صالح حمادي417062

69بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعثمان طه علي417681

70بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعمار شهاب احمد302889

71بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرسفيان سالم عبدهللا304555

72بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد مرعي عبدهللا305129

73بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرزيد احمد عبدهللا305149

74بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعمار حمادي رمضان305155

75بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدالرحمن سعود يونس417075

76بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي خالد مال304896

77بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرداود سالم شبيب417087

78بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرذوالفقار محي الدين علي303340

79بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرهمام طالب اخضير304879

80بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكربشار احمد محمد304536

81بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعمر غازي علي302757

ى524662 82بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد حمد حسير

83بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراحمد ابراهيم عبد303711

84بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدهللا علي عسكر304995

85بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرشمد سالم سعدهللا417831

86بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرحسن غازي حسن542833

87بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمحمد حازم شعبان417701

88بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرطارق خليل محمد555133

89بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدالحافظ محمود سليمان500513

90بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرسالم نجم عبدهللا538001

91بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرغالب طيب خليل304550

92بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدالرحمن طالل عبدالجليل304759

93بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرايمن حيدر غائب465634

94بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعلي مخيير مخيير303730

 مقداد علي450544
95بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمصطفى

96بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكراركان خالد رشيد304799

97بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرحاتم كريم عبدهللا304802

98بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعبدالحكيم عطاهللا ابراهيم304485

99بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرايمن هادي عبدالكريم538016

100بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرخالد فهىمي احمد302511



101بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكررشيد جالل رشيد302873

ى عبدهللا304813 102بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرصهيب حسير

103بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرسيف نجم عبدهللا304777

104بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرجاسم يوسف حيدر417727

105بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرحسن محمد حسن304768

106بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرفراس سعيد منصور304701

107بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرداؤد سالم عزيز305160

108بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرنبيل عبدالمجيد احمد465738

109بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرمصطفى سعود يونس516334

ي302524
ي خبات راضى

110دبلومالنمرود11317نينوىذكرراضى

111دبلومالنمرود11317نينوىذكرمهدي فاضل ابراهيم304913

112دبلومالنمرود11317نينوىذكرمشعان ابراهيم علي304402

113دبلومالنمرود11317نينوىذكرعلي مهدي عبدالغفور302700

114دبلومالنمرود11317نينوىذكرحسن محسن قاسم305115

115دبلومالنمرود11317نينوىذكرمهند سالم حمد417777

116دبلومالنمرود11317نينوىذكرعلي عبدهللا ابراهيم302730

117دبلومالنمرود11317نينوىذكرمعن صالح احمد304970

118دبلومالنمرود11317نينوىذكرعبدهللا كريم عبدهللا304810

119دبلومالنمرود11317نينوىذكرسفيان عامر كريم304513

120دبلومالنمرود11317نينوىذكررباح حسن صالح516342

121دبلومالنمرود11317نينوىذكرحسن عزالدين حيدر465735

122دبلومالنمرود11317نينوىذكرسعد محمد علي279888

ى فتحي304705 123دبلومالنمرود11317نينوىذكركمال امير

ى417771 124دبلومالنمرود11317نينوىذكرحيدر علي حسير

125إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسام سمير احمد543695

126إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد نجم عبدهللا417759

127إعداديةالنمرود11317نينوىذكرسفيان عباس برع543721

128إعداديةالنمرود11317نينوىذكرسعيد احمد حميد543696

129إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد عبدهللا سلطان465751

130إعداديةالنمرود11317نينوىذكريونس طارق ابراهيم531263

131إعداديةالنمرود11317نينوىذكرفهد حازم علي465669

132إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحارث طالب اخضير465625

133إعداديةالنمرود11317نينوىذكرجاسم محمد يونس542820

134إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمصطفى محمد خضى484183

ي465715
135إعداديةالنمرود11317نينوىذكرصهيب احمد مانى

136إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعيادة الطيف هليل483793

ى465626 ى فتحي حسير 137إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسير

138إعداديةالنمرود11317نينوىذكرايمن محمد جارو465654

139إعداديةالنمرود11317نينوىذكراركان نامس ابراهيم538017

140إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي ذنون حمد482290

141إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمصطفى حاتم احمد465732

142إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمود طالل عبدالجليل417110

143إعداديةالنمرود11317نينوىذكرصادق جعفر نجمالدين543707

144إعداديةالنمرود11317نينوىذكرفارس عبدهللا علي483776

145إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد يونس ابراهيم538014

146إعداديةالنمرود11317نينوىذكرصباح طلعت صباح465754

147إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعباس فاضل ابراهيم543714

148إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي محمود سليمان541037

149إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد عبدالجبار عمر465684

150إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسن جاسم محمد465712



151إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسن مجيد رشيد540494

152إعداديةالنمرود11317نينوىذكرموفق جمال يونس482288

153إعداديةالنمرود11317نينوىذكرسيف عماد رستم465685

154إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحامد محمد طه540631

155إعداديةالنمرود11317نينوىذكركامل صدام كامل465749

156إعداديةالنمرود11317نينوىذكرقتيبة حسن احمد541184

157إعداديةالنمرود11317نينوىذكرامير عرب محمود465687

158إعداديةالنمرود11317نينوىذكرزيد احمد حميد543717

159إعداديةالنمرود11317نينوىذكرخوام محل علي543725

160إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي محمد جارو465656

161إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمار يونس عبدالجليل501310

162إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي صادق خليل279967

163إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد علي سلطان465717

164إعداديةالنمرود11317نينوىذكرابراهيم خليل اسماعيل538549

165إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدالسالم حسن احمد483782

166إعداديةالنمرود11317نينوىذكرغزوان مروان عبدهللا483789

167إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعناد محمد علي286124

168إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد فارس فتحي541029

ى بايز495437 169إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي حسير

ى محمد537997 170إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعامر حسير

171إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسن علي داود465646

172إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي جمعة خليل279844

173إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعباس جاسم محمد540652

174إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد شهاب احمد543718

175إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمود صالح حمادي416782

176إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدالحميد عبدهللا فتحي537996

177إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد عبدهللا ابراهيم541034

178إعداديةالنمرود11317نينوىذكروليد عبدالحافظ فتحي543694

179إعداديةالنمرود11317نينوىذكرطه سلطان حسن542830

180إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي توفيق يوسف417817

181إعداديةالنمرود11317نينوىذكرجاسم محمد حسن484180

182إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمروان عامر كريم302659

183إعداديةالنمرود11317نينوىذكرصادق شهاب احمد543712

184إعداديةالنمرود11317نينوىذكروسام زوراب عساف465642

185إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمصطفى رياض محمد304715

186إعداديةالنمرود11317نينوىذكريونس مجبل احمد543713

187إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحذيفة سعيد منصور538020

188إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمر سعيد منصور465713

ى465723 189إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد عادل حسير

190إعداديةالنمرود11317نينوىذكرضياء احمد محمود465691

191إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعامر ايمن خضير555135

192إعداديةالنمرود11317نينوىذكرفاضل عباس علي483772

193إعداديةالنمرود11317نينوىذكرابراهيم عطاهللا ابراهيم302675

194إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمؤيد عبدالسالم حسن417643

195إعداديةالنمرود11317نينوىذكراسماعيل سالم عمر304451

196إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد عبدهللا جارو542825

197إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمر حاتم خليل417736

198إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد صالح سليمان541277

199إعداديةالنمرود11317نينوىذكرسعود سالم حمد543716

200إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدهللا محمد علي531267



201إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحارث اسماعيل خليل304856

202إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسن عبدالرحمن اسماعيل286145

203إعداديةالنمرود11317نينوىذكردلشاد شهاب احمد543723

204إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدهللا حازم علي465671

205إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد محمد عثمان416898

206إعداديةالنمرود11317نينوىذكرزيد سالم عبدهللا465733

207إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد حسن محمد304589

208إعداديةالنمرود11317نينوىذكرفاضل مسلم رضا465716

209إعداديةالنمرود11317نينوىذكراوس عبدالكريم علي482311

210إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي احمد ابراهيم543708

211إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعالء احمد نجم482286

212إعداديةالنمرود11317نينوىذكرخطاب محل علي543724

213إعداديةالنمرود11317نينوىذكرصالح اياد حامد542831

214إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمروان يونس محمد542828

215إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد عبدالرزاق عيدان540539

216إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعاصم ابراهيم رشيد541030

217إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمر قاسم محمد482293

218إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدالعزيز عطاهللا ابراهيم304559

219إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد كريم عبدهللا543722

220إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد يونس احمد483773

221إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد ذنون يونس465742

ى عبدالسالم محمد543705 222إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسير

223إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي كريم عبدهللا540142

224إعداديةالنمرود11317نينوىذكرماهر احمد عمر495411

225إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعثمان غانم محمد465645

226إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمعاذ سعيد منصور541039

227إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد توفيق يوسف465721

ى عبدالكريم جاسم516239 228إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسير

229إعداديةالنمرود11317نينوىذكرموفق جمال غائب542823

230إعداديةالنمرود11317نينوىذكرسجاد هاشم عباس417673

ى495239 231إعداديةالنمرود11317نينوىذكررياض خليل حسير

232إعداديةالنمرود11317نينوىذكرصالح ناض صالح483766

233إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد رعد مصطفى483775

234إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعالء احمد عساف465652

235إعداديةالنمرود11317نينوىذكررامي عدنان خضى465694

236إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدالرحمن عدنان عبدهللا543697

ى جليل عبدهللا495210 237إعداديةالنمرود11317نينوىذكرامير

238إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبداالله حسن احمد483778

239إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد طالل عبدالجليل417124

240إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمود عبدالرزاق زكر302979

241إعداديةالنمرود11317نينوىذكريونس حسن طه484191

ي543704
242إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعقيل خبات راضى

243إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمر شيت عبدهللا542832

244إعداديةالنمرود11317نينوىذكرقاسم يحنر قاسم465674

245إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد يونس محمد542827

246إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسن غازي عبدهللا538022

247إعداديةالنمرود11317نينوىذكرنوح ميش نمر543715

248إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعدنان عبدالسالم جارو543700

249إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد وعدهللا مصطفى542819

250إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد عبدالرحمن اسماعيل484188



ى482298 251إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمود علي حسير

252إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي فاضل شاكر417714

253إعداديةالنمرود11317نينوىذكرجاسم احمد حميد543711

254إعداديةالنمرود11317نينوىذكريونس صالح محمود286130

255إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمر عبدهللا ابراهيم541032

ى يونس465641 256إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمود حسير

257إعداديةالنمرود11317نينوىذكرموفق عبدالرزاق خليل417521

258إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعباس احمد خليل543706

259إعداديةالنمرود11317نينوىذكريونس حسن احمد543703

260إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمثنى حيدر غائب465633

261إعداديةالنمرود11317نينوىذكرفتحي فارس فتحي304825

262إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي عبدهللا مال هللا538019

ى495235 263إعداديةالنمرود11317نينوىذكررياض هاشم حسير

 علي465628
264إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي خضى

265إعداديةالنمرود11317نينوىذكروسام علي محمد483787

266إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعقيل خليل رشيد465643

ى رياض محمد304742 267إعداديةالنمرود11317نينوىذكرياسير

268إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدالعزيز مازن كريم543699

269إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبيدة سعيد منصور465689

270إعداديةالنمرود11317نينوىذكررعد عاضي عزيز465693

271إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد فارس فتحي304821

272إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدهللا محمد عثمان542836

273إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدهللا حسن خليل279869

274إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد صبحي حسن543710

ى جواد465756 275إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي امير

276إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمار مشير عبدهللا543702

277إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسن غانم شبيب465658

278إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد حسام لطيف543719

279إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعبدالرزاق عارف عبدالرزاق465662

280إعداديةالنمرود11317نينوىذكرامير عبدهللا جارو543693

281إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمصطفى غانم شبيب465639

282إعداديةالنمرود11317نينوىذكراحمد سالم شبيب483777

283إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمر خالد سعدهللا483783

284إعداديةالنمرود11317نينوىذكراياد حسن احمد483780

285إعداديةالنمرود11317نينوىذكرنزار محمد فاضل482315

286إعداديةالنمرود11317نينوىذكردحام عباس برع304818

287إعداديةالنمرود11317نينوىذكراركان قلي غازي416812

ى543709 288إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمار خالد امير

289إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمصطعى كامل محمد542814

290إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمر خليل احمد279942

291إعداديةالنمرود11317نينوىذكرسليمان خالد محمود465725

292إعداديةالنمرود11317نينوىذكرهيثم عبدالوهاب مهدي516258

293إعداديةالنمرود11317نينوىذكرموس محمد موس304828

294إعداديةالنمرود11317نينوىذكرقاسم يحنر قاسم465668

295إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد شاكر محمود286135

296إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمنصور درويش ابراهيم490955

297إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمسعود عماد رستم465686

298إعداديةالنمرود11317نينوىذكرريان يونس عبدالعزيز542834

299إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي قاسم محمد482303

300إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسام علي حسن483791



301إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمثنى سهيل محمد501299

302إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد قحطان خليل417609

303إعداديةالنمرود11317نينوىذكرموفق عادل اسماعيل465640

304إعداديةالنمرود11317نينوىذكرنشوان اسعد عبدالجبار465692

305إعداديةالنمرود11317نينوىذكرديار حازم احمد465714

306إعداديةالنمرود11317نينوىذكرفهد حاتم احمد555134

 مقداد علي540897
307إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمرتضى

ي417634
308إعداديةالنمرود11317نينوىذكرمحمد عادل تف 

309إعداديةالنمرود11317نينوىذكربشار نض عبدالكريم543698

310إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعمر وعدهللا مصطفى542822

311إعداديةالنمرود11317نينوىذكرهمام سعيد منصور465710

312بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرعامر عبدالعزيز عيدان516311

313بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكرقيس عبدهللا خضى541042

314بكالوريوسالنمرود11317نينوىذكريوسف طيب خليل304541

315دبلومالنمرود11317نينوىذكرصالح محمود جاسم279923

316دبلومالنمرود11317نينوىذكرسالم محمد احمد543701

317إعداديةالنمرود11317نينوىذكرحسن عبدهللا مالو495407

318إعداديةالنمرود11317نينوىذكرعلي حسن اسماعيل483767

319إعداديةالنمرود11317نينوىذكرابراهيم اسماعيل عبيد447589

1بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىوعدهللا مصطفى صائل416899

2دبلومالنمرود11317نينوىأننىامل شاكر جمعة465635

ى سلمان حميد465698 3إعداديةالنمرود11317نينوىأننىافير

4إعداديةالنمرود11317نينوىأننىامل سلمان حميد465700

1بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىنازك عارف محمد483764

2بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىازهار مخيير مخيير492058

3بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىديانا شاكر جمعة416737

4بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىعقيلة زوراب عساف303833

5بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىانتصار مخيير مخيير302488

6بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىاسل خضير رجب495405

7بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىمريم عدنان عباس416692

8بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىجنان حيدر فتحاهلل416136

9بكالوريوسالنمرود11317نينوىأننىفريال حازم محمود303839

10دبلومالنمرود11317نينوىأننىايمان محمد احمد541044

غفران حيدر علي303854
11دبلومالنمرود11317نينوىأننى

مؤتمر حيدر علي303804
12دبلومالنمرود11317نينوىأننى

13إعداديةالنمرود11317نينوىأننىفتحية لقمان غازي415915

14إعداديةالنمرود11317نينوىأننىصبا غانم دحام540412

15إعداديةالنمرود11317نينوىأننىتمارا عبد شبيب539393

16إعداديةالنمرود11317نينوىأننىحنان بدر نذير465636

17إعداديةالنمرود11317نينوىأننىمريم فارس فتحي303747

18إعداديةالنمرود11317نينوىأننىزمن فارس فتحي465631

19إعداديةالنمرود11317نينوىأننىخندة محمد احمد542838

20إعداديةالنمرود11317نينوىأننىغزوان غازي خضى482284

21إعداديةالنمرود11317نينوىأننىنور طلعت صباح465701

22إعداديةالنمرود11317نينوىأننىايناس امير حسن465704

23إعداديةالنمرود11317نينوىأننىزهراء ميش كمال416701

24إعداديةالنمرود11317نينوىأننىحنان سعدي عبد501325

25إعداديةالنمرود11317نينوىأننىسحر خليل رشيد465702

26إعداديةالنمرود11317نينوىأننىرحمة عبد شبيب503945

27إعداديةالنمرود11317نينوىأننىرغدة شهاب محمود540186



28إعداديةالنمرود11317نينوىأننىهيفاء حازم احمد465705

29إعداديةالنمرود11317نينوىأننىغزوان ميش محمدصالح542837

30إعداديةالنمرود11317نينوىأننىدلنيا ابراهيم رشيد416712

31إعداديةالنمرود11317نينوىأننىغفران سعدي عبد502623

32إعداديةالنمرود11317نينوىأننىهديل عبد شبيب502628

33إعداديةالنمرود11317نينوىأننىذكرى خالد رشيد465638

34إعداديةالنمرود11317نينوىأننىريمة حسام الدين خاور465708

35إعداديةالنمرود11317نينوىأننىبري خليل رشيد417050

36إعداديةالنمرود11317نينوىأننىنجوى محمد احمد542845

1ماجستيربرطلة11318نينوىذكرداؤد سليمان سلمان266837

2ماجستيربرطلة11318نينوىذكرمحمد علي محمد555125

3ماجستيربرطلة11318نينوىذكراسعد احمد مقداد416153

4ماجستيربرطلة11318نينوىذكرعمار حر عباس418870

5ماجستيربرطلة11318نينوىذكرعالء حيدر احمد417993

6دبلوم عاليبرطلة11318نينوىذكراحسان شاهر جعفر300913

7دبلوم عاليبرطلة11318نينوىذكرياش عباس عبدالكريم538199

8بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرثائر مهدي حسن556917

9بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرنذير فتحي احمد266966

10بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرفارس سعيد فاضل266575

11بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد ميكائيل نجف418763

12بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرخليل فتحي رمضان508511

 علي467660
13بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي مصطفى

14بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرصالح جمعة كريم251728

15بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرجورج اسطيفو كاكو267206

ي416936
ي بسام من  16بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكررونر

17بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمشهد محمدعلي عبدهللا267000

ي علي251700
18بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعقيل جشنى

19بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمود عيىس كاظم266973

20بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرقنير علي محمد310023

21بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس عبدالجبار عباس301046

22بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرهشام قاسم عباس310007

23بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمهدي سليمان سلمان416649

24بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرموفق قاسم عسكر416518

ى عزيز298773 25بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي ياسير

26بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرخالد فائق زكريا416348

27بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعاصم حازم محمد251714

28بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرريان عبدالغفور فاضل417023

29بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسمير سليم سلطان418315

30بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكروعد سعيد سليمان416689

31بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكركرم ابلحد اسحق550838

32بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرقمير سعيد فاضل300937

33بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسامي فاضل عباس266830

34بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكردريد ولي عباس251713

35بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرذنون حيدر رضا266847

36بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد ذنون يونس417379

37بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس علي محمد416926

 علي محمد251711
ى 38بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

39بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرلقمان عسكر موس266602

40بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسعد ابراهيم توما266670

41بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرصفاء بهنام حنا309862



42بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكررياض عبدهللا جمعة417040

43بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرانور شاكر محسن266643

44بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعمار علي فرهاد266821

45بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرقضي فتحي احمد417611

46بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد علي محمد300648

47بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرشاكر عباس محسن251725

 علي251731
ى 48بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرصدام حسير

ى محمود ايوب251729 49بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

50بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحامد ولي مصطفى416109

ى266690 51بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحيدر ظاهر حسير

52بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرقاسم محمد داود418052

ى حسون416203 53بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرقاسم تحسير

54بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرصدام بشير شمعون418267

55بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرغازي كاظم جاسم416272

ي266995
56بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعارف عبدالسالم عبدالغنى

57بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسعد يوسف شماس يعقوب266975

58بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريوسف عباس محسن417595

ى حسون251577 59بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد تحسير

60بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرانور ناظم عباس538204

61بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي يونس كريم418328

62بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعدنان زينل حسون417173

63بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد محمود ولي416123

64بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريحنر قاسم خليل416719

65بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحيدر الياس بكدش416880

66بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرازاد شكر محمد418088

ي508096
67بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعبدالخالق مختار نف 

68بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرفرانس فوزي روفائيل309944

يف416965 69بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريوسف عباس شر

70بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريوسف بدرالدين احمد309893

71بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس علي محمد251586

72بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعبدهللا جعفر علي417158

73بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكررياض حميد مجيد251572

ي ناظر عبداالحد266616
74بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكررانى

75بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرفليمون يعقوب يوسف300951

76بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي عباس محمد266561

77بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمهند ادريس محسن251573

78بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحسن عبد عباس267164

79بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراندي نبيل سعيد267202

80بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمصطفى كمال خضى416658

81بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعبدالحر قنير محمد266661

82بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرشاكر محمود ايوب266812

83بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسن سالم رشيد416991

يف417260 84بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمنيف ابراهيم شر

85بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراثير شابا شمعون418113

86بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرذياب ابراهيم هادي266864

87بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد فاضل احمد251718

88بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد علي بكتش266969

89بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس علي خضى418783

90بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرازهر عبدالسالم شامي418916

ي266597
91بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد زكر غنى



 محمدعلي300990
ى 92بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحيدر حسير

93بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكررينوس مسعود رفو267204

ى محمد508564 94بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد حسير

ي416733
95بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد قاسم تف 

ى محمدباقر ايوب310088 96بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

97بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرياش باسم سليمان416056

ى خورشيد266801 98بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكربدر حسير

99بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمارلن سالم خضى370509

ي عدنان دانيال266510
100بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكردانى

101بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعمار باسم سليمان266980

102بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسامي عادل ابراهيم266994

ي417654
103بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكررافد يعقوب من 

104بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس فاضل احمد483605

105بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي محمد ابراهيم267208

106بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس محمود ايوب251599

107بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراياد محمد حميد300269

108بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسن كاظم سليمان466474

ى حسن417193 109بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي ياسير

ى غائب ادريس483550 110دبلومبرطلة11318نينوىذكرحسير

111دبلومبرطلة11318نينوىذكرمجيد بطرس الياس416706

112دبلومبرطلة11318نينوىذكراحمد محمود عبدهللا368654

113دبلومبرطلة11318نينوىذكرساهر بطرس يعقوب418147

114دبلومبرطلة11318نينوىذكرلؤي منير قرياقوس417443

115دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحاهلل467661

116دبلومبرطلة11318نينوىذكرجورج عبداالحد كوركيس266984

117دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمود احمد محمود266614

118دبلومبرطلة11318نينوىذكرغازي هادي علي297778

119دبلومبرطلة11318نينوىذكراسماعيل ميكائيل نجف300666

120دبلومبرطلة11318نينوىذكرعبدهللا حسن الياس310036

121دبلومبرطلة11318نينوىذكرعدي حيدر محمود266798

122دبلومبرطلة11318نينوىذكرحامد يونس بكتش418606

123دبلومبرطلة11318نينوىذكرماهر زكو الياس266988

124دبلومبرطلة11318نينوىذكرعبداالله عبدهللا محمد508561

ى قوجة267201 125دبلومبرطلة11318نينوىذكرزين العابدين حسير

126دبلومبرطلة11318نينوىذكرعلي محمد يونس266761

127دبلومبرطلة11318نينوىذكراحمد عبدالسالم جبار297788

128دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد احمد عزو418034

129دبلومبرطلة11318نينوىذكرعالء كمال جميل508072

130دبلومبرطلة11318نينوىذكرياش عادل عباس416088

131دبلومبرطلة11318نينوىذكرعلي عبد عبدالعزيز416674

132دبلومبرطلة11318نينوىذكرخليل سلطان حسن251594

133دبلومبرطلة11318نينوىذكرازغر عباس محسن508573

134دبلومبرطلة11318نينوىذكرسالم عباس جمعه297744

135دبلومبرطلة11318نينوىذكرنعمت ابراهيم سلطان300565

136دبلومبرطلة11318نينوىذكروليد عبدهللا جمعة266593

137دبلومبرطلة11318نينوىذكربشير حنا بولص418014

ى احمد رضا301013 138دبلومبرطلة11318نينوىذكرياسير

139دبلومبرطلة11318نينوىذكرادمون منير قرياقوس301024

140دبلومبرطلة11318نينوىذكرشور سمير قرياقوس416953

141دبلومبرطلة11318نينوىذكرعباس عبدالجليل علي300521



ى خالد266722 142دبلومبرطلة11318نينوىذكرمهند حسير

ى ناض266970 143دبلومبرطلة11318نينوىذكركاظم ياسير

144دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحسن جارهللا حمو310031

ي كوركيس369937
145دبلومبرطلة11318نينوىذكرباسم من 

146دبلومبرطلة11318نينوىذكرطارق سعيد شابا266817

147دبلومبرطلة11318نينوىذكراحمد حميد غائب417628

148دبلومبرطلة11318نينوىذكرشكر عبدالجليل علي266785

149دبلومبرطلة11318نينوىذكرنجم عبدهللا يوسف266998

150دبلومبرطلة11318نينوىذكرسمير احمد الياس310027

151دبلومبرطلة11318نينوىذكرخالد كريم محمود417061

152دبلومبرطلة11318نينوىذكررعد محمود حسن416310

ي بهنام417456
153دبلومبرطلة11318نينوىذكروسام من 

154دبلومبرطلة11318نينوىذكرعبداالله جبار قوجة300531

 علي267064
ى 155دبلومبرطلة11318نينوىذكرثامر حسير

156دبلومبرطلة11318نينوىذكرفاضل عباس صالح483548

157دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمود شاكر محمود309872

158دبلومبرطلة11318نينوىذكرفهد باسم سليمان266806

159دبلومبرطلة11318نينوىذكرهشام حميد مجيد251565

ي266954
160دبلومبرطلة11318نينوىذكرانمار جمال بن 

161دبلومبرطلة11318نينوىذكرثامر غازي سليمان309880

162دبلومبرطلة11318نينوىذكرهمام باسم سليمان266620

163دبلومبرطلة11318نينوىذكرعباس عبدهللا حسن310042

164دبلومبرطلة11318نينوىذكريونس كريم محمود251581

165دبلومبرطلة11318نينوىذكرعلي احمد عبدالجليل418820

ى418742 166دبلومبرطلة11318نينوىذكرعلي قاسم حسير

167دبلومبرطلة11318نينوىذكروميض بشير يعقوب418800

168دبلومبرطلة11318نينوىذكرعباس عقيل فاضل369858

169دبلومبرطلة11318نينوىذكرابراهيم شهاب احمد417004

ى حسن309868 170دبلومبرطلة11318نينوىذكرليث ياسير

171دبلومبرطلة11318نينوىذكردانيال سعيد شابا418726

172دبلومبرطلة11318نينوىذكرهاشم صالح بدر500641

173دبلومبرطلة11318نينوىذكرسعدهللا فاضل خضى508584

174إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس حازم حميد416165

ى418622 175إعداديةبرطلة11318نينوىذكرخالد ناظم ياسير

176إعداديةبرطلة11318نينوىذكرابراهيم قاسم حسن310093

177إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفاضل عادل محمد508081

178إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي سعيد فاضل266843

179إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي الياس بكوش555129

180إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي فاضل احمد526298

181إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفاضل جميل بكتش266856

 علي رضا508118
182إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمرتضى

183إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعجيل نجم احمد300285

184إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفادي زهير دانيال416330

1ماجستيربرطلة11318نينوىذكريوسف الزم الياس417688

2بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي احمد ابراهيم309887

ي سعيد415695
3بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرديفيد هانى

4بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراركان حاكم سعيد266674

5بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكردريد فاضل مهدي267223

6بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعصام علي هادي محمود417712

7بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرارام صباح الياس251510



8بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس مصطفى خضى267182

9بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكروليد خالد حيدر251692

10بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرابراهيم عقيل عرب415754

11بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي محمود ولي310091

12بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحسن علي الهادي محسن267095

13بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد جواد احمد251546

14بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراسامة علي الهادي محمود508062

15بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي اسد فتحي310170

16بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرريان سالم حازم416030

17بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرهيثم علي رضا370228

ي علي الياس466435
18بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعونى

ى جعفر محمد267228 19بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

20بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد محسن ابراهيم298134

غام جاسم كريم418251 21بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرضى

22بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسن علي جميل415664

23بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرياش يونس حسن310083

24بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراسامة عبدالسالم جبار298547

25بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرطالل علي جمشيد266867

ى كاكل418343 26بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرنيجروان حسير

27بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرليث جاسم قاسم310144

28بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد امجد محمود251556

29بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس فرج سلطان446431

30بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسن صالح حسن539375

31بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمقداد كاظم سليمان251562

32بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعبدالرحمن رجب عباس251605

 علي298884
ى 33بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكررامي حسير

34بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد احمد حسن418231

35بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرفيليب باسم نوح251660

36بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكررعد عباس حسن309970

37بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرنكتل مهدي احمد310119

38بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمجتنر احمد ابراهيم309886

39بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمهدي عدنان يونس415739

40بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي خليل حسن508554

41بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرياش حامد يونس415845

ى266770 42بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد هاشم حسير

ى حازم سلطان251663 43بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

44بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد احمد محمود310100

45بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمدصالح علي قنير309922

ى جمعة417934 46بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرليث حسير

47بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسعد نجم عبدهللا418186

48بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكركاظم سليمان حامد266915

ى احمد483578 49بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد ياسير

50بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرفالح حسن محمدعلي484373

 محمدعلي266707
ى  حسير

51بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمصطفى

52بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرامجد جمعه احمد418197

53بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي الهادي ابراهيم خليل310147

54بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرهيثم هشام قاسم310132

ائيل الياس251638 55بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد جير

56بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرصباح حيدر محمد267103

57بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد حيدر علي266932



يف495386 58بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحسان محمدعلي شر

ي298973
59بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكربسام بهنام من 

60بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريونس باقر حيدر300427

61بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرقاسم شاكر عبدالكريم266626

62بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمدباقر محمود الياس298624

63بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي عبدالسالم جبار267148

64بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسيف يوسف قنير309967

اس محمد شامي508392 65بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرنير

66بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرياش عباس محسن466496

67بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي محمد احمد415773

68بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرياش عباس مروح297971

69بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعقيل جمعة حسيب266922

70بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد ناظم خليل251530

71بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحيدر غازي خليل251543

72بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرفادي يعقوب يوسف251612

73بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس فتحي احمد416442

74بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرماهر زنيل احمد417908

75بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس محمد ابراهيم267116

76بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرناظم هاشم عزيز251588

ى415815 77بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرخالد رمزي حسير

 علي310054
ى ى حسير 78بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرتحسير

79بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي محمد سلطان300842

80بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرنشوان هاشم اسماعيل251648

81بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس زنيل عباس508372

82بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد محمد خضير466470

83بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرايوب احمد محمود310097

84بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعادل صباح شمعون251624

 علي محمد369763
ى 85بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

86بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحسان علي هادي محمود417722

87بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكروسيم بهنام شمعون370324

88بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد علي محمد309901

89بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرهيثم محمود عباس415929

90بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريونس حمزة عباس310158

91بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي فاضل مهدي267230

92بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرقيدار حيدر خضى508385

 علي530996
ى 93بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرادهم حسير

94بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمحمد عدنان سليمان501110

95بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرياش جمعة احمد418211

96بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمايكل جمال حنا550833

ى فاضل عباس298586 97بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

98بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرذر حيدر احمد266524

ى دحام ظاهر266934 99بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

ى جعفر298110 100بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرجعفر حسير

101بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرجاسم الزم هاشم310057

ى482627 102بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعباس عزالدين حسير

103بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرابراهيم عباس محسن300375

104بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريونس حسن محمدعلي467654

105بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي حيدر احمد417580

106بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي اكير حيدر علي251628

ى482628 107بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعمار عزالدين حسير



108بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرخضى مردان زينل266788

ي شامي417567
109بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي عونى

110بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكربشار علي جميل298961

ى266606 111بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسعد بدر حسير

112بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرروناك روفائيل حنا418167

113بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعاصم سالم قنير484370

114بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسلطان ذنون ولي310073

115بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرانور علي جمشيد267231

116بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرنور نبيل رفو508530

ى415828 117بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحيدر قاسم حسير

ي ناض عبداالحد417958
118بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمن 

119بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراسامة عباس عبدالجبار266667

120بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعصام نبيل رفو508538

121بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريوسف غانم بشير299011

122بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرزين العابدين نعمه احمد310123

123بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمهند حازم عبدهللا251524

124بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرفاضل فيصل غازي266686

125بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكراحمد مقداد حيدر266588

 علي310153
ى 126بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرسعد حسير

ى الياس251528 127بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرعلي حسير

 علي محمود508190
ى 128بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسير

129بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكريوسف شهاب ذياب300251

130بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرباسم جمعة حسن266951

131دبلومبرطلة11318نينوىذكرحيدر احمد اسماعيل300222

132دبلومبرطلة11318نينوىذكرذوالفقار عبدالستار يونس266735

133دبلومبرطلة11318نينوىذكرعقيل عباس هاشم309934

134دبلومبرطلة11318نينوىذكرعلي شاكر عبدالكريم266755

135دبلومبرطلة11318نينوىذكرسعيد حميد مجيد251694

136دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمود سامي رشيد251690

137دبلومبرطلة11318نينوىذكريوسف جرجيس قرياقوس417947

138دبلومبرطلة11318نينوىذكرمنهل مهدي احمد466483

139دبلومبرطلة11318نينوىذكرفاضل هاشم نذير415860

140دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد ابراهيم اسماعيل251560

ى298832 141دبلومبرطلة11318نينوىذكروليد خالد حسير

142دبلومبرطلة11318نينوىذكرصفوان غازي سليمان310087

143دبلومبرطلة11318نينوىذكراحمد اسماعيل حميد267092

144دبلومبرطلة11318نينوىذكرمهدي علي سعيد508180

145دبلومبرطلة11318نينوىذكرنوار سعيد شابا266906

146دبلومبرطلة11318نينوىذكربولستيان صباح شابا415876

147دبلومبرطلة11318نينوىذكراحمد غانم طاهر266581

148دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد جمعة حسن267178

ي266884
149دبلومبرطلة11318نينوىذكريوهان ياش من 

 علي عبدهللا369671
ى 150دبلومبرطلة11318نينوىذكرحسير

151دبلومبرطلة11318نينوىذكرباسم حازم حميد251644

ى418640 152دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد رمزي حسير

153دبلومبرطلة11318نينوىذكرياش عباس فاضل298726

154دبلومبرطلة11318نينوىذكريعقوب عماد يعقوب309946

يف266909 155دبلومبرطلة11318نينوىذكرفاضل عباس شر

156دبلومبرطلة11318نينوىذكرحمزة ادريس يونس515495

157دبلومبرطلة11318نينوىذكراحمد عبدالكريم مسلم266632



ي309912
158دبلومبرطلة11318نينوىذكرازهر سالم من 

ي الياس بولص266642 159دبلومبرطلة11318نينوىذكرناجر

ى ذنون300505 160دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد حسير

161دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد احمد قاسم484369

162دبلومبرطلة11318نينوىذكرربيع محمد زكر300083

163دبلومبرطلة11318نينوىذكرعلي نعمان رشيد541279

164دبلومبرطلة11318نينوىذكرعبدالرزاق عباس مروح310155

165دبلومبرطلة11318نينوىذكرعقيل الزم الياس251514

166دبلومبرطلة11318نينوىذكرسعدهللا حسن احمد300444

167دبلومبرطلة11318نينوىذكرليث بشير قرياقوس251655

168دبلومبرطلة11318نينوىذكرعباس جمعة حسيب266924

169دبلومبرطلة11318نينوىذكرروبيل سالم خضى267091

 علي رضا508418
ى 170دبلومبرطلة11318نينوىذكرحسير

171دبلومبرطلة11318نينوىذكرزيد حيدر احمد266649

172دبلومبرطلة11318نينوىذكروائل احمد ابراهيم309885

173دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد فيصل عبدهللا415615

174دبلومبرطلة11318نينوىذكروسام يعقوب ابراهيم508395

175إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي حيدر قنير418301

176إعداديةبرطلة11318نينوىذكرماتياس ايهم سعدهللا540194

 محمدعلي300892
ى 177إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعطاهلل حسير

178إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد عبدالغفور جرجيس484377

179إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحمزة جاسم محمد370387

180إعداديةبرطلة11318نينوىذكريوسف باسم سليمان369066

181إعداديةبرطلة11318نينوىذكرراكان سعدون فاضل369596

ى محمود حسن368604 182إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

183إعداديةبرطلة11318نينوىذكرنكتل غانم بشير466425

ى سلمان266678 184إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي حسير

185إعداديةبرطلة11318نينوىذكررياض عبدالستار خضى417551

186إعداديةبرطلة11318نينوىذكرريان شهاب احمد482620

ف علي525749
187إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي اشر

188إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسام ماهر زكو369004

189إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد حسن ذنون466501

190إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمود عبدهللا حسن310080

191إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمرتضى محمد سلطان251687

192إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد قاسم حسن267200

193إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد جواد احمد482621

194إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد عبدهللا محمود368483

195إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسن جمال جمعة310114

ى369064 196إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد غازي حسير

197إعداديةبرطلة11318نينوىذكريونس وسيم قاسم466476

198إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمدطاهر عبدالكريم محمود298006

199إعداديةبرطلة11318نينوىذكرالن عامر الياس251672

 محمود ولي484368
ى 200إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

201إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمسلم حسن شامي418073

202إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي عبداالله جبار368398

203إعداديةبرطلة11318نينوىذكرزيعابدين حامد محمود483551

204إعداديةبرطلة11318نينوىذكرلوقا سعيد سليمان466493

205إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد عباس محسن368743

206إعداديةبرطلة11318نينوىذكرليث عدنان محي الدين300486

207إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالكريم احمد محمود251696



208إعداديةبرطلة11318نينوىذكرميالد ناض عبداالحد530999

209إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس عارف محمد266930

210إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد طه محمد417972

211إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسن غائب اسماعيل539390

212إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالجواد ذنون يونس538201

213إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفضل هللا عباس اسماعيل310047

ى سلمان266681 214إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسيف حسير

ى احمد418694 215إعداديةبرطلة11318نينوىذكروضاح ياسير

ي546342
216إعداديةبرطلة11318نينوىذكروسام بهنام من 

217إعداديةبرطلة11318نينوىذكرالن خالد فائق418660

218إعداديةبرطلة11318نينوىذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم466456

219إعداديةبرطلة11318نينوىذكرشمعون ثائر بطرس310104

220إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالوهاب حيدر احمد266624

221إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمزهر راسم كريم483553

222إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسالم عبدالكريم بهنام300460

223إعداديةبرطلة11318نينوىذكراياد شاكر احمد370403

224إعداديةبرطلة11318نينوىذكريوسف ذنون يونس298634

ى احمد حيدر369244 225إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسنير

226إعداديةبرطلة11318نينوىذكرذنون علي جميل417428

227إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد يوسف فاضل310127

228إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد محمود احمد466440

ي اسماعيل484374
229إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد حف 

230إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد عزالدين جعفر370359

231إعداديةبرطلة11318نينوىذكررويد عماد دانيال370171

ي508413
232إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد حازم تف 

233إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد جاسم عباس298211

ى300061 234إعداديةبرطلة11318نينوىذكركرار حيدر حسير

235إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعمر عباس عبدهللا267140

236إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمصطفى جاسم عباس466421

237إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس عدنان سليمان266558

238إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمهدي علي احمد369235

239إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد مردان زينل369611

ى417495 240إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي عدنان حسير

241إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي اصغر عبدهللا خورشيد415684

242إعداديةبرطلة11318نينوىذكرزيد علي محمود369775

243إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد شاكر حيدر466451

244إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسجاد محمود ابراهيم251533

 علي541342
ى 245إعداديةبرطلة11318نينوىذكريوسف حسير

246إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالهادي عقيل احمد483585

247إعداديةبرطلة11318نينوىذكرنوح زكر فارس483587

248إعداديةبرطلة11318نينوىذكرذوالفقار عقيل احمد415897

249إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي سالم فاضل266715

250إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحسان شاكر قرياقوز251564

ى298745 251إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي حيدر حسير

252إعداديةبرطلة11318نينوىذكرابراهيم راسم كربم415577

253إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفادي نادر بولص415800

254إعداديةبرطلة11318نينوىذكريوسف عبدالسالم شامي417511

255إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمارفن نزار بهنام466490

256إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعقيل ميش بكداش483552

257إعداديةبرطلة11318نينوىذكركاظم رجب عباس484364



ى368454 258إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعقيل شاكر حسير

259إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد حسن الياس266920

260إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمصطفى محمود محمد368552

ج مناسكان466464 261إعداديةبرطلة11318نينوىذكرشانت بير

262إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد فاضل عباس297882

263إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحيدر ذنون حيدر369518

264إعداديةبرطلة11318نينوىذكرنور صباح ابراهيم530897

ى يحنر قاسم368955 265إعداديةبرطلة11318نينوىذكرياسير

266إعداديةبرطلة11318نينوىذكررعد شاكر محمود484365

ى جاسم251688 267إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد حسير

 علي محمد419145
ى 268إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

269إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحيدر ادريس مجيد266943

270إعداديةبرطلة11318نينوىذكراندرياس خالد صليوا484372

271إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسامي كمال خضى482613

272إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد عبداالله عبدهللا508398

273إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمدالمهدي عبدالسالم شامي417477

274إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحيدر ادريس محسن502759

275إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعقيل محمود حسن466480

276إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس عبداالله جبار368488

277إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسن امير شهاب368312

278إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحر حيدر محمد369103

ى418846 279إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي مهند حسير

280إعداديةبرطلة11318نينوىذكرقاسم جمعة حسيب369745

ى540465 281إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسجاد محمد ياسير

282إعداديةبرطلة11318نينوىذكرزين العابدين مسلم غريب535273

283إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدهللا علي جميل309908

ى حسن531000 284إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي حسير

ي نوري300188
285إعداديةبرطلة11318نينوىذكرماتياس هانى

286إعداديةبرطلة11318نينوىذكركرار محمود مختار531002

287إعداديةبرطلة11318نينوىذكراندراوس لؤي منير531001

288إعداديةبرطلة11318نينوىذكرزهير حيدر جعفر483604

ى418131 ى عدنان حسير 289إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

290إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحمزة فارس صديق482617

ى الياس267227 291إعداديةبرطلة11318نينوىذكرزين العابدين حسير

292إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسجاد حسن الياس267226

293إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد عبدالعزيز ولي309915

294إعداديةبرطلة11318نينوىذكرقاسم حسن جعفر530998

ى عباس فتحي368641 295إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

296إعداديةبرطلة11318نينوىذكرقاسم يحنر كامل298098

297إعداديةبرطلة11318نينوىذكربيار خالد صليوا484371

298إعداديةبرطلة11318نينوىذكرصفوان حيدر عباس370366

299إعداديةبرطلة11318نينوىذكريونس علي مصطفى466497

ى احمد482615 300إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي ياسير

301إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعقيل علي رضا370437

302إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمصطفى خليل ابراهيم368526

303إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد سالم عبدالرحمن495151

304إعداديةبرطلة11318نينوىذكريونس فاضل خضى484367

305إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي يوسف قنير482612

 علي310050
ى 306إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحرم حسير

307إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحسان عباس سليمان466426



ي482604
308إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفادي ثابت من 

309إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسن عباس حسن482618

ى خضير محمد466445 310إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

311إعداديةبرطلة11318نينوىذكرذوالفقار محمد احمد483554

ى الياس502779 312إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس حسير

313إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمجتبا حسن ذنون309972

314إعداديةبرطلة11318نينوىذكرارام ماهر زكو368920

315إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد ياس خضى419211

316إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفادي سالم شابا484362

317إعداديةبرطلة11318نينوىذكريحنر ذنون يونس538197

 علي سليمان484363
ى 318إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالحسير

319إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس نعمه احمد482609

320إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس غازي كاظم370108

321إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد عبدالوهاب احمد417886

322إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمود حازم الياس484366

323إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس زنيل احمد483555

324إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعقيل اسماعيل خليل266664

ى369623 325إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعمر بدر حسير

326إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسامان غانم حنا298895

327إعداديةبرطلة11318نينوىذكرميثم علي مصطفى309904

328إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالرحمن فاضل عباس502764

329إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسن عاصف حمزة266633

330إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد يحنر قاسم267098

 قنير علي482606
ى 331إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

332إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد سعدهللا احمد466459

333إعداديةبرطلة11318نينوىذكرنور سعد شمعون266913

334إعداديةبرطلة11318نينوىذكرميالد بهنام بطرس266891

335إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد عباس الياس267101

336إعداديةبرطلة11318نينوىذكرغفران ريان عبدالغفور417073

337إعداديةبرطلة11318نينوىذكررضوان احمد حسن484378

 حيدر علي483581
ى 338إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

339إعداديةبرطلة11318نينوىذكرامير عباس حسن369484

340إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد محمود شاحوذ483583

341إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسام توما شابا369436

342إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي غازي كاظم368997

343إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس فاضل ولي508388

 محمدعلي369698
ى 344إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمرتضى حسير

345إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمهدي حمزة عباس369133

346إعداديةبرطلة11318نينوىذكرامير اسماعيل ميكائيل484375

347إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسن عباس احمد482603

348إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعمران اسماعيل ميكائيل466486

349إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد يحنر قاسم467652

350إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالرحمن نجم عبدهللا266729

351إعداديةبرطلة11318نينوىذكرشمد صباح بطرس369387

352إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي حسن ذنون310116

353إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسليمان عباس سليمان466429

ى368881 ى عادل حسير 354إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

355إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسن حازم سلطان368581

356إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد عزيز زينل267167

357إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحيدر رافع شاكر369661



ي310070
358إعداديةبرطلة11318نينوىذكررضا حمزة عبدالغنى

359إعداديةبرطلة11318نينوىذكرباسم عادل ابراهيم467658

360إعداديةبرطلة11318نينوىذكررائد اسماعيل حميد369293

361إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحمزة جمعة حسيب368772

362إعداديةبرطلة11318نينوىذكركرار لقمان يونس546338

363إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد فاضل ابراهيم482611

364إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعلي عباس عبدالجليل266877

365إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمصطفى عباس عبدهللا267143

366إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمرتضى عبداالمير جعفر482614

ى عباس عبدالجليل369202 367إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

368إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعباس قاسم عباس368319

369إعداديةبرطلة11318نينوىذكرجاسم محمد كاظم466500

370إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمهدي جمعة قاسم368808

371إعداديةبرطلة11318نينوىذكرجواد محمدباقر ايوب298413

372إعداديةبرطلة11318نينوىذكرماجد شاحوذ خضى466498

ي482605
373إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمجتنر حمزة عبدالغنى

374إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد فوزي حامد266917

375إعداديةبرطلة11318نينوىذكرطالب سليم اسماعيل508548

376إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالرزاق عبدهللا حسن310076

377إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمنتظر لقمان يونس546340

ي نوري300203
378إعداديةبرطلة11318نينوىذكراندراوس هانى

379إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد عباس حسن310044

380إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعبدالرحمن سهيل نويران310117

381إعداديةبرطلة11318نينوىذكرابراهيم داؤد سليمان368345

382إعداديةبرطلة11318نينوىذكراحمد راسم جارهللا369609

383إعداديةبرطلة11318نينوىذكرميالد مجيد بطرس466495

384إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد عباس ابراهيم251634

385بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحيدر مرعي حسن267180

386بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحيدر محمد ابراهيم415914

387بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرحسن صديق محمود251550

388بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرجعفر شاكر محسن300106

ى266739 389بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكربشار ناظم ياسير

390بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرمجيد حميد مجيد298664

391بكالوريوسبرطلة11318نينوىذكرثامر كوركيس بهنام415647

392دبلومبرطلة11318نينوىذكرسالم صليوة ماسيوس310164

393دبلومبرطلة11318نينوىذكرباسل عباس عاشور266928

394دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد حمدهللا عطية298868

395دبلومبرطلة11318نينوىذكرزين العابدين محمدعلي عبدهللا251627

396دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمود عرب رجب267184

397دبلومبرطلة11318نينوىذكرشاكر سالم يونس530997

398دبلومبرطلة11318نينوىذكرولي الياس بكدش266941

399دبلومبرطلة11318نينوىذكرمحمد طه اسماعيل267224

400دبلومبرطلة11318نينوىذكرجمعة خضى هياس266781

401إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحمادي شهاب ذياب251685

402إعداديةبرطلة11318نينوىذكرمحمد بدرالدين احمد418928

403إعداديةبرطلة11318نينوىذكرشاكر عباس قنير267179

404إعداديةبرطلة11318نينوىذكرقمير حيدر خضى299002

405إعداديةبرطلة11318نينوىذكرعادل فاضل يوسف266888

406إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحازم عبدالوهاب طه267181

407إعداديةبرطلة11318نينوىذكرخزعل جاسم قاسم310067



 علي سلطان310062
ى 408إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسير

ي266881
409إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفارس صليوا من 

410إعداديةبرطلة11318نينوىذكرسامر بينو توما251641

411إعداديةبرطلة11318نينوىذكرزينل سعيد خالد267169

412إعداديةبرطلة11318نينوىذكرفاضل ولي سلطان538200

413إعداديةبرطلة11318نينوىذكرحسن سالم زينل309940

1بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىاشواق ابراهيم الياس416811

ي418589
 
2بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىفاتن ابلحد رزوق

ي538202
3بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىرائدة نوري من 

ي418517
4بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىقطرالندى خليل من 

5بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىعقيله الياس خضى416801

ي417418
 
6بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىوالء ابلحد رزوق

ي بولص300307
7بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىسلىم من 

8بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىزينة سعيد قرياقوس266703

9بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىباسمة زكو الياس267197

10بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىسامرة بينو توما251737

11بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىازهار منير حنا266957

12بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىزهره محمد سلطان267038

ي مسلم418499
13بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىزهراء هانى

14بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىرنا يوسف حنوكة484358

ى حسن267217 15بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىوسن ياسير

16بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىسندس شابا شمعون416624

17بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىرهام عدنان دانيال266960

18بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىمروة بهنام حنا416616

ى اسطيفو كاكو467680 19دبلومبرطلة11318نينوىأننىبشر

20دبلومبرطلة11318نينوىأننىزينب هاشم احمد416851

21دبلومبرطلة11318نينوىأننىعبير مقورتيا يعقوب416603

22دبلومبرطلة11318نينوىأننىلمياء عبداالحد توما301275

23دبلومبرطلة11318نينوىأننىندى يعقوب اسحق267041

24دبلومبرطلة11318نينوىأننىخالدة ابلحد عبو418533

25دبلومبرطلة11318نينوىأننىزينب محمدعلي اسماعيل417392

ي يعقوب266567
26دبلومبرطلة11318نينوىأننىرافدة من 

27دبلومبرطلة11318نينوىأننىانوار دانيال بولص467664

28دبلومبرطلة11318نينوىأننىانتصار دانيال بولص267036

29دبلومبرطلة11318نينوىأننىايديل بهنام حنو418460

ى416831 ى حيدر ياسير 30دبلومبرطلة11318نينوىأننىبشر

ي ماهر زكو267211
31دبلومبرطلة11318نينوىأننىستيفانى

32دبلومبرطلة11318نينوىأننىنجاح حاتم ابراهيم416588

33إعداديةبرطلة11318نينوىأننىانعام اسحق حنا416595

34إعداديةبرطلة11318نينوىأننىوفاء سمير عبدالستار416571

ي251492
35إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنادرة الياس من 

36إعداديةبرطلة11318نينوىأننىشذى مقورنيا يعقوب267047

ي309957
37إعداديةبرطلة11318نينوىأننىيازي بولص من 

ي251706
38إعداديةبرطلة11318نينوىأننىسناء كامل من 

ي417318
 
39إعداديةبرطلة11318نينوىأننىبيداء ابلحد رزوق

ي297799
40إعداديةبرطلة11318نينوىأننىناظرة عبداالحد من 

41إعداديةبرطلة11318نينوىأننىفاتن الياس اسحق300825

42إعداديةبرطلة11318نينوىأننىاثمار عبداالحد توما300357

ي جرجيس300327
43إعداديةبرطلة11318نينوىأننىصباح من 

ي418444
44إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرائدة يعقوب من 



45إعداديةبرطلة11318نينوىأننىانغام نوح اسحق416865

46إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنادية بولص دانيال267043

1بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىافراح ابراهيم بهنام416363

2بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىسحر فيصل مردان301203

ى251740 حوراء علي حسير
3بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننى

4بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىوفاء محمد ابراهيم267213

رنر صباح ابراهيم297812
5بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننى

6بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىسماح ابراهيم عبو267033

7بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىزينب علي عباس300776

8بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىنورا صباح بطرس508516

9بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىرغد خضى الياس301267

10بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىريتا الياس زورا267069

11بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىسويدالنا امير سعيد417106

12بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىرفاه ناظر عبداالحد266612

زينة علي كمر369835
13بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننى

14بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىاية سمير احمد369238

15بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىنورة كوركيس يعقوب309853

نور علي محسن300756
16بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننى

ي بهنام266766
سالي من 

17بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننى

18بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىزينب قاسم محمد369410

19بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىمروة محمد طه467670

20بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىايمان قيس عبداللطيف301299

21بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىنور احمد حيدر267214

22بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىدعاء سمير احمد508520

23بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىايمان سامر قرياقوس251733

24بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىساندي ساجد داود267062

25بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىزينة قاسم كريم309992

26بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىنشين هاشم احمد266651

27بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىساره يونس سعيد300765

ي417739
ى بهنام من  28بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىنرمير

نا ناض عبداالحد417136 29بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىمير

30بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىوسام عامر الياس482626

31بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىايمان جمال عبدالجبار417783

32بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىهيفاء نعمت ابراهيم267006

33بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىشكرية غانم حسن266963

34بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىرواء سالم فتحي418408

35بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىريتا بنياميل يعقوب309982

36بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىليديا سالم شابا267089

37بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىرها صباح الياس251736

38بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىنجالء عبدهللا جمشيت266648

39بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىهديل رعد شمعون483595

ي نوح416393
40بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىزينة من 

41بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىزهراء قمير حيدر301170

42بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىبتول قاسم سليمان484361

43بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىعفراء حسن ذنون484360

44دبلومبرطلة11318نينوىأننىنور جميل شمعون267219

ي301110
ى بطرس من  45دبلومبرطلة11318نينوىأننىرنير

ايمان علي هادي محمود508407
46دبلومبرطلة11318نينوىأننى

47دبلومبرطلة11318نينوىأننىمروة باسم بهنام267083

ي251479
ى بهنام من  48دبلومبرطلة11318نينوىأننىهيلير



49دبلومبرطلة11318نينوىأننىدالل هاشم صالح267221

50دبلومبرطلة11318نينوىأننىانعام فاضل ابراهيم305584

ى جالل الياس309858 51دبلومبرطلة11318نينوىأننىجنير

52دبلومبرطلة11318نينوىأننىايناس فارس عبوش266655

53دبلومبرطلة11318نينوىأننىداليا عامر الياس266585

54دبلومبرطلة11318نينوىأننىريتا صباح ابراهيم417757

55دبلومبرطلة11318نينوىأننىرنا الياس سعيد483556

سالي داؤد سليمان508171
56دبلومبرطلة11318نينوىأننى

57دبلومبرطلة11318نينوىأننىحميدة حسن جعفر417922

58دبلومبرطلة11318نينوىأننىرفل صفاء بهنام309846

59دبلومبرطلة11318نينوىأننىجنان جالل جاسم538198

60دبلومبرطلة11318نينوىأننىزهراء طه احمد495179

61إعداديةبرطلة11318نينوىأننىانسام نادر الياس466504

62إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرباب ابراهيم احمد369505

63إعداديةبرطلة11318نينوىأننىجيالن قاسم قنير369538

ي حسن483606
64إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنجوى اشن 

65إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزينب فيصل غازي266693

66إعداديةبرطلة11318نينوىأننىجوان يوسف شابا369360

ى جورج عبداالحد267003 67إعداديةبرطلة11318نينوىأننىسافير

68إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزينب عبدالسالم جبار267086

69إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرماح ابراهيم احمد267026

70إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزينب زينل عباس466506

71إعداديةبرطلة11318نينوىأننىساندرا بطرس بهنام546337

72إعداديةبرطلة11318نينوىأننىمريم خالد فائق483600

ي416642
73إعداديةبرطلة11318نينوىأننىانار اسماعيل من 

74إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزينب عباس فتحي369437

75إعداديةبرطلة11318نينوىأننىغفران حسن محمد484380

اية علي جمشيد370039
76إعداديةبرطلة11318نينوىأننى

77إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزينب فيصل ابراهيم484379

78إعداديةبرطلة11318نينوىأننىراما صباح الياس251487

79إعداديةبرطلة11318نينوىأننىفاطمة حسن مسلم418355

80إعداديةبرطلة11318نينوىأننىفادية فوزي روفائيل417093

81إعداديةبرطلة11318نينوىأننىميادة طارق سعيد266851

82إعداديةبرطلة11318نينوىأننىمياسة محمود شاحوذ508404

83إعداديةبرطلة11318نينوىأننىماجدة فتحي احمد418387

84إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزهراء محمود طه508401

85إعداديةبرطلة11318نينوىأننىفاتن ثائر بطرس310002

86إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزينب قمير حيدر484383

87إعداديةبرطلة11318نينوىأننىاخالص فاضل ابراهيم309988

88إعداديةبرطلة11318نينوىأننىليل نعمت ابراهيم483592

89إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنورة صباح ابراهيم530903

90إعداديةبرطلة11318نينوىأننىفالنتينا ماجد يعقوب251738

ايالف محمود علي369553
91إعداديةبرطلة11318نينوىأننى

92إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنجالء محمد شاحوذ483590

93إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزهراء عباس فتحي369981

94إعداديةبرطلة11318نينوىأننىشوين حيدر جاسم502632

ا حازم ابراهيم267072 95إعداديةبرطلة11318نينوىأننىفير

ي417665
96إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرهام اسامة من 

97إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنور منذر صليوة508123

98إعداديةبرطلة11318نينوىأننىافراح صباح شابا266647



99إعداديةبرطلة11318نينوىأننىافراح عباس الياس369311

ى احمد482625 100إعداديةبرطلة11318نينوىأننىفاطمة ياسير

101إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزينب عبدالستار يونس466413

ى محمد طه300805 102إعداديةبرطلة11318نينوىأننىحنير

103إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنور سمير ايليا466416

104إعداديةبرطلة11318نينوىأننىزهراء طالل يونس301154

ى حازم حسن309996 105إعداديةبرطلة11318نينوىأننىحنير

106إعداديةبرطلة11318نينوىأننىالهام نعمت ابراهيم484376

107إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرسل عبداالله عبدهللا508410

108إعداديةبرطلة11318نينوىأننىسوزان جميل شمعون267028

109إعداديةبرطلة11318نينوىأننىشهربان فيصل ابراهيم555124

ة حازم محمد482622 110إعداديةبرطلة11318نينوىأننىامير

111إعداديةبرطلة11318نينوىأننىهبه صباح ابراهيم530901

112إعداديةبرطلة11318نينوىأننىهدى قيس عبداللطيف484381

113إعداديةبرطلة11318نينوىأننىساندرا سعيد اسحق267078

ى سليمان شابا467684 114إعداديةبرطلة11318نينوىأننىشفير

ي530899
115إعداديةبرطلة11318نينوىأننىامينة بهنام من 

116إعداديةبرطلة11318نينوىأننىميالنو جمال حنا267031

117إعداديةبرطلة11318نينوىأننىناريمان منذر صليوة508131

118إعداديةبرطلة11318نينوىأننىتاره سعد شمعون370059

119إعداديةبرطلة11318نينوىأننىايمان غازي شكري370049

120إعداديةبرطلة11318نينوىأننىعذراء ساجد داود267008

121إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرقيه عاصف حمزه418426

122إعداديةبرطلة11318نينوىأننىسكينة عباس فتحي369964

رحمه علي محسن300739
123إعداديةبرطلة11318نينوىأننى

ى منذر صليوة508157 124إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنيفير

125إعداديةبرطلة11318نينوىأننىجوليانا كليانا شابا301085

126إعداديةبرطلة11318نينوىأننىماريانا فائق دانيال267030

127إعداديةبرطلة11318نينوىأننىوسن كوركيس يعقوب467674

اسماء ولي قمير484359
128إعداديةبرطلة11318نينوىأننى

129إعداديةبرطلة11318نينوىأننىفاطمة عمار زينل508150

130إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنبا سمير احمد466418

131بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىنغم دانيال شابا416380

132بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىحسنية حامد احمد266742

133بكالوريوسبرطلة11318نينوىأننىشيماء عبد عباس251734

134دبلومبرطلة11318نينوىأننىناهده صليوه يوسف508163

135دبلومبرطلة11318نينوىأننىكلثومة جعفر محمد418372

ي يوسف266604
136إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرواء من 

137إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرنا الياس حنا309976

138إعداديةبرطلة11318نينوىأننىجنان شمعون داود482623

ي484382
139إعداديةبرطلة11318نينوىأننىاشواق رفو من 

140إعداديةبرطلة11318نينوىأننىازهار عبداالحد توما467649

ي يوسف266610
141إعداديةبرطلة11318نينوىأننىوفاء من 

142إعداديةبرطلة11318نينوىأننىوفاء بشير يعقوب416745

143إعداديةبرطلة11318نينوىأننىخالصة صليوة يوسف538231

144إعداديةبرطلة11318نينوىأننىسماهر قرياقوس حنا482630

145إعداديةبرطلة11318نينوىأننىسلىم سالم بهنان251483

146إعداديةبرطلة11318نينوىأننىسمية سالم توما466412

147إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنيان خضى سليمان267075

148إعداديةبرطلة11318نينوىأننىرائدة ابراهيم اسحق297827



149إعداديةبرطلة11318نينوىأننىندى بهنان يوسف267057

ي417775
150إعداديةبرطلة11318نينوىأننىنوال اسحق من 

151إعداديةبرطلة11318نينوىأننىيازي عباس حسن370020

152إعداديةبرطلة11318نينوىأننىاثمار شيت شابا301070

1ماجستيرالحمدانية11319نينوىذكرستيفان ججو مارزينا480813

2ماجستيرالحمدانية11319نينوىذكرسالم ججو مارزينا480817

3بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرغالي فرج يعقوب466155

4بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعلي اكير نايف دولت480829

5بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنزار عزيز منصور251832

6بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحميد توما بولص546915

7بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمؤيد الويس عزيز251944

8بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمارسيل شمعون بكو542170

ي منصور251923
9بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنوح من 

 علي مصطفى541952
ى 10بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحسير

11بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعمار عيىس يعقوب466139

12بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمهدي كريم خليل466142

ى466127 13بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرخالد غانم حسير

14بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرانمار ميخائيل صليوا251785

15بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكروسام فرج ميخائيل251840

16بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعامر جمال بهنان466136

17بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرهيثم يعقوب الياس466189

18بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنجم عبدهللا بشير251762

19بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرقضي قرياقوس ابراهيم251959

20بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرانور عبوش خضى481323

21بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنجيب طوبية كرومي251829

ي466175
22بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرامانج بهنام من 

23بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرهيثم الويس عزيز466149

24بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمنتض محسن ابراهيم546926

الدين نوري466148 25بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعدنان خير

26بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنشوان عبدهللا بشير480785

27بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعدنان خضى مرزينا251957

28بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراثير داؤد عيىس481329

29بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرانس حنا سوالقا480787

30بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرميخائيل مارزينا ابراهيم542203

31بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنجيب يلدا حنا541912

32بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرجواد محسن قاسم541926

33بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعماد شاكر غائب542053

34بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنبيل جميل ولي466197

35بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرميالد سمير سعدو480810

36بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعباس الياس حاصود251792

37بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراميل ميخائيل صليوا542167

38بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرخالد عبدهللا بشير480791

39بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكروسام يعقوب يوسف251870

ي251937
40بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنزار فرنسيس من 

41بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعصام ميخا باهي546930

42بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررياض كامل بطرس504064

43بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكروسام يوحانا يوسف251801

44بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررائد جارهللا عبدهللا555123

45بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررافت روفائيل سوالقا481326

46بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررواد يوحنا منصور546919



47بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرادوارد بهنام عبوش541909

48بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسامان سعيد ميخا251843

49بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررياض قرياقوس ابراهيم480805

50بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرروميو فاضل يوسف542280

51بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكربهنام صباح دانيال480808

52بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراحمد خضى عاشور251759

53بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكروسيم سامي عزيز466137

ى الياس حاصود466217 54بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحسير

55بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعباس رمضان عبداللطيف466158

56بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرصبحي عبد خليل542175

57بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرشاكر محمود عرفات466132

58بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرايفان باكوس موس542186

59بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرموفق حكمت جبو480836

60بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنور منير يوسف251962

61بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرشمد نجم بطرس251803

62بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررضوان سلمان حميد480801

63بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسعيد صباح سعيد522208

ى عبدالوهاب عبدي466156 64بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحسير

65بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمارك منصور يعقوب522228

66بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفؤاد سالم جالل466223

67بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمحمد حواس احمد522224

68بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفؤاد جاسم سعدون466121

69بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراثير فخري توما251929

ي يوسف منصور483038
ى
70بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرراق

71بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعامر عباس سعدهللا466128

ى فاضل يوسف466218 72بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرجهير

73بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمنصور يوحنا منصور541956

74بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسافيو سعد بابا522221

اس جنان خضى267194 75بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنير

76بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفرات فاضل خضى546927

77دبلومالحمدانية11319نينوىذكرسعدي مرزينا منصور542169

78دبلومالحمدانية11319نينوىذكرحسام يونس سعدهللا480822

79دبلومالحمدانية11319نينوىذكرخليل عبدالجليل عبدالهادي251963

80دبلومالحمدانية11319نينوىذكرصالح مهدي محمد541924

81دبلومالحمدانية11319نينوىذكرسعدي هادي صالح251788

82دبلومالحمدانية11319نينوىذكرعالء عامر عبوش466193

83دبلومالحمدانية11319نينوىذكروجهةالدين مخيير هايس466159

ى فارس قاسم466151 84دبلومالحمدانية11319نينوىذكرحسير

85دبلومالحمدانية11319نينوىذكررائد افريم عبوش542064

86دبلومالحمدانية11319نينوىذكرفارس مخيير هايس466178

87دبلومالحمدانية11319نينوىذكرزينل كلك هايس466179

88دبلومالحمدانية11319نينوىذكرفاضل عباس يحنر481322

89دبلومالحمدانية11319نينوىذكرعامر مارزينا ابراهيم466194

90دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمحمد نذير محمد541977

91دبلومالحمدانية11319نينوىذكروهيب رعد بهنام542166

92دبلومالحمدانية11319نينوىذكرباسم ايوب بطرس546925

93دبلومالحمدانية11319نينوىذكرعبير جورج يعقوب251828

94دبلومالحمدانية11319نينوىذكرغيث نجيب الياس251767

95دبلومالحمدانية11319نينوىذكرروميل الياس بهنام251810

96دبلومالحمدانية11319نينوىذكرعمار يلدة ابراهيم480824



97دبلومالحمدانية11319نينوىذكرفادي ايشو انويه466215

98دبلومالحمدانية11319نينوىذكرخليل ابراهيم جشنى466124

99دبلومالحمدانية11319نينوىذكرميش بشير محمد466152

100دبلومالحمدانية11319نينوىذكرابراهيم مارزينا ابراهيم466138

101دبلومالحمدانية11319نينوىذكربسام بهنام عبوش480812

102دبلومالحمدانية11319نينوىذكرسعد جارهللا عبدهللا249698

يف هايس481320 103دبلومالحمدانية11319نينوىذكرباقر شر

104دبلومالحمدانية11319نينوىذكربهنام عزالدين عزيز251834

105دبلومالحمدانية11319نينوىذكرثائر يعقوب داود251845

ي سالم حنا541858
 
106دبلومالحمدانية11319نينوىذكرشوق

107دبلومالحمدانية11319نينوىذكرغسان حكمت خضى466224

ي466203
108دبلومالحمدانية11319نينوىذكرغزوان توما بنى

109دبلومالحمدانية11319نينوىذكرنوار الياس سليمان251777

ي يعقوب251941
110دبلومالحمدانية11319نينوىذكرهيثم من 

111دبلومالحمدانية11319نينوىذكربهنام زكريا شمعون480830

112دبلومالحمدانية11319نينوىذكرنوري قرياقوس توما251863

113دبلومالحمدانية11319نينوىذكررامي فاضل ابراهيم251960

114دبلومالحمدانية11319نينوىذكرجمان ثامر ججو251873

ي عبوش466133
115دبلومالحمدانية11319نينوىذكرربيع هانى

116دبلومالحمدانية11319نينوىذكرضياء محسن عواد522192

117دبلومالحمدانية11319نينوىذكرعباس محمود عرفات481318

118دبلومالحمدانية11319نينوىذكرايمن فرح حبيب546932

119دبلومالحمدانية11319نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم480789

120دبلومالحمدانية11319نينوىذكرشامل داود رفو480819

121دبلومالحمدانية11319نينوىذكراندراوس سعيد بطرس466131

ى جالل صالح466170 122إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرامير

ى محمود حمو481315 123إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرحسير

يف حمو466209 124إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراصغر شر

125إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرغانم جمال بهنان542046

126إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرزهير باكوز بهنام480798

127إعداديةالحمدانية11319نينوىذكركرم عادل احمد480838

128إعداديةالحمدانية11319نينوىذكروسام جمعة عبدهللا522219

ي499667 129إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرسمير يوسف ححر

130إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرساجد محمود عطية481327

131إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرنوفل عبدالجمال عبدالهادي481313

132إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرزياد توما زورا542230

1بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرراكان الياس عزيز251913

ي541717
2بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعالء غانم جشنى

ي رمضان عبداللطيف466387
3بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرراضى

4بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرساالر خالد عبو466282

5بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمحسن حامد صالح466255

6بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنور جون الياس251902

ى466252 7بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمحمد غانم حسير

ى محمود466306 8بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسجاد حسير

9بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفراس بطرس جرجيس541920

10بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرناطق بشير محمد466340

11بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكركرم خضى يوسف251933

12بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمحسن محمد صالح جمعة466365

13بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراحمد حازم جالل466293

14بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمحمود سالم محمد480892



15بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفادي زورا بهنام546955

16بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسيف جميل غائب466398

17بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعمران عباس سعدهللا466367

18بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعباس علي احمد481370

19بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسعدهللا حمزه فتاح466362

ي بولص251888
20بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراياد من 

21بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفادي نوح بولص541864

22بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرريفان رياض كامل251942

23بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفالح صالح صالح466265

ي541762
24بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسفيان صبيح من 

يان جاسم ابراهيم522244 25بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرشر

26بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنصير صباح فرج251900

27بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمرتضى حسن محسن466463

28بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراندي حكمت شابا541935

29بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمهران بهنام عزيز466457

30بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحميد بطرس حبيب251885

31بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرساندي عيىس يعقوب251887

32بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرربيع لويس حبيب251951

33بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررعد جارهللا عبدهللا466103

34بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمحمد عبدالمحسن سليمان251955

35بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسيف فواز بالل466263

36بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراندي رفو باكوز466256

37بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراندي يوسف منصور251881

38بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراحمد جاسم شاحوذ503886

39بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرباسم حمزة فتاح466332

40بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراحمد جعفر عبدالباقر466296

41بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمحمد وجيه حسن541874

42بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكريعكوب يوسف سعيد466284

43بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحسن محمود عرفات466350

44بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمارتن سالم يونو546949

45بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنكتل غازي محمود466286

46بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعلي عبد صالح466325

ي نجيب كوما546979
ى
47بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرراق

48بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمعن شاكر محمود466291

ي481356
49بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرشعيب سليمان تف 

50بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفادي الياس يونو466102

51بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسيف حمزة فتاح466402

ي466205
52بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررامز حنا من 

53بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمارك عصام خضى546959

54بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرهاشم بشير حميد541878

55بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسافيو يوحانا بحودي546975

56بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعلي طارق حميد466281

57بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرساهر منير يوسف546962

58بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراكرم احمد عبدهللا466399

59بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمسعود غازي عبدهللا466484

ي عبدهللا الياس541929
60بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررانى

ى فرج466449 61بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنواف حسير

الدين نوري481398 62بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعماد خير

63بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفريد سلمان داود481383

64بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكريعقوب يوسف نوح251920



65بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحيدر جارهللا عبدهللا466394

66بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكركاظم رمضان عبداللطيف466477

67بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفهد جميل غائب466322

68بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحسن محمود عطية466289

69بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكربشار باكوس موس541716

ون طالل عبو480884 70بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمير

71بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسامر افريم عبوش541882

72بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرصالح توفيق سلطان480912

73بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمعتصم محسن ابراهيم546960

74بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرميالد خضى طوبيا541710

75بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرلورنس جرجيس موس542050

76بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنور عصام ميخا546953

77بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمارفن سعد بهنان481373

78بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعلي اسماعيل جهاد466268

79بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرريفان حبيب بهنام541886

80بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرسيف عزيز ايشوع251884

81بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررغيد وسام يعقوب251905

82بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرديفد امير اسطيفو541712

83بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرالن ساهر حبيب541889

84بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرخالد عبدالستار حسن466410

85بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعلي سليمان عبدالعزيز541675

86بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرهيثم يوسف نوح541903

87بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفيصل شاكر محمود546965

ى محمود466267 88بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرزين العابدين حسير

89بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكررعد شاكر محمود481367

90بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراراس خالد داؤد251808

91بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرعباس محي الدين مخيير466108

92بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرفادي نجيب ميخائيل466467

93بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرليث ابلحد زكريا546947

94بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرنشوان سلمان حميد304711

95بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكراوراس جرجيس موس251939

96دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمناف عباس يحنر466287

ي توما466342
97دبلومالحمدانية11319نينوىذكرماثيوس عبدالغنى

98دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمايكل فرح حبيب466436

99دبلومالحمدانية11319نينوىذكرايفان ججو مارزينا480924

100دبلومالحمدانية11319نينوىذكرهيثم ولي علي251927

101دبلومالحمدانية11319نينوىذكرحسن يوسف يحنر481353

102دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمؤيد محسن عبدهللا251918

103دبلومالحمدانية11319نينوىذكراسحق رياض اسحاق251876

104دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمروان سلمان حميد251748

105دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمهند صبحي يوحنا466248

106دبلومالحمدانية11319نينوىذكرنوار يعقوب الياس466361

107دبلومالحمدانية11319نينوىذكررمسيس نجيب سلمان466452

108دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمنصور الياس منصور466226

ي541793
109دبلومالحمدانية11319نينوىذكررامي فوزي من 

110دبلومالحمدانية11319نينوىذكروليد علي احمد466406

111دبلومالحمدانية11319نينوىذكرراين عماد حبيب480927

112دبلومالحمدانية11319نينوىذكريونان نبيل زكر480917

113دبلومالحمدانية11319نينوىذكرسام سالم يونو541759

114دبلومالحمدانية11319نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم466330



115دبلومالحمدانية11319نينوىذكرخزام يوسف سمعان541775

ي عباس466360
116دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمحمد تف 

117دبلومالحمدانية11319نينوىذكركرم الياس يونو466101

118دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمايكل ماجد صبيح481351

119دبلومالحمدانية11319نينوىذكرميالد سمير يوسف466106

120دبلومالحمدانية11319نينوىذكرامير رائد عبدالكريم541897

121دبلومالحمدانية11319نينوىذكريوسف هيثم شاكر466314

122دبلومالحمدانية11319نينوىذكرراغب ذنون سعدهللا466392

123دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمارتن رعد شاكر251950

124دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمحمد علي سالم466444

125دبلومالحمدانية11319نينوىذكراندي عزو يشوع546966

ي غازي عبدهللا466481 126دبلومالحمدانية11319نينوىذكرناجر

127دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمحمد قاسم كريم541761

ون سمير يوسف466109 128دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمير

129دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمشكور مسعود خليل466344

130دبلومالحمدانية11319نينوىذكريوسف ابراهيم يوسف541683

131دبلومالحمدانية11319نينوىذكرسلفر جان موس556926

132دبلومالحمدانية11319نينوىذكرروفائيل حنا سوالقا541885

133إعداديةالحمدانية11319نينوىذكريادكار علي قاسم466383

134إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعلي غازي محمود466369

135إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرغائب جميل غائب541772

136إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراندي سالم عيىس480880

137إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراندي نوري قرياقوس541862

ي بهنام481388
138إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرريان هانى

139إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعلي جاسم سعدون466275

140إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرخليل رافائيل نمرود546945

141إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرجوليان ميش بيوس541731

142إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرانور يوسف منصور541700

143إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراستيفان ظافر ناض466246

144إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرسلفر غسان نجيب541770

ي توما466319
145إعداديةالحمدانية11319نينوىذكردلير عبدالغنى

146إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرفراس بشار حبيب466251

147إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمهدي باسم قاسم466478

148إعداديةالحمدانية11319نينوىذكررامي حميد توما554193

ى فرج466295 149إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراحمد حسير

150إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرماريو سمير يوسف249616

151إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرانمار اركان ادريس541811

ى481392 152إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراحمد عباس حسير

153إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرايفان صباح نوري541756

154إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرايسن سعد سوالقا251925

155إعداديةالحمدانية11319نينوىذكركرم عادل كوريا251892

156إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرخليل حكمت بهنام251805

157إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرفادي رغيد ايليا251931

158إعداديةالحمدانية11319نينوىذكركاظم جواد محسن540676

159إعداديةالحمدانية11319نينوىذكركرست رعد ايشوع522255

 علي541838
ى 160إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرقتيبة حسير

161إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرذوالفقار مح الدين مخيير541896

162إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرحر فؤاد احمد481394

163إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرايمن ولي علي481360

ى جاسم ايوب481363 164إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرحسير



165إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعلي زينل كلك541908

166إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرسامان وجهةالدين مخيير466274

ي مجيد541849 167إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرماهر صير

168إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعزيز اسامة عزيز466404

169إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمصطفى شمس الدين ابراهيم480888

170إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمحمد مصطفى عبدهللا481376

171إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرستيفن ادريس روفو541768

172إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرشيفان ابراهيم ماميق466492

173إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرارام بيوس شابا541825

174إعداديةالحمدانية11319نينوىذكررافل بهنام مرزينا541807

175إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرزين العابدين وزير حاصود466310

176إعداديةالحمدانية11319نينوىذكروعدهللا جارهللا عبدهللا466442

177إعداديةالحمدانية11319نينوىذكركرم انور عبدالجبار480899

178إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمارسيل ماجد عبدالمسيح466355

179إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرطالب صالح مهدي541767

ي سعد حنا541894 180إعداديةالحمدانية11319نينوىذكررانر

181إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرريان اسامة عزيز466427

182إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرالياس فرج الياس466475

183إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرميالد عادل كوريا480930

ى466253 184إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرحسن غانم حسير

185إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرافريدو عبدالمسيح جرجيس466487

ى541832 186إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرسالم ناظم حسير

187إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعمار غازي خليل540777

188إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرفادي زهير انطانيوس541790

189إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرفليمون جالل وديع251910

190إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرامير ميش بيوس466373

191إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراثير فاضل ابراهيم541855

ى جالل466489 192إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمحمد امير

193إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرنوار نجيب ناض546981

194إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرريان جعفر مخيير466460

195إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرحسام جمال يحنر466278

ي عبداالحد541749 196إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرريان صير

197إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرريان ميخائيل مارزينا541755

198إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرريكاردس باسم شابا541776

199إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمؤيد عصام ميخا546977

ي541785
200إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرماتياس منذر من 

ف حازم شاحوذ466438 201إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراشر

202إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعمانوئيل حازم يوسف481345

203إعداديةالحمدانية11319نينوىذكريوسف عدنان يلدا251922

204إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرغالي باسم مرقس536239

205إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعبدالجليل محمود عرفات466472

206إعداديةالحمدانية11319نينوىذكريوسف بشير محمد466335

207إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمازن مؤيد اسحق541777

208إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمحمد ابراهيم غانم480876

209إعداديةالحمدانية11319نينوىذكريوسف البير نوح466386

210إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرسجاد عزيز سعدون466351

211إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراشور حنا عزو466304

ى زينل466358 212إعداديةالحمدانية11319نينوىذكراحمد حسير

ي حميد توما554190
ى
213إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرراق

214إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمهند جاسم سعدون466276



215إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرانمار زهير يوحنا480908

216إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعمر يونس صالح481386

217إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرنوار جورج يعقوب251945

218إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرذاكر عاشور مصطفى541724

الدين نوري466107 219إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعناد خير

220إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرافرام يوسف افرام541786

221إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرفهد مصطفى ابراهيم251752

ى عبدالجبار541782 222إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعلي حسير

223إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرالن اسعد خضى541714

224إعداديةالحمدانية11319نينوىذكربهنام ابلحد زكريا541833

225إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرشكر محمود ابراهيم481380

226إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرهوشيار بشار ابراهيم540366

 علي541802
ى 227إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمحمد حسير

228إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرديفد خالد داود541727

229إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرمرعي محمد حبيب541821

230إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرامجد سمعان ادم556945

231إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرايدن يوسف منصور541753

232بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرمحمد جميل غائب466431

233بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرراسن يوحانا ايوب541688

ي251907 234بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكربشار صبيح جحر

235بكالوريوسالحمدانية11319نينوىذكرحازم كرومي حنا466242

ى محمد466346 236دبلومالحمدانية11319نينوىذكرمحمد حسير

237دبلومالحمدانية11319نينوىذكراسماعيل محمود حسن466396

238دبلومالحمدانية11319نينوىذكرليث موس حبيب480903

239دبلومالحمدانية11319نينوىذكرنظام يعقوب يوسف541928

240دبلومالحمدانية11319نينوىذكرعامر نمرود قرياقوس251896

241دبلومالحمدانية11319نينوىذكركرم جالل عبداالحد251940

242دبلومالحمدانية11319نينوىذكرفارس يوسف حسو466381

243إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرخليل بشير عزو480890

244إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرحسن حيدر عزيز541692

245إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعامر حامد صالح483039

ي موس480911
246إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرحازم من 

247إعداديةالحمدانية11319نينوىذكرعسكر عجم خورشيد546973

1بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىهناء عبوش خضى541901

2بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىشذى حنا عازر541905

3بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىنضة موس منصور251757

4بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىفنان فصيح خضى541830

5بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىتغريد وديع يوسف251742

6بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىامل ججو توما446827

7بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىامل يشوع شابا466114

8بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىبان عبدالكريم خضى499783

ي251793
9بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىفادية خضى من 

10بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىانتصار ايشوع ياكو251773

11بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىلويزا بهنام عبوش466118

12بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىداليدا ثائر صبيح251789

ي251768
نا رعد من  13بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمير

14بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىهدير بطرس ايليا480846

15بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىريفان باسم مجيد546916

ى فرج ميخائيل480872 16بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىسوالير

17بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىجوليان يوسف يشوع541791



18بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىماجده شمعون بكو546937

19بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرواء قرياقوس ابراهيم546938

20بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىنور صباح يوحنا251747

21بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىنتاليا ثامر ججو251799

22بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرؤى يعقوب يوسف483040

23بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىانوار حكمت شابا481331

اس زهير حنان480851 24بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىنير

25بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىفيانا فارس توما251790

غسق سامي عزيز466112
26بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننى

27بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرؤى توما بهنام541820

28بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىاشار يوسف كرومي466140

29بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىاشاء لويس شابا251755

30بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىسلفانيا خالد داؤد480857

انسام سامي زكريا541812
31بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننى

32بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىكاترين عصام ميخا546943

33بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمروة سالم حبيب522186

نا كريم بولص546939 34بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمير

ي466115
35بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىسارة سمير من 

36بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىديانا هيثم خضى251758

37دبلومالحمدانية11319نينوىأننىساهرة كوما بولص480861

38دبلومالحمدانية11319نينوىأننىلمياء الياس يوسف251787

ف يوسف251772 39دبلومالحمدانية11319نينوىأننىحنان شر

40دبلومالحمدانية11319نينوىأننىسلفانا عزيز مارزينة481334

41دبلومالحمدانية11319نينوىأننىفادية الياس خضى251783

ي يعقوب251797
42دبلومالحمدانية11319نينوىأننىابتسام من 

43دبلومالحمدانية11319نينوىأننىلبنى يوسف الياس541803

44دبلومالحمدانية11319نينوىأننىانديرة يلدا يشوع541788

45دبلومالحمدانية11319نينوىأننىفادية ابلحد بهنام546935

46دبلومالحمدانية11319نينوىأننىعبير انيس جميل251765

47دبلومالحمدانية11319نينوىأننىخزيمه يوسف سمعان466110

48دبلومالحمدانية11319نينوىأننىنورا بهنام عزيز542033

ي دانيال541890
49دبلومالحمدانية11319نينوىأننىدنيا من 

اي فرج الياس481343 50دبلومالحمدانية11319نينوىأننىمير

51دبلومالحمدانية11319نينوىأننىالرا حازم يوسف251795

52دبلومالحمدانية11319نينوىأننىانوار هادي موس481339

53دبلومالحمدانية11319نينوىأننىنجاح مارزينة موس251775

54دبلومالحمدانية11319نينوىأننىسيليفيا عصام بولص540136

55دبلومالحمدانية11319نينوىأننىايفيت بطرس شمعون541845

ا حازم يوسف483041 56دبلومالحمدانية11319نينوىأننىفير

اي سعد بهنان480853 57دبلومالحمدانية11319نينوىأننىمير

58إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىلينا عبدالمسيح اسحق466123

59إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىهيفاء سعدهللا توما251779

نا مؤيد اسحق546942 60إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمير

نا صباح وديع251760 61إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمير

ي يوحانا546896 ى صير 1ماجستيرالحمدانية11319نينوىأننىمارلير

ى يعقوب يوسف480960 2بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمارلير

3بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرفل زهير بهنام251994

ى يوسف حنا541682 4بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمارلير

5بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمريم نظام يعقوب466122

6بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمروة باسم ايوب522252



7بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرانية حكمت شابا542281

وسن سامي عزيز266874
8بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننى

ى بهنام حنا252003 9بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىكرستير

10بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمريم ابراهيم عبوش251990

11بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىان فاضل بطرس542128

12بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمريم خالص افرام481308

ى باسم ايوب546884 13بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىحنير

14بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىديانا سعيد بطرس252004

15بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرحاب هاشم كريم542208

16بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىري  هام خالد الياس481306

17بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىغادة سالم رفو251979

18بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىلويزا اسحق توما541946

19بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىناريمان ابراهيم عبوش251989

ى عبدهللا الياس546900 20بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىحنير

ى ظافر ناض466227 21بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىاوجير

22بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىجينا يوسف سعيد541898

23بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىفيان افرام بحودي466220

24بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرندة نافع مارزينة466229

25بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىماريتا رعد اليشوع542097

سالي عبدهللا بولص466113
26بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننى

27بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىانسام هيثم سعيد251996

ى فاضل ابراهيم542054 28بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرنير

29بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرنا رعد عزو249708

30بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمورين مؤيد اسحق466273

31بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىسلفانا عدنان يلدا251986

32بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىنورا سالم يونو466119

33بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىاليفيا رعد اسحق251988

34بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىديانا ابراهيم مارزينا249630

35بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرند ميخائيل مارزينا541899

ي251997
ى ثائر موسر 36بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىنرمير

37بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىساندرا سالم عيىس542163

ى محمود عطية466172 38بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىبشر

39بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىكليندا ميخائيل بولص251992

40بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىسندس بسام كريم556862

41بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمريم نجيب نيسان252000

ي خضى522232
42بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىنورا من 

43بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرندة وعد اسحاق251999

44بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىعذراء كامل سعيد466161

45بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىجوان ابراهيم عبوش251987

46بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىماريان لويس حبيب542153

47بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىانديرا فاروق حبيب480954

48بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىدنيا زهير انطانيوس541906

49بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىريا يوحنا منصور541722

50بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرغدة يعقوب الياس252002

51بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىاوناسيس نجيب سلمان251998

نا خالص افرام480965 52بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمير

53بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىأزين قاسم محمد495182

ى يعقوب الياس466258 54بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىمارلير

55بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىعذراء شمعون ميخا541865

ى فتح هللا مجيد252010 56بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىسوالير



57بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىندى سالم باكوز542272

58بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىايناس سلمان حميد251964

59بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىزينة اكرم ايليا541723

ى انيس جميل541709 60بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىفالنتير

61بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىصبيحة حنا عزو251966

62بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىسارة صباح سعيد546904

ي481311
63بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىليليان خالد من 

64بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىسامرة صباح زورا251971

ى ماجد بهنام466157 65بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىارمير

66بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىكرستينا باسم مجيد546875

67بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىري  هان باسم مجيد252005

ي466235
68دبلومالحمدانية11319نينوىأننىبراء خالد من 

69دبلومالحمدانية11319نينوىأننىرغدة زهير باكوز251980

70دبلومالحمدانية11319نينوىأننىريام بشار منصور541750

71دبلومالحمدانية11319نينوىأننىايناس سعد سوالقا466120

72دبلومالحمدانية11319نينوىأننىبسمة خالد جورج542159

ي251982 73دبلومالحمدانية11319نينوىأننىافراح نيسان جحر

74دبلومالحمدانية11319نينوىأننىسما ربيع كوما481305

75دبلومالحمدانية11319نينوىأننىسندس ايشوع ججو251977

ي خضى522235
76دبلومالحمدانية11319نينوىأننىسارة من 

77دبلومالحمدانية11319نينوىأننىديانا يوسف بطرس541715

ى صباح زورا541719 مير 78دبلومالحمدانية11319نينوىأننىسير

79دبلومالحمدانية11319نينوىأننىنورة جالل يعقوب251985

ي باسم داود541982
80دبلومالحمدانية11319نينوىأننىامانى

ي وسام سالم480968
81دبلومالحمدانية11319نينوىأننىامانى

82دبلومالحمدانية11319نينوىأننىرغد الياس يونو252009

83دبلومالحمدانية11319نينوىأننىميساء ابراهيم عيوش541875

84دبلومالحمدانية11319نينوىأننىعبير سالم باكوز542278

85دبلومالحمدانية11319نينوىأننىرنا نجيب كوما252008

86دبلومالحمدانية11319نينوىأننىسلوى بهنام عزيز541702

87دبلومالحمدانية11319نينوىأننىكاترين جنان مرزينه480933

88دبلومالحمدانية11319نينوىأننىساندرين فتح هللا مجيد252001

89دبلومالحمدانية11319نينوىأننىرانيه رامز مجيد251991

90دبلومالحمدانية11319نينوىأننىمريم بيوس شابا541895

91دبلومالحمدانية11319نينوىأننىريتا عدنان باكوز466116

92إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىعذراء بولص كوما480962

93إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىنتاليا صالح بولص541673

سالي سعد بابا542000
94إعداديةالحمدانية11319نينوىأننى

95إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىرحمه امير يلدا466211

ي توما249660
96إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىشهد عبدالغنى

97إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىسهير رمزي رشيد480950

ا موس عزيز480940 98إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىفير

ى اسعد خضى542174 99إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىحنير

بيل نوح251976 100إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىانيتا شر

101إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمريم ظافر ناض466231

102إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىصفا ربيع كوما466239

103إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىسوسن يوسف يعقوب546882

104إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىرنا رعد جبو546906

سالي سالم يوحنا546872
105إعداديةالحمدانية11319نينوىأننى

106إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىبيادر عدنان حنوكة542182



107إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىبان زهير شابا546075

108إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىالندي خالد حبيب251968

ى بدري عبدالمسيح541939 109إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمادلير

110إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىفيان موس عزيز480943

111إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىعذراء فكتور نوح251984

112إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىاسي  ثابت ميخائيل252006

ين نجيب سلمان541747 113إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىشير

114إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمريم صباح سعيد522248

115إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىسحر فوزي حبيب466186

116إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىافنان نظام يعقوب542279

117إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىعذراء باسم عزو466143

118إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىساره عصام يلدا546890

ى شعيا بهنام466160 119إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىرنير

120إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىهدى محمد نجف481310

121إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىفاتن بشار ايوب480973

122إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىساندي عامر عزالدين466184

123إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىلمياء عبدهللا بشير251973

124إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىايلينا يوسف حبيب466130

125إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىنهرين بهنام عبوش466147

126إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىنوال ابلحد زكريا542172

سالي صباح زورا466126
127إعداديةالحمدانية11319نينوىأننى

128إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىعذراء عمار عزو542164

129إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىساندرا حميد يوسف251975

130إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىعذراء زهير شابا542003

131إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىساره سمير حنا480961

132إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىسوسن حازم سعيد540622

133إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىجنان عباس حيدر466134

134إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمريم بشار صبيح541930

135إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمريم خالد عزو542200

136إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىرغده نمرود الياس251972

137إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىاكرام حبيب بطرس480946

138إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىكاترين اكرم ايليا541733

139إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىزينة زياد حبيب542287

140إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىرندة كوركيس يوسف480949

141إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىرغده انطو عيىس481312

142إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىسارة عامر نمرود545986

143إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىسارة اركان حبيب546911

144إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىاالء سعد منصور541693

145إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىحوراء لقمان سليمان480957

ى سمير يوحنا480971 146إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىلير

147إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمنال نذير داود478022

148إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىجيهان عباس حيدر466191

149إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىماري نجيب نيسان541698

150إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىحوراء عبدالستار حسن466237

151إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىشذى اكرم ايليا541704

152إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىسلفانا زكر توما542130

153إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىريفا عامر عزيز541711

154إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىنور يعقوب الياس251970

155إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمريم نصار مبارك542052

ي541686
156إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىلبنى خالد من 



والء علي حاصود466125
157إعداديةالحمدانية11319نينوىأننى

158إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىلونه حميد توما546878

159إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمنال بدري عبدالمسيح541713

ائيل542157 160إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىسفانة صباح جير

161إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىكاترين اركان حبيب546909

ى زهير باكوز252012 162إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىحنير

163إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىكاثرين يوسف نوح466144

164إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىالفانا فاضل بطرس541765

ي466176
165إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىاسماء عامر قرنى

166بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىاخالص مرزينو عبودي251995

167بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرجاء ميخائيل شابه252014

168بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىنهرين حنا قرياقوس522239

169بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىغيداء بشير داود466260

ائيل عبدالمسيح480959  جير
170بكالوريوسالحمدانية11319نينوىأننىرنى

171دبلومالحمدانية11319نينوىأننىجوليت توما ميخا466272

172إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىمنار نجيب شابا251967

ى عيوش حنا541751 173إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىبشر

174إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىرجاء مارزينة موس541706

175إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىاحالم سمعان الياس249622

176إعداديةالحمدانية11319نينوىأننىنادرة سالم كريم541720

1دبلوم عاليسنجار31320نينوىذكرحازم احمد خليل494393

2بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعدنان مصطفى قاسم419277

ي حسن262468
3بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرجعفر عونى

ى420428 4بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحسن عبدالرزاق حسير

5بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعمر عمادالدين يونس526029

6بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعبداللطيف طالب علي526218

7بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرارشد عبدالكريم فارس420033

8بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحميد خدر سدن538216

9بكالوريوسسنجار31320نينوىذكربشار صالح خضى526151

10بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعطاهللا احمد عويد495424

11بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرنزار رشو هادي419219

12بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرخالد دباس محارب525994

13بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعزت سليمان الياس494391

ي420044 14بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرجالل عبدي ححر

15بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم526065

16بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمظهر حمود عبدالرحمن495425

17بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرياش ابراهيم سلطان525544

18بكالوريوسسنجار31320نينوىذكراسماعيل خليل علي419775

19بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعلي حمود عبدالرحمن540941

20بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعمار محمدصالح مصطفى419713

21بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرخزعل خليل ابراهيم526062

22بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرساهر علي محمود263128

ي526057
ي اثير معاسر

23بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمعاسر

24بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسعيد دخيل تعلو504072

25بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرصباح امتيوت محارب501334

ي قاسم545388 ي ححر 26بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرناجر

27بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرفارس صالح خضى262364

28بكالوريوسسنجار31320نينوىذكررضوان فاضل احمد419725

ى262062 29بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرغسان جلعو حسير

30بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسعد محسن خضى262737



31بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمحمد عبدهللا مجيد514698

32بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسفيان جاسم لطس419253

33بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعدنان دخيل اسود525792

34بكالوريوسسنجار31320نينوىذكربالل جالل بشير514778

35بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعبداالمير موس زكر419984

36بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرفالح يحنر عبودي538413

ي263113 37بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرماهر رشو ححر

 عزيز علي526088
ى 38بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحسير

39بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرثامر عبدالحميد حسن526222

ى محمدصالح صالح526216 40بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرياسير

41بكالوريوسسنجار31320نينوىذكربسام محسن محمد555114

42بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرراكان عبد صالح526214

43بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمحمد خليل عباس524906

ى526031 44بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرخالد يوسف ياسير

ي حسن262571
45دبلومسنجار31320نينوىذكرمحمدعلي عونى

ى ابراهيم525797 46دبلومسنجار31320نينوىذكرقيس حسير

47دبلومسنجار31320نينوىذكرحسن فاضل حسن419108

48دبلومسنجار31320نينوىذكرعباس حسن مصطفى514786

49دبلومسنجار31320نينوىذكرعبدالعزيز مسلم حيدر555097

50دبلومسنجار31320نينوىذكرزينل يونس خلف261932

51دبلومسنجار31320نينوىذكرنواف سلطان حسن419579

هللا احمد عويد398524 52دبلومسنجار31320نينوىذكرخير

53دبلومسنجار31320نينوىذكرطالل برهيم اوصمان263215

54دبلومسنجار31320نينوىذكرحكمت حميد خضى495282

55دبلومسنجار31320نينوىذكرشهاب احمد الياس526109

56دبلومسنجار31320نينوىذكرمحمود يعقوب موس263153

57دبلومسنجار31320نينوىذكرياش محمد مصطفى500130

58دبلومسنجار31320نينوىذكرقحطان خضى محمود263125

59دبلومسنجار31320نينوىذكرمحسن شعيب محمد419830

60دبلومسنجار31320نينوىذكرمحمود خليل ابراهيم526032

61دبلومسنجار31320نينوىذكراحمد داود سليمان419695

62دبلومسنجار31320نينوىذكرفالح سليمان جبور419755

63دبلومسنجار31320نينوىذكرمازن موس خضى261961

64دبلومسنجار31320نينوىذكرعلي الياس مسطو262381

65دبلومسنجار31320نينوىذكرناض داود خلف261971

66دبلومسنجار31320نينوىذكرحمدان اسماعيل حنوش526213

67دبلومسنجار31320نينوىذكرجاسم غريب مراد483797

68دبلومسنجار31320نينوىذكرقاسم غانم شيبو546017

69دبلومسنجار31320نينوىذكردلشاد عبدالقادر علي420969

70دبلومسنجار31320نينوىذكراحمد حميد خضى526215

71إعداديةسنجار31320نينوىذكرجالل يعقوب موس483542

ي يوسف خضى483795 72إعداديةسنجار31320نينوىذكرححر

ى مطو483800 73إعداديةسنجار31320نينوىذكرلقمان حسير

74إعداديةسنجار31320نينوىذكرريان جالل بشير514715

75إعداديةسنجار31320نينوىذكرفائز فيصل رشو542285

76إعداديةسنجار31320نينوىذكرمازن محمد حسن538217

77إعداديةسنجار31320نينوىذكرماهر محمد حسن514791

1بكالوريوسسنجار31320نينوىذكراحمد خضى محمود262723

2بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرخالد خلف مراد261885

3بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعبدهللا محمد حسن419421



4بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمناور محمد عبد262760

5بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرصالح علي صالح494450

ى موس546032 6بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرموس حسير

ان عوين526013 ى 7بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرهيثم عنير

8بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمحمد جاسم احمد526152

9بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسعدهللا احمد عويد496356

10بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرثائر جمعة محمود261796

11بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعادل طه حسن524770

ي ابراهيم خليل419928
12بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرهانى

13بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسفيان خلف مراد538263

 علي جاسم483543
ى 14بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحسير

ى اسماعيل ابراهيم526233 15بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحسنير

ي419323
16بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمحمدزكي علي عبدالغنى

17بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمصطفى فارس عبدالجبار526036

18بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرابراهيم قاسم خلف262698

19بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرطارق عبدالهادي صالح526166

20بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمجاهد شعيب محمد419640

21بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمصطفى طارق حمزة560261

22بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمراد بركات سليمان262249

23بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرنافع علي صالح262806

24بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرخليل محمد قادر496309

25بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمحمد عبدالرحيم احمد526164

26بكالوريوسسنجار31320نينوىذكررائد جالل احمد419591

و قاسو514681 27بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرهادي خير

28بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرنوح مقداد دخيل262138

ى419516 ى فاضل حسير 29بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحسير

30بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحازم سعيد سعدو538224

31بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعبدالعزيز جالل صالح419964

32بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرغسان غائب عربو524791

33بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعماد جاسم محمد526167

34بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعمار الياس خلف419295

35بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرزين العابدين الياس خضى419064

36بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرغيث محمد حسن490982

37بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسمير الياس رفو261900

ي262431 38بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمراد ابراهيم حاجر

39بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمحمد دباس محارب525991

ى526236 40بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرطارق قيس حسير

41بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحكيم ابراهيم عيدو419001

ى419842 42بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسعدون بنيان حسير

43بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعمار دخيل اسود526231

44بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرفواز شفان رشو262731

45بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرهيثم خليل خديدا514637

46بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسيف فارس عبدالجبار526038

47بكالوريوسسنجار31320نينوىذكراحمد فاضل عباس262445

48بكالوريوسسنجار31320نينوىذكريحنر عبيد حمو526040

49بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعلي ادريس علي261922

50بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعيدو درويش جردو262305

51بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرنضالدين فرحان ابراهيم421005

52بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرهيثم خلف معىمي555103

53بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحواس سمير حسو262357



ى عباس خلف262597 54بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحسير

55بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرفرهاد كمال عيدو555111

56بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمعن صالح خضى526155

ي ابراهيم419477 57بكالوريوسسنجار31320نينوىذكررائد خير

58بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرباسم جالل خدر262197

59بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرهيثم محمد شهاب537866

60بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرزهير مسلم احمد262530

61بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعناد محمد عويد262008

62بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرانس ابراهيم سلطان540322

63بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرخليل خديدة مراد513337

ى419947 64بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعبدالرحمن فاضل حسير

65بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعمر عني  اعبيان494383

66بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعامر يعقوب مسيب420008

67بكالوريوسسنجار31320نينوىذكردلوفان محمود حسن419986

68بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحسام صالح عبد526180

69بكالوريوسسنجار31320نينوىذكريوسف فاضل يوسف420356

70بكالوريوسسنجار31320نينوىذكراحمد خليل سمو524773

71بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرسبهان عبدالباسط يونس526021

72بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرماهر محمد حسن526199

73بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعزت عبد عويد262337

74بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعيدو احمد عبدي261990

ي الياس262370 75بكالوريوسسنجار31320نينوىذكردلشاد ححر

76بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرداؤد سليمان خلف421017

77بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرزيد ابراهيم عيدو419495

78بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعيىس محمود خلف541120

79بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحسن جالل صالح498795

ي محمود419819 80بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمحمد صير

81بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعلي حازم قاسم526191

82بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرزياد زيدو الياس546024

83بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرصادق اسماعيل حسن419139

84بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرامير ابراهيم خليل537028

85بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعماد الدين عبدالرحيم عاشور493379

86بكالوريوسسنجار31320نينوىذكريعرب احمد بالل494436

زا حسن419368 87بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرساهر مير

88بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرناظم اوصمان برهيم419079

89بكالوريوسسنجار31320نينوىذكررعد عويد صالح483539

90بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرنشوان خلف معىمي555102

91بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمروان فرحان ابراهيم419446

92بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعباس فاضل محمدسعيد419625

93بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرخالد قاسم خلف262456

94بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرمزاحم صالح احمد261805

95بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرحمزة حميد حسن419722

96بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعمر كمال اسماعيل526121

97دبلومسنجار31320نينوىذكرسعيد بركات مراد419615

ى ابراهيم497240 98دبلومسنجار31320نينوىذكرعاصم حسير

زاد ابراهيم يوسف419046 99دبلومسنجار31320نينوىذكرشير

100دبلومسنجار31320نينوىذكرماهر قاسم عبدو261856

101دبلومسنجار31320نينوىذكراياس خديدا رشو261939

ى سهيل419509 102دبلومسنجار31320نينوىذكرمحمد امير

103دبلومسنجار31320نينوىذكرالياس خدر محمة262769



104دبلومسنجار31320نينوىذكرابراهيم خالد عبدهللا419285

105دبلومسنجار31320نينوىذكرزياد قاسم خلف262645

106دبلومسنجار31320نينوىذكركمال علي سليمان555375

107دبلومسنجار31320نينوىذكرصالح محمد احمد526074

108دبلومسنجار31320نينوىذكرخضى بركات سليمان261953

109دبلومسنجار31320نينوىذكراحمد جالل صالح499014

110دبلومسنجار31320نينوىذكرمحسن صالح خضى419605

111دبلومسنجار31320نينوىذكرسامان نوح عبدو419764

112دبلومسنجار31320نينوىذكرصالح حسن بيسو538225

113دبلومسنجار31320نينوىذكرالياس صالح الياس535699

114دبلومسنجار31320نينوىذكررامي عصام اسماعيل396503

115دبلومسنجار31320نينوىذكرسالم درويش قاسم541121

116دبلومسنجار31320نينوىذكراحمد سليمان حسن420344

117دبلومسنجار31320نينوىذكررضوان ملحم اسكندو262819

118دبلومسنجار31320نينوىذكرعالء صبحي عبدالحميد526221

119دبلومسنجار31320نينوىذكرفؤاد علي صالح494449

120دبلومسنجار31320نينوىذكرامير صالح خضى526225

121دبلومسنجار31320نينوىذكردحام عبدهللا سعيد546021

ي علي420018 122دبلومسنجار31320نينوىذكرخليل ححر

123دبلومسنجار31320نينوىذكرداود خليل مراد481140

124دبلومسنجار31320نينوىذكرغازي رشو رفو419232

125دبلومسنجار31320نينوىذكرنيشتمان نوح عبدو420024

126دبلومسنجار31320نينوىذكرمهند فاضل عباس555094

127دبلومسنجار31320نينوىذكرمعاذ داؤد سالم526141

ى خلف420816 128دبلومسنجار31320نينوىذكرخليل ياسير

129دبلومسنجار31320نينوىذكرامير جالل معىمي262754

130دبلومسنجار31320نينوىذكرعباس عبدهللا عباس540096

131دبلومسنجار31320نينوىذكرسعد عبدهللا سعيد420793

132دبلومسنجار31320نينوىذكرناض الياس خلف262579

133دبلومسنجار31320نينوىذكرمجدل شمو بركات523370

 يحنر526142
134دبلومسنجار31320نينوىذكراحمد خضى

135دبلومسنجار31320نينوىذكرحسن علي يوسف262001

136دبلومسنجار31320نينوىذكرشحان بابير اسكندر261842

137دبلومسنجار31320نينوىذكرياش صالح خضى419810

138دبلومسنجار31320نينوىذكرعقيل علي سليمان555360

ف حميد حسن419162 139دبلومسنجار31320نينوىذكراشر

140دبلومسنجار31320نينوىذكرصادق جالل يعقوب262712

141إعداديةسنجار31320نينوىذكربهاءالدين نايف عبو541102

142إعداديةسنجار31320نينوىذكرنوح صالح محمد539843

143إعداديةسنجار31320نينوىذكرفيصل خليل ابراهيم525990

144إعداديةسنجار31320نينوىذكرحماد شهاب احمد494446

ى احمد541105 145إعداديةسنجار31320نينوىذكركرم ياسير

146إعداديةسنجار31320نينوىذكرزياد محمد عويد541122

147إعداديةسنجار31320نينوىذكرعيىس دخيل اسود526235

148إعداديةسنجار31320نينوىذكركانيوار جالل عبدو419526

149إعداديةسنجار31320نينوىذكرعمر طه احمد536680

ى419012 150إعداديةسنجار31320نينوىذكرايوب ابراهيم حسير

151إعداديةسنجار31320نينوىذكرمهران جالل شفان445951

152إعداديةسنجار31320نينوىذكرقاسم غانم قاسم526175

153إعداديةسنجار31320نينوىذكرقاسم طارق حمزة526198



154إعداديةسنجار31320نينوىذكريزن محمد حسن538228

155إعداديةسنجار31320نينوىذكرمنيف عويد محمد262865

156إعداديةسنجار31320نينوىذكرعلي طالب علي537126

157إعداديةسنجار31320نينوىذكرمحمد طارق حمزة537401

ى مجبل526169 158إعداديةسنجار31320نينوىذكرعلي حسير

159إعداديةسنجار31320نينوىذكراسماعيل محمد قادر445958

160إعداديةسنجار31320نينوىذكرعيىس موس علي419703

161إعداديةسنجار31320نينوىذكرقاسم عباس خلف483802

162إعداديةسنجار31320نينوىذكرنزار بديع قاسم483806

163إعداديةسنجار31320نينوىذكرصادق خليل ابراهيم483794

164إعداديةسنجار31320نينوىذكرداؤد سليمان عطيه526094

165إعداديةسنجار31320نينوىذكرشكر سعيد بركات483811

166إعداديةسنجار31320نينوىذكرمروان شمو بركات262438

167إعداديةسنجار31320نينوىذكرعبدالكريم احمد عويد536126

168إعداديةسنجار31320نينوىذكرابراهيم عبدالهادي صالح536691

169إعداديةسنجار31320نينوىذكرعمر اسماعيل الياس546044

170إعداديةسنجار31320نينوىذكراثير ابراهيم خليل526210

171إعداديةسنجار31320نينوىذكرحمزة انور شيت514619

172إعداديةسنجار31320نينوىذكرعبدالسالم محمد طه526137

173إعداديةسنجار31320نينوىذكراحمد حازم قاسم526176

174إعداديةسنجار31320نينوىذكرمردان خلف عيدو419458

175إعداديةسنجار31320نينوىذكرموس قاسم خلف262685

ى شمو بركات540857 176إعداديةسنجار31320نينوىذكرامير

177إعداديةسنجار31320نينوىذكرمحمد طه حسن524787

178إعداديةسنجار31320نينوىذكراسامة محمد خلف537609

179إعداديةسنجار31320نينوىذكردهام سمو الياس561130

180إعداديةسنجار31320نينوىذكرفراس فارس عبدالجبار526045

181إعداديةسنجار31320نينوىذكرعبدهللا فرحان محمد526172

182إعداديةسنجار31320نينوىذكرغزوان جالل الياس419739

183إعداديةسنجار31320نينوىذكراحمد حميد سليمان526196

و شمو483808 184إعداديةسنجار31320نينوىذكرازاد خير

ى يونس الياس538215 185إعداديةسنجار31320نينوىذكرحسير

186إعداديةسنجار31320نينوىذكرفؤاد فالح حسن419023

187إعداديةسنجار31320نينوىذكرلقمان خدر قاسم502741

ى خليل حسن419796 188إعداديةسنجار31320نينوىذكرتحسير

189إعداديةسنجار31320نينوىذكرمحمد حسن صالح494440

190إعداديةسنجار31320نينوىذكرشاكر محمود يعقوب554021

191إعداديةسنجار31320نينوىذكرعلي حامد مسلم536183

192إعداديةسنجار31320نينوىذكرفادي فالح حسن419546

193إعداديةسنجار31320نينوىذكرهمام نايف علي526159

194إعداديةسنجار31320نينوىذكرمحمد صبحي عبدالحميد526187

195إعداديةسنجار31320نينوىذكردخيل يونس الياس514626

196إعداديةسنجار31320نينوىذكرالياس حمدان صالح262394

197إعداديةسنجار31320نينوىذكرحارس محمد خلف495455

198إعداديةسنجار31320نينوىذكرحسن سعيد سعدو541226

199إعداديةسنجار31320نينوىذكرحذيفه نجم عبد537093

200إعداديةسنجار31320نينوىذكرثامر احمد رشيد466536

201إعداديةسنجار31320نينوىذكرزيدان خلف عايد481823

202إعداديةسنجار31320نينوىذكرمحمد مهدي صالح526186

203إعداديةسنجار31320نينوىذكرزكر محمد الياس418950



204إعداديةسنجار31320نينوىذكرباسل عزيز حميد514687

205إعداديةسنجار31320نينوىذكرتركي هزاع معيلي526078

206إعداديةسنجار31320نينوىذكرحسام مقداد اسماعيل546039

207إعداديةسنجار31320نينوىذكررشيد حميد ذئب539841

208إعداديةسنجار31320نينوىذكرمحمد مقداد دخيل541084

209إعداديةسنجار31320نينوىذكركامل خلف عيدو419436

210إعداديةسنجار31320نينوىذكراحمد اسماعيل الياس546035

211إعداديةسنجار31320نينوىذكرمعاذ صالح عبد526179

و غانم شيبو483813 212إعداديةسنجار31320نينوىذكرخير

213إعداديةسنجار31320نينوىذكرسعد سلطان حسن420052

214إعداديةسنجار31320نينوىذكرمهند جاسم محمد536703

زه420373 ي مير 215إعداديةسنجار31320نينوىذكرابراهيم ححر

216إعداديةسنجار31320نينوىذكرمتعب محمد ذيب540097

217إعداديةسنجار31320نينوىذكرصباح خدر خدر541083

218إعداديةسنجار31320نينوىذكرامير لقمان حمادي526183

219إعداديةسنجار31320نينوىذكرعلي حسن محمد526150

220إعداديةسنجار31320نينوىذكرجهاد داود خلف419914

221إعداديةسنجار31320نينوىذكرفهد صالح عبد526157

222إعداديةسنجار31320نينوىذكرفالح حسن محمد537085

223إعداديةسنجار31320نينوىذكرفاضل نوري حسن546042

224إعداديةسنجار31320نينوىذكرعيىس يحنر عيىس526173

225إعداديةسنجار31320نينوىذكرمحمد جاسم محمد537068

226إعداديةسنجار31320نينوىذكرماجد احمد عبوش526140

227بكالوريوسسنجار31320نينوىذكرعلي داود سليمان494489

228دبلومسنجار31320نينوىذكرمقداد دخيل زكر262175

229إعداديةسنجار31320نينوىذكرخضى داؤد عربو419675

230إعداديةسنجار31320نينوىذكرنواف رمضان شويش419907

231إعداديةسنجار31320نينوىذكرصالح رمضان شويش554114

232إعداديةسنجار31320نينوىذكرهاشم محمد سليمان526185

ى فاضل حسو525020 1دبلوم عاليسنجار31320نينوىأننىبشر

2بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىصبا خليل عباس524723

3دبلومسنجار31320نينوىأننىجوان يحنر حميد524880

4دبلومسنجار31320نينوىأننىحنان مجيد مراد500889

5دبلومسنجار31320نينوىأننىناريمان مثنى حميد483815

بسمة بركات علي445956
6إعداديةسنجار31320نينوىأننى

 علي499882
ى ين حسير 7إعداديةسنجار31320نينوىأننىشير

ى420330 1بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىشيالن بنيان حسير

2بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىهيثم يونس الياس538222

3بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىاخالص فرحان صاروخان420295

4بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىجوان اسماعيل الياس421053

5بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىخديجة حبيب اسماعيل263046

بتول علي سليمان555364
6بكالوريوسسنجار31320نينوىأننى

7بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىشانه رشو اوصمان535916

8بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىجيالن جمال خليل421041

ية سليمان حسن419957 9بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىخير

10بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىجنان سعيد رشيد419783

11بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىلورانس طالل فهد526009

12بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىامينة خلف معىمي513369

13بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىامل فرحان صاروخان420312

14بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىحسناء يونس الياس539853



15بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىزينب علي خضى464916

16بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىوفاء فرحان صاروخان420395

ى خلف419982 17بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىنعيمة ياسير

18بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىهدية خليل حسن419938

19بكالوريوسسنجار31320نينوىأننىليندا رشو اوصمان537828

ي خلف مراد420407
20دبلومسنجار31320نينوىأننىسيفى

21دبلومسنجار31320نينوىأننىهدى عالء يحنر495468

ي555101 22دبلومسنجار31320نينوىأننىسنار سعيد ححر

23دبلومسنجار31320نينوىأننىنوروز خلف عالءالدين419178

24دبلومسنجار31320نينوىأننىهناء احمد الياس419972

25دبلومسنجار31320نينوىأننىهذال احمد عويد524831

26دبلومسنجار31320نينوىأننىباسمة جالل خدر263066

27دبلومسنجار31320نينوىأننىغيداء حميد خدر514710

28دبلومسنجار31320نينوىأننىايناس فرحان صاروخان420732

29دبلومسنجار31320نينوىأننىدالل مسعود طه524864

امل علي مراد420977
30دبلومسنجار31320نينوىأننى

31دبلومسنجار31320نينوىأننىرندة صفوان محمود419652

ى دخيل خديدة419887 32دبلومسنجار31320نينوىأننىياسمير

33دبلومسنجار31320نينوىأننىبيداء فرحان صاروخان420339

34دبلومسنجار31320نينوىأننىزينب سالم خضى263040

ى سيدو513375 35دبلومسنجار31320نينوىأننىروزة الزكير

36إعداديةسنجار31320نينوىأننىمريم مردان خضى419965

37إعداديةسنجار31320نينوىأننىزهراء يوسف الياس542403

38إعداديةسنجار31320نينوىأننىاسماء خديدا هسن545378

39إعداديةسنجار31320نينوىأننىخولة ابراهيم حسن540745

40إعداديةسنجار31320نينوىأننىمريم يونس الياس538210

41إعداديةسنجار31320نينوىأننىايثار عبدالرزاق احمد524746

42إعداديةسنجار31320نينوىأننىفنار قاسم سمو561115

43إعداديةسنجار31320نينوىأننىنوال خديدة خلف541600

يفان خليل يوسف420706 44إعداديةسنجار31320نينوىأننىشر

45إعداديةسنجار31320نينوىأننىدالل داود سمو542385

46إعداديةسنجار31320نينوىأننىداليا دخيل خديدة513344

47إعداديةسنجار31320نينوىأننىجنان حميد خدر542224

48إعداديةسنجار31320نينوىأننىداليا مسعود طه524795

49إعداديةسنجار31320نينوىأننىزينة سالم جير495454

50إعداديةسنجار31320نينوىأننىفاطمة محمد سعدو491733

51إعداديةسنجار31320نينوىأننىاشاء احمد الياس419194

52إعداديةسنجار31320نينوىأننىنادية رشو اوصمان537859

53إعداديةسنجار31320نينوىأننىمنار يونس الياس539849

54إعداديةسنجار31320نينوىأننىايناس عبدالرزاق احمد524749

55إعداديةسنجار31320نينوىأننىسوزان خرمش علي500142

56إعداديةسنجار31320نينوىأننىمارينا خضى سيدو545373

57إعداديةسنجار31320نينوىأننىزينة فرحان صاروخان517730

ى جاسو علي538214 58إعداديةسنجار31320نينوىأننىصير

59إعداديةسنجار31320نينوىأننىسىه قاسم شفان545383

60إعداديةسنجار31320نينوىأننىاسماء احمد الياس420848

61إعداديةسنجار31320نينوىأننىحسنية خليل يوسف263078

62إعداديةسنجار31320نينوىأننىوفاء يحنر قاسم419708

1بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعدو خديدة مراد554682

ان درويش مراد481055 2بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركامير



3بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسامي نايف خدر526369

4بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحيدر قرو يوسف554683

ي480919
5بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربركات حمو خسن 

6بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخضى سيدو خلف285231

ي545900
7بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقاسم حمو كن 

8بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصالح قاسم مراد480966

ي بدل554696 9بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراكرم ححر

ى باجو غانم540091 10بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرامير

11بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركمال قاسم عمر480849

ي503801 12بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمحمود حمو ححر

ي احمد481438 13بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسيدو خير

14بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسليمان قاسم مراد480870

ي صالح خدر481284 15بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرححر

16بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربرزان حيدر الياس481395

17بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنزار سعيد الياس285828

18بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفيصل سعيد الياس285826

19بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرملحم الياس علي480795

20بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخلف خديدة قري285776

ى عزيز498236 21بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسن حسير

22بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفالح حسن الياس285358

23بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربكر خلو بدل285009

24بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمجدل نواف الياس545392

ي ابراهيم540590 ي ححر 25بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرناجر

26بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعزت جالل الياس496954

ي يزدين285578 27بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمحسن خير

28بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمند محمود حمو538515

ي اسماعيل حمد524890 29بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرححر

30بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردخيل صالح نفسو285305

31بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردخيل خلف قاسم481426

32بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعماد زورو رشو557990

زا الياس بدل285258 33بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمير

ى عسكر285820 34بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمراد حسير

35بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخدر الياس كلو309599

36بكالوريوسالشمال31321نينوىذكررياض محمد صالح558480

37بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم كجو سعدو285174

38بكالوريوسالشمال31321نينوىذكررزكان خلف مراد285137

39بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجميل عبدهللا جوكو285194

40بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجمال علي حسن558381

41بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعالء عزيز خلف554253

42بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعطو يوسف احمد480843

43بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرغانم حسن بكر540109

44بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعالء كمو مراد285527

45بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرماهر خديدا مراد309753

46بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسلطان عيدو جردو309585

47بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجالل برجس سعدو285120

48بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصالح جمال جردو285160

49بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعزت عيدو سليمان285281

ى542096 50بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعامر دخيل حسير

51بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروعد داود سليمان285770

و درويش285644 52بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمراد خير



53بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروليد قاسم رشو503792

54بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجمال حسن الياس285678

55بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزياد حيدر خلف285155

ي اوصمان285543 56بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنواف كحر

57بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفيصل خلف خدر309591

ى سلمان419550 58بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسليمان حسير

59بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسن رشو ملكو285169

60بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقاسم خلف مراد309503

61بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم يوسف الياس285597

62بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراوصمان شمو حامو481058

ى ملو480799 63بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرحان حسير

64بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفالح سنان حيدر498086

65بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردخيل بركات علي285336

66بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرضياء اسماعيل قاسم480796

67بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمحسن خلف قاسم309602

ى557949 68بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسن خدر حسير

69بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروليد خلف بيسو526373

70بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرياش خلف سيدو309569

71بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزياد خلف حيدر285604

72بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرهادي خديدا درويش285131

ي عتو285276 ي ححر 73بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرناجر

ى عزيز553585 ى حسير 74بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرتحسير

75بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمسعود برجس عبدهللا555378

76بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراسعد شمو حامو481067

77بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرناظم غانم عيدو285627

78بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفائز ميشو بري553959

79بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقيض حيدر كالو480902

80بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرارشد سعيد ديرو512605

ي عبدهللا خلف285349 81بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرححر

82بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنشوان خديدة شحان465192

زا علي عبدهللا285080 83بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمير

84بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقيض سيدو جوكي285310

85بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركامران الياس علي285833

86دبلومالشمال31321نينوىذكردخيل نواف خدر285297

ي503803 87دبلومالشمال31321نينوىذكرعايد درويش صير

ى309512 88دبلومالشمال31321نينوىذكراوصمان خلف حسير

ف خلف309506 ي شر 89دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

ى شمو خلف285108 90دبلومالشمال31321نينوىذكرتحسير

91دبلومالشمال31321نينوىذكرريزان سعيد درويش285574

و يوسف سلو285599 92دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

93دبلومالشمال31321نينوىذكرخضى حسو فندي481071

94دبلومالشمال31321نينوىذكرحسن علي فارس309510

95دبلومالشمال31321نينوىذكرخليل خالد شكر285182

96دبلومالشمال31321نينوىذكرنايف خدر مراد309688

97دبلومالشمال31321نينوىذكرمحمود ايزدو خرو503793

ى481022 زا مندو حسير 98دبلومالشمال31321نينوىذكرمير

99دبلومالشمال31321نينوىذكرخديده مراد حسن554258

ي خلف الياس309736 100دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

101دبلومالشمال31321نينوىذكرالياس حيدر الياس480847

102دبلومالشمال31321نينوىذكرسليم عيدو خلف285590



103دبلومالشمال31321نينوىذكردخيل مراد سىمي285206

104دبلومالشمال31321نينوىذكرسلمان خلف خديدا503782

زا حمو احمد285651 105دبلومالشمال31321نينوىذكرمير

106دبلومالشمال31321نينوىذكرنزار برجس ملكو285704

107دبلومالشمال31321نينوىذكرشكري خديدة حمو498112

108دبلومالشمال31321نينوىذكرفوزي ميشو بري542269

109دبلومالشمال31321نينوىذكرعلي كرنوص مراد285531

ي شمو558294 110دبلومالشمال31321نينوىذكرصدام ححر

ى جوكو نايف503913 111دبلومالشمال31321نينوىذكرحسير

112دبلومالشمال31321نينوىذكرجالل قاسم مراد503789

ي خلف ملحم309756 113دبلومالشمال31321نينوىذكرححر

114دبلومالشمال31321نينوىذكرنايف خلف حسن285843

ي كيعو رشو535783 115دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

ي خديدا503786 116دبلومالشمال31321نينوىذكردخيل ححر

117دبلومالشمال31321نينوىذكراياد مراد عني 285784

118دبلومالشمال31321نينوىذكربرجس حلو ابراهيم285834

ي قطو538350 119دبلومالشمال31321نينوىذكرقطو ححر

120دبلومالشمال31321نينوىذكروليد خديدة رشو285773

ي الياس309582 121دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد ححر

122دبلومالشمال31321نينوىذكرانور علي خلف285084

123دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد الياس علي285832

124دبلومالشمال31321نينوىذكرداود عزير عزير285650

ي مراد285797 125دبلومالشمال31321نينوىذكرحبيب ححر

126دبلومالشمال31321نينوىذكرابراهيم مراد رشو285838

127دبلومالشمال31321نينوىذكرغدير جردو مراد480782

128دبلومالشمال31321نينوىذكربركات قاسو حتو285234

ى عني 538496 ي حسير 129دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

130دبلومالشمال31321نينوىذكرمروان سعدو كلي545899

ي557510 131دبلومالشمال31321نينوىذكرحيدر علي ححر

ي خلف كجو309594 132دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

 علي خلف285069
ى 133دبلومالشمال31321نينوىذكرامير

134دبلومالشمال31321نينوىذكرمروان عيدو خلف285264

135دبلومالشمال31321نينوىذكربرجس كرنوص خلف285242

136دبلومالشمال31321نينوىذكرسليم سليمان حسن480790

137دبلومالشمال31321نينوىذكريازي سمير ملكو285360

ي285217 138دبلومالشمال31321نينوىذكرامجد دخيل ححر

139دبلومالشمال31321نينوىذكرعايد ناض شمو481007

140دبلومالشمال31321نينوىذكرابراهيم شمو بشار542091

141دبلومالشمال31321نينوىذكركمال حسن خديده558392

142دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد دخيل يوسف285605

143دبلومالشمال31321نينوىذكردخيل خلف كجو481423

144دبلومالشمال31321نينوىذكررياض جردو قاسو503785

145دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد رشو الياس558482

ى558308 ي حسير 146دبلومالشمال31321نينوىذكرماجد ححر

147دبلومالشمال31321نينوىذكرماهر خديدة خلف558384

و رشو285662 148دبلومالشمال31321نينوىذكرحسام شر

149دبلومالشمال31321نينوىذكرمدين عساف حسن285036

150دبلومالشمال31321نينوىذكربرجس خديدة سليمان557434

151دبلومالشمال31321نينوىذكرفرحان صالح فرمان557952

152دبلومالشمال31321نينوىذكرايمن ممو خلف503800



ي عيدو285814 153دبلومالشمال31321نينوىذكرسلمان ححر

ى خلف مراد309610 154دبلومالشمال31321نينوىذكرحسير

155دبلومالشمال31321نينوىذكرمراد كرنوص خلف285341

156دبلومالشمال31321نينوىذكرناظم قاسم رشو503791

157دبلومالشمال31321نينوىذكرفالح دخيل رشو285594

ي علي خلف285569 158دبلومالشمال31321نينوىذكرححر

159دبلومالشمال31321نينوىذكرشاكر هسن سيدو542499

160دبلومالشمال31321نينوىذكرعزت سليمان عمر285815

161دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد برجس سعدو480905

162دبلومالشمال31321نينوىذكرخضى احمد خليل480948

163دبلومالشمال31321نينوىذكرفرحان بركات حمة542395

164دبلومالشمال31321نينوىذكرجمال جميل اسماعيل465251

ى285005 165دبلومالشمال31321نينوىذكرخديدة مراد حسير

166دبلومالشمال31321نينوىذكرباسم قاسم رشو285345

167دبلومالشمال31321نينوىذكرفهىمي بكر قاسم480926

168دبلومالشمال31321نينوىذكرنذير نواف عيدو540891

169دبلومالشمال31321نينوىذكرمهفان عيدو عمر285222

170دبلومالشمال31321نينوىذكرايمن علي شحان285534

171دبلومالشمال31321نينوىذكرسالم سعيد كريم285622

172دبلومالشمال31321نينوىذكرانور قاسم مراد503787

173دبلومالشمال31321نينوىذكراسماعيل خليل دهار542114

ي احمد498240 174دبلومالشمال31321نينوىذكرماجد ححر

ي اوصمان542086 175دبلومالشمال31321نينوىذكرالياس ححر

176دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد بركات اسماعيل503934

177دبلومالشمال31321نينوىذكرنافع حمو حسن544899

178دبلومالشمال31321نينوىذكرخديدا جوكر خليل309611

179دبلومالشمال31321نينوىذكراحمد حسن حمو542131

ى قاسم285587 180دبلومالشمال31321نينوىذكرخلف حسير

181دبلومالشمال31321نينوىذكرجمال مجيد الياس285472

182دبلومالشمال31321نينوىذكرقاسم سنان حيدر503941

183دبلومالشمال31321نينوىذكرداود سليمان سليمان542382

ى خلف خدر309508 184إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسير

185إعداديةالشمال31321نينوىذكرخضى خلف شفان285237

ي465171
186إعداديةالشمال31321نينوىذكرخضى الياس كن 

187إعداديةالشمال31321نينوىذكرالياس جردو رشو498223

188إعداديةالشمال31321نينوىذكرجالل رشو نفسو285371

189إعداديةالشمال31321نينوىذكرخليل قاسم رفو512567

190إعداديةالشمال31321نينوىذكرسلو صالح رفو542277

191إعداديةالشمال31321نينوىذكرشهاب مراد حسن545196

192إعداديةالشمال31321نينوىذكرشمو حسن يوسف543079

ي بركات اودي481429 193إعداديةالشمال31321نينوىذكرححر

ي481421 194إعداديةالشمال31321نينوىذكرابراهيم حسن ححر

195إعداديةالشمال31321نينوىذكرمطو قري احمد285824

196إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعدو خلف حامو285802

197إعداديةالشمال31321نينوىذكرشمو مطو يوسف285673

ي جندو حسن285163 198إعداديةالشمال31321نينوىذكرححر

199إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسن درباس كصب285200

200إعداديةالشمال31321نينوىذكرحازم كجو سعدو558418

201إعداديةالشمال31321نينوىذكرعيدو قولو قولو285700

202إعداديةالشمال31321نينوىذكربكر قاسم رشو285667



203إعداديةالشمال31321نينوىذكرسليمان سمير خلف285674

ى خديدة خلف481439 204إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسير

ي ابراهيم540575 205إعداديةالشمال31321نينوىذكرسالم ححر

206إعداديةالشمال31321نينوىذكرعادل خديدة تمرو498131

ى خليل يوسف480845 207إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسير

208إعداديةالشمال31321نينوىذكربركات عزير خلف285309

209إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسن بكر رشو285781

ي285845 210إعداديةالشمال31321نينوىذكرعبدهللا الياس كحر

211إعداديةالشمال31321نينوىذكراياز مردوس سعيد535807

ي سيدو480894 212إعداديةالشمال31321نينوىذكروليد ححر

ي558378 213إعداديةالشمال31321نينوىذكرسالم شمو ححر

214إعداديةالشمال31321نينوىذكرصفوان سيدو خلف503796

زا503794 215إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعدون قاسم مير

216إعداديةالشمال31321نينوىذكرفالح مشكو حسو558380

217إعداديةالشمال31321نينوىذكركالن خلف احمد285020

218إعداديةالشمال31321نينوىذكرخلف خديدة عمر558379

1دبلوم عاليالشمال31321نينوىذكرحيدر سيدو كلي285324

2بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنشوان نايف الياس285515

3بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفهد بكر قاسم481269

4بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسن عبدهللا احمد388375

5بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرحان اللو عمر285136

6بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرغزوان خلف قاسم481150

7بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركمال عباس صفوك543352

8بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسمر شاكر خديدة481153

9بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرداود سليمان عبدال284957

10بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعايد علي خلف465258

ي قاسم285366 11بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحازم صير

12بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرهاد ادو خلف285393

13بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعابد سفوك خلف542104

14بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفيصل خديدا حسن535638

15بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجالل مجيد الياس285492

16بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزيدان عيدو خلف481222

17بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركمال بابير ابراهيم513624

ان نايف جربو499782 18بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركامير

19بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسن سليمان حسن284665

20بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعادل نايف سيدو503976

21بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربادي جردو مراد284959

زا285008 22بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرابراهيم تمو مير

23بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفالح حسن سمير540110

ي عمر481165 24بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروجيه صير

25بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعامر بشار يوسف530963

26بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروهاب قاسم بيسو309748

27بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعبدهللا كلي مراد503842

28بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقاسم سلو خلف285469

ي اوسف540104 29بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعدون ححر

ي علي غانو309653 30بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرححر

31بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرايمن جمال جردو481246

ي503960
32بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعامر دخيل كون 

ى دخيل يوسف513683 33بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرامير

34بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربرزان سمو خلف481155



35بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردحام عمر جردو542082

36بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراياد قاسم رشو522936

37بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزيدان موس عباس554241

38بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعيد علي خلف388325

ى284636 39بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخضى رشو حسير

40بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمحسن رشيد الياس284701

41بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقاسم خلف كارس481126

42بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشكر بكر خدر467105

43بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخدر بركات خلف285503

44بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحميد رشو قولو481138

ي كتو284909 45بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحيدر خير

46بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحواس حسن خليل285094

47بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد سليمان عبدهللا481285

48بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرحان بكر قاسم481265

ي شمو285372 49بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشمو ححر

50بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفيصل دخيل عمر285388

51بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسليمان ماجد هرتاش481157

ي قاسم481397 52بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحازم ححر

53بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفالح حسن خليل481158

ف سيدو284662 54بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجميل شر

55بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرككا عبدهللا اسماعيل309726

56بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم خلف شمو285055

57بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرحان رشو شحان285488

58بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزياد درويش مراد388391

ى حسن285304 59بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعلي حسير

ي قاسم550675 60بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعاصم ححر

ي حسن309448 61بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسمير خير

ي284948 62بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم سالم ححر

63بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسفيان كمال ايزدين285317

64بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخضى خلف سليمان285279

65بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعزيز سيدو مراد285649

66بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشهاب علي شحان285383

67بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرالياس سليمان شيبو481160

ي سليمان309740 68بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرايفان خير

69بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرحان خلف مراد285424

ى رشو خديده480622 70بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرتحسير

71بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنواف علي يوسف465224

ي عبدهللا خديدة481332 72بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرححر

73بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفالح نايف جوكي285364

74بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرهادي عمر سيدو503962

75بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعامر سليمان نعمو284707

76بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردخيل رشو درويش285038

77بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقاسم خديدة مراد481411

78بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردخيل رفو الياس465210

ي سعدو285001 79بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعماد ححر

80بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنواف احمد محمود552806

ي538530 81بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنواف خلف ححر

82بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحمو دربو دهار285085

83بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرماهر عبدهللا اسماعيل503957

84بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم مراد بركات502120



85بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرماجد حمو احمد481103

86بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحمزة الياس كرنوص467123

87بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنواف موس خدر481366

ي481278 88بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزياد عيدو ححر

89بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرهاشم قاسم خلف499903

90بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصباح بركات حمو285204

91بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزياد رشيد الياس284673

و قاسم481171 92بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفالح خير

93بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراركان اسكان ابراهيم481134

94بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمحسن عيدو عمر285209

95بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرامير عيدو الياس503974

96بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصابر خضى خلف285466

97بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمسافر دخيل خلف480649

98بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعيد ذيبان فندي285164

99بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنايف خديدة حسن535687

100بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركمال الياس كرنوس285617

101بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعيد ملكو موس285075

و حسن كجو309544 102بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخير

زا علي554736 103بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم مير

104بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسفيان الياس خدر285432

105بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخديده كمال سعدو285614

وان سليمان جردو537777 106بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسير

ى خلف481264 107بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركارم عيى

108بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسليمان الياس ابراهيم285403

109بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعامر سليم خلف542474

110بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنزار ابراهيم الياس309655

111بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفراس فارس كالو285396

112بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم عبدهللا اسماعيل285266

113بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم موس علي284736

114بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعمر قاسم مراد285259

 علي عيىس481102
ى 115بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسير

116بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسليم حسو الياس481279

117بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصفوان سيدو الياس284878

118بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصفوان كريم خديدا542274

ى284979 119بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرماهر سليمان حسير

120بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردخيل علي رشو530991

121بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخليل ابراهيم الياس309462

122بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمصطفى رزو خلف552829

123بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصالح حسن بكر285287

124بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرانور خدر سيدو285351

125بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشدار موس حلو524922

126بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفهد الياس ابراهيم467178

127بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركمال كرو مطو503996

ي سليمان285447 128بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعماد ححر

ي الياس بدل285495 129بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخير

130بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسيدو سعدون درويش284722

131بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسيدو الياس رشو480620

132بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفارس شعالن اسماعيل309440

133بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزيدان خالد خديدة481184

134بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرحان عيدو ابراهيم513558



135بكالوريوسالشمال31321نينوىذكررسالن قاسم حيدر285437

136بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمحسن بركات قاسم542132

ي542127
137بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعدون حمو كن 

138بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمازن الياس جردو285413

139بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمصطفى عاشور يوسف503901

140بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجواد يونس مراد497682

141بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمجدل درويش مراد481199

142بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردربو شحان جردو481130

143بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعدنان حسن سمير285238

144بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروليد رشو سيدو309692

145بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرراغب علي قرو285426

146بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرايمن مردان محمد498974

147بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصكبان الياس اسماعيل285202

148بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرازدين شفان ابراهيم467188

ي تعلو497642 149بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعبدهللا ححر

150بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمحمد عبدهللا رمو500329

151بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصالح عتو خلف284976

وان فرو دهار526366 152بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسير

153بكالوريوسالشمال31321نينوىذكررشو قاسم خلف285154

154بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعمر قولو سيدو309686

155بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعيىس حسن مراد498952

156بكالوريوسالشمال31321نينوىذكركمال قاسم جيان481175

157بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسلمان داؤد رفو537804

158بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربركات دخيل عمر285056

159بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعبدالعزيز عيدو عمر481163

160بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسليم خضى الياس285191

161بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعزيز خضى خلف285431

ى481173 ى سيدو حسير 162بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسير

163بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربهجت بابير مراد499934

164بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصالح اسماعيل مراد285505

165بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعيد الياس خلف481133

166بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد خلف عيدو284888

167بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعادل خضى خلف285089

168بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنوري بكر حمد285270

ى الياس524941 169بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراياد حسير

170بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمحمود حمو خلف285629

ى عني 503856 171بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفالح حسير

172بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجمال سليمان حسن285145

173بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد مراد خلف513475

174بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشاهر شهاب يوسف284806

175بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعيد خلف دلي543070

176بكالوريوسالشمال31321نينوىذكررشيد ابراهيم عصمان285361

177بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحيدر كمال ايزدين285490

178بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروسام عبدهللا جوكو284827

179بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعيدان خالد كسو285103

180بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرابراهيم خلف مراد465168

ي قاسم285384 181بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد خير

182بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم نمر خدر284935

183بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفواز سليم عيدو285106

ي سيدو285051 184بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرابراهيم ححر



185بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقاسم خدر احمد552818

ى309624 ي قولو حسير 186بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرناجر

ي اسماعيل قاسم537802
187بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحف 

188بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعمار قوال يوسف285113

189بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزيدان خلف جروت481350

ي خديدة285335 ي صير 190بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخير

191بكالوريوسالشمال31321نينوىذكررائد رشو مراد503971

192بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد سعيد خلف481100

ى284740 ى بابير حسير 193بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسير

ي285551
194بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجالل هادي كن 

195بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرميش مراد خديدا309638

196بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصادق موس علي503964

197بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراياس داؤد الياس481205

198بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرايهاب محو عطو554716

199بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراكرم علي كرنوص285560

200بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخليل شمو كجو522917

201بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراكرم رشو جيان285061

ي مراد نافخوش309577 202بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخير

زا503983 ف قاسم مير 203بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشر

204بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم خرو عباس499328

205بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم عيدو خديدا309649

206بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرماهر شعالن عمر309556

207بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروليد سعدو يوسف285306

ي390649 208بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسالم حسن ححر

ي خلف543331 209بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحمد ححر

210بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقاسم حمو دلف285542

211بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراحمد مرزا عبدهللا285071

212بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجميل عبدهللا اسماعيل309718

213بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعيد نايف جربو498763

214بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرباسل بركات عطو285064

215بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعدون عزير عزير481145

216بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنوري الياس صالح284797

زا284586 ى مير 217بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرالياس حسير

ي خديدة309529 218بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجالل ححر

زا285626 219بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنوري سعيد مير

220بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمطو ايزدين مراد542399

221بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعد ادو حسن390697

و خدر481377 222بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربسام خير

223بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرزياد خلف بركات481258

224بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفيصل مراد عتو537810

225بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفارس خلف مرزا309731

226بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرهيثم يوسف خضى285197

227بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفيصل حسن سمير481177

228بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجالل خلف قاسم526364

ي نواف خدر541328 229بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخير

ي503965 230بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفيصل قاسم ححر

ى مطو حسن481237 231بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرامير

232بكالوريوسالشمال31321نينوىذكراركان عيدو رشو481379

233بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمؤيد محمود حمو500697

234بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد قاسم خلف499926



235بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخلف علي كلي465190

236بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخليل مراد شيلو498811

237بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرهاد بكر قاسم481263

238بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرانور سعيد ديرو538356

ى497220 239بكالوريوسالشمال31321نينوىذكريوسف محمد امير

وان رشو قاسم285138 240بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشير

241بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد قاسم عمر481095

ي حيدر سيدو284760 242بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخير

243بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفواز جندي خدر285498

244بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجمال خضى خلف388338

ي قاسم284776 245بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسفيان صير

و رشو284803 ي شر 246بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخير

247بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنوفل سعدو بدل465235

ي503859 248بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعجيل قاسم ححر

249بكالوريوسالشمال31321نينوىذكروليد عباس علي309684

250بكالوريوسالشمال31321نينوىذكربشير زورو رشو309564

251بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشاهر احمد نايف284984

252بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسيدو مراد عتو503840

253بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصفوان سلو مارو481289

254بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسن قرو يوسف285337

ي ابراهيم481245 255بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسامي ححر

256بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفهد عبدالعزيز رشو545332

257بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعماد خالد شكر481335

258بكالوريوسالشمال31321نينوىذكردخيل دهار خلف285386

زا ابراهيم284802 259بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد مير

260بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعدون مراد رشو285118

261بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرشاهر جميل نواف552820

262بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرحسن رشو قاسم481121

ي شمو حسن481101 263بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرححر

264بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرهادي علي خديدة481291

265بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعادل بروان عجم481271

266بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمروان رشو شحان309450

267بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرفرهاد عبدهللا خدر504013

268بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخالد حسو سليمان284669

ي قاسم503978 269بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرقاسم ححر

ي285352 270بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرماهر حميد ححر

271بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسعد خديدا عبدهللا538512

272بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرنايف نواف عيدو504012

ي معىمي388263 273بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخليل ححر

274بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرمصطفى كشو شاوردي481167

275بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرسامي موس علي284730

276بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجالل عيدو ازدين554700

277بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعادل قاسم بكر285012

278بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرعامر علي خدر481348

279بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرصالح بارسو حسن540603

280بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرداود سليمان قري285319

281دبلومالشمال31321نينوىذكرفرحان خديدا سعدو554411

282دبلومالشمال31321نينوىذكرسعدون سمو يوسف481105

283دبلومالشمال31321نينوىذكرفرحان عتو غانم498249

284دبلومالشمال31321نينوىذكرمعاوي اسماعيل خلف309695



285دبلومالشمال31321نينوىذكرشكري مراد حلو309628

286دبلومالشمال31321نينوىذكرسعدون بركات عىمي285481

287دبلومالشمال31321نينوىذكرهادي محمود ايزدو480630

288دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد مراد كلي285044

289دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد عباس صفوك285546

290دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد خرتو حسن481207

291دبلومالشمال31321نينوىذكركمال كريت خلف309567

292دبلومالشمال31321نينوىذكرباسم قاسم سعدو309674

ي علي285263 293دبلومالشمال31321نينوىذكرحازم ححر

و خدر481374 294دبلومالشمال31321نينوىذكرسامي خير

ى خدر حتو284791 295دبلومالشمال31321نينوىذكرحسير

296دبلومالشمال31321نينوىذكربركات ابراهيم خديدة465208

297دبلومالشمال31321نينوىذكرمسعود خلف قاسم285199

298دبلومالشمال31321نينوىذكرشعالن مراد شيلو538522

299دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد شمو محلو309668

300دبلومالشمال31321نينوىذكرجندي عيدو قاسم554727

301دبلومالشمال31321نينوىذكرطالل خلف مراد503858

302دبلومالشمال31321نينوىذكرجالل صفوك خديده285563

303دبلومالشمال31321نينوىذكرعلي عمر كتو284930

304دبلومالشمال31321نينوىذكرسليم خديدة مراد309418

ي يوسف481143 305دبلومالشمال31321نينوىذكرقاسم ححر

306دبلومالشمال31321نينوىذكرمراد نايف جوكي285524

ف مندو نعمت388289 307دبلومالشمال31321نينوىذكرشر

ى رشو554684 308دبلومالشمال31321نينوىذكرعلي حسير

ف خلف526365 زاد شر 309دبلومالشمال31321نينوىذكرشير

310دبلومالشمال31321نينوىذكرداهر خضى يوسف550625

زا حتو285643 311دبلومالشمال31321نينوىذكرسامي مير

312دبلومالشمال31321نينوىذكرزياد قاسم رشو522946

313دبلومالشمال31321نينوىذكرسالم صالح الياس481399

و غريب قولو285376 314دبلومالشمال31321نينوىذكرشر

315دبلومالشمال31321نينوىذكرزياد شكر خليل537819

316دبلومالشمال31321نينوىذكرحازم كبعو رشو285556

317دبلومالشمال31321نينوىذكرسفيان خديدة ابراهيم285528

318دبلومالشمال31321نينوىذكردلشاد اوصمان قاسم542464

ي481243 319دبلومالشمال31321نينوىذكرعماش خلف ححر

ي284903 320دبلومالشمال31321نينوىذكرجليل علي ححر

ى حسن542089 321دبلومالشمال31321نينوىذكرحسن حسير

322دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد ابراهيم خديده284602

323دبلومالشمال31321نينوىذكرقاسم ملحم محمود285037

324دبلومالشمال31321نينوىذكريوسف حسن قاسم540107

325دبلومالشمال31321نينوىذكرعادل خلف مشكي537790

ي مكي481267 326دبلومالشمال31321نينوىذكردلير ححر

327دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد ابراهيم فندي388315

328دبلومالشمال31321نينوىذكرحازم خضى جوك542112

ى285637 329دبلومالشمال31321نينوىذكرعيدو قاسم حسير

330دبلومالشمال31321نينوىذكرقوال حيدر خلف502342

331دبلومالشمال31321نينوىذكرزيدان خلف قري554690

332دبلومالشمال31321نينوىذكرعادل كشو شاوردي481119

333دبلومالشمال31321نينوىذكرعزيز مشكو خلف465204

ي مكي481093 334دبلومالشمال31321نينوىذكرفرهاد ححر



335دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد قاسم خلف481188

336دبلومالشمال31321نينوىذكرخديدا خدر ملكو285479

337دبلومالشمال31321نينوىذكرفيصل الياس موس284846

338دبلومالشمال31321نينوىذكروليد خالد شكر285030

ان خديده خلف284793 339دبلومالشمال31321نينوىذكركامير

340دبلومالشمال31321نينوىذكرفرحان قاسم بيسو309453

341دبلومالشمال31321نينوىذكرازاد خلف علي388654

342دبلومالشمال31321نينوىذكرطالل جالل ابراهيم498856

343دبلومالشمال31321نينوىذكرصالح سعدو حسن504004

ى خدر554691 344دبلومالشمال31321نينوىذكرمراد حسير

ي شمو رشو524765 345دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

346دبلومالشمال31321نينوىذكرعمر ناض سليمان309457

347دبلومالشمال31321نينوىذكرزياد خلف كيجو503990

348دبلومالشمال31321نينوىذكرسالم خدر جردو502092

349دبلومالشمال31321نينوىذكررياض بركات رشو309538

350دبلومالشمال31321نينوىذكرخلف موس كولي284851

351دبلومالشمال31321نينوىذكرزياد جميل اسماعيل285554

352دبلومالشمال31321نينوىذكرهادي دخيل خلف481185

ى309408 353دبلومالشمال31321نينوىذكرسعد خلف حسير

354دبلومالشمال31321نينوىذكرحسن موس علي284656

ي الياس285640 355دبلومالشمال31321نينوىذكرعادل ححر

ي دربو285241 356دبلومالشمال31321نينوىذكرماجد ححر

ي خلف309534 357دبلومالشمال31321نينوىذكرمطو ححر

358دبلومالشمال31321نينوىذكرخلف قاسم سمو481357

ي سعدو284998 359دبلومالشمال31321نينوىذكرعزت ححر

وان فندي سليمان285516 360دبلومالشمال31321نينوىذكرسير

361دبلومالشمال31321نينوىذكربرزان سعيد قرو481211

ي285161
362دبلومالشمال31321نينوىذكركمال هادي كن 

363دبلومالشمال31321نينوىذكربركات عيدو خديده500161

364دبلومالشمال31321نينوىذكرعادل مطو مطو554721

زا قاسم عيىس503970 365دبلومالشمال31321نينوىذكرمير

366دبلومالشمال31321نينوىذكراحمد خلف قاسم309522

زا درويش481169 367دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد مير

368دبلومالشمال31321نينوىذكرفيصل سعدو صالح542101

369دبلومالشمال31321نينوىذكرسالم مراد علي526368

ى خديده شحان285486 370دبلومالشمال31321نينوىذكرحسير

371دبلومالشمال31321نينوىذكرمازن مندو نعمت481225

ى حمو خلف285620 372دبلومالشمال31321نينوىذكرحسير

373دبلومالشمال31321نينوىذكرقوال كمو سعيد285339

374دبلومالشمال31321نينوىذكربدر سعدو بدل465248

375دبلومالشمال31321نينوىذكرعامر خلف سليمان467113

376دبلومالشمال31321نينوىذكرباسم حسو سيفو465268

ى قرو يوسف285342 377دبلومالشمال31321نينوىذكرحسير

ى حيدر مراد499851 378دبلومالشمال31321نينوىذكرحسير

379دبلومالشمال31321نينوىذكرقاسم خديده محمه481241

380دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد دربو محكو309745

و481118 381دبلومالشمال31321نينوىذكربرجس شمو شر

382دبلومالشمال31321نينوىذكرقاسم قاسم خلف526363

383دبلومالشمال31321نينوىذكرسفيان سلو صالح542276

384دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد سعدو يوسف285635



ي علو سيدو284812 385دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

ي شمو285049 386دبلومالشمال31321نينوىذكرحاجم ححر

ي شيبو284750 387دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد حرنر

388دبلومالشمال31321نينوىذكرسفيان سعدو جردو530965

389دبلومالشمال31321نينوىذكراحمد عامر ابراهيم309650

390دبلومالشمال31321نينوىذكرنزار بركات خديده285375

ي285312 391دبلومالشمال31321نينوىذكرهاشم جالل ححر

ى504002 392دبلومالشمال31321نينوىذكرفؤاد مراد حسير

393دبلومالشمال31321نينوىذكردخيل قوال رشو481190

394دبلومالشمال31321نينوىذكرعادل خديدا عبدهللا504000

395دبلومالشمال31321نينوىذكرسعد سعدو حسن504006

ي علي498459 396دبلومالشمال31321نينوىذكرسالم ححر

397دبلومالشمال31321نينوىذكرفرحان بركات حسن535792

398دبلومالشمال31321نينوىذكرنايف ابراهيم حسن481389

ي عيدو481282
 
399دبلومالشمال31321نينوىذكرفرحان جوق

400دبلومالشمال31321نينوىذكرسعيد قاسم خضى285400

401دبلومالشمال31321نينوىذكرسالم شمو صالح481123

402دبلومالشمال31321نينوىذكرسلطان حسن بشار309519

403دبلومالشمال31321نينوىذكرفاضل شمو علي481362

404دبلومالشمال31321نينوىذكرعامر خالد شكر480645

ي285359 405دبلومالشمال31321نينوىذكرحسن احمد ححر

406دبلومالشمال31321نينوىذكرعيدو الياس خضى285654

ف مراد ملكو285631 407دبلومالشمال31321نينوىذكرشر

408دبلومالشمال31321نينوىذكرجميل علي سليمان285101

409دبلومالشمال31321نينوىذكرسفيان مراد حسو388308

ي545008 410دبلومالشمال31321نينوىذكرروكان خدر ححر

411دبلومالشمال31321نينوىذكرخديدا خلف قولو285474

412دبلومالشمال31321نينوىذكرابراهيم خديده الياس285314

413دبلومالشمال31321نينوىذكرناظم نافخوش علي285132

414دبلومالشمال31321نينوىذكرمالك ملكو قاسم284883

ي481192 415دبلومالشمال31321نينوىذكرأياد خلف ححر

416دبلومالشمال31321نينوىذكرمقداد مراد خلف481227

417دبلومالشمال31321نينوىذكرادريس بارسو عيدو481419

418دبلومالشمال31321نينوىذكردرويش حمو دلف285537

419دبلومالشمال31321نينوىذكرحمدي حواس كلي481400

ي309525 420دبلومالشمال31321نينوىذكرمنير نواف ححر

421دبلومالشمال31321نينوىذكرشهوان بكر حسن309437

422دبلومالشمال31321نينوىذكرسلمان قولو موس284874

423دبلومالشمال31321نينوىذكركمال خلف حسن309659

424دبلومالشمال31321نينوىذكربارق بشار صفوك539882

ي شمو284771 425دبلومالشمال31321نينوىذكرعامر ححر

هات خليل سليمان481272 426دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

427دبلومالشمال31321نينوىذكرماهر موس خلف309429

428دبلومالشمال31321نينوىذكراحمد خديدة مراد285442

ي285532 429دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد حسن ححر

430دبلومالشمال31321نينوىذكرعيىس سيدو رفو498806

431دبلومالشمال31321نينوىذكرقاسم كريم قاسم309647

432دبلومالشمال31321نينوىذكرخليل سليمان خلف554694

ار قاسم عبدي285575 ى 433دبلومالشمال31321نينوىذكربير

434دبلومالشمال31321نينوىذكرسالم هادي الياس285127



435دبلومالشمال31321نينوىذكرلؤي قاسم حسن285504

436دبلومالشمال31321نينوىذكرزياد خديدا مراد504008

 علي498537
ى 437دبلومالشمال31321نينوىذكرقاسم حسير

438دبلومالشمال31321نينوىذكرجالل دخيل عمر285391

ى285213 439دبلومالشمال31321نينوىذكرمعد ابراهيم حسير

440دبلومالشمال31321نينوىذكرهادي حيدر مراد497996

441دبلومالشمال31321نينوىذكرفارس خديدا درويش285462

442دبلومالشمال31321نينوىذكرباسل بابير سليمان285449

443دبلومالشمال31321نينوىذكراسماعيل خلف فارس542121

ي285178 444دبلومالشمال31321نينوىذكرفرحان خلف ححر

ي ابراهيم481280 445دبلومالشمال31321نينوىذكررافع ححر

ي اوصمان عيدو504010 446دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

447دبلومالشمال31321نينوىذكرقوال عبدهللا كلو309680

448دبلومالشمال31321نينوىذكرمروان قاسم اوصمان502098

449دبلومالشمال31321نينوىذكراسماعيل ملكو جردو543064

450دبلومالشمال31321نينوىذكرعبدهللا قاسم علو498891

451دبلومالشمال31321نينوىذكرعايد علي مراد309420

452دبلومالشمال31321نينوىذكرياش جالل سعدو285357

453دبلومالشمال31321نينوىذكرشواف رشو اوصمان309616

454دبلومالشمال31321نينوىذكرهيثم حمد خديده285186

455دبلومالشمال31321نينوىذكرصباح سيدو قاسم542267

456دبلومالشمال31321نينوىذكرعلي شمو خلف513641

457دبلومالشمال31321نينوىذكرماهر خلف قاسم538353

ي285148 458دبلومالشمال31321نينوىذكربريشان علي ححر

459دبلومالشمال31321نينوىذكرخالد مراد عفدي285338

460دبلومالشمال31321نينوىذكرهادي علو يوسف480702

ي خليل خديده285483 461دبلومالشمال31321نينوىذكرخير

462دبلومالشمال31321نينوىذكرهيثم مندو خطيب554732

463دبلومالشمال31321نينوىذكرسعدون عزيز عيىس390684

464دبلومالشمال31321نينوىذكرجمال الياس عباس465197

ى خدر513708 ف حسير 465دبلومالشمال31321نينوىذكرشر

466دبلومالشمال31321نينوىذكرسعد حمو نائف498816

467دبلومالشمال31321نينوىذكركمال خلف عيدو284992

ي285363 468دبلومالشمال31321نينوىذكرجمال احمد ححر

469دبلومالشمال31321نينوىذكرفهد بابير سليمان285452

470دبلومالشمال31321نينوىذكرعيدو حمد جردو285280

و رشو309699 471دبلومالشمال31321نينوىذكرحمو شر

ان كمو المان284866 472دبلومالشمال31321نينوىذكركامير

473إعداديةالشمال31321نينوىذكرناطق هاشم حسو309738

474إعداديةالشمال31321نينوىذكرخليل جردو حسن285099

475إعداديةالشمال31321نينوىذكرعمر الياس خديدا530960

ي عيسو284785 476إعداديةالشمال31321نينوىذكرباشا ححر

477إعداديةالشمال31321نينوىذكرخالد خديدة عيدو537803

478إعداديةالشمال31321نينوىذكراسماعيل رشو شحان309555

ى حسن467114 479إعداديةالشمال31321نينوىذكرفارس امير

480إعداديةالشمال31321نينوىذكرطالل حما قاسم481405

481إعداديةالشمال31321نينوىذكرجمال كمال سعدو543484

ي ابراهيم481413 482إعداديةالشمال31321نينوىذكرنافع ححر

483إعداديةالشمال31321نينوىذكرهادي سعيد درويش543332

ي خدر285429 484إعداديةالشمال31321نينوىذكرجالل ححر



485إعداديةالشمال31321نينوىذكروليد علي بدل543075

ي مكي543071 486إعداديةالشمال31321نينوىذكرصابر ححر

487إعداديةالشمال31321نينوىذكربدل عيدو مراد467139

زا467607 488إعداديةالشمال31321نينوىذكرعزيز سعيد مير

489إعداديةالشمال31321نينوىذكربسام ماجد خديدة545279

490إعداديةالشمال31321نينوىذكرهشام حسن الياس467201

491إعداديةالشمال31321نينوىذكرفرهاد دخيل عمر481387

زة503950 492إعداديةالشمال31321نينوىذكرسليم قاسم مير

493إعداديةالشمال31321نينوىذكراياز يوسف عمر481099

494إعداديةالشمال31321نينوىذكرالياس حيدر خدر543345

ى حسن285348 495إعداديةالشمال31321نينوىذكراحالم حسير

ي مراد285355 ي ححر 496إعداديةالشمال31321نينوىذكرناجر

497إعداديةالشمال31321نينوىذكرذياب اسود خلف499864

498إعداديةالشمال31321نينوىذكرسالم سعيد الياس467120

ى خلف540245 499إعداديةالشمال31321نينوىذكركمال حسير

500إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعد سليمان كسو284832

501إعداديةالشمال31321نينوىذكركمال سيدو عزير309713

502إعداديةالشمال31321نينوىذكرمعاوية درويش مراد481277

503إعداديةالشمال31321نينوىذكرسهام حيدر قرو554702

504إعداديةالشمال31321نينوىذكرحاتم كريم خلف540242

505إعداديةالشمال31321نينوىذكرثامر سلو خلف543489

506إعداديةالشمال31321نينوىذكرحازم خديدا حسن483393

507إعداديةالشمال31321نينوىذكرعدنان بدل قاسم540258

508إعداديةالشمال31321نينوىذكرفرحان يونس مراد540573

ي شيبو284755 509إعداديةالشمال31321نينوىذكرايش حرنر

510إعداديةالشمال31321نينوىذكرفؤاد حيدر خلف543485

511إعداديةالشمال31321نينوىذكراحمد حامد حسن540542

ى537860 ى ابراهيم حسير 512إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسير

513إعداديةالشمال31321نينوىذكرصالح شفان خدر543077

514إعداديةالشمال31321نينوىذكرداؤد سليمان حسن543328

ى قاسم285262 515إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعيد حسير

ي309741 516إعداديةالشمال31321نينوىذكردخيل خديدة ححر

ى عني 554730 517إعداديةالشمال31321نينوىذكرصفوان حسير

518إعداديةالشمال31321نينوىذكرايمن جاسم خلف538436

519إعداديةالشمال31321نينوىذكرباسل قاسم عمر481391

ف خلف554705 520إعداديةالشمال31321نينوىذكرعيشان شر

521إعداديةالشمال31321نينوىذكرمحمد حمود عرب538485

522إعداديةالشمال31321نينوىذكرسيف اسماعيل مراد481286

523إعداديةالشمال31321نينوىذكرزياد شمو خديدا309733

524إعداديةالشمال31321نينوىذكراثير بشير شيبو467164

525إعداديةالشمال31321نينوىذكرضياء رشو حيدر540353

526إعداديةالشمال31321نينوىذكرصباح ابراهيم سلو467135

527إعداديةالشمال31321نينوىذكرنويل جحي عسو467197

ي رشو467153 528إعداديةالشمال31321نينوىذكرنزار خير

529إعداديةالشمال31321نينوىذكراسماعيل حسن احمد542283

530إعداديةالشمال31321نينوىذكرهيثم يوسف جنديل309640

531إعداديةالشمال31321نينوىذكرفاروق موس علي543483

532إعداديةالشمال31321نينوىذكرمشعل حسن مراد538362

ي543486
533إعداديةالشمال31321نينوىذكرجمال هادي كن 

534إعداديةالشمال31321نينوىذكرنعيم خشو خليل483391



535إعداديةالشمال31321نينوىذكرناض قاسم سليمان554206

536إعداديةالشمال31321نينوىذكرخلف رشو محمه503952

ي عيسو285140 537إعداديةالشمال31321نينوىذكرتركو ححر

538إعداديةالشمال31321نينوىذكرزياد فرحان سعدو543482

539إعداديةالشمال31321نينوىذكرصادق خضى جوكو543069

540إعداديةالشمال31321نينوىذكراركان جالل بابير465198

ي554018
541إعداديةالشمال31321نينوىذكرقوال برجس كن 

542إعداديةالشمال31321نينوىذكرعبدهللا قرو يوسف465271

543إعداديةالشمال31321نينوىذكرمروان كمال مراد467129

ي احمد498821 ي ححر 544إعداديةالشمال31321نينوىذكرناجر

زاد عبدهللا خدر543342 545إعداديةالشمال31321نينوىذكرشير

546إعداديةالشمال31321نينوىذكرماهر مراد خلف467175

ي مراد543062 547إعداديةالشمال31321نينوىذكرمحسن ححر

548إعداديةالشمال31321نينوىذكرسلمان خدر احمد552814

ى خلف467167 549إعداديةالشمال31321نينوىذكرصالح حسير

550إعداديةالشمال31321نينوىذكرزيدان خلف الياس467193

551إعداديةالشمال31321نينوىذكرجميل بركات ايزدين309619

552إعداديةالشمال31321نينوىذكرناض خلف سليمان467210

553إعداديةالشمال31321نينوىذكرعزت كسو عيدو465216

554إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعد الياس عزيز465163

555إعداديةالشمال31321نينوىذكررمزي الياس خلف535983

556إعداديةالشمال31321نينوىذكرعبدالسالم بدل صالح543357

و خديده يوسف543346 557إعداديةالشمال31321نينوىذكرخير

ي543356 558إعداديةالشمال31321نينوىذكرناظم نواف ححر

559إعداديةالشمال31321نينوىذكرغازي شمو حسن540534

560إعداديةالشمال31321نينوىذكرجالل قاسم غانم478764

561إعداديةالشمال31321نينوىذكررعد خليل مراد285235

562إعداديةالشمال31321نينوىذكربهزت قاسم بحري545336

563إعداديةالشمال31321نينوىذكرسامي خديده ابراهيم467107

564إعداديةالشمال31321نينوىذكررشو عجيل رشو503998

565إعداديةالشمال31321نينوىذكرارام مسعود خلف285436

566إعداديةالشمال31321نينوىذكرنواف شمو سليمان481403

 علي467110
ى 567إعداديةالشمال31321نينوىذكرايمن حسير

568إعداديةالشمال31321نينوىذكررمزي حازم كشو499587

ي يزدين465231 569إعداديةالشمال31321نينوىذكرعبدال خير

ى512843 570إعداديةالشمال31321نينوىذكرفواز بركات حسير

ف سيدو483400 571إعداديةالشمال31321نينوىذكربركات شر

572إعداديةالشمال31321نينوىذكرعلي خدر احمد552811

573إعداديةالشمال31321نينوىذكرزيدان جردو بكر503987

574إعداديةالشمال31321نينوىذكررياض عيدو خلف481359

ي درويش483397 575إعداديةالشمال31321نينوىذكرنوزاد ححر

576إعداديةالشمال31321نينوىذكرايش جمال جردو481393

577إعداديةالشمال31321نينوىذكرراغب حسن سمو480705

زا مندو465195 578إعداديةالشمال31321نينوىذكرسبهان مير

ى512785 اس بركات حسير 579إعداديةالشمال31321نينوىذكرفير

580إعداديةالشمال31321نينوىذكرجالل كمال مراد540355

581إعداديةالشمال31321نينوىذكرسالم بكر قاسم543349

582إعداديةالشمال31321نينوىذكردرويش حمو خدر285149

ي جتو539858 583إعداديةالشمال31321نينوىذكرنزار ححر

584إعداديةالشمال31321نينوىذكرساعد درويش عمر542393



585إعداديةالشمال31321نينوىذكركامل قاسم حسن552842

586إعداديةالشمال31321نينوىذكرانصيف جاسم خلف554725

587إعداديةالشمال31321نينوىذكرفواد بكر خلف481407

588إعداديةالشمال31321نينوىذكرشحان بركات صلو284788

589إعداديةالشمال31321نينوىذكرازهر جالل ايزدين465229

ي خدر جردو541232 590إعداديةالشمال31321نينوىذكرخير

591إعداديةالشمال31321نينوىذكركريم جاسم خلف538437

592إعداديةالشمال31321نينوىذكرصابر فارس قاسم284858

ى خدر538363 593إعداديةالشمال31321نينوىذكرمحسن حسير

594إعداديةالشمال31321نينوىذكررائد نواف شمو467137

ى بركات خديده502111 595إعداديةالشمال31321نينوىذكرامير

ى غانم481372 596إعداديةالشمال31321نينوىذكرفواز حسير

597إعداديةالشمال31321نينوىذكرماهر شفان ابراهيم554712

598إعداديةالشمال31321نينوىذكرازاد حسن خدر465201

و درويش543334 599إعداديةالشمال31321نينوىذكربرزان خير

ي543063
و شمو كن  600إعداديةالشمال31321نينوىذكرخير

ي465266 601إعداديةالشمال31321نينوىذكرفيصل نواف ححر

602إعداديةالشمال31321نينوىذكرشهاب حسن ناض512817

603إعداديةالشمال31321نينوىذكرسفيان قولو ادي512828

ى538498 604إعداديةالشمال31321نينوىذكريونس محمد امير

605إعداديةالشمال31321نينوىذكرفراس رشو عمر465223

606إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسن خضى قولو543321

607إعداديةالشمال31321نينوىذكرشاهر شعالن عمر467154

608إعداديةالشمال31321نينوىذكررامي سيدو سعيد535641

ي درويش285470 609إعداديةالشمال31321نينوىذكراومر ححر

610إعداديةالشمال31321نينوىذكرابراهيم كيو سعدو284646

611إعداديةالشمال31321نينوىذكرالياس فهد الياس552837

612إعداديةالشمال31321نينوىذكرعادل عيدو حسن285168

613إعداديةالشمال31321نينوىذكردهام دربو محكو465226

ي مكي481390 614إعداديةالشمال31321نينوىذكرماهر ححر

615إعداديةالشمال31321نينوىذكرمروان كجل قاسم543067

ى شهاب احمد554236 616إعداديةالشمال31321نينوىذكرتحسير

617إعداديةالشمال31321نينوىذكرنبيل عبدهللا سمير543487

ي285406 618إعداديةالشمال31321نينوىذكرخضى كالو ححر

619إعداديةالشمال31321نينوىذكرجمال بركات قاسم545130

620إعداديةالشمال31321نينوىذكرشمو نايف شمو285180

621إعداديةالشمال31321نينوىذكروليد حازم كشو554248

622إعداديةالشمال31321نينوىذكرفالح حسن مكي465170

ى309439 623إعداديةالشمال31321نينوىذكرماهر ملو حسير

ي قاسم309708 624إعداديةالشمال31321نينوىذكرفاروق ححر

625إعداديةالشمال31321نينوىذكرنمير عبدهللا سمير467143

626إعداديةالشمال31321نينوىذكرصبهان سيدو جوكو465194

627إعداديةالشمال31321نينوىذكرعلي عبدهللا خلف285296

628إعداديةالشمال31321نينوىذكركنعان علي احمد541318

629إعداديةالشمال31321نينوىذكرلبيب قاسم حسن467159

630إعداديةالشمال31321نينوىذكرفيصل سيدو حسن542109

631إعداديةالشمال31321نينوىذكراحمد حواس معجون498151

632إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعد عزيز يوسف497388

633إعداديةالشمال31321نينوىذكرساهر ماجد خديدة545271

634إعداديةالشمال31321نينوىذكرمدكال طالل مرزا465245



635إعداديةالشمال31321نينوىذكرسفيان كريم خديدا542353

و542331 636إعداديةالشمال31321نينوىذكرسليمان برجس مير

637إعداديةالشمال31321نينوىذكرسيدو سعدو ظاهر542446

638إعداديةالشمال31321نينوىذكرمروان قاسم مراد309573

639إعداديةالشمال31321نينوىذكررامي خليل مراد285509

640إعداديةالشمال31321نينوىذكرنشوان نواف الياس545397

641إعداديةالشمال31321نينوىذكرقاسم خلف قاسم309632

642إعداديةالشمال31321نينوىذكرنوهد بكر حسن543777

ي موس554026 643إعداديةالشمال31321نينوىذكرحازم ححر

ي481414 644إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعد حمد ححر

645إعداديةالشمال31321نينوىذكرنزار بركات ريبار538348

ي عمر390741 646إعداديةالشمال31321نينوىذكروسام صير

647إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعود كجل قاسم543066

648إعداديةالشمال31321نينوىذكرنذير عبدهللا سمير554719

649إعداديةالشمال31321نينوىذكرمهند علي صالح499740

ي خديدة309532 650إعداديةالشمال31321نينوىذكرجمال ححر

651إعداديةالشمال31321نينوىذكراسماعيل خدر خديدة545894

652إعداديةالشمال31321نينوىذكرجميل بازو نمر284716

653إعداديةالشمال31321نينوىذكرعصمت علي خدر483394

ي شالل543337 654إعداديةالشمال31321نينوىذكرميش ححر

655إعداديةالشمال31321نينوىذكرسالم مراد عفدي467173

656إعداديةالشمال31321نينوىذكرنواف خلف عباس537837

657إعداديةالشمال31321نينوىذكروليد خالد سلو467146

658إعداديةالشمال31321نينوىذكردرويش خديدا درويش543339

659إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعد بركات قاسو554414

زا481337 660إعداديةالشمال31321نينوىذكرشعالن قاسم مير

661إعداديةالشمال31321نينوىذكرجمال شفان صالح538510

662إعداديةالشمال31321نينوىذكرسفيان خضى خلف285027

663إعداديةالشمال31321نينوىذكرداود مراد قولو465165

664إعداديةالشمال31321نينوىذكرعزت سليمان دهار467132

665إعداديةالشمال31321نينوىذكرخالد قاسم حمد537847

666إعداديةالشمال31321نينوىذكرجالل رشو مراد467206

667إعداديةالشمال31321نينوىذكرحارث صالح جردو540607

668إعداديةالشمال31321نينوىذكرعيدو الياس خديدا465262

669إعداديةالشمال31321نينوىذكرتركي عيدو عمر543073

670إعداديةالشمال31321نينوىذكراسماعيل الياس رشو388995

وان خضى خلف467162 671إعداديةالشمال31321نينوىذكرسير

672إعداديةالشمال31321نينوىذكرمحمود عبدهللا حسن481230

ي خلف554695 673إعداديةالشمال31321نينوىذكردخيل ححر

ي عتو285456 674إعداديةالشمال31321نينوىذكرشهاب ححر

675إعداديةالشمال31321نينوىذكرهادي عطاهللا خلف285520

ي اسماعيل538364 676إعداديةالشمال31321نينوىذكرشعالن ححر

677إعداديةالشمال31321نينوىذكرعصام احمد خديدة481342

ى309517 ي نايف حسير 678إعداديةالشمال31321نينوىذكرخير

و رشو390677 679إعداديةالشمال31321نينوىذكرسالم خير

680إعداديةالشمال31321نينوىذكرسعد حيدر قرو465273

ي بركات554699 ي ححر 681إعداديةالشمال31321نينوىذكرناجر

682إعداديةالشمال31321نينوىذكرفهد الياس عزيز285330

ي شامل خديده483396 683إعداديةالشمال31321نينوىذكرحاجر

684إعداديةالشمال31321نينوىذكركالو ادو خلف285244



ي تعلو540320 685إعداديةالشمال31321نينوىذكرعالء ححر

686إعداديةالشمال31321نينوىذكرقاسم خديدا علي543354

ي481384 687إعداديةالشمال31321نينوىذكرزايد عيدو ححر

 علي قاسم543326
ى 688إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسير

ي سليمان خلف498746 689إعداديةالشمال31321نينوىذكرححر

690إعداديةالشمال31321نينوىذكرديار الياس خدر467148

691إعداديةالشمال31321نينوىذكرهادي قرو يوسف285288

692إعداديةالشمال31321نينوىذكربرزان دخيل صالح285382

ي عسو467198 693إعداديةالشمال31321نينوىذكرنوري ححر

694إعداديةالشمال31321نينوىذكرشاهر جومر حلو467170

ر مراد فندي526370 ى 695إعداديةالشمال31321نينوىذكرمير

696إعداديةالشمال31321نينوىذكروليد رفو خلف540102

ي شفان سعد465166 697إعداديةالشمال31321نينوىذكرخير

698إعداديةالشمال31321نينوىذكرزيدان خلف قاسم481193

699إعداديةالشمال31321نينوىذكرايمن كمال خلف309424

ي درويش483399 700إعداديةالشمال31321نينوىذكرنزار ححر

ى خديدا543068 701إعداديةالشمال31321نينوىذكرعلي حسير

702إعداديةالشمال31321نينوىذكرصادق سليمان نعمو467203

703إعداديةالشمال31321نينوىذكرعفدال الياس رشو390607

704إعداديةالشمال31321نينوىذكرعطو شمو حسن542295

زا علي465218 705إعداديةالشمال31321نينوىذكرفالح مير

706إعداديةالشمال31321نينوىذكرهيثم علي فارس285331

ان قاسم هسن309750 707إعداديةالشمال31321نينوىذكركامير

708إعداديةالشمال31321نينوىذكرعفدي ايزدين مراد542513

و عبيد درويش284766 709إعداديةالشمال31321نينوىذكرخير

710إعداديةالشمال31321نينوىذكرمحمود حسن كيجو543488

711إعداديةالشمال31321نينوىذكرماهر سلو خلف467124

712إعداديةالشمال31321نينوىذكراحمد عيدو رشو481382

713بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرخلف فندي الياس309547

زة درويش481187 714بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرححر مير

715بكالوريوسالشمال31321نينوىذكرجميل ذيبان فندي285172

716دبلومالشمال31321نينوىذكرسيدو مجو عليكو285344

717إعداديةالشمال31321نينوىذكرعيىس حسن سليمان309635

ى285152 718إعداديةالشمال31321نينوىذكرشحان مندو حسير

719إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسن عبدهللا داهر480972

720إعداديةالشمال31321نينوىذكرمحسن عباس حمو309722

721إعداديةالشمال31321نينوىذكرخضى مراد اوصمان481195

722إعداديةالشمال31321نينوىذكرخالد خديدة كلي481401

723إعداديةالشمال31321نينوىذكرمراد سمير عبدهللا284577

724إعداديةالشمال31321نينوىذكرخليل ملحم علي543065

725إعداديةالشمال31321نينوىذكرخلف علي قاسم284815

726إعداديةالشمال31321نينوىذكرحسن غانم علي467118

727إعداديةالشمال31321نينوىذكرعلي داود مراد503980

728إعداديةالشمال31321نينوىذكرملحم احمد خلف481354

1بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىتركية نواف خدر285837

2بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنجالء نايف الياس285750

3بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىصافيناز ابراهيم حسن480773

زا ابراهيم285681 4بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىوداد مير

جازية كجكوك كلي309404
5بكالوريوسالشمال31321نينوىأننى

6بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىهيام كرنوص خلف396996



7بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنازدار شمو حامو543080

8بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىامينة اومر اومر554723

9بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىعبير عيدو الياس503774

ي علي503775 10بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىعالية ححر

ى خلف480720 11بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىدنيا عيى

12بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسحر برجس مجو480753

13بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىليل وهاب حمو558391

ي ابراهيم503924 14بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىوداد ححر

15دبلومالشمال31321نينوىأننىميساء نايف الياس285671

16دبلومالشمال31321نينوىأننىنهلة الياس قاسم503797

17دبلومالشمال31321نينوىأننىجميلة نواف الياس545390

18دبلومالشمال31321نينوىأننىبيان سعيد الياس285676

ى285771 19دبلومالشمال31321نينوىأننىهدية مراد حسير

سارة علي خلف513656
20دبلومالشمال31321نينوىأننى

شيماء علي احمد285807
21دبلومالشمال31321نينوىأننى

22دبلومالشمال31321نينوىأننىنسيمة ابراهيم خليل480815

23دبلومالشمال31321نينوىأننىبيان درويش ابراهيم480821

24دبلومالشمال31321نينوىأننىامينة حسن عسكر285788

25دبلومالشمال31321نينوىأننىلينه ابراهيم سفوك285821

و خضى540106 26دبلومالشمال31321نينوىأننىهيام مير

27دبلومالشمال31321نينوىأننىماريا مراد سعدو526376

28دبلومالشمال31321نينوىأننىفاطمة حميد سليمان558385

29دبلومالشمال31321نينوىأننىحنو كمال سعدو285778

30دبلومالشمال31321نينوىأننىروزه داود دربو557812

31دبلومالشمال31321نينوىأننىبهار فارس احمد480807

ه داود دربو557819 32دبلومالشمال31321نينوىأننىامير

33دبلومالشمال31321نينوىأننىوداد خلف بيسو526375

هيفاء رشو علي537797
34دبلومالشمال31321نينوىأننى

35دبلومالشمال31321نينوىأننىفائزة سعيد احمد538355

36دبلومالشمال31321نينوىأننىهدى جميل مراد285749

ى285796 37دبلومالشمال31321نينوىأننىشاهيناز ملو حسير

دين فارس احمد480711 38دبلومالشمال31321نينوىأننىمير

39دبلومالشمال31321نينوىأننىمنيفه قاسو حتو285830

40دبلومالشمال31321نينوىأننىمروة مراد حسن542135

41دبلومالشمال31321نينوىأننىوسيلة مطو حسن285804

ي480742 ى حمد ححر 42إعداديةالشمال31321نينوىأننىبشر

ين عبدهللا خلف544986 43إعداديةالشمال31321نينوىأننىشير

44إعداديةالشمال31321نينوىأننىفيان رشك جركو540600

45إعداديةالشمال31321نينوىأننىهيام الياس خدر545021

46إعداديةالشمال31321نينوىأننىارزان هادي نائف480714

ي285760 47إعداديةالشمال31321نينوىأننىرنده عزيز ححر

اق كشو شارودي309401 48إعداديةالشمال31321نينوىأننىاشر

49إعداديةالشمال31321نينوىأننىيشى سليمان خالتو503928

ى545013 50إعداديةالشمال31321نينوىأننىخالدة دخيل حسير

51إعداديةالشمال31321نينوىأننىامل الياس خلف285756

نوره دخيل علي285775
52إعداديةالشمال31321نينوىأننى

53إعداديةالشمال31321نينوىأننىامل نايف فانو558481

54إعداديةالشمال31321نينوىأننىخاتون خليل قاسو503838

ي جتو558184 55إعداديةالشمال31321نينوىأننىنجاة ححر

56إعداديةالشمال31321نينوىأننىسامية ابراهيم حسن480803



57إعداديةالشمال31321نينوىأننىنجاح خديدا شحان285791

58إعداديةالشمال31321نينوىأننىسلوى سيدو جوكو285841

59إعداديةالشمال31321نينوىأننىساهرة حسن مراد465183

ي خلف309396 60إعداديةالشمال31321نينوىأننىبىسي ححر

61إعداديةالشمال31321نينوىأننىهيفاء خلف برو285805

62إعداديةالشمال31321نينوىأننىعيدة شيبو مراد285753

زا علي465185 63إعداديةالشمال31321نينوىأننىليندا مير

64إعداديةالشمال31321نينوىأننىساجدة نواف الياس554230

65إعداديةالشمال31321نينوىأننىترفة عجيل رشو285493

1بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىباسمة سيدو خدر535936

2بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىفوزية سليم عيدو498202

ي480999 3بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىايناس الياس ححر

ي خرمش465188 4بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنجوى ححر

 علي285864
ى 5بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىايناس حسير

ي يوسف285079 6بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىوفاء ححر

7بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىرغدة خدر سليمان309378

8بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىحياة سليمان جردو537832

ى حسن542090 9بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىعالية حسير

10بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىخالدة خليل خضى391515

عبير كجكوك كلي309394
11بكالوريوسالشمال31321نينوىأننى

ي مراد503819 12بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنجيبة ححر

ي309475 13بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىمهور حميد ححر

14بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىزينة جوكو رشو285365

15بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنادرة ازدين خليل481083

16بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسوسن سعيد كرنوس309416

17بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىميناس الياس عذيب285548

ي285133 18بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسلىم قاسم ححر

19بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىارزان عباس عبدهللا285847

20بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنوفة علو سيدو285817

21بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىهناء عيدو جردو309499

22بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىخالدة مراد احمد503810

ى285552 23بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىخالدة خدر حسير

24بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىجنان سلو قاسم390415

25بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىغزالة بكر خلف285405

26بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىالماس شمو زورو285648

ي خضى285905
27بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىعدله كن 

28بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىعائدة سليمان جردو537805

29بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىهيام الياس قاسم554729

ي534877
30بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىامينة ابراهيم كن 

31بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىدعاء رشو حيدر494201

32بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىفهيمة خديدة ابراهيم285412

33بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىعالية قاسم سليمان540580

34بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىليل حسو قاسم480983

ي285082 35بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىخنساء بالو ححر

36بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىزيان رشك جركو499965

نجاة علي قرو285895
37بكالوريوسالشمال31321نينوىأننى

ي390659 ى ححر 38بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىخولة حسير

39بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىريناس خلف علي285660

40بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىامينة خليل عبدهللا285435

41بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىميان يوسف سليمان309465



42بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىشفاء رشو حيدر494198

43بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىناهدة عبد رشو285851

44بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىناهدة خدر الياس285559

45بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىفريال حسو فندي391558

46بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىهوازن نواف الياس545393

47بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىفوزيه مراد احمد503764

48بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىغزال قاسم مطو285852

49بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىمديحة حمو احمد554735

50بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسمية سمو خديدة503809

ي محمود480970 51بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىامل ححر

52بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنشين جاسم خلف502746

ي285192 ريمان علي ححر
53بكالوريوسالشمال31321نينوىأننى

نوفة رشو علي285398
54بكالوريوسالشمال31321نينوىأننى

55بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسوزان صالح قاسم285530

56بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىايمان حازم رشو503914

57بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنورا عيدو ابراهيم285904

ي خديدة يوسف285428
58بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىخفىسر

59بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىراهبة رشيد سعدو285898

60بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسعاد سعيد خلف285097

61بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىرسمية قاسم عيىس391126

62بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىوردة خديدا عذيب285706

ى بركات عىمي285392 63بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىبشر

ي علي497194 64بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنادية جحر

65بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىمروة مروان عجم390777

66بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىانعام الياس بدل285195

67بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىليل مراد دربو309422

68بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىانسام خضى مراد480914

69بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىايهاب سليمان كاري285369

70بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىافراح الياس خلف535932

71بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىمنى نايف جردو503863

72بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىملكه عبدالكريم حيتو503885

73بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىهدى بركات عىمي285029

74بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىليل الياس بدل501225

75بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىغزاله فارس عبدهللا480975

76بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىاسيا الياس مراد543323

77بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىالهام ايو علو285455

ي عمر391043 78بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسلفانة صير

79بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىساره هادي نائف503754

80بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسلىم سلو خلف285500

81بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىمنال دخيل حسن503772

82بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىامل نايف جردو503920

83بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسناء خالد ححر285633

84بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىحنان خديده سعدو554731

ي285689 ه خالد ححر 85بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسهير

يفان بابير كلي309389 بير
86بكالوريوسالشمال31321نينوىأننى

87بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىايمان قاسم سعدو285747

88بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىنادية حسن خلو285618

89بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىمياسة ابراهيم حسن497236

90بكالوريوسالشمال31321نينوىأننىسعاد سعيد ديرو512685

ة عطو علي554240 امير
91بكالوريوسالشمال31321نينوىأننى



92دبلومالشمال31321نينوىأننىعدله خلف الياس530956

93دبلومالشمال31321نينوىأننىفريده حسو فندي391586

94دبلومالشمال31321نينوىأننىسعاد خليل ابراهيم285857

ي عتو285883 95دبلومالشمال31321نينوىأننىشاهه ححر

96دبلومالشمال31321نينوىأننىسوزان عيدو ابراهيم285869

97دبلومالشمال31321نينوىأننىبىسي سليمان مراد285848

98دبلومالشمال31321نينوىأننىدنيا سعيد الياس285572

ريحان رشو علي503739
99دبلومالشمال31321نينوىأننى

ي رشو285630 100دبلومالشمال31321نينوىأننىخاتون ححر

اسيا علي دهار480987
101دبلومالشمال31321نينوىأننى

جميلة علي خلف285615
102دبلومالشمال31321نينوىأننى

103دبلومالشمال31321نينوىأننىميادة سليمان عبدال391100

104دبلومالشمال31321نينوىأننىنشين محسن عيدو554689

105دبلومالشمال31321نينوىأننىامينة اسماعيل جردو285877

106دبلومالشمال31321نينوىأننىهندية فندي احمد498218

107دبلومالشمال31321نينوىأننىسحر سيدو قاسم542124

زا درويش481035 108دبلومالشمال31321نينوىأننىخالدة مير

109دبلومالشمال31321نينوىأننىفريال دخيل ابراهيم285875

110دبلومالشمال31321نينوىأننىفوزية ابراهيم سليمان480854

111دبلومالشمال31321نينوىأننىحنان حسن خضى285401

112دبلومالشمال31321نينوىأننىنوهات خدر عيىس542111

ى ملحم501044 113دبلومالشمال31321نينوىأننىاشواق حسير

ي عيىس309374 114دبلومالشمال31321نينوىأننىنجوى ححر

ى عباس390960 115دبلومالشمال31321نينوىأننىخالدة حسير

116دبلومالشمال31321نينوىأننىزيري خلف فرمان481015

117دبلومالشمال31321نينوىأننىنشين بكر مراد285042

ى390553 ين بركات حسير 118دبلومالشمال31321نينوىأننىشير

ليل علي مطو497247
119دبلومالشمال31321نينوىأننى

دالل علي مطو497213
120دبلومالشمال31321نينوىأننى

121دبلومالشمال31321نينوىأننىليل موس عزيز309365

122دبلومالشمال31321نينوىأننىشيماء شمو محلو309492

ى سليم خلف542447 123دبلومالشمال31321نينوىأننىجوزفير

ي زيدو ملحم503807
124دبلومالشمال31321نينوىأننىسيفى

125دبلومالشمال31321نينوىأننىزهرة داؤد عزيز285536

126دبلومالشمال31321نينوىأننىخنساء يوسف احمد309413

127دبلومالشمال31321نينوىأننىوضحة حسن مراد558430

128دبلومالشمال31321نينوىأننىروناك سليمان شمو542503

129دبلومالشمال31321نينوىأننىبيداء خلف حيدر480945

ة خضى خلف285636 130دبلومالشمال31321نينوىأننىامير

131دبلومالشمال31321نينوىأننىاسيا حسن خضى285601

ى285634 132دبلومالشمال31321نينوىأننىوضحة قاسم حسير

133دبلومالشمال31321نينوىأننىنشين برجس قولو285091

134دبلومالشمال31321نينوىأننىنجمة عبدهللا سمير285407

135دبلومالشمال31321نينوىأننىاسيا موس علي285901

ي الياس285567 136دبلومالشمال31321نينوىأننىعالية ححر

137دبلومالشمال31321نينوىأننىشيماء خديده خلف481061

138دبلومالشمال31321نينوىأننىليل فارس احمد481001

139دبلومالشمال31321نينوىأننىداليا الياس غانم543778

140دبلومالشمال31321نينوىأننىنشين ابراهيم خدر481026

كلي ماجد هرتاش481088
141دبلومالشمال31321نينوىأننى



142دبلومالشمال31321نينوىأننىنادية حمو احمد526372

143دبلومالشمال31321نينوىأننىساجدة فيصل اوسي503868

144دبلومالشمال31321نينوىأننىرويدة الياس متو513545

145دبلومالشمال31321نينوىأننىعبير ماجد خديدة544956

146دبلومالشمال31321نينوىأننىليل خضى خلف285910

147دبلومالشمال31321نينوىأننىتفاحه الياس بشار554738

148دبلومالشمال31321نينوىأننىوهران سيدو الياس285467

ي عبدهللا اسماعيل285871
149دبلومالشمال31321نينوىأننىخفىسر

150دبلومالشمال31321نينوىأننىبىسي كجكوك كلي309426

151دبلومالشمال31321نينوىأننىعدالن قولو بكر309373

يفه داود خديدا480867 152دبلومالشمال31321نينوىأننىشر

153دبلومالشمال31321نينوىأننىنسيمه مطو مطو554264

ة مراد بكر542095 154دبلومالشمال31321نينوىأننىامير

و خديدة285510 155دبلومالشمال31321نينوىأننىحنيف شر

156دبلومالشمال31321نينوىأننىخاتون حسن خالتو512724

157دبلومالشمال31321نينوىأننىنادية سليمان عباس285378

158دبلومالشمال31321نينوىأننىحمدية قاسم سليمان391744

159دبلومالشمال31321نينوىأننىنورة كجل حمد285656

160دبلومالشمال31321نينوىأننىزوزان صفوك مراد285868

161دبلومالشمال31321نينوىأننىهيفاء كريت حسن285039

ى عبدهللا خدر285395 162دبلومالشمال31321نينوىأننىالفير

ى الياس عزيز285611 163دبلومالشمال31321نينوىأننىياسمير

164دبلومالشمال31321نينوىأننىافراح حسن رشو309409

زا خدر480980 165دبلومالشمال31321نينوىأننىخالدة مير

166دبلومالشمال31321نينوىأننىابتسام قاسم مطو285861

167دبلومالشمال31321نينوىأننىنشين قاسم سمو391709

168دبلومالشمال31321نينوىأننىمريم سعدو خضى285581

ي سليمان ابراهيم542448
169دبلومالشمال31321نينوىأننىخفىسر

170دبلومالشمال31321نينوىأننىافراح خلف قاسم309361

171دبلومالشمال31321نينوىأننىشكرية خلف حىمي285723

172دبلومالشمال31321نينوىأننىمروة يوسف مرزا465173

ي503817
ى دخيل كون  173دبلومالشمال31321نينوىأننىبشر

174دبلومالشمال31321نينوىأننىرندى سيدو خلف481046

175دبلومالشمال31321نينوىأننىبسمة شمو يوسف554697

176دبلومالشمال31321نينوىأننىسعدة درويش عمر542489

177دبلومالشمال31321نينوىأننىامل خضى مراد480921

178دبلومالشمال31321نينوىأننىمنسية ملحم محمود285697

ي535863
179دبلومالشمال31321نينوىأننىعالية دخيل كون 

180دبلومالشمال31321نينوىأننىخناف خديده يوسف285419

و538354 181دبلومالشمال31321نينوىأننىخالدة برجس مير

كلي سيدو رشو391815
182دبلومالشمال31321نينوىأننى

ي535857
183دبلومالشمال31321نينوىأننىصابرين ابراهيم كن 

ى542457 ار قاسم حسير ى 184دبلومالشمال31321نينوىأننىبير

185دبلومالشمال31321نينوىأننىجازية سليم بركات480991

انتصار علي رشو309353
186دبلومالشمال31321نينوىأننى

ى ابراهيم خدر481023 187دبلومالشمال31321نينوىأننىدلفير

188دبلومالشمال31321نينوىأننىهيفاء خلف قاسم542396

189دبلومالشمال31321نينوىأننىنوره خلف شيفان285181

190دبلومالشمال31321نينوىأننىميدي قاسم سمو391662

191دبلومالشمال31321نينوىأننىشاهه احمد نايف285458



192دبلومالشمال31321نينوىأننىفريال بشار الياس481296

193دبلومالشمال31321نينوىأننىكوري حازم كجو309379

194دبلومالشمال31321نينوىأننىليل موس حلو480860

195دبلومالشمال31321نينوىأننىفاطمة خدر سليمان285448

زكية بركات علي545007
196دبلومالشمال31321نينوىأننى

197دبلومالشمال31321نينوىأننىايناس الياس عذيب285613

198دبلومالشمال31321نينوىأننىفائزة سيدو حسن542118

199دبلومالشمال31321نينوىأننىجنار داؤد عزير465175

200دبلومالشمال31321نينوىأننىريحان سيدو خدر285451

201دبلومالشمال31321نينوىأننىسليفان خلف حمو285886

202دبلومالشمال31321نينوىأننىليل مراد شيلو503844

ي بركات عيدو543361
203دبلومالشمال31321نينوىأننىسيفى

ى ابراهيم خليل390829 204دبلومالشمال31321نينوىأننىدلفير

زا قاسم285865 205دبلومالشمال31321نينوىأننىهيام مير

206دبلومالشمال31321نينوىأننىبهار عطو شاوردي285663

207دبلومالشمال31321نينوىأننىوسن يوسف مراد503879

ي شمو309484 208دبلومالشمال31321نينوىأننىافراح ححر

209إعداديةالشمال31321نينوىأننىسهام يوسف عمر481092

210إعداديةالشمال31321نينوىأننىمروه مراد كجان285496

211إعداديةالشمال31321نينوىأننىلمياء حميد قاسم309383

212إعداديةالشمال31321نينوىأننىمناهل مراد شمو526374

ى احمد شمو465181 213إعداديةالشمال31321نينوىأننىدلفير

ى542289 ى ابراهيم حسير 214إعداديةالشمال31321نينوىأننىافير

نريمان بابير كلي530955
215إعداديةالشمال31321نينوىأننى

216إعداديةالشمال31321نينوىأننىسلوى جاسم ادي285653

ي يوسف جوعان503768
217إعداديةالشمال31321نينوىأننىبحزانى

218إعداديةالشمال31321نينوىأننىندى سنان حيدر540582

219إعداديةالشمال31321نينوىأننىسعدة بابير برهيم538360

220إعداديةالشمال31321نينوىأننىهديه الياس قتو285766

ى قاسم555351 221إعداديةالشمال31321نينوىأننىوداد حسير

222إعداديةالشمال31321نينوىأننىبهار خدر مشكو542328

223إعداديةالشمال31321نينوىأننىامل عيىس حسن554260

224إعداديةالشمال31321نينوىأننىعاصمة قاسم سمو391612

225إعداديةالشمال31321نينوىأننىحنان حازم رشو503881

226إعداديةالشمال31321نينوىأننىسوزان سلو صالح542350

زا503757 227إعداديةالشمال31321نينوىأننىهيفيان قاسم مير

228إعداديةالشمال31321نينوىأننىنديمة خديدا مراد285596

ى عفدو285892 229إعداديةالشمال31321نينوىأننىمريم امير

ى554687 230إعداديةالشمال31321نينوىأننىغزالة سليمان حسير

231إعداديةالشمال31321نينوىأننىزيري ناض خدر480739

232إعداديةالشمال31321نينوىأننىزهرة عزيز عيىس540103

233إعداديةالشمال31321نينوىأننىنهاد عطو حسن548873

234إعداديةالشمال31321نينوىأننىامينة حميد جردو542329

ي عمر391004 235إعداديةالشمال31321نينوىأننىسلىم صير

236إعداديةالشمال31321نينوىأننىيازيا قاسم بحري546761

237إعداديةالشمال31321نينوىأننىشهناز عبدهللا خدر285047

238إعداديةالشمال31321نينوىأننىوضحه بركات قاسو503877

239إعداديةالشمال31321نينوىأننىنديمة قاسم سليمان554231

240إعداديةالشمال31321نينوىأننىذكرى عبدهللا خديدة530987

241إعداديةالشمال31321نينوىأننىمنال خديدة نعمت285666



242إعداديةالشمال31321نينوىأننىمروة مراد خلف285887

ي546756 243إعداديةالشمال31321نينوىأننىنازدار خدر ححر

244إعداديةالشمال31321نينوىأننىريحان خلف احمد465179

245إعداديةالشمال31321نينوىأننىمريم مطو قري483404

246إعداديةالشمال31321نينوىأننىفريال خليل قاسم512639

247إعداديةالشمال31321نينوىأننىسوزان برجس قولو543363

248إعداديةالشمال31321نينوىأننىحيو خديدا مجو285913

249إعداديةالشمال31321نينوىأننىهديل برجس خلف503733

250إعداديةالشمال31321نينوىأننىرنا حيدر خلف285102

251إعداديةالشمال31321نينوىأننىزادينا خدر مشكو542286

252إعداديةالشمال31321نينوىأننىجوان جدعان خليل285625

253إعداديةالشمال31321نينوىأننىميادة بدري حمو390881

254إعداديةالشمال31321نينوىأننىغزال سيدو خلف498197

255إعداديةالشمال31321نينوىأننىنادرة ناض خدر480724

ى خلف554012 256إعداديةالشمال31321نينوىأننىهيام حسير

257إعداديةالشمال31321نينوىأننىعالية بكر مراد285032

258إعداديةالشمال31321نينوىأننىهدو مطو قولو285863

259إعداديةالشمال31321نينوىأننىليل خديده يوسف285858

260إعداديةالشمال31321نينوىأننىفيان خليل الياس285874

حنان اسماعيل جوكي553950
261إعداديةالشمال31321نينوىأننى

262إعداديةالشمال31321نينوىأننىنعيمة بابير برهيم538361

263إعداديةالشمال31321نينوىأننىرنده خضى سيدو285902

264إعداديةالشمال31321نينوىأننىساهرة حسو فندي391455

265إعداديةالشمال31321نينوىأننىوحيدة الياس قاسم481004

266إعداديةالشمال31321نينوىأننىاحالم محمود بكر542420

267إعداديةالشمال31321نينوىأننىهناء بركات خلف503869

268إعداديةالشمال31321نينوىأننىعافية يوسف سليمان390549

269إعداديةالشمال31321نينوىأننىزهورة سيدو خلف309369

270إعداديةالشمال31321نينوىأننىهلوة خديدة سعدو504078

يفان برجس عفدو285890 271إعداديةالشمال31321نينوىأننىبير

ي285907 272إعداديةالشمال31321نينوىأننىغيده خديده ححر

273إعداديةالشمال31321نينوىأننىمنى حيدر خلف285104

274إعداديةالشمال31321نينوىأننىافكار خديدة الياس554007

275إعداديةالشمال31321نينوىأننىسعدية سيدو حامو542290

ي554251 276إعداديةالشمال31321نينوىأننىداليا خلف ححر

277إعداديةالشمال31321نينوىأننىمارينا مندو نعمت480963

278إعداديةالشمال31321نينوىأننىمنيفة حسن عيدو285726

279إعداديةالشمال31321نينوىأننىلوزينا قاسم خلف538473

280إعداديةالشمال31321نينوىأننىبىسي سيدو خلف483389

281إعداديةالشمال31321نينوىأننىوفاء برجس غانم391297

282إعداديةالشمال31321نينوىأننىشاهة خديدة خلف285414

283إعداديةالشمال31321نينوىأننىفائزة محمود حمو503816

284إعداديةالشمال31321نينوىأننىجيهان مرزا درويش390920

ي546759 285إعداديةالشمال31321نينوىأننىريناس خدر ححر

286إعداديةالشمال31321نينوىأننىهيام يوسف عمر480873

287إعداديةالشمال31321نينوىأننىميليا اسماعيل كالو503805

288إعداديةالشمال31321نينوىأننىمهيه قاسم بحري546754

ماهرة بابير كلي483403
289إعداديةالشمال31321نينوىأننى

290إعداديةالشمال31321نينوىأننىسها حيدر خلف285110

291إعداديةالشمال31321نينوىأننىغاده سعيد خديدا543365



292إعداديةالشمال31321نينوىأننىرنا خليل مراد285115

293إعداديةالشمال31321نينوىأننىسناء حسن رشو391398

ي الياس540581 294إعداديةالشمال31321نينوىأننىرنا ححر

295إعداديةالشمال31321نينوىأننىوضحة عبدهللا خلف285608

296إعداديةالشمال31321نينوىأننىاحالم ابراهيم الياس543359

297إعداديةالشمال31321نينوىأننىليندا باشوك جردو554237

298إعداديةالشمال31321نينوىأننىخالده بكر خلف481410

ية حسن حميد391334 299إعداديةالشمال31321نينوىأننىخير

300إعداديةالشمال31321نينوىأننىنشين عيدو ابراهيم285692

301إعداديةالشمال31321نينوىأننىسعاد موس علي285915

302إعداديةالشمال31321نينوىأننىعبير ابراهيم حسن390483

303إعداديةالشمال31321نينوىأننىبيداء سيفدين عيىس285720

و خديدة530967 304إعداديةالشمال31321نينوىأننىساهرة شر

305إعداديةالشمال31321نينوىأننىاسيا خلف قاسم391221

306إعداديةالشمال31321نينوىأننىسوزان خديده يوسف285425

307إعداديةالشمال31321نينوىأننىامينة مراد خليل530958

308إعداديةالشمال31321نينوىأننىميسا خلف بكر554069

309إعداديةالشمال31321نينوىأننىالهام خلف علي285767

ي285017
310إعداديةالشمال31321نينوىأننىفهيمة الياس كن 

311إعداديةالشمال31321نينوىأننىزينة سعدو حسن285482

312إعداديةالشمال31321نينوىأننىباسمة مراد الياس554047

ى بركات قاسم542340 313إعداديةالشمال31321نينوىأننىافير

314إعداديةالشمال31321نينوىأننىخاتون دخيل ابراهيم285589

315إعداديةالشمال31321نينوىأننىمنال ابراهيم سفوك285680

ي513569
316إعداديةالشمال31321نينوىأننىبسمة الياس خسن 

317إعداديةالشمال31321نينوىأننىزيان سيدو الياس480952

هزار مجو علي483409
318إعداديةالشمال31321نينوىأننى

319إعداديةالشمال31321نينوىأننىاخالص حسن بكر285714

ى483406 320إعداديةالشمال31321نينوىأننىاحالم جميل حسير

321إعداديةالشمال31321نينوىأننىشاهه شمو بشار542240

322إعداديةالشمال31321نينوىأننىليل جميل الياس554058

323إعداديةالشمال31321نينوىأننىبيمان عساف حسن285399

324إعداديةالشمال31321نينوىأننىندى بركات جردو520988

325إعداديةالشمال31321نينوىأننىسناء برجس قولو285062

326إعداديةالشمال31321نينوىأننىفيان سيدو الياس285471

ية الياس قاسم503878 327إعداديةالشمال31321نينوىأننىخير

328إعداديةالشمال31321نينوىأننىنجوى خديدا خلف285059

329إعداديةالشمال31321نينوىأننىفريال الياس اسماعيل285171

330إعداديةالشمال31321نينوىأننىبيداء داود سليمان542356

331إعداديةالشمال31321نينوىأننىنوفة رشو سعدو465176

ي سليمان مراد285526
332إعداديةالشمال31321نينوىأننىخفىسر

333إعداديةالشمال31321نينوىأننىاسماء ريبار بركات538358

334إعداديةالشمال31321نينوىأننىجنان يوسف خرمش503853

غزال علي خديده540439
335إعداديةالشمال31321نينوىأننى

336إعداديةالشمال31321نينوىأننىعزوله خديده خلف483387

ي546758 337إعداديةالشمال31321نينوىأننىرانيا خدر ححر

338إعداديةالشمال31321نينوىأننىشهلة شمو مطو285642

339إعداديةالشمال31321نينوىأننىخالده رشو محمه503776

340إعداديةالشمال31321نينوىأننىهناء حسن رشو501228

زا ابراهيم285743 341إعداديةالشمال31321نينوىأننىهدية مير



342إعداديةالشمال31321نينوىأننىحياة برجس حلو285920

زا285065 ية فاروق مير 343إعداديةالشمال31321نينوىأننىخير

344إعداديةالشمال31321نينوىأننىدالل بركات قاسو554252

345إعداديةالشمال31321نينوىأننىدالل قاسم حسن540790

346إعداديةالشمال31321نينوىأننىليل شمو حسن503860

347إعداديةالشمال31321نينوىأننىباسمه بركات قاسو503943

1ماجستيرالبعاج51322نينوىذكرصالح احمد عيىس519324

2ماجستيرالبعاج51322نينوىذكرمؤيد حامد سليمان288357

3ماجستيرالبعاج51322نينوىذكرشاكر عبد براك389220

4ماجستيرالبعاج51322نينوىذكراحمد عيىس حمود389193

5ماجستيرالبعاج51322نينوىذكرعبدالخالق فرحان علي557378

6دبلوم عاليالبعاج51322نينوىذكرسيف صالح خليل519349

7بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرراكان محمد عالوي288368

8بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعماد كمال فهد482061

9بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحازم حمزة ذياب519307

10بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحماد خاشع خلف538116

ى519191 11بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمد رمضان حسير

12بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراياد حامد سليمان389198

13بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرسليمان صالح احمد389136

14بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعلي حامد سليمان389210

15بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحماد حمد محمد288381

16بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمد فاضل صالح389239

17بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرثامر ناهي عبدي482064

18بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكررائد فواز خضى389124

19بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفهد عبدهللا فهد519352

20بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرسامح عيىس حمود288324

21بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمود سعود حمزة288353

22بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرتيسير محمد مخلف519341

23بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمد عبدالرحمن قاسم519298

24بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرثائر فواز خضى389470

25بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرسليمان محمود خضى389061

26بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكروعد احمد سعيد561605

27بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحرب علي رشوان288365

28بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعالء عباس مطلك288361

29بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعودة عطو محمد482059

30بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراحمد ابراهيم عذاب389170

31بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعماد محمد حمينه519327

32بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفارس ابراهيم محمد389027

ى خلف389080 33بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمد حسير

34بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعماد يحنر عبدهللا482069

35بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعبدالرحمن جمعة محسن519363

36بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفؤاد محمد حمينه519294

37بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرجاسم محمد عريب482068

ى389225 38بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرراكان عباس حسير

39بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكربشار محمد هويدي519337

40بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرخالد احمد محسن389165

41بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراحمد عايد حميد389045

42بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعبدهللا محمد قاسم288360

43بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرغزوان جميل شاهر389015

44بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرسيف اسماعيل محمد389032



45بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرايوب عبد احمد519345

46بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعلي طابور هليل557405

47بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراحمد شهاب احمد519366

ي قادر فهد482130
ى
48بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرواق

49بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرزياد جرجيس جمعة389149

50بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرضياء ابراهيم تركي389182

ي اعويجان519329
ى
51بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحماد الق

52بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمروان عواد جاسم519323

53بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمد عبد علي557393

54بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكروليد خالد فرحان482119

55بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرصباح حسون كسار482138

56بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرغازي عكله موس519360

57بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكريوسف محمد مهيدي519325

58بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعبدهللا عبد احمود482819

59دبلومالبعاج51322نينوىذكرجمال عبد خلف288374

ى خلف561604 60دبلومالبعاج51322نينوىذكررضوان حسير

61دبلومالبعاج51322نينوىذكرحسام علي محمد519338

62دبلومالبعاج51322نينوىذكرخالد فرحان علي288372

63دبلومالبعاج51322نينوىذكرمصعب عبد خلف288352

64دبلومالبعاج51322نينوىذكرعبدالستار خضى ججان288387

65دبلومالبعاج51322نينوىذكرمشتاق عبد قاسم389006

66دبلومالبعاج51322نينوىذكرخضى حسن عماش389188

67إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحسان فهد عكاب288417

ي خلف صالح288364
68إعداديةالبعاج51322نينوىذكرراضى

69إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم داؤد512834

70إعداديةالبعاج51322نينوىذكرناض حمد حماد288385

71إعداديةالبعاج51322نينوىذكرطه عباس مطلك519355

72إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعزالدين محمد الياس482066

73إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسالم خلف حجري389071

74إعداديةالبعاج51322نينوىذكرفهد محمد خضى519334

75إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبدالحميد عباس مطلك288354

76إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعواد ضبعان حسن389094

77إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد احمد سليمان288379

78إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي محمد عبيد482067

79إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعوف عبدالرحمن محمد519318

80إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبد خلوف عبار389000

81إعداديةالبعاج51322نينوىذكرقحطان خلف مصطفى561611

82إعداديةالبعاج51322نينوىذكرصهيب عبد خلف389054

83إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحسام يوسف يحنر527358

84إعداديةالبعاج51322نينوىذكريوسف قاسم اسود482065

1ماجستيرالبعاج51322نينوىذكراركان محمود احمد482080

2بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرممدوح مدلول علي482099

3بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعالء محمد محمود288287

4بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعمار سالم حبيب519290

5بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحميد خالد كفاش501294

6بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرشامل عثمان محمد561526

7بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعبدالرحمن خلف احمد288411

8بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحمد نزال حماد389306

9بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكروطبان نواف صالح389875

10بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمد غازي خلف288444



11بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرنشوان خلف مصطفى288424

12بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحماد سالم علي389383

13بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمود عبدالصمد خليف288268

14بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرهادي اسود محمد288447

15بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعلي جرجيس جمعة389861

16بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفيصل سالم حبيب561525

17بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرصالح احمد محمد389660

18بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرباسل محمد حماد519277

19بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمازن حميد مرداس389392

20بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرصكر احمد حسن482145

21بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحاتم خضى حمد288400

22بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرسامي محمود محسن288259

23بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمد نواف خلف492341

ي شطي482126 24بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفيصل غرنر

25بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرسيفاالسالم تركي سالم288404

26بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرصالح خلف فالح389689

27بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفالح احمد حسن389247

ي شطي482123 28بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكررعد غرنر

29بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعبدالكريم سليمان عبد288441

30بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعامر عبدالرحمن قاسم288291

31بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكربدر سالم شلو288260

32بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرياش عمار خشان288413

33بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرابراهيم جمعة محسن482814

34بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراياد ابراهيم محمود288274

35بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعلي محمد علي526197

36بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراحمد جاسم محمد551340

37بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكروليد عبدالرحمن قاسم288294

38بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعطاهللا علي عباس519268

39بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراكرم حمد محمد288282

40بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفهىمي ابراهيم لطيف389499

ى288315 ى فهد حسير 41بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحسير

42بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمد عواد خلف519247

ى خليفة519299 43بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرصدام حسير

44بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكروليد حامد سليمان288256

45بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفيى عبدهللا اسماعيل288263

46بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرالياس خضى عباس389765

47بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراحمد خالد عبدهللا389531

48بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعالء احمد محمد288271

49بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفواز شجاع عبود288448

50بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرنبيل ابراهيم محمد519243

51بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمهند عدنان رجب288433

52بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرخلدون حازم حمزة389789

53بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكررعد حسن الطيف389847

54بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرياش عواد شحاذة519282

55بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحارث عثمان قاسم519274

56بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفرحان محمد حماد288328

57بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعبدالكريم احمد سالم288235

58بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراحمد عماش صائع288296

ي482090
59بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكريونس فرحان حسانى

60بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمنصور عمر خلف538106



61بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرصالح حسن الطيف389273

62بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرزياد محمد حمينه482078

ى هيل288419 63بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرطالب حسير

64بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرمحمود سالم مجبل519293

65بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحميد بنيان جميل482070

 علي سليمان492384
ى 66بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحسير

67بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكررامي محمد خلف519251

68بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرانور علي مخلف389313

 علي صالح519220
ى 69بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرحسير

ى احمد482128 70بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراحمد امير

71بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكراحمد علي حميدان288234

72بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرهيثم علي عبدالرحمن519273

73بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفالح احمد محمد499575

74بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعمر محمد طلب288275

75بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرفراس عيد دلي288371

76بكالوريوسالبعاج51322نينوىذكرعبدالكريم محمد عالوي288363

77دبلومالبعاج51322نينوىذكراحمد عودة عطو389251

78دبلومالبعاج51322نينوىذكرايمن نواف صالح288437

79دبلومالبعاج51322نينوىذكرمحمد عبد علي288316

ان389331 80دبلومالبعاج51322نينوىذكراحمد مشعان مطير

81دبلومالبعاج51322نينوىذكرعامر خالد عبدهللا288240

82دبلومالبعاج51322نينوىذكرلؤي عبد خلف482812

83دبلومالبعاج51322نينوىذكريوسف محسن عبد389366

84دبلومالبعاج51322نينوىذكرعبدالهادي خضى حمد288402

ى حسن389914 85دبلومالبعاج51322نينوىذكرصدام حسير

86دبلومالبعاج51322نينوىذكرعمر غازي خلف288445

87دبلومالبعاج51322نينوىذكرعلي عبدالناض عباس288457

88دبلومالبعاج51322نينوىذكرقاسم محمد قاسم519226

89دبلومالبعاج51322نينوىذكرزاهد عبود احمد288442

90دبلومالبعاج51322نينوىذكرسامي محمد خلف538117

91دبلومالبعاج51322نينوىذكرهيثم محمد صالح288232

92دبلومالبعاج51322نينوىذكريوسف احمد وهب288452

93دبلومالبعاج51322نينوىذكرخالد معجون احمد482091

94إعداديةالبعاج51322نينوىذكراسامة فيصل سعود288247

95إعداديةالبعاج51322نينوىذكرياش سليمان حمد482115

96إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبدالرحمن عيىس حمود389618

97إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحسن جمعة طالب482148

98إعداديةالبعاج51322نينوىذكرفيصل محمد مخلف389425

99إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد شحاذه فري    ح519285

100إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد ذنون يونس288309

101إعداديةالبعاج51322نينوىذكرميش عيادة احمد389296

102إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحسام حميد عائد389736

103إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمتعب خشان طلب540766

104إعداديةالبعاج51322نينوىذكرشحان عبيد خليف288454

105إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمساعد مصلح ذيبان519271

106إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحارث رياض سالم389646

107إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد خالد فرحان288286

108إعداديةالبعاج51322نينوىذكرزيد سالم هليل538101

109إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد حسن علي389801

110إعداديةالبعاج51322نينوىذكرهمام محمد حسن389375



111إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعدنان عبدالرزاق محمد548735

112إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي راكان علي482071

113إعداديةالبعاج51322نينوىذكربدر فرحان ليثون288312

114إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد جمعة محسن519284

115إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعماد ابراهيم محمود288438

116إعداديةالبعاج51322نينوىذكرخضى جاسم محمد389745

117إعداديةالبعاج51322نينوىذكريوسف نجم عبدهللا537035

118إعداديةالبعاج51322نينوىذكرلقمان فواز خضى389605

119إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعمر رعد احمد482162

120إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد عايش محمد389895

121إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد قاسم محسن482166

122إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد محمد حمينة482076

123إعداديةالبعاج51322نينوىذكرالزم جهاد حسيان288301

124إعداديةالبعاج51322نينوىذكرماجد عبيد محمد389680

125إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعيىس ابراهيم عايف525059

126إعداديةالبعاج51322نينوىذكرليث تركي سالم288426

127إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمشاري عبدو عيد482056

128إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد جاسم مزعل519286

129إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد محمد خلف288303

130إعداديةالبعاج51322نينوىذكرخضى محمود خضى482104

 علي288284
ى 131إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعالء حسير

132إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعدنان عثمان عائد482813

133إعداديةالبعاج51322نينوىذكرارشد جميل عبدهللا288456

134إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعيىس هليل صالح519217

ى288427 135إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد صدام حسير

136إعداديةالبعاج51322نينوىذكرباسل عبيد جدعان288299

137إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي ابراهيم قاسم538113

138إعداديةالبعاج51322نينوىذكرركاد خلف مجبل389321

139إعداديةالبعاج51322نينوىذكريوسف احمد محمد519289

140إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمطصفى خلف مصطفى519287

141إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد فرحان محمد519256

142إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعامر احمد علي389781

143إعداديةالبعاج51322نينوىذكرامجد عبدالحميد زيدان389439

144إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد سليمان حمود538429

145إعداديةالبعاج51322نينوىذكرجميل احمد عبد288383

146إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعمار مهدي صالح389719

147إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد عباس سليمان389350

148إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسليمان علي سليمان494609

149إعداديةالبعاج51322نينوىذكرهمام خلف جاسم288432

150إعداديةالبعاج51322نينوىذكرشجاع سليمان كركي288253

151إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد محمود خضى482102

152إعداديةالبعاج51322نينوىذكراكرم محمد حماد288435

153إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسيفالدين سعد خلف288244

154إعداديةالبعاج51322نينوىذكرصدام حميد عائد288277

ي548644 155إعداديةالبعاج51322نينوىذكرانور عايد صلنر

156إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد قاسم محسن482169

157إعداديةالبعاج51322نينوىذكرنايف محمد عبد389355

158إعداديةالبعاج51322نينوىذكرفواز وسىمي رخيص548733

 علي288279
ى 159إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي حسير

160إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد رعد احمد482164



161إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبدالعزيز ابراهيم حسن389867

162إعداديةالبعاج51322نينوىذكرالياس حميد عائد538118

163إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد عدنان رجب288408

164إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد حازم حمزة482072

165إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحسام سعود معيوف288302

166إعداديةالبعاج51322نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم389727

167إعداديةالبعاج51322نينوىذكرفراس محمود شاي288250

168إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي طه محمد288255

ل288406 ى 169إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد نايف ميى

ي548730 170إعداديةالبعاج51322نينوىذكرابراهيم عايد صلنر

171إعداديةالبعاج51322نينوىذكرزكريا عبداللطيف قاسم389403

172إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد ابراهيم احمد482151

173إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد طه عزيز288389

174إعداديةالبعاج51322نينوىذكرهادي فرحان ليثون288318

175إعداديةالبعاج51322نينوىذكراوس الياس سالم538104

176إعداديةالبعاج51322نينوىذكرصالح حسون صالح519263

177إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد احمد حسن389705

ى محمود عويد482122 178إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحسير

179إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحسام محمد رمضان519197

180إعداديةالبعاج51322نينوىذكرخليل محمد عالوي288319

181إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمود فاضل صالح482171

182إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعمار عبدالرزاق محمد548736

183إعداديةالبعاج51322نينوىذكرغازي فواز مشعان548732

ي خلف288264
184إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد راضى

185إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد جمال احمد482084

186إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمناور خلف محمد531063

187إعداديةالبعاج51322نينوىذكرفهد مدهللا ادروس288412

188إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد علي محمد538114

189إعداديةالبعاج51322نينوىذكرجاسم محمد عبيد482097

190إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي عباس محمد389668

191إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي خالد فرحان389757

192إعداديةالبعاج51322نينوىذكرشعالن فالح برغش288422

193إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد فواز خضى389461

194إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبدهللا احمد محمد519297

195إعداديةالبعاج51322نينوىذكررياض ابراهيم قاسم538105

196إعداديةالبعاج51322نينوىذكرماهر منديل صالح288276

197إعداديةالبعاج51322نينوىذكراكرم حميد خليف389655

ى خليفة519270 198إعداديةالبعاج51322نينوىذكرخالد حسير

199إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد حسن علي482141

200إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد احمد خضى389637

201إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد فرحان عني 288415

202إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعمر خالد فرحان389751

203إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد حامد سليمان537976

204إعداديةالبعاج51322نينوىذكربادي مصلح ذيبان519259

ى احمد288450 205إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعقيل ياسير

206إعداديةالبعاج51322نينوىذكروسام شهاب احمد288258

207إعداديةالبعاج51322نينوىذكربالل خضى خلف389451

208إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعدنان محمد طلب288273

209إعداديةالبعاج51322نينوىذكرطالب ابراهيم عبدهللا389773

ي548645 210إعداديةالبعاج51322نينوىذكرفايز عايد صلنر



211إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد برهان زيدان288241

212إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبدالهادي كريم مناور288289

213إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد محمود حمزة288409

ى389433 214إعداديةالبعاج51322نينوىذكرطلب فرحان حسير

215إعداديةالبعاج51322نينوىذكرانس الياس خضى389625

216إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد مصطفى ارحيل389266

217إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد تركي فهد482116

218إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبدالرحمن احمد سليمان288362

219إعداديةالبعاج51322نينوىذكرجاسم عادل ثريان538119

220إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد عثمان عائد288295

221إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي احمد وهب538102

222إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد عبدالحميد مطلك288252

223إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسالم جهاد حسيان538103

224إعداديةالبعاج51322نينوىذكرباسم دلو قاسم268010

225إعداديةالبعاج51322نينوىذكرشهاب ابراهيم محمد482092

226إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسلطان زهير سليمان538115

227إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي حسن غرتو288377

228إعداديةالبعاج51322نينوىذكرصفوك نواف حميد288380

229إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي عثمان عائد288267

230إعداديةالبعاج51322نينوىذكربسام عبدالسالم احمد389905

231إعداديةالبعاج51322نينوىذكروليد اسماعيل ابراهيم288281

232إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسعود سالم عبيد482107

233إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعمر محمد عالوي288367

234إعداديةالبعاج51322نينوىذكرماهر احمد علي548737

235إعداديةالبعاج51322نينوىذكرثامر سليمان حمد482137

236إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعامر سليمان حمد482155

ى288425 237إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحاتم سلمان تبير

238إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمظهر احمد علي288308

239إعداديةالبعاج51322نينوىذكرحديد فرحان عني 482087

ى خليفة389813 240إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد حسير

241إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمهدي صالح مهدي389836

242إعداديةالبعاج51322نينوىذكرزهير فاضل خشان288398

243إعداديةالبعاج51322نينوىذكرياش علي صالح519234

244إعداديةالبعاج51322نينوىذكرنوري محمود رمضان288421

245إعداديةالبعاج51322نينوىذكرفهد فاضل سابح540678

246إعداديةالبعاج51322نينوىذكراحمد عبد عيىس288401

247إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعلي غنام مخلف519240

248إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد عبدالباري عباس288246

ى389823 ي عليان حسير
249إعداديةالبعاج51322نينوىذكرهانى

250إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمشعان عويد دلي389699

251إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعبدهللا جمعة محسن519279

252إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد فاضل خشان288394

253إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسعد عادل ثريان482074

254إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسعدون سالم عبيد482109

255إعداديةالبعاج51322نينوىذكرموفق حسن علي482135

ي فهد288359
256إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعالء رفف 

257إعداديةالبعاج51322نينوىذكرفيصل عيادة خليف288313

258إعداديةالبعاج51322نينوىذكريحنر علي صالح519267

259إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمهيب فاضل صالح288436

ى389242 260دبلومالبعاج51322نينوىذكرعباس فاضل حسير



261إعداديةالبعاج51322نينوىذكرنواف عبود فهد482086

262إعداديةالبعاج51322نينوىذكريوسف صالح قدوري288453

263إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد مخلف جرجوع389408

264إعداديةالبعاج51322نينوىذكرسالم كركي عباس288306

265إعداديةالبعاج51322نينوىذكرعزيز جرجيس جمعة482158

266إعداديةالبعاج51322نينوىذكرصالح حميد حسن389692

267إعداديةالبعاج51322نينوىذكرجابر ادخيل نعوم482095

268إعداديةالبعاج51322نينوىذكرمحمد عالوي هايس288317

 حويل علي519183
269إعداديةالبعاج51322نينوىذكرخضى

270إعداديةالبعاج51322نينوىذكرصهيب عباس مطلك389481

1بكالوريوسالبعاج51322نينوىأننىوضحة خشان طلب288393

2بكالوريوسالبعاج51322نينوىأننىفيحاء حسن عبد561607

3إعداديةالبعاج51322نينوىأننىرؤى محمود رمضان288388

1إعداديةالبعاج51322نينوىأننىرويدة محمد خشان482113

ورقاء محمد علي519210
2إعداديةالبعاج51322نينوىأننى

3إعداديةالبعاج51322نينوىأننىوعد خالوي فرحان288239

4إعداديةالبعاج51322نينوىأننىخالدة ايوب خالد288270

1بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخديدا حسن عيدو537633

2بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكركمال علي زلفو554672

3بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكررشو قرو رشو537801

4بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرزياد كلو اسماعيل158837

ى بيسو554676 5بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرحسو حسير

ى عبدو عطو484129 6بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرامير

7بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرمراد بركات الياس554673

8بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكردرويش بركات خلف159293

9بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرنواف حمو ملحم158763

10بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكراحمد بدل قاسو537774

11بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرشعالن عبدو عطو504046

12بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرزيد سيدو رشو540979

ى479939 13بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرجميل خلف حسير

14بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرسعيد شمو عيدو561776

15بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرعيدو خدر برو479945

16بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرمازن حيدر ملحم537817

17بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكردخيل ملكو الياس504049

ي483011 18دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسليم خضى ححر

19دبلومالقحطانية31323نينوىذكرشدار داؤد سعدو285320

20دبلومالقحطانية31323نينوىذكرنوري بشار اسماعيل480167

21دبلومالقحطانية31323نينوىذكرحسام حيدر اسماعيل480137

22دبلومالقحطانية31323نينوىذكرخالد عبدهللا شاوردي480779

ي479991 23دبلومالقحطانية31323نينوىذكرخليل خضى ححر

24دبلومالقحطانية31323نينوىذكرزيد سيدو حشو555121

25دبلومالقحطانية31323نينوىذكرخلف شمو رشيد504043

26دبلومالقحطانية31323نينوىذكرماجد جمال رشو480174

27دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمراد كسو مراد480156

28دبلومالقحطانية31323نينوىذكرزياد سيدو خشو498097

ي479987 29دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعادل خضى ححر

ي554674 30دبلومالقحطانية31323نينوىذكرفرحان رفو ححر

 علي رفو158944
ى 31دبلومالقحطانية31323نينوىذكرحسير

ي159291 32دبلومالقحطانية31323نينوىذكرجميل حسن ححر

33دبلومالقحطانية31323نينوىذكرشمو خدر يوسف479981



ى خدر537800 34دبلومالقحطانية31323نينوىذكرفرحان حسير

35دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعبدالملك مروان حمد479952

36دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعادل هسن مراد484139

37دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمنتض يوسف حامو480175

ي قرو قاسم480130 38دبلومالقحطانية31323نينوىذكرصير

39دبلومالقحطانية31323نينوىذكرفيصل الياس مندو540955

ي504047 40دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمروان خدر ححر

41دبلومالقحطانية31323نينوىذكرشجون سعيد يوسف479938

42دبلومالقحطانية31323نينوىذكرغالب درويش اسماعيل479937

43دبلومالقحطانية31323نينوىذكرهسن شحان برو540956

44دبلومالقحطانية31323نينوىذكراسماعيل خليل درويش479941

45دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمطو خدر برو479949

ى قاسم516745 46دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمسافر حسير

ي537631 47دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسالم خدر ححر

ي علي484131 48دبلومالقحطانية31323نينوىذكركمال صير

49دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمازن مراد رشو158799

ي قطو479967 50دبلومالقحطانية31323نينوىذكراحمد ححر

51دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعامر جميل رفو501545

52دبلومالقحطانية31323نينوىذكرنوزت درويش الياس540882

53دبلومالقحطانية31323نينوىذكرراكان خدر سيدو504055

ي479985 54دبلومالقحطانية31323نينوىذكرفيصل حسن ححر

55إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرزيدان يوسف حسن517763

56إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرجمال رشو سليمان480173

57إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرزيد سالم حسن480162

58إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرشاكر خلف عيدو480833

59إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرخالد قاسم جردو483008

60إعداديةالقحطانية31323نينوىذكررشوان كمال رشو512803

61إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرحسن خديده سيدو159307

ي حسن علي554677 62إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرححر

1دبلوم عاليالقحطانية31323نينوىذكرشاكر قاسم رشو479929

ي جميل499558
 
2بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرعزيز جوق

3بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخالد زورو خديدا503911

4بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرسعدون حجو الياس542142

ي خلف504061 5بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرمازن خير

6بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكراياد خديده سيدو504040

7بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرمجحل كجو يوسف526881

8بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخالد خديدا مطو504134

زا درويش سينو159235 9بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرمير

10بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكردخيل سيدو كرو479762

11بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرداود سليمان خديده480119

12بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرشامل جميل رفو159226

13بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكربرجس قوال برو479903

14بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرفرحان شمو حسن516866

ي536997
ى
15بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرجالل خلو رق

16بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرالياس شكر ملحم159042

 علي الياس542384
ى 17بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرحسير

18بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرجنيت مراد الياس515920

19بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرساري اسماعيل سعيد158975

و سعدو498690 20بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرفواز خير

21بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكررائد ابراهيم عبدو517752



22بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرعلي درويش سينو480109

23بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرسعيد اوسو حسن480095

24بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرهيثم بركات بىسي480102

ى خدر537791 25بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرزياد حسير

26بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخدر مجو بيسو479783

27بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرزيدان خلف الياس159089

28بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرعمران عمر مراد159218

29بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرعلي مراد عباس504059

30بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرفرحان خلف الياس158957

31بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرمروان خدر برو479926

32بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخلف برجون بركات530941

ى497490 33بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكررافع مراد حسير

34بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرنايف مراد حسن159105

35بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخالد خديدة خلف159240

ي خلف482998 36بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخديدا صير

37بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرياش الياس رفو159230

38بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخليل رئيس بركات479779

39بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرزينال حمو حسن512760

40بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرماهر حاجو الياس480098

41بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخديدة زياد شمو480060

42بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخالد مندو قاسو540974

43بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكررعد خليل اسماعيل158886

44بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرنواف خديدا الياس542386

45بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكررستم شمو حسن479771

ي499765 46بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرجمال جميل ححر

47بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرفيصل ايزدو الياس479813

48بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخالد خديدة اسماعيل480068

49بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرنواف خلف درويش479789

50بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرسمير خلف الياس159038

ي صالح159076
51بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرانصار والن 

52بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرعدنان مراد حسو512784

53بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرجالل حمو جردو498008

54بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرياش ايزدين صالح480054

55بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخلف مراد عباس504057

زا خليل عيدو158929 56بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرمير

57بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرغازي فيصل رشو555032

58بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرفاروق حمو ملحم526876

59بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرفيصل الياس صالح516692

60بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرخليل نواف غريب512699

61بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرمجدين خديدا مطو537778

62بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرزيدو حما مراد499729

63بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرنواف رشو دربو480082

64بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرياش صالح درويش480079

65بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرماجد خدر برو479842

ي حسن159262 ي ححر 66بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرناجر

ي479827 67بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكرسالم سعيد ححر

68بكالوريوسالقحطانية31323نينوىذكربدل سعيد يوسف159210

69دبلومالقحطانية31323نينوىذكرابراهيم مراد الياس537854

70دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعالء ابراهيم عبدو512683

ي مراد512741 71دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعزيز ححر



72دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسعيد بركات الياس480150

73دبلومالقحطانية31323نينوىذكركمال عمر كرنوص497508

74دبلومالقحطانية31323نينوىذكرلقمان ابراهيم كجو480064

ي159264 75دبلومالقحطانية31323نينوىذكرزياد خلف ححر

76دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسالم يوسف بنو159270

ي علي159278 77دبلومالقحطانية31323نينوىذكرجمال صير

78دبلومالقحطانية31323نينوىذكروليد خليل خلف480067

79دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمازن رشو دربو537626

80دبلومالقحطانية31323نينوىذكرنجم عبدهللا احمد540598

81دبلومالقحطانية31323نينوىذكرزياد عمر الياس538372

ي علي516856 82دبلومالقحطانية31323نينوىذكريوسف صير

83دبلومالقحطانية31323نينوىذكرخليل مراد اسماعيل512708

84دبلومالقحطانية31323نينوىذكرقاسم علي الياس516689

85دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمجدل دخيل سيدو516632

86دبلومالقحطانية31323نينوىذكرزيد حمو حسن512814

87دبلومالقحطانية31323نينوىذكرزياد ابراهيم حسن159097

88دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعادل فيصل رشو159281

ي537775 89دبلومالقحطانية31323نينوىذكرفيصل درويش ححر

ي يونس480016 90دبلومالقحطانية31323نينوىذكرحماد ححر

ي498925 91دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعزيز بابير ححر

و479823 92دبلومالقحطانية31323نينوىذكرتمر عمر شر

وان مروان حمد465227 93دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسير

94دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسيدو شمو حسن479775

95دبلومالقحطانية31323نينوىذكربدل مراد بركات479838

96دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمحسن خدر مراد499532

97دبلومالقحطانية31323نينوىذكرهادي الياس اسماعيل498193

98دبلومالقحطانية31323نينوىذكرحمود خديدة حسن539871

99دبلومالقحطانية31323نينوىذكرباسم حسن رفو484134

100دبلومالقحطانية31323نينوىذكرجهاد جونو حسن534939

101دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمروان خلف علي480055

 علي قاسم534942
ى 102دبلومالقحطانية31323نينوىذكرحسير

103دبلومالقحطانية31323نينوىذكرفيصل خدر سفوك538368

104دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسعدون كريت سعدو498254

ى بشار537830 105دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمراد حسير

106دبلومالقحطانية31323نينوىذكرماجد رشو حسن516610

107دبلومالقحطانية31323نينوىذكرماجد خديدا مطو537780

ي540993 108دبلومالقحطانية31323نينوىذكرزيد عيدو ححر

109دبلومالقحطانية31323نينوىذكرجالل برو عتو540591

ي زورو خديدا504056 110دبلومالقحطانية31323نينوىذكرخير

111دبلومالقحطانية31323نينوىذكروهاب جونو مطو554239

112دبلومالقحطانية31323نينوىذكرخليل مالو قاسم159227

113دبلومالقحطانية31323نينوىذكرياش كمال رشو479923

114دبلومالقحطانية31323نينوىذكردخيل شمو حامو537829

115دبلومالقحطانية31323نينوىذكرشهاب ملحم الياس551336

116دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمحسن شحان برو480065

117دبلومالقحطانية31323نينوىذكرهادي خدر سعدون159247

118دبلومالقحطانية31323نينوىذكرجمال سمو حسن285077

119دبلومالقحطانية31323نينوىذكربرزان اسماعيل حسن498869

120دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسالم شمدين صالح537835

121دبلومالقحطانية31323نينوىذكرامير سليمان خشو535721



122دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعماد عيدو الياس542204

123دبلومالقحطانية31323نينوىذكرفيصل خلف عبدي534937

ى شمو حسن516835 124دبلومالقحطانية31323نينوىذكرامير

ي479913 125دبلومالقحطانية31323نينوىذكرهادي شمو ححر

ي علي526868 126دبلومالقحطانية31323نينوىذكرجالل صير

127دبلومالقحطانية31323نينوىذكرفرحان خلف علي159112

128دبلومالقحطانية31323نينوىذكرعطو برجس حامد516604

129دبلومالقحطانية31323نينوىذكرابراهيم خليل نائف507207

130دبلومالقحطانية31323نينوىذكرهادي خلف ناصو500377

131دبلومالقحطانية31323نينوىذكرسعيد حسن يوسف479924

132دبلومالقحطانية31323نينوىذكرزينل اسماعيل غانم479804

133دبلومالقحطانية31323نينوىذكرمروان حاجو الياس480100

134دبلومالقحطانية31323نينوىذكرابراهيم خليل درويش159123

135دبلومالقحطانية31323نينوىذكررحمو الياس كرو479768

136إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرمحمود سعيد شمو537822

137إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرالوند درويش مراد537787

138إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرصالح حسن خلف158754

139إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرخضى مشكو حسن498550

ى فارس رفو158857 140إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرتحسير

141إعداديةالقحطانية31323نينوىذكروليد خالد درويش483037

ي483019 142إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرشمو خليل ححر

143إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرصادق خلف قاسم479907

ي483033 144إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرجميل خديدة حاجر

145إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرمسعود اسماعيل حسن540608

146إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرفاضل فيصل رشو541301

ي قاسم159054 147إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرصباح صير

148إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرزياد خديدا حسن541129

149إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرفيصل محلو قولو494512

150إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرعماد خديدة حسن539875

151إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرحسن وحيد مندو481431

152إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرسامي خليل درويش537827

153إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرمراد حسن بركات483014

154إعداديةالقحطانية31323نينوىذكربسام عبدهللا جندي159102

155إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرازاد خديدا اسماعيل537781

156إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرخالد شمو حامد537849

و483035 157إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرحميد عمر شر

158إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرسالم سليمان سيدو537783

159إعداديةالقحطانية31323نينوىذكركمال قولو درويش537821

160إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرنض الياس عيدو483005

161إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرحمو سعيد خلف517748

162إعداديةالقحطانية31323نينوىذكردربو خديده خلف484137

163إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرجالل الياس خلف542367

164إعداديةالقحطانية31323نينوىذكراياد درويش رشو526377

165إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرامير بركات خضى483016

166إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرعيىس خديدا قولو530938

 علي جندي159196
ى 167إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرحسير

168إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرعلي خديدا خلف159217

169إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرشهاب بدل قاسم537789

170إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرباسم علي قاسم537784

171إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرجالل خلف مراد537793



172إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرسعدون شمو خلف480063

173إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرفيصل قاسم جردو499536

174إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرجميل قولو خدر539844

175إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرزيد مراد درويش479917

ي537808 176إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرعمر حسن ححر

177إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرجردو سليمان جردو512750

178إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرعاصم ايزدين صالح535904

ي540572 179إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرمروان مراد ححر

180إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرانور جندي خلف540978

181إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرعمران عيدو الياس542201

182إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرفرحان خديدا خلف539873

183إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرالزم ايزدين صالح535913

184إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرفيصل نواف شيبو483029

ى479877 185إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرخليل بركات حسير

186إعداديةالقحطانية31323نينوىذكراحمد زيدو نعمة540602

187إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرريزان خلف الياس484142

188إعداديةالقحطانية31323نينوىذكراحمد درويش رشو537610

ي بركات بىسي480106
189إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرهانى

190إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرمروان سليمان حسن479895

191إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرصادق خديده بىسي540594

192إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرمقداد مراد حسن159063

و530939 ى عمر شر 193إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرامير

194إعداديةالقحطانية31323نينوىذكركمال رشو قاسم494510

195إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرشهاب درويش رشو537981

ي537838 ي حاجر
 
196إعداديةالقحطانية31323نينوىذكريوسف جوق

197إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرسليمان شمو خلف480057

ى صالح483002 وان حسير 198إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرشير

199إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرصالح حسن رفو159087

200إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرنزار مراد بركات540294

ي جميل498842
 
201إعداديةالقحطانية31323نينوىذكربابير جوق

202إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرجادر عبدهللا احمد498902

203إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرداؤد سليمان الياس483032

204إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرمجدل كريت سليمان516841

205إعداديةالقحطانية31323نينوىذكراياد عيدو الياس542436

ي483022 206إعداديةالقحطانية31323نينوىذكررائد خليل ححر

207إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرقوال محلو حسن159001

ي عبدهللا537630 208إعداديةالقحطانية31323نينوىذكردحام ححر

209إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرالياس دخيل حسن526874

ي مراد479818 210دبلومالقحطانية31323نينوىذكرخليل ححر

211دبلومالقحطانية31323نينوىذكرجالل محي بكر512885

212إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرخديدا الياس علي542439

ي479920 213إعداديةالقحطانية31323نينوىذكرسالم رفو ححر

1دبلومالقحطانية31323نينوىأننىعزيزة يوسف عزيز551335

2دبلومالقحطانية31323نينوىأننىعاليه فيصل رشو554678

3دبلومالقحطانية31323نينوىأننىعزيزة خليل خلف483031

4دبلومالقحطانية31323نينوىأننىهيا سيدو خشو499877

5دبلومالقحطانية31323نينوىأننىسارة خديدا سيدو479996

6دبلومالقحطانية31323نينوىأننىنشين يوسف حامو479994

7دبلومالقحطانية31323نينوىأننىنعام نايف قاسم516822

8إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىيازيه كمال رشو512811



1بكالوريوسالقحطانية31323نينوىأننىسوزان سعيد يوسف479758

2بكالوريوسالقحطانية31323نينوىأننىباران كجو يوسف480006

ة الياس مندو158866 3بكالوريوسالقحطانية31323نينوىأننىامير

4دبلومالقحطانية31323نينوىأننىنضه الياس مندو158836

5دبلومالقحطانية31323نينوىأننىنازو حمو باجو537815

6دبلومالقحطانية31323نينوىأننىشهربان خديده سيدو500183

ي بيسو158950 ين ححر 7دبلومالقحطانية31323نينوىأننىشير

ي159200 8دبلومالقحطانية31323نينوىأننىخالدة حسن ححر

ي480176 9دبلومالقحطانية31323نينوىأننىهناء شمو ححر

ي خديده480002 ار خير ى 10دبلومالقحطانية31323نينوىأننىبير

11دبلومالقحطانية31323نينوىأننىغالية فيصل رشو158768

ي جميل504067
 
12دبلومالقحطانية31323نينوىأننىحزنة جوق

13دبلومالقحطانية31323نينوىأننىزينة سليمان خشو534924

14دبلومالقحطانية31323نينوىأننىوداد جرو سليمان480179

15دبلومالقحطانية31323نينوىأننىزوزان سعيد يوسف479755

16دبلومالقحطانية31323نينوىأننىداليا فيصل رشو158807

17دبلومالقحطانية31323نينوىأننىعدي خلف خديده480180

ين خليل عيدو483028 18دبلومالقحطانية31323نينوىأننىشير

ى قاسم540958 19دبلومالقحطانية31323نينوىأننىالماس حسير

20إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىاحالم خديدا بىسي538471

21إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىخنسة كسو مراد504081

22إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىسناء بركات بىسي516140

23إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىافية سعيد يوسف483024

24إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىزهره خلف درويش540965

ى مراد رشو555033 25إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىدلفير

26إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىماجدة جمال رشو480178

ى مراد540977 27إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىامينة امير

28إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىهدية بركات الياس524739

و مندو158815 29إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىباسمة شر

و483026 30إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىنشين عمر شر

31إعداديةالقحطانية31323نينوىأننىصابرين زيدان يوسف515915

ى هادي مسلم256637 وان31324نينوىذكرامير 1ماجستيرالقير

وان31324نينوىذكرزينل ابراهيم حسن526387 2بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرفرهاد سمير بركات467636 3بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمحسن برجس زكر512783 4بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرفرحان خلف احمد425182 5بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرعبدالخالق جمعه يوسف425123 6بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكراسماعيل ابراهيم محمد495464 7بكالوريوسالقير

ي ايرو307375 وان31324نينوىذكردرويش جيحر 8بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرصالح سالم صالح307401 9بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرحازم عباس سمير425157 10بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرجالل حيدر علي464926 11بكالوريوسالقير

ي خضى خلف544930 وان31324نينوىذكرححر 12بكالوريوسالقير

ى495450 وان31324نينوىذكرسالم جندي ياسير 13بكالوريوسالقير

ى سعدو540488 وان31324نينوىذكرعماد حسير 14بكالوريوسالقير

ي542284 وان31324نينوىذكردخيل خلف ححر 15بكالوريوسالقير

ى سعدو540375 ي حسير وان31324نينوىذكرححر 16بكالوريوسالقير

ي سيدو307379 ي صير وان31324نينوىذكرححر 17بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرحيدر احمد محمود256624 18بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمحسن علي سليمان554662 19بكالوريوسالقير



وان31324نينوىذكرعادل عباس خلف512705 20بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرنزار كاظم جمعة425108 21بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمصطو قاسم عمر425169 22بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرزاهر صادق سيفو307370 23بكالوريوسالقير

ى احمد الياس538502 وان31324نينوىذكرحسير 24بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرماجد عيىس رشو464928 25بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرجاسم محمدرضا زكر526465 26بكالوريوسالقير

ى538347 وان31324نينوىذكربسام اسماعيل حسير 27دبلومالقير

وان31324نينوىذكردليفر محلو محو537796 28دبلومالقير

وان31324نينوىذكرسعيد ابراهيم خضى495401 29دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعلي عفدو صالح554661 30دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعيىس رشو ابراهيم307392 31دبلومالقير

وان31324نينوىذكرجالل عيدو عمر503813 32دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعباس فيصل قاسم307449 33دبلومالقير

وا467634 ى وان31324نينوىذكرفارس سعيد مير 34دبلومالقير

وان31324نينوىذكرمحمد حيدر علي426884 35دبلومالقير

وان31324نينوىذكرجمعه موس سليمان497972 36دبلومالقير

وان31324نينوىذكرسالم عباس مطو538015 37دبلومالقير

وان31324نينوىذكرسمير احمد سمير307381 38دبلومالقير

وان31324نينوىذكراسماعيل قاسم عيدو425149 39دبلومالقير

وان31324نينوىذكربشير هادي مسلم526459 40دبلومالقير

وان31324نينوىذكرنزار خلف فارس425190 41دبلومالقير

وان31324نينوىذكراحمد عبدالعزيز مراد497380 42دبلومالقير

وان31324نينوىذكرسعدهللا سالم ابراهيم560695 43دبلومالقير

وان31324نينوىذكرامجد ادريس برجس512658 44دبلومالقير

وان31324نينوىذكروعدهللا طه احمد415063 45دبلومالقير

وان31324نينوىذكرحسن علي زكر467605 46دبلومالقير

ي خالد425197 وان31324نينوىذكرازاد ححر 47دبلومالقير

وان31324نينوىذكرشامل شهاب احمد503812 48دبلومالقير

وان31324نينوىذكرايمن خضى فارس307399 49دبلومالقير

وان31324نينوىذكرنواف جانكير سيفو554665 50دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعزت علي خلف503907 51دبلومالقير

وان31324نينوىذكرمخيير علو سليمان526223 52إعداديةالقير

وان31324نينوىذكررياض احمد سمير467602 53إعداديةالقير

ى540326 وان31324نينوىذكرحميد عزيز حسير 54إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرمحمد حسن سليمان426869 55إعداديةالقير

وان31324نينوىذكراسماعيل ابراهيم خضى307497 56إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرادريس برجس زكر425120 57إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرخليل برهيم سيدو538341 58إعداديةالقير

وان31324نينوىذكراسماعيل سليمان حيدر496910 59إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرجاش عمر عباس526481 60إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرفاروق رشو خلف535821 61إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعبدالهادي جمعه يوسف501219 62إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرسيف سعد حمد307386 63إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعجيل سليمان خضى526389 64إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرنزار عمر خضى425176 65إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرفاضل عباس خلف512794 66إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرسامر صالح رشو537798 67إعداديةالقير

ي عباس526519 وان31324نينوىذكراوراس ححر 1دبلوم عاليالقير

وان31324نينوىذكرسعد سليمان خليفة464900 2بكالوريوسالقير



وان31324نينوىذكرشهاب احمد شكر526452 3بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرسعد سعدون ارزو539848 4بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرفخري محلو حمد526516 5بكالوريوسالقير

ي503815 وان31324نينوىذكرحساوي وادي ححر 6بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرسامان اسماعيل قاسم425750 7بكالوريوسالقير

زاد جهاد سليمان467622 وان31324نينوىذكرشير 8بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرفرهاد لطيف ارزو540095 9بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرامير يوسف خلف425079 10بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرامير قاسم يونس255863 11بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرتيسير كمال يوسف425068 12بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرحمود حسن علي425086 13بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرشاكر جالل قاسو425041 14بكالوريوسالقير

ى240926 وان31324نينوىذكرمهند حمداوي حسير 15بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرامير فالح حسن255913 16بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكردلوفان نواف هسن498801 17بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكردحام سليمان مرزا256406 18بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكريعمر بابير محمود307367 19بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرموفق مردان حمد394758 20بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرسالم فيصل زكرو554664 21بكالوريوسالقير

وان نعو علي307332 وان31324نينوىذكرسير 22بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرعلي خلف علي425669 23بكالوريوسالقير

ى جمعة موس499991 وان31324نينوىذكرحسير 24بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرعمار اسماعيل وادي503822 25بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرعدنان فيصل محمود504180 26بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمزيد محلو محو537794 27بكالوريوسالقير

ي شمو425508 ي ححر وان31324نينوىذكرناجر 28بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمحمد كاظم جمعة255934 29بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرناظم خضى خلف526414 30بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرعبدالسالم هادي مسلم429672 31بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمسعود كاظم جمعة467633 32بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرفهد عمر خضى464904 33بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمازن مهدي خضى255843 34بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرزيدان خلف فارس425662 35بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكروليم عفريت فارس554657 36بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكررياض ابراهيم جولو554653 37بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرجمال علي سليمان498002 38بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرعدنان دحام صالح307338 39بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرجالل خضى سيدو503824 40بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرسالم اسماعيل سليمان499390 41بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرخلف ايزدين علي425673 42بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرداؤد سليمان علي535884 43بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكراسماعيل حسن سيفو467625 44بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكراران نواف يوسف256384 45بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكردحام علي خلف425524 46بكالوريوسالقير

 علي خضى464911
ى وان31324نينوىذكرحسير 47بكالوريوسالقير

ى عربو426921 ى حسير وان31324نينوىذكرتحسير 48بكالوريوسالقير

ي يوسف425586 وان31324نينوىذكرحاجم ححر 49بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرشامل شيخو دندل483524 50بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرطالل دخيل مراد425599 51بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرثامر نايف خلف526515 52بكالوريوسالقير



وان31324نينوىذكراحمد علي احمد307270 53بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرهارون رشو فارس537772 54بكالوريوسالقير

ي307361 وان31324نينوىذكرفؤاد جاسو ححر 55بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرسمير صالح خلو429698 56بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرايمن محمود عبدهللا307298 57بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمشعان علي درويش467628 58بكالوريوسالقير

و خلف426861 ان خير وان31324نينوىذكركامير 59بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرفواز ادريس قاسو464906 60بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرياش هاشم محمد546974 61بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكريونس ابراهيم شيبو498387 62بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرسامان سعيد خديدة535774 63بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرمحمد ابراهيم موس425537 64بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكربركات فارس ابراهيم537826 65بكالوريوسالقير

زا467611 وان31324نينوىذكرسامي سعيد مير 66بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرخضى عباس خضى464894 67بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرياش محمد جواد498200 68بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكراحمد سالم جمعه464897 69بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرعادل فاروق خضى307311 70بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرفهد سعود خلف464905 71دبلومالقير

وان31324نينوىذكرليث صالح قاسم427020 72دبلومالقير

وان31324نينوىذكرشوكت شيخو دندل256120 73دبلومالقير

وان31324نينوىذكردخيل خضى عمر307318 74دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعلي عبدالرحمن حسن498995 75دبلومالقير

وان31324نينوىذكرمحمد حميد قاسم467616 76دبلومالقير

وان31324نينوىذكرحكمت سويد رشو537855 77دبلومالقير

وان31324نينوىذكرذياب احمد شكر503821 78دبلومالقير

وان31324نينوىذكربسمان الياس حسن496961 79دبلومالقير

وان31324نينوىذكرنشوان نواف سالم464860 80دبلومالقير

وان31324نينوىذكراسماعيل خلف فرمان425642 81دبلومالقير

ى535827 وان31324نينوىذكرسالم احمد حسير 82دبلومالقير

زا426863 وان31324نينوىذكرنوري سعيد مير 83دبلومالقير

وان31324نينوىذكركامل زكرو محمود554650 84دبلومالقير

وان31324نينوىذكروليد عرسان عمر554238 85دبلومالقير

وان31324نينوىذكربابير قلي فريس554648 86دبلومالقير

ي خالد425677 زاد ححر وان31324نينوىذكرشير 87دبلومالقير

ى عباس526410 وان31324نينوىذكرحميد حسير 88دبلومالقير

و حمد526456 ان خير وان31324نينوىذكركامير 89دبلومالقير

وان31324نينوىذكربابير خديدة علي537816 90دبلومالقير

وان31324نينوىذكراحمد محمد سعدو499606 91دبلومالقير

وان31324نينوىذكروائل عيدو عيسو554651 92دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعصام عيىس شكر554668 93دبلومالقير

ي خديدا حيدر256177 وان31324نينوىذكرخير 94دبلومالقير

وان31324نينوىذكركامل نايف خلف526444 95دبلومالقير

ى محمود مسيب255972 وان31324نينوىذكرحسير 96دبلومالقير

وان31324نينوىذكرشامل عبدهللا خلف425092 97دبلومالقير

وان31324نينوىذكرفرحان خلف رشو307353 98دبلومالقير

وان31324نينوىذكرانور عباس خضى464912 99دبلومالقير

وان31324نينوىذكرريزان الياس خضى425570 100دبلومالقير

ى حسن425608 وان31324نينوىذكراستبان حسير 101دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعلي فيصل قاسم494938 102دبلومالقير



وان31324نينوىذكرمازن علي تاجالدين526458 103دبلومالقير

وان31324نينوىذكرخالت سمير بركات425720 104دبلومالقير

وان31324نينوىذكررضوان خليل قاسم425706 105دبلومالقير

ى كمو429728 وان31324نينوىذكرسعد حسير 106دبلومالقير

وان31324نينوىذكرسليم سيدو مراد429721 107دبلومالقير

وان31324نينوىذكرداؤد احمد شكر526441 108دبلومالقير

وان31324نينوىذكرقائد الياس خضى425579 109دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعباس جميل سعدون499725 110دبلومالقير

وان31324نينوىذكرعامر بابير محمود256347 111دبلومالقير

وان31324نينوىذكرغالي قاسم بيناف503823 112دبلومالقير

وان31324نينوىذكرشاكر شيخو دندل256043 113دبلومالقير

وان31324نينوىذكرسامي سعيد خديده526455 114دبلومالقير

وان31324نينوىذكرفراس شفان رشو534955 115دبلومالقير

و حمد526457 زاد خير وان31324نينوىذكرشير 116دبلومالقير

وان31324نينوىذكرصباح مرزا داود307293 117دبلومالقير

وان31324نينوىذكرنايف جانكير سيفو467626 118دبلومالقير

وان31324نينوىذكرمحمد محمود مسيب503756 119إعداديةالقير

ي464866 وان31324نينوىذكرمهدي درويش جيحر 120إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرمحمد علي برجس538481 121إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرجوهر جندي عيسو307326 122إعداديةالقير

ي مراد467630 وان31324نينوىذكرمامون ححر 123إعداديةالقير

وان31324نينوىذكراحمد عبدهللا يوسف540537 124إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرزهير علي قاسم467613 125إعداديةالقير

ى مسيب467618 وان31324نينوىذكرقضي ياسير 126إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرمصعب فارس جندي540625 127إعداديةالقير

ى536084 وان خلف حسير وان31324نينوىذكرشير 128إعداديةالقير

وان سيدو قاسم554656 وان31324نينوىذكرسير 129إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرلؤي فهد حمد539837 130إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرمازن داود هفن537806 131إعداديةالقير

وان31324نينوىذكربرهان الياس حسن540491 132إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعزت برهيم سيدو540576 133إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرحيدر خدر قاسم537861 134إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرريناس علي خلف546983 135إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرطارق عبدالغفور حسن535654 136إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعادل جالل حيدر464931 137إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرقيدار قاسم فرمان307304 138إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرنزار خلف فرمان307279 139إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرمشتاق حيدر شمو536075 140إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرغسان الياس حسن540346 141إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرخليل علي خليل524788 142إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعمران بابير محمود538359 143إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرشوكت ابراهيم عمر464890 144إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرمحمود سليمان مراد542438 145إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرحسن عمر خضى464883 146إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرسفيان خديدا عيدو554666 147إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرقحطان نواف سالم537863 148إعداديةالقير

ي خضى541126 وان31324نينوىذكرسمير صير 149إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرصباح مسقط قاسم467620 150إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرياش سليمان حسن538461 151إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعاصم منيف سليمان464884 152إعداديةالقير



وان31324نينوىذكرفانوس جالل حيدر464929 153إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرسامي حميد علي538508 154إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرمحمد قاسم يونس540260 155إعداديةالقير

ى محمد حيدر426842 وان31324نينوىذكرحسير 156إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرنوري شعالن الياس546972 157إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعزيز جالل قاسو526517 158إعداديةالقير

ي464862 ى عمر جيحر وان31324نينوىذكرياسير 159إعداديةالقير

ي ميشو425655 خان ححر وان31324نينوىذكرمير 160إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرحاتم اسماعيل ابراهيم540629 161إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرشهوان هادي خضى526514 162إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرنوري كاشان حسن535648 163إعداديةالقير

وان31324نينوىذكراحمد هاشم داؤود540257 164إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرصادق محمد صالح538342 165إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرراكان داود هفن546980 166إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرخالت داود هفن537807 167إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرشكيب شيخو دندل464878 168إعداديةالقير

ي عباس537972 وان31324نينوىذكرتوماس ححر 169إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرساري سمير ابراهيم545311 170إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرطالب شهوان ميشو537809 171إعداديةالقير

ي425059 وان31324نينوىذكرمقداد مراد ححر 172إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرساهر خليل برهيم554658 173إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرسهيل عمر شيبو464843 174إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعامر جالل حيدر541306 175إعداديةالقير

زا541047 وان31324نينوىذكرسفيان سعيد مير 176إعداديةالقير

وان31324نينوىذكربديع جاسم مصطفى307260 177بكالوريوسالقير

وان31324نينوىذكرخليل رشو ابراهيم307357 178دبلومالقير

وان31324نينوىذكرجالل سليمان خضى512824 179دبلومالقير

وان31324نينوىذكراحمد جاسم مصطفى526404 180دبلومالقير

ى حسن498374 وان31324نينوىذكرعباس امير 181دبلومالقير

وان31324نينوىذكراحمد مسيب صالح464887 182إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرعبدالجبار اسماعيل احمد468102 183إعداديةالقير

وان31324نينوىذكرحيدر عباس قاسم545164 184إعداديةالقير

وان31324نينوىأننىنشين قاسم يونس503808 1بكالوريوسالقير

ى554669 وان31324نينوىأننىايمان محسن حسير 2بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىندى كوري ابراهيم467600 3بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىدالل سالم محمود503806 4دبلومالقير

وان31324نينوىأننىامل جميل سعدو503818 5دبلومالقير

مريم علي ابراهيم512644
وان31324نينوىأننى 6دبلومالقير

وان31324نينوىأننىابتسام ايزدين جندي557495 7دبلومالقير

ي512850 ى ححر وان31324نينوىأننىنورا حسير 8دبلومالقير

و ابراهيم426899 وان31324نينوىأننىدالل خير 9دبلومالقير

وان31324نينوىأننىنساف بشار عرسان307407 10إعداديةالقير

ي شمو526497 وان31324نينوىأننىداليا ححر 1ماجستيرالقير

وان31324نينوىأننىهدية عيىس رشو307444 2بكالوريوسالقير

ي شمو425237 وان31324نينوىأننىنادية ححر 3بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىاشاء محمد سعدو503829 4بكالوريوسالقير

ي537782 ي صير وان31324نينوىأننىدالل خير 5بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىيشى محمدجواد مسلم503820 6بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىصفا خلف فرمان425277 7بكالوريوسالقير

ى554654 وان31324نينوىأننىاشاء هاشم حسير 8بكالوريوسالقير



وان31324نينوىأننىفائزة كوري ابراهيم256434 9بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىايمان قاسم يونس503827 10بكالوريوسالقير

ة عيىس رشو307457 وان31324نينوىأننىسمير 11بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىفانوس خلف فرمان425257 12بكالوريوسالقير

وا539805 ى ين سعيد مير وان31324نينوىأننىشير 13بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىخزنة مردان حمد394450 14بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىهدية شعالن الياس464848 15بكالوريوسالقير

ى سعدو501280 وان31324نينوىأننىنهلة حسير 16بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىنديمة عمر خضى464921 17بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىرشا عيىس رشو256500 18بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىحياة كوري ابراهيم483526 19بكالوريوسالقير

ى لطيف ارزو425215 وان31324نينوىأننىنافير 20بكالوريوسالقير

ريمان علي درويش256608
وان31324نينوىأننى 21بكالوريوسالقير

وان31324نينوىأننىامانة اسماعيل خضير545307 22دبلومالقير

وان31324نينوىأننىسلفانا جالل عباس426917 23دبلومالقير

وان31324نينوىأننىبريفان قاسم خليل524870 24دبلومالقير

وان31324نينوىأننىجنان خديدا حيدر256513 25دبلومالقير

ي خضى425251 وان31324نينوىأننىرنا صير 26دبلومالقير

ين دحام صالح307440 وان31324نينوىأننىشير 27دبلومالقير

ي تمر467599 وان31324نينوىأننىباكزة ححر 28دبلومالقير

وان31324نينوىأننىفاطمة حسن عبدالمحسن512837 29دبلومالقير

وان31324نينوىأننىخاتون الياس ابراهيم464850 30دبلومالقير

وان31324نينوىأننىامل اسماعيل وادي538343 31دبلومالقير

وان31324نينوىأننىنادية حميد قاسم467596 32دبلومالقير

ي شمو425240 وان31324نينوىأننىسامية ححر 33دبلومالقير

ى540108 وان31324نينوىأننىالرا حازم حسير 34دبلومالقير

ى538345 ى حسير ى امير وان31324نينوىأننىنافير 35دبلومالقير

وان31324نينوىأننىدنيا سالم محمود503811 36إعداديةالقير

ي ميشو425286 وان31324نينوىأننىداليدا ححر 37إعداديةالقير

وان31324نينوىأننىنغم يحنر قاسم526503 38إعداديةالقير

اس الياس خضى467597 وان31324نينوىأننىنير 39إعداديةالقير

حوراء محمد علي503825
وان31324نينوىأننى 40إعداديةالقير

رانيا علي درويش541124
وان31324نينوىأننى 41إعداديةالقير

ي يوسف541125 وان31324نينوىأننىدالل ححر 42إعداديةالقير

وان31324نينوىأننىوالء اسماعيل وادي538523 43إعداديةالقير

وفاء علي خليل524876
وان31324نينوىأننى 44إعداديةالقير

وان31324نينوىأننىكريمة سالم قاسم546984 45إعداديةالقير

وان31324نينوىأننىالهام اسماعيل ابراهيم540628 46إعداديةالقير

وان31324نينوىأننىمنى سالم قاسم546986 47إعداديةالقير

وان31324نينوىأننىعبير يحنر قاسم526513 48إعداديةالقير

وان31324نينوىأننىزينب حكمت حسن526509 49إعداديةالقير

1بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرجالل محمد احمد526894

2بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرخليل ابراهيم عزيز483922

3بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرمحمود عزيز عمر483921

4بكالوريوسمخمور11325نينوىذكراسامة ابراهيم محمد526886

5بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرهوزان محمد عبدهللا283299

ى429733 ى امير 6بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرحمد حسير

7بكالوريوسمخمور11325نينوىذكررةوةز رشيد قادر429795

8بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرمسعود سليمان سعيد283302

9بكالوريوسمخمور11325نينوىذكركارزان غازي جوهر429997



10بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرجتو علي سمايل262969

11بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرسامال احمد محمد283112

12بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرفرياد محمد قادر542889

13بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرمحمد طلعت علي429866

14بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرساهر عبدهللا خلف483909

15بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرمنتظر حميد سليمان483363

ى429862 16بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرابراهيم صالح حسير

17بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرديار جبار رسول514997

ى500955 18دبلوممخمور11325نينوىذكرفهد عبدهللا حسير

19دبلوممخمور11325نينوىذكرفيصل حمد قادر483915

20دبلوممخمور11325نينوىذكرمهدي عبدالحميد حسن526889

21دبلوممخمور11325نينوىذكرفؤاد احمد رفيق456729

22دبلوممخمور11325نينوىذكرجميل حميد سليمان483361

23دبلوممخمور11325نينوىذكرهاوكار خليل خورشيد515004

يف515053 24دبلوممخمور11325نينوىذكرهلمت سليمان شر

25دبلوممخمور11325نينوىذكراحمد عبد صالح283147

26دبلوممخمور11325نينوىذكركارزان اسماعيل محمود283028

27دبلوممخمور11325نينوىذكرمسعود رشيد طاهر282866

28دبلوممخمور11325نينوىذكرهاشم عبيد طعمة483358

29دبلوممخمور11325نينوىذكرمحمد قادر رحمان428501

30إعداديةمخمور11325نينوىذكريوسف صابر يونس483365

31إعداديةمخمور11325نينوىذكرسوار احمد اسماعيل429839

32إعداديةمخمور11325نينوىذكرمهيب اسماعيل عبدهللا483648

33إعداديةمخمور11325نينوىذكردلير فريق رمضان283273

34إعداديةمخمور11325نينوىذكرابوبكر صديق قادر483649

35إعداديةمخمور11325نينوىذكرنامق كريم سمايل483920

يف483947 36إعداديةمخمور11325نينوىذكرجميل عثمان شر

37إعداديةمخمور11325نينوىذكرمحمد طابور احمد483929

38إعداديةمخمور11325نينوىذكرمحمود عبدالكريم محمد483906

ى282850 ة حسير 39إعداديةمخمور11325نينوىذكرسليم شير

40إعداديةمخمور11325نينوىذكرستار مامند جميل283270

41إعداديةمخمور11325نينوىذكرسعد صديق محمد430063

 علي483366
ى 42إعداديةمخمور11325نينوىذكردلير تحسير

ي اسماعيل رمضان283282
43إعداديةمخمور11325نينوىذكرحف 

44إعداديةمخمور11325نينوىذكرناظم حسن اسماعيل498168

45إعداديةمخمور11325نينوىذكرشوان نوري احمد428486

46إعداديةمخمور11325نينوىذكرفائق عزيز رسول430097

47إعداديةمخمور11325نينوىذكربختيار عبدهللا قادر283252

1بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرمحمد محمود ابراهيم542883

2بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرمازن شهيد عبدالرحمن283126

3بكالوريوسمخمور11325نينوىذكراوميد حكيم عمر483930

4بكالوريوسمخمور11325نينوىذكربشداد نافيس صابر282659

وان سمكو مجيد483644 5بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرشير

6بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرسوران فارس محمد456823

7بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرعالء محمد عواد283106

8بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرماهر طاهر حمه رش367883

9بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرخبير صديق قادر429782

10بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرعبدالرحمن عثمان رمضان282663

11بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرابراهيم حمزة محمد429390

ي محمد رسول483646
12بكالوريوسمخمور11325نينوىذكردشن 



13بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرسليمان محمد سليمان429424

14بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرسالم عبدالرحمن محمد541194

ى كاكة مصطفى514935 15بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرحسير

16بكالوريوسمخمور11325نينوىذكراحمد زرار مامعزيز283033

ى542882 ى محمد ياسير 17بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرياسير

18بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرهونر محمد علي429445

19بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرمسعود ستار عبدهللا430178

20بكالوريوسمخمور11325نينوىذكراحمد خليل عمر429521

21بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرهاوكار فرهاد صالح429309

22بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرياش عبدهللا خلف283081

23بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرتانيار كمال احمد428453

ى حمد429303 24بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرنشوان حسير

25بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرزانا علي صدرالدين483348

26بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرعبدهللا محمد عثمان283141

27بكالوريوسمخمور11325نينوىذكربيكةس علي عبدهللا428315

ى سعدي283101 28بكالوريوسمخمور11325نينوىذكرامانج حسير

29بكالوريوسمخمور11325نينوىذكردانا صباح عمر282962

30بكالوريوسمخمور11325نينوىذكراحمد نوزاد عبدهللا430116

31بكالوريوسمخمور11325نينوىذكراحمد عثمان علي483364

32دبلوممخمور11325نينوىذكرملك فيصل نعمان283118

33دبلوممخمور11325نينوىذكرنهرو علي حمد426928

34دبلوممخمور11325نينوىذكرمحمود نوزاد عبدهللا483926

35دبلوممخمور11325نينوىذكررسول عبدالفتاح محمود428355

36دبلوممخمور11325نينوىذكراحمد محمد مصطفى428372

37دبلوممخمور11325نينوىذكرسعدهللا عبدالصمد عمر283068

38دبلوممخمور11325نينوىذكرهةلكورد رشيد علي528886

39دبلوممخمور11325نينوىذكرعبدالرزاق خليل عمر430132

40دبلوممخمور11325نينوىذكرمروان طلعت علي429538

ي283288  كاننر
ى 41دبلوممخمور11325نينوىذكرمحمد ياسير

ى542871 42دبلوممخمور11325نينوىذكرديار محمد امير

ى حمد483628 43دبلوممخمور11325نينوىذكرمروان حسير

44دبلوممخمور11325نينوىذكرنشوان انس حسن429456

45إعداديةمخمور11325نينوىذكرعلي عبدالسالم زيدان426254

46إعداديةمخمور11325نينوىذكرعبدالقادر رشيد قادر428426

47إعداديةمخمور11325نينوىذكرمحمد كاك احمد سعدي483645

48إعداديةمخمور11325نينوىذكربلند طه محمد483345

ى رسول مولود430169 49إعداديةمخمور11325نينوىذكرحسير

50إعداديةمخمور11325نينوىذكرناجار حميد احمد429545

51إعداديةمخمور11325نينوىذكرصالح عبدهللا خلف282654

 علي483330
52إعداديةمخمور11325نينوىذكراوراس خضى

53إعداديةمخمور11325نينوىذكرضياء احمد سلطان483329

ى456425 54إعداديةمخمور11325نينوىذكرزيتون يوسف محمدامير

55إعداديةمخمور11325نينوىذكرفرحان جمال محمود483630

56إعداديةمخمور11325نينوىذكرايوب فرهاد حمد483944

57إعداديةمخمور11325نينوىذكربيار محمد رسول483642

58إعداديةمخمور11325نينوىذكرزريان مسعود عزيز483340

59إعداديةمخمور11325نينوىذكرصدام يوسف عبدهللا483631

60إعداديةمخمور11325نينوىذكرعلي اسماعيل علي483924

61إعداديةمخمور11325نينوىذكراحمد صالح محمد283041

62إعداديةمخمور11325نينوىذكرعبد احمد عبد542874



63إعداديةمخمور11325نينوىذكرشازار شاكر احمد428408

64إعداديةمخمور11325نينوىذكرمحمد ستار عزيز515104

65إعداديةمخمور11325نينوىذكرمظفر عثمان عوال283133

66إعداديةمخمور11325نينوىذكراحمد عبدهللا حمد483343

67إعداديةمخمور11325نينوىذكرمحمد طاهر علي263704

68إعداديةمخمور11325نينوىذكرعمر محمد حسن481057

69إعداديةمخمور11325نينوىذكررزكار علي محمد514941

70إعداديةمخمور11325نينوىذكراحمد فرست احمد542875

71إعداديةمخمور11325نينوىذكريعقوب دلير فريق483327

72إعداديةمخمور11325نينوىذكردلشاد محمد قادر538237

 علي483332
73إعداديةمخمور11325نينوىذكرالياس خضى

74إعداديةمخمور11325نينوىذكرطالل محمد عواد483931

75إعداديةمخمور11325نينوىذكرحمد عبدالكريم سليم548466

76إعداديةمخمور11325نينوىذكرريان كامران سليم540192

77إعداديةمخمور11325نينوىذكرهردى محمد قادر514947

78إعداديةمخمور11325نينوىذكرعبدهللا حمد صالح483626

79إعداديةمخمور11325نينوىذكرمحمد عبدالرزاق محمدعلي540980

80إعداديةمخمور11325نينوىذكرريناس زياد رفيق538238

81إعداديةمخمور11325نينوىذكربالل محمد علي428800

ى سعيد عمر483653 82إعداديةمخمور11325نينوىذكرسفير

ي طاهر526904
1ماجستيرمخمور11325نينوىأننىخه رمان وصفى

2بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىبنار احمد عبدالرحمن514275

3بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىنركز خليل عمر429926

4بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىفيان خليل عمر430160

5بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىادات عبدالكريم سليم515041

6بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىشيالن هادى ابراهيم515018

كز مسعود عزيز483360 7بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىنير

و خالد عزيز282909 8بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىهير

9بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىنسار حمزة محمد483627

10بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىسانا فريق رمضان282897

11بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىكوثر خالد عزيز282916

12بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىنهاية انس حسن542873

حليمة صالح علي542872
13بكالوريوسمخمور11325نينوىأننى

14بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىغزوة حيدر عبدهللا429870

زالة فاروق علي515015
15بكالوريوسمخمور11325نينوىأننى

16بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىارم نوري احمد483629

ى يوسف علي494236 17بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىهيفير

18دبلوممخمور11325نينوىأننىدريا نوري خليل430140

ى282924 19دبلوممخمور11325نينوىأننىنيشتمان زياد محمدامير

ى صالح428024 20دبلوممخمور11325نينوىأننىنشين حسير

ى كاويس ابراهيم515025 21دبلوممخمور11325نينوىأننىئه فير

ي طاهر282857
22دبلوممخمور11325نينوىأننىروزة وصفى

23دبلوممخمور11325نينوىأننىكردستان فارس محمد494250

زليخة علي خضى429886
24إعداديةمخمور11325نينوىأننى

25إعداديةمخمور11325نينوىأننىفريال صفر محمد526905

26إعداديةمخمور11325نينوىأننىسوزان فريق رمضان526906

27إعداديةمخمور11325نينوىأننىفيان فارق عثمان282884

28إعداديةمخمور11325نينوىأننىدنيا حيدر محمد429208

1بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىريزنا غائب محمود548475

2بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىاحالم محمد عبدهللا282981



و مسعود عزيز282956 3بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىهير

4بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىخوليا زياد رفيق515098

كز حسن صباح429719 5بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىنير

ة خالد عزيز483928 6بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىامير

7بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىشةونم خليل عمر428049

8بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىجوان فارس محمد456321

اواز علي عمر282991
9بكالوريوسمخمور11325نينوىأننى

10بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىسنور احمد محمد483350

11بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىليمو محي الدين صباح429187

12بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىهه ورين فاخر رسول542878

خان كاكةرةش ابابكر282632 ى 13بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىكير

14بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىسوما شهنك نوري428285

15بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىدريا حيدر محمد429257

16بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىشاناز سالم كريم282628

17بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىشيالن عبدهللا خدر429273

18بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىروخوش عبدالفتاح محمود483651

19بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىدينا بدران عبدهللا515047

20بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىهورين فيصل نعمان282940

21بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىبةيان فيصل نعمان282945

22بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىسارا احمد محمد282998

شهلة نهرو علي428962
23بكالوريوسمخمور11325نينوىأننى

جومانة علي حمهرش429019
24بكالوريوسمخمور11325نينوىأننى

25بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىرغدة غائب محمود548477

فان فارس محمد456243 26بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىبير

ى483354 و زياد محمدامير 27بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىهير

برى خان علي عمر428993
28بكالوريوسمخمور11325نينوىأننى

29بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىدنيا عبدالكريم سليم515056

30بكالوريوسمخمور11325نينوىأننىخنساء احمد محمد282934

كولناز عثمان علي282968
31دبلوممخمور11325نينوىأننى

32دبلوممخمور11325نينوىأننىشلير شفيق مصطفى429034

ى282901 33دبلوممخمور11325نينوىأننىبيار اسماعيل ياسير

34دبلوممخمور11325نينوىأننىبه ناز فهد عبدهللا483326

اوان علي خضى429069
35دبلوممخمور11325نينوىأننى

36دبلوممخمور11325نينوىأننىرهير محمد مصطفى542885

37دبلوممخمور11325نينوىأننىايمان عبدالكريم سليم548464

38دبلوممخمور11325نينوىأننىبيكرد فهد عبدهللا483352

39دبلوممخمور11325نينوىأننىكنير خليل عمر428153

40دبلوممخمور11325نينوىأننىسارة رشيد قادر456198

ى فاخر رسول542880 41إعداديةمخمور11325نينوىأننىنرمير

ي اسماعيل282640
42إعداديةمخمور11325نينوىأننىاسماء حف 

43إعداديةمخمور11325نينوىأننىريحان فتاح صابر526912

44إعداديةمخمور11325نينوىأننىهه وراز سالم كريم526917

كزال فاروق علي429481
45إعداديةمخمور11325نينوىأننى

ي540139 ايالف بدران كاننر
46إعداديةمخمور11325نينوىأننى

47إعداديةمخمور11325نينوىأننىشيماء عمر عثمان483632

48إعداديةمخمور11325نينوىأننىسانا احمد محمد282974

49إعداديةمخمور11325نينوىأننىقمر برهان عبدهللا540905

50إعداديةمخمور11325نينوىأننىهوزان فهد عبدهللا282648

نجالء نهرو علي429283
51إعداديةمخمور11325نينوىأننى

52إعداديةمخمور11325نينوىأننىبفرين اس حسن283022



53إعداديةمخمور11325نينوىأننىديالن عبدالكريم سليم515051

54إعداديةمخمور11325نينوىأننىزيالن حسن محمد526911

ى483368 55إعداديةمخمور11325نينوىأننىايمان اسماعيل ياسير

56إعداديةمخمور11325نينوىأننىرفاه برهان عبدهللا540908

ى450413 1دبلوم عاليالكوير11326نينوىذكرفاضل عبدهللا محمدامير

2بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمهدي صالح حمد513332

3بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحسن جميل عزيز50232

4بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمزهر جاسم محمد481081

ى اسعد50400 5بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرزكي حسير

6بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمظهر حمادي محمود74528

7بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمزهر شيت محمد481149

8بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعاطف غانم عبدهللا538127

9بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد محمود زيدان49995

ى50103 10بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرقحطان عدنان ياسير

11بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرباسل جرجيس اسماعيل560227

12بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي لطيف عالوي541316

13بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدهللا بكر حمد50255

14بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحي الدين عبدهللا احمد50092

15بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي حميد نزال481182

16بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعامر دهام مضب495481

17بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرغازي عبد خليفة481096

18بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراركان اسماعيل احمد477444

19بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرامير نوري محمد501577

20بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرغسان هادي شهاب450421

21بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمنصور مجيد خليفه513341

22بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعدنان علي حمد526242

23بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد حمادي محمود502053

24بكالوريوسالكوير11326نينوىذكريوسف ابراهيم بشير50219

 علي481164
ى 25بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي حسير

26بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرصالح خالد حميد450433

27بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرسعد عبدهللا فاضل450415

ى حسن550337 28بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرياش ياسير

29بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعزيز محمد خلف481072

30بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد تركي علي481172

31بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي محمود محمد481136

ى عبدهللا50163 32بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدهللا ياسير

33بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراياد محمد مناور484158

34بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي سالم محمد538160

35بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالمؤمن محمد علي481127

36بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمود محمد عسكر450427

37بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالحافظ مهدي طعمة538187

38بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد يوسف محمود538157

ى حسن550331 ى ياسير 39بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرتحسير

40بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد صالح محمد50113

41بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد عبدالستار محمود481129

42بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرجمعة احمد مكرو450429

43بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد عبدالواحد عبدالعزيز450435

44بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمود احمد ابراهيم50388

45بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرخليل صباح خليل481170

46بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرهمداد شمسالدين مولود481068



47بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد سعيد حمادي50139

48بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرنوفل سالم عبدهللا74223

49بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمثنى عبدهللا هاشم450411

 محمد علي513327
50بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمثنى

51بكالوريوسالكوير11326نينوىذكروعد عطاهللا محمد50182

52بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرنةبةز كريم اسماعيل481137

53بكالوريوسالكوير11326نينوىذكررعد محمد رحيل450397

54بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرهشام عباس فتحي484154

55بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرذنون عاضي صالح50012

56بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرسبع محمود عبدهللا450420

57دبلومالكوير11326نينوىذكرمهدي عبد عزيز481152

58دبلومالكوير11326نينوىذكرخطاب عبدالقادر عوال50370

59دبلومالكوير11326نينوىذكرعباس قادر عبدهللا513394

60دبلومالكوير11326نينوىذكرازاد محمد محمود50409

61دبلومالكوير11326نينوىذكرمحمد غانم دحام481104

ى اسعد481125 62دبلومالكوير11326نينوىذكرثائر حسير

63دبلومالكوير11326نينوىذكرعلي محمد عزيز481066

64دبلومالكوير11326نينوىذكرعصام هالل علي481186

65دبلومالكوير11326نينوىذكرنعمان عثمان حسن50079

66دبلومالكوير11326نينوىذكرصالح محمود احمد481159

67دبلومالكوير11326نينوىذكردلشاد رؤف محمد49740

68دبلومالكوير11326نينوىذكرحاتم قاسم محمد450400

69دبلومالكوير11326نينوىذكراحسان هادي شهاب450418

70دبلومالكوير11326نينوىذكرحسن احمد صالح74238

ى اسعد50065 71دبلومالكوير11326نينوىذكراسعد حسير

72دبلومالكوير11326نينوىذكرعبدهللا خميس اسود560351

73دبلومالكوير11326نينوىذكراركان دلشاد رؤف502083

74دبلومالكوير11326نينوىذكرعزيز خالد عبدهللا477426

 علي481162
ى 75دبلومالكوير11326نينوىذكرمحمد حسير

76دبلومالكوير11326نينوىذكرسعد محمدسعيد احمد513404

ى نصيف481085 77دبلومالكوير11326نينوىذكربارق ياسير

78دبلومالكوير11326نينوىذكرعبدهللا حمادي محمود50125

79دبلومالكوير11326نينوىذكرفتحي سعيد خليفة481156

80دبلومالكوير11326نينوىذكرعادل عبدالعزيز سليمان50179

81دبلومالكوير11326نينوىذكرموفق حمد حسن50191

82دبلومالكوير11326نينوىذكرراجح محمد طعمه513361

ى49763 83دبلومالكوير11326نينوىذكراياد سيف الدين ياسير

84إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد عبدهللا علي481142

85إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد محمود محمد50272

ى كريم481176 86إعداديةالكوير11326نينوىذكرشمس الدين حمدامير

87إعداديةالكوير11326نينوىذكراكرم حسن احمد50296

88إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد صالح نجم49717

89إعداديةالكوير11326نينوىذكرفراس عبداالله عبدالصمد450431

90إعداديةالكوير11326نينوىذكرسمير صمد اسعد50152

91إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد صالح محمد538159

1ماجستيرالكوير11326نينوىذكرفراس يوسف ابراهيم480923

2ماجستيرالكوير11326نينوىذكرابراهيم عبدالقادر محمد50031

3دبلوم عاليالكوير11326نينوىذكرليث عادل حميد514718

4بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرسيف صالح مهدي450665

5بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد غائب خضى480994



6بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرسعيد شعبان عيدان49187

7بكالوريوسالكوير11326نينوىذكروليد محمد حسن49956

8بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعالء حمادي محمود49148

9بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرهشام محمد علي480935

10بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرامجد عزيز علي480898

11بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد عني  محمد450653

12بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد صالح متعب49845

13بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرثامر احمد جمعة480996

14بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالحميد علي صالح49057

15بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدهللا ميش لطيف49809

ى480797 16بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرهاشم صالح حسير

17بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد عبدالواحد عبدالعزيز50556

18بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرسليمان عزيز عبدهللا49872

19بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعالء خضى عبدهللا49772

20بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد احمد حمدي49390

21بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرصالح محمد صالح50006

22بكالوريوسالكوير11326نينوىذكربارق محمد عزيز450552

23بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرحسام محمد علي50074

24بكالوريوسالكوير11326نينوىذكربسمان اسعد عبد450612

25بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدهللا صالح متعب450641

26بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرحسام عباس فتحي450495

27بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرحامد عبدالكريم محمد علي514702

ي49614
28بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرباسم احمد حسانى

29بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرجاسم جميل برندار49835

30بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرهمام احمد محمد50085

31بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي راكان متعب49411

32بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعمر عبدالقادر مصطفى481025

33بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرفائق اسماعيل يوسف481052

ى515013 34بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرجمال حابس حسير

ى دحام ابراهيم49132 35بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرياسير

36بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد محمود عبد450635

37بكالوريوسالكوير11326نينوىذكريحنر علي لطيف49373

38بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد عبدهللا طعمة480826

39بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرخضى محمود عبدهللا541307

40بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرسامان صالح عبدهللا450640

41بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمناح سليمان ذياب74505

42بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرخضى غائب خضى450540

43بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرصهيب امديد حمود480887

44بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدهللا عاضي ابراهيم50610

45بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمود صالح محمود50716

46بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرامير علي سليمان480978

47بكالوريوسالكوير11326نينوىذكريونس خلف اسماعيل49668

48بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد مهدي محمود480956

49بكالوريوسالكوير11326نينوىذكربيش رةو مغديد عثمان538191

50بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرسيف ابراهيم حمد74445

51بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمود عباس محمود480781

52بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعطاهللا محمود محمدعلي50432

53بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرشعالن محمود محمد450306

54بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدهللا احمد محمد450337

55بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي صالح علي49359



56بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرصكر اسعد حسن49537

57بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعمر عثمان لطيف450606

58بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد صالح محمد49915

59بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد نجم ابراهيم50454

60بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد جالل محمدكردي538192

ى450599 61بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمشعان صالح حسير

62بكالوريوسالكوير11326نينوىذكريونس عبدهللا ذياب50545

63بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد جاسم حمو450656

64بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد داود سلمان49166

65بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرامير خلف علي480783

ان دلشاد رؤوف50469 66بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمير

67بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالسالم محمود عبدهللا450647

68بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالحافظ محمد علي74470

69بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد ابراهيم محمود50380

70بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم50214

71بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرابراهيم حسن علي538188

72بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد ابراهيم احمد49996

73بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمروان حسن احمد50398

74بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي احمد ابراهيم74559

ى محمد480874 75بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدهللا ياسير

76بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرصالح حسن صالح50632

77بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعمر خطاب عمر50107

78بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد علي حمدي49898

79بكالوريوسالكوير11326نينوىذكررافع محمد خلف450362

ى حسن480778 80بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعالء ياسير

81بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالرحمن اسماعيل طعمه450661

82بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد ابراهيم محمود49935

83بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرغيث ابراهيم محمود49883

84بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالستار عبدهللا محمود450638

85بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرليث ابراهيم محمود49920

86بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعمر عبدالجبار محمود49702

87بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرابراهيم احمد ابراهيم450308

88بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرسةرتيب انور سليم450526

89بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد محمد حميد450655

90بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمود حسن محمد74408

91بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرنوح عصام ابراهيم450645

92بكالوريوسالكوير11326نينوىذكريعقوب عادل عبدالعزيز450596

93بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد علي محمود481174

94بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعطاهللا ابراهيم عبدهللا49748

95بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمنهل خضى صالح450490

96بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمنصور شفك صالح450630

97بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرخالد علي محمد50559

98بكالوريوسالكوير11326نينوىذكردلؤفان عبدهللا عثمان538190

99بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالعليم محمد علي450571

100بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعدنان صالح رحيل50314

ى نصيف481028  ياسير
101بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمصطفى

102بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرريان ابراهيم عبدهللا480786

103بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمصطفى سالم محمد538178

104بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرجاسم رعد ابراهيم450588

105بكالوريوسالكوير11326نينوىذكريوسف عدنان عزيز480937



106بكالوريوسالكوير11326نينوىذكربرجس ابراهيم احمد49341

107بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرشهنك صالح عبدهللا450501

108بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراركان صالح محمد50444

109بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد محمود عبد450636

110بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي يوسف محمود538184

111بكالوريوسالكوير11326نينوىذكربحري وريا عثمان50542

112بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرفتحي احمد عبدهللا50251

113بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرقضي فاضل عبدهللا450651

114بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد خليل محمد480877

115بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد حمادة علي538189

116بكالوريوسالكوير11326نينوىذكريونس علي محمود50569

117بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمشعان صالح حسن50196

118بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعاصم شحاذة حردان450485

119بكالوريوسالكوير11326نينوىذكررياض احمد محمود538175

120بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرانمار محمد احمد450610

121بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرصالح سلطان دبوس49813

122بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرزيد غانم دحام49485

123بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرامير محمد احمد450514

اس غانم عبدهللا513867 124بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرنير

125بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرصداع علي مجيد450560

126بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعمر راكان متعب49439

127بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراسعد محمود عبدهللا450646

128بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعدنان جاسم محمد515044

ى450633 129بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمجول سلطان حسير

130بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالسالم نشوان محمد49563

131بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراثير ستوري عطوان450654

132بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعمر عبدهللا نجم526112

133بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرهيمن شمسالدين مولود480818

134بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرفاضل عذاب خلف450669

ى50410 135بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرخالد صالح حسير

136بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمسلم علي محمد49020

137بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرحسن جرجيس محمد480976

138بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدهللا نجم ابراهيم50416

139بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرمحمد اسماعيل ابراهيم50149

140بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعبدالمجيد محمد فرج450529

141بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرساري عبدهللا فاضل450668

142بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي عزيز عبدهللا50114

143بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرقضي عبدهللا ابراهيم49120

144بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرعلي طاهر محسن49673

145بكالوريوسالكوير11326نينوىذكراحمد عبدالوهاب عبدالصمد514903

ى احمد50060 146بكالوريوسالكوير11326نينوىذكريونس ياسير

147دبلومالكوير11326نينوىذكررماح سليمان ذياب74479

148دبلومالكوير11326نينوىذكرمحمد هاوار سعدي480780

149دبلومالكوير11326نينوىذكراحمد فارس اسماعيل50265

150دبلومالكوير11326نينوىذكراحمد يوسف حميد538193

151دبلومالكوير11326نينوىذكرمحمد عبدالوهاب عبدالصمد538181

152دبلومالكوير11326نينوىذكرسفيان صالح محمود481676

153دبلومالكوير11326نينوىذكرعبدهللا مشعان اسماعيل450663

154دبلومالكوير11326نينوىذكرهدايه وليد محمد50273

155دبلومالكوير11326نينوىذكرمحمد داود حميد480942



156دبلومالكوير11326نينوىذكرحمزه خالد عبدهللا477555

157دبلومالكوير11326نينوىذكرمحمد خلف محمد538131

158دبلومالكوير11326نينوىذكرمحمود محمد طابور477538

159دبلومالكوير11326نينوىذكراثير عبداالله عبدالصمد538182

160دبلومالكوير11326نينوىذكراحمد محمد احمد450523

161دبلومالكوير11326نينوىذكرايمن جمعه احمد50692

162دبلومالكوير11326نينوىذكرعدي فاضل عبدهللا450652

163دبلومالكوير11326نينوىذكرمشعل خضى صالح450623

164دبلومالكوير11326نينوىذكراكرم يوسف احمد538180

165دبلومالكوير11326نينوىذكراحمد وعد احمد49112

166دبلومالكوير11326نينوىذكرمحمد سالم احمد450548

167دبلومالكوير11326نينوىذكرقضي صالح رحيل480939

168دبلومالكوير11326نينوىذكرطه اسعد حسن49517

169إعداديةالكوير11326نينوىذكرصالح طالل لطيف450320

170إعداديةالكوير11326نينوىذكرغالب غانم محمود450325

171إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدالعزيز خضى عبدهللا450336

172إعداديةالكوير11326نينوىذكرعمر سعدي عبد514731

173إعداديةالكوير11326نينوىذكرامير صالح احمد538133

174إعداديةالكوير11326نينوىذكرابراهيم خالد حميد450303

175إعداديةالكوير11326نينوىذكرذنون يونس محمود50575

176إعداديةالكوير11326نينوىذكرهيثم اسماعيل حمد481013

177إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد عبدهللا نجم526110

178إعداديةالكوير11326نينوىذكركروان محمد قادر480969

179إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدالعزيز خالد فاضل49787

180إعداديةالكوير11326نينوىذكربدر سالم ذياب50159

181إعداديةالكوير11326نينوىذكريونس الياس علي450575

ى حسن550376 182إعداديةالكوير11326نينوىذكرطه ياسير

183إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد قدير طابور50067

184إعداديةالكوير11326نينوىذكرابراهيم خالد طعمه450617

185إعداديةالكوير11326نينوىذكركاروان كاكل عبدهللا480974

186إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد يونس محمود50096

187إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد صباح علي450326

188إعداديةالكوير11326نينوىذكرمهند محمد فتحي538162

189إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد عدنان عزيز480915

190إعداديةالكوير11326نينوىذكروضاح فارس محمد50301

191إعداديةالكوير11326نينوىذكربرزان علي لطيف450660

ى480793 ى صالح حسير 192إعداديةالكوير11326نينوىذكرحسير

193إعداديةالكوير11326نينوىذكرعمر فاضل احمد538164

194إعداديةالكوير11326نينوىذكرمجول صالح مجول450368

195إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد علي حميد450328

196إعداديةالكوير11326نينوىذكرساجد حامد عبد450642

197إعداديةالكوير11326نينوىذكرعلي زياد خلف49976

198إعداديةالكوير11326نينوىذكرداود سالم شامخ49367

199إعداديةالكوير11326نينوىذكرباسل جرجيس ذياب450516

200إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد حميد محمود538186

201إعداديةالكوير11326نينوىذكرصالح علي لطيف450662

202إعداديةالكوير11326نينوىذكرعمر يونس عيدهللا450556

203إعداديةالكوير11326نينوىذكررضوان توفيق محمود450285

204إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدالغفار محمد عبد450321

205إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدهللا طابور قدير481021



206إعداديةالكوير11326نينوىذكرنذير مؤيد محمد49355

207إعداديةالكوير11326نينوىذكرابراهيم سالم عبدهللا49497

208إعداديةالكوير11326نينوىذكرلطيف علي محمد49094

209إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدهللا صالح طابور49725

210إعداديةالكوير11326نينوىذكرنشوان اسعد عزبه450584

211إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم عبدهللا450300

212إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدهللا فتحي طنيان546186

213إعداديةالكوير11326نينوىذكرعلي حمد خلف450601

214إعداديةالكوير11326نينوىذكرليث عبداالله عبدالصمد514722

ى50020 215إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد علي حسير

216إعداديةالكوير11326نينوىذكرمصطفى محمود حسن480828

217إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد سامي محمد450343

ى450316 218إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد رجب حسير

219إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدهللا جاسم محمد450289

220إعداديةالكوير11326نينوىذكرراكان صالح عبدهللا540786

221إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد مرعي حميد450371

222إعداديةالكوير11326نينوىذكرهارون الرشيد ادريس طابور50176

223إعداديةالكوير11326نينوىذكرايمن محمد جرجيس450664

224إعداديةالكوير11326نينوىذكروعد عزيز محمود450593

225إعداديةالكوير11326نينوىذكريونس محمد فرحان450666

226إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد يحنر خلف481679

227إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد عني  محمد450504

228إعداديةالكوير11326نينوىذكراحسان صدام حمادي49699

229إعداديةالكوير11326نينوىذكرضيغم خطاب عمر450392

230إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد حسن محمد439125

231إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمود جاسم شهاب546189

232إعداديةالكوير11326نينوىذكرمظفر علي لطيف74540

233إعداديةالكوير11326نينوىذكرفتحي عبدهللا حمد538183

ى حسن550373 234إعداديةالكوير11326نينوىذكرغالي ياسير

235إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد حمد اسود514711

236إعداديةالكوير11326نينوىذكريزن عبدهللا عزيز450659

237إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد علي مجيد546176

238إعداديةالكوير11326نينوىذكرجاسم محمد محمود546190

239إعداديةالكوير11326نينوىذكرسليمان غانم سليمان49582

240إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدالرحمن سليمان عبدهللا480953

 علي مجيد546177
ى 241إعداديةالكوير11326نينوىذكرحسير

242إعداديةالكوير11326نينوىذكرصالح غانم محمود450292

243إعداديةالكوير11326نينوىذكرقضي محمود عبد560268

244إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدالعزيز محمد عبدهللا50205

245إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدهللا محمد محمود450615

246إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدالعزيز فاضل عبدهللا49783

ى احمد حسن49803 247إعداديةالكوير11326نينوىذكرحسير

248إعداديةالكوير11326نينوىذكرليث محمد حميد546183

249إعداديةالكوير11326نينوىذكرامير بشير محمود514883

250إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد زكي حميد50420

251إعداديةالكوير11326نينوىذكرماهر عدنان محمود49303

252إعداديةالكوير11326نينوىذكرعماد مهدي صالح481674

253إعداديةالكوير11326نينوىذكريوسف صباح خلف50122

254إعداديةالكوير11326نينوىذكرابراهيم محمد ابراهيم503752

255إعداديةالكوير11326نينوىذكرمروان خالد جبار450566



256إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد جاسم محمد50104

257إعداديةالكوير11326نينوىذكرغالب شفك صالح50062

258إعداديةالكوير11326نينوىذكرخالد وليد دهام495456

259إعداديةالكوير11326نينوىذكرمهند جمال عبدالرحمن50455

260إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد يونس احمد450536

261إعداديةالكوير11326نينوىذكرميش علي لطيف74513

262إعداديةالكوير11326نينوىذكرعلي رجب خضى450294

263إعداديةالكوير11326نينوىذكريوسف صالح محمود546181

ى عبدهللا50445 264إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمود ياسير

265إعداديةالكوير11326نينوىذكرابراهيم عطاهللا محمود49311

266إعداديةالكوير11326نينوىذكرحسن احمد حسن450310

267إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد سالم داود541204

268إعداديةالكوير11326نينوىذكريوسف ابراهيم يوسف481048

269إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمود دهام محمد480823

ى50800 270إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد رجب حسير

ى محمود عبدهللا450389 271إعداديةالكوير11326نينوىذكرياسير

ى538132 272إعداديةالكوير11326نينوىذكراياد خضى حسير

273إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدالجواد محمود ابراهيم450359

274إعداديةالكوير11326نينوىذكرعمر محمود صالح450340

275إعداديةالكوير11326نينوىذكرفتحي احمد حمدي550380

ى450649 276إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد يونس حسير

277إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدهللا عزيز عبدهللا50171

278إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد طاهر محسن450603

ى450315 279إعداديةالكوير11326نينوىذكرخضى رجب حسير

280إعداديةالكوير11326نينوىذكرصالح منصور عبدهللا515008

281إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد شهاب احمد450590

282إعداديةالكوير11326نينوىذكرنظير علي سليمان450323

283إعداديةالكوير11326نينوىذكرابراهيم نجم ابراهيم50426

284إعداديةالكوير11326نينوىذكرعلي خلف مرعي49450

285إعداديةالكوير11326نينوىذكرخالد رشاد عبدهللا450282

286إعداديةالكوير11326نينوىذكرابراهيم خليل محمد480883

287إعداديةالكوير11326نينوىذكرمجول احمد عبدهللا450353

288إعداديةالكوير11326نينوىذكرمهند عطاهللا محمد450627

289إعداديةالكوير11326نينوىذكرليث موس نصيف450379

ى طاهر محسن450648 290إعداديةالكوير11326نينوىذكرحسير

291إعداديةالكوير11326نينوىذكركرم توفيق محمود450287

292إعداديةالكوير11326نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا450297

293إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحب مؤيد شهاب514707

294إعداديةالكوير11326نينوىذكرريان اسعد عبد450581

295إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمود حامد عبد450643

296إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد محمد احمد450608

297إعداديةالكوير11326نينوىذكرنشات كمال عبدالرحمن538177

298إعداديةالكوير11326نينوىذكرسوران شاكر رجب541203

299إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمود صالح محمد450569

300إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد مهدي خلف50289

ى450542 301إعداديةالكوير11326نينوىذكرمزاحم محمد حسير

ى عبدهللا49990 302إعداديةالكوير11326نينوىذكرياش ياسير

303إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد صالح علي546174

304إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمود محمد عبد49336

305إعداديةالكوير11326نينوىذكرمصطفى عبدهللا صالح538185



306إعداديةالكوير11326نينوىذكرامجد عبدالجبار عبدالجليل50055

307إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد علي صالح450586

308إعداديةالكوير11326نينوىذكرداله هو ريكان جبار536733

ى حسن546188 309إعداديةالكوير11326نينوىذكرابراهيم حسير

310إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد فتحي مرعي513953

ى49597 311بكالوريوسالكوير11326نينوىذكرصدام حمدي حسير

312دبلومالكوير11326نينوىذكرشاكر محمود محمد480981

 علي450657
ى 313إعداديةالكوير11326نينوىذكرمحمد حسير

ى نجم450352 314إعداديةالكوير11326نينوىذكررائد حسير

315إعداديةالكوير11326نينوىذكراحمد رجب عبدهللا480986

1بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىسهير عزيز برو481132

2بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىشذى محمد محمود450443

3بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىبيداء فاروق عثمان450670

ايمان علي محمد513726
4بكالوريوسالكوير11326نينوىأننى

5بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىموج محمد فتحي513733

6دبلومالكوير11326نينوىأننىمهدبه صالح احمد481063

7دبلومالكوير11326نينوىأننىمها خلف اسماعيل50430

8دبلومالكوير11326نينوىأننىسعاد صباح الدين فريد538161

 علي50439
ى 9دبلومالكوير11326نينوىأننىنجالء حسير

10دبلومالكوير11326نينوىأننىريم شهاب احمد477479

اسماء حمادة علي480775
1بكالوريوسالكوير11326نينوىأننى

2بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىابتهال محمد محمود480856

3بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىسناء خليل ابراهيم450468

ي عزيز536675 4بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىسابات صير

5بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىشيماء صالح عبدهللا450465

6بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىقبس مظفر حميد450449

7بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىسوسن وليد محمد50510

8بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىراندى خليل ابراهيم450472

ى حازم محمد450460 9بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىحنير

10بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىفيان خضى رجب515173

11بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىسيبه ر نجم الدين نادر480863

12بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىحنان خلف محمد480841

13بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىهالة رؤف محمد74468

14بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىاخالص مهدي محمود480848

15بكالوريوسالكوير11326نينوىأننىايمان عبدالحميد محمود480804

16دبلومالكوير11326نينوىأننىوفاء محمد جاسم450480

ى علي محمد74444
17دبلومالكوير11326نينوىأننىبشر

ى نجم الدين اسماعيل480868 18دبلومالكوير11326نينوىأننىره نكير

19دبلومالكوير11326نينوىأننىاناس محمود حسن74454

ى صالح عبدهللا481017 20دبلومالكوير11326نينوىأننىبشر

21دبلومالكوير11326نينوىأننىايمان غازي سعيد74432

22دبلومالكوير11326نينوىأننىزهراء خالد محمد538196

23إعداديةالكوير11326نينوىأننىغفران حميد قاسم448045

24إعداديةالكوير11326نينوىأننىسحر احمد خلف50474

وصال علي مجيد450452
25إعداديةالكوير11326نينوىأننى

زهراء علي محمد450383
26إعداديةالكوير11326نينوىأننى

ى538195 27إعداديةالكوير11326نينوىأننىشيماء موفق حسير

28إعداديةالكوير11326نينوىأننىغزوان محمد سلمان450658

عهود علي مجيد546179
29إعداديةالكوير11326نينوىأننى

ى صالح عبدهللا538143 30إعداديةالكوير11326نينوىأننىيفير



31إعداديةالكوير11326نينوىأننىمريم خلف اسماعيل450376

32إعداديةالكوير11326نينوىأننىايالف عبدالواحد سعيد74421

33إعداديةالكوير11326نينوىأننىفاطمه عبدالواحد سعيد49761

34إعداديةالكوير11326نينوىأننىفرميسك بكر رجب560338

35إعداديةالكوير11326نينوىأننىوسن محمد سلمان450477

36إعداديةالكوير11326نينوىأننىرؤى فتحي ابراهيم484151

37إعداديةالكوير11326نينوىأننىسندس علي محمد450386

38إعداديةالكوير11326نينوىأننىاسماء وليد محمد50488

39إعداديةالكوير11326نينوىأننىديانا محمد فتحي538194

40إعداديةالكوير11326نينوىأننىريزين جالل عثمان503854

41إعداديةالكوير11326نينوىأننىشيماء عدنان عزيز480834

42إعداديةالكوير11326نينوىأننىفينك بكر رجب560329

43إعداديةالكوير11326نينوىأننىزينب علي حمدي450373

44إعداديةالكوير11326نينوىأننىغفران طه عزيز50533

45إعداديةالكوير11326نينوىأننىايمان خالد عثمان538134

46إعداديةالكوير11326نينوىأننىمروه خلف اسماعيل74517

47إعداديةالكوير11326نينوىأننىريزنة جالل عثمان503753

48إعداديةالكوير11326نينوىأننىهاوزين دلشاد رؤف74488

ى450365 49إعداديةالكوير11326نينوىأننىنهله عدنان ياسير

1ماجستيرالقراج11327نينوىذكرمسعود فيصل صادق521097

2بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرشيت فائق كريم529251

3بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرهادي جاسم محمد491836

4بكالوريوسالقراج11327نينوىذكراحمد عزيز عبدهللا392154

5بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعبدالقادر ركاض عصمان392418

6بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرابراهيم محمد نزيل392462

7بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمحمد شيت شهيد483537

8بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرثائر سليمان ابراهيم286546

9بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرسمير ناظم طلب392179

ى392100 10بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمحمد ابراهيم حسير

11بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعثمان ركاض عصمان392266

12بكالوريوسالقراج11327نينوىذكراحمد عسكر حمادي392257

13بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمعن علي محمود392082

ى446456 14بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمحمد كاظم حسير

15بكالوريوسالقراج11327نينوىذكروليد خالد عبدهللا392135

16بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعمر فاضل محمود392144

17بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمحمد انور احمد483635

18بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرسعد عبدالواحد محمود541097

19بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمحمد رمضان عبدهللا392473

ى286540 20دبلومالقراج11327نينوىذكرطارق عزيز حسير

21دبلومالقراج11327نينوىذكرعلي ركاض عصمان392505

ي مجيد سواره286541 22دبلومالقراج11327نينوىذكرناجر

23دبلومالقراج11327نينوىذكرعمر عبدالرزاق محمد392233

24دبلومالقراج11327نينوىذكربه شدار عباس عبدهللا521100

25دبلومالقراج11327نينوىذكرعلي محمود سلمان527209

26دبلومالقراج11327نينوىذكرغزوان رشيد شهيد498004

27دبلومالقراج11327نينوىذكرنجاة زرار قادر529244

28دبلومالقراج11327نينوىذكرشيت عبدهللا شهيد392485

29دبلومالقراج11327نينوىذكرخالد وليد جرجيس392449

30دبلومالقراج11327نينوىذكراحمد ابراهيم محمد392494

31دبلومالقراج11327نينوىذكرعمر حواس دحام392064



32دبلومالقراج11327نينوىذكرعيىس عبد اسعد392043

33دبلومالقراج11327نينوىذكرعاشور عبدهللا اسماعيل392217

ى392514 34دبلومالقراج11327نينوىذكرصالح عبدالعزيز حسير

35دبلومالقراج11327نينوىذكربرزان سلمان ابراهيم392432

ى521098 36دبلومالقراج11327نينوىذكرضياء احمد حسير

37دبلومالقراج11327نينوىذكرهاشم نزال محمد392201

38إعداديةالقراج11327نينوىذكردياري مجيد مامة286535

39إعداديةالقراج11327نينوىذكروليد عبد حمادي286530

40إعداديةالقراج11327نينوىذكرجرجيس عبد حمادي286544

يف286537 41إعداديةالقراج11327نينوىذكرارام صابر شر

42إعداديةالقراج11327نينوىذكرابراهيم صالح عيداو446453

43إعداديةالقراج11327نينوىذكرمعمر عبدالرزاق محمد392440

44إعداديةالقراج11327نينوىذكرنض جميل محمد286548

ى521099 45إعداديةالقراج11327نينوىذكرضياء احمد حسير

ى392731 1بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرثامر عبدالواحد حسير

2بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرابراهيم سليمان ابراهيم392678

3بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمحمد يونس الياس286527

ى286466 4بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعدنان هاشم حسير

5بكالوريوسالقراج11327نينوىذكررباح حسن احمد396041

6بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمحمد عزيز عبدهللا392974

ى صالح392901 7بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعبدالباسط حسير

8بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرحميد عبدالرحمن حميد393053

9بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرهه فال ابراهيم مامند527206

10بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعمر عبد احمد392952

 علي محمود393015
ى 11بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرحسير

12بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعبدالسالم ادريس يونس392580

13بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرشهاب اسماعيل محمد393035

14بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرياش عبد احمد286470

15بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمهند فاروق خلف446435

ى عبدالواحد محمود541099 16بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرياسير

17بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرسفيان محمود صالح559953

18بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعمر علي صالح483634

19بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرعماد سليمان ابراهيم286521

20بكالوريوسالقراج11327نينوىذكريوسف ادريس عبد392829

21بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرريبوار محسن عثمان521096

22بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرمنهل علي ابراهيم286483

23بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرنظام زرار قادر393083

24بكالوريوسالقراج11327نينوىذكراسامة ناظم طلب392870

25بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرنشوان هارون رشيد392740

26بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرصهيب عبد احمد392876

27بكالوريوسالقراج11327نينوىذكراحمد ادريس عبد392855

28بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرناض عباس عبدالرحمن392984

29بكالوريوسالقراج11327نينوىذكرثامر جاسم محمد286468

30بكالوريوسالقراج11327نينوىذكراكرم سليمان اسماعيل392552

31بكالوريوسالقراج11327نينوىذكراحمد عبد احمد286507

ى محمد540562 32دبلومالقراج11327نينوىذكراحمد محمدامير

ى554410 33دبلومالقراج11327نينوىذكررضوان هاشم حسير

34دبلومالقراج11327نينوىذكربرزان نجم الدين محمد286525

35دبلومالقراج11327نينوىذكراحمد خالد محمد491886

36دبلومالقراج11327نينوىذكريوسف انور رسول392887



37دبلومالقراج11327نينوىذكرحسن علي عبدهللا446451

ى286501 38دبلومالقراج11327نينوىذكرمروان هاشم حسير

39دبلومالقراج11327نينوىذكرابراهيم جاسم محمد529209

40إعداديةالقراج11327نينوىذكرعبداللطيف علي اسعد392601

41إعداديةالقراج11327نينوىذكرمحمود رشيد يونس392772

42إعداديةالقراج11327نينوىذكرعامر شحاذة شجاع392764

ى جمال ابراهيم286506 43إعداديةالقراج11327نينوىذكراالمير

ى392781 44إعداديةالقراج11327نينوىذكرمحمد عبدالعزيز حسير

45إعداديةالقراج11327نينوىذكرعبداللطيف عشم محمد392699

46إعداديةالقراج11327نينوىذكرصباح احمد عبدهللا560019

47إعداديةالقراج11327نينوىذكرعلي جاسم محمد286493

48إعداديةالقراج11327نينوىذكرمحمود نايف احمد483819

ى عاكوب عبدهللا286532 49إعداديةالقراج11327نينوىذكرحسير

50إعداديةالقراج11327نينوىذكرهيثم فاضل عبدهللا286477

51إعداديةالقراج11327نينوىذكرعجيل عاكوب عبدهللا286485

52إعداديةالقراج11327نينوىذكرمهند طه احمد446448

53إعداديةالقراج11327نينوىذكراحمد عبدالرحمن علي392720

ى446446 54إعداديةالقراج11327نينوىذكربهاء احمد حسير

55إعداديةالقراج11327نينوىذكراحمد طالل عاكوب286519

56إعداديةالقراج11327نينوىذكرمحمد رشيد يونس392666

57إعداديةالقراج11327نينوىذكرمروان صالح عزيز393004

ى286516 58إعداديةالقراج11327نينوىذكرسفيان سلطان حسير

59إعداديةالقراج11327نينوىذكرسداد طالل عاكوب286513

60إعداديةالقراج11327نينوىذكرظافر محمود عويد559979

61إعداديةالقراج11327نينوىذكرهمام عبدالمالك محمد392787

62إعداديةالقراج11327نينوىذكراحمد طه احمد527203

63إعداديةالقراج11327نينوىذكرعبدالقادر ابراهيم محمد392642

64إعداديةالقراج11327نينوىذكرامجد طالل عاكوب286515

65إعداديةالقراج11327نينوىذكرخالد وليد عاكوب446447

66إعداديةالقراج11327نينوىذكرسالم عبد شهيد392709

67إعداديةالقراج11327نينوىذكرسعد محمود صالح392927

68إعداديةالقراج11327نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد392758

ى توفيق286490 69إعداديةالقراج11327نينوىذكربشدار حسير

70إعداديةالقراج11327نينوىذكرعبدالرحمن ادريس يونس392609

71إعداديةالقراج11327نينوىذكرليث سالم علي392943

72إعداديةالقراج11327نينوىذكرمثنى عمار حمود538405

73إعداديةالقراج11327نينوىذكرعلي يونس علي286458

74إعداديةالقراج11327نينوىذكرنجاح حسن احمد559974

ى احمد يوسف521092 75إعداديةالقراج11327نينوىذكرياسير

76إعداديةالقراج11327نينوىذكرمحمد جاسم حمد446445

77إعداديةالقراج11327نينوىذكرلؤي عبدالسالم يونس392802

78إعداديةالقراج11327نينوىذكرفتحي محمود محمد446440

79إعداديةالقراج11327نينوىذكرعبداللطيف علي احمد446442

80إعداديةالقراج11327نينوىذكراحمد رمضان عبدهللا392751

81إعداديةالقراج11327نينوىذكرعمر عبدالرزاق محمود392815

82إعداديةالقراج11327نينوىذكرسيف عطية علي393068

83إعداديةالقراج11327نينوىذكرمحمد ماجد صالح558112

84إعداديةالقراج11327نينوىذكرعبدهللا عثمان جميل286473

85إعداديةالقراج11327نينوىذكراحمد محمد عزيز392534

ى392566 86إعداديةالقراج11327نينوىذكربراء احمد حسير



87إعداديةالقراج11327نينوىذكرسعد عمار حمود286463

88إعداديةالقراج11327نينوىذكرسعد ادريس يونس392589

89إعداديةالقراج11327نينوىذكرحسام وليد عاكوب521094

90دبلومالقراج11327نينوىذكرشهاب قادر حمادي392622

91إعداديةالقراج11327نينوىذكرسليمان اسماعيل علي286495

1بكالوريوسالقراج11327نينوىأننىضح باسم محمود392025

2إعداديةالقراج11327نينوىأننىدلخوش عباس عبدهللا521101

يف526113 1بكالوريوسالقراج11327نينوىأننىكامله حمد شر

2بكالوريوسالقراج11327نينوىأننىمنال ابراهيم محمد393122

3بكالوريوسالقراج11327نينوىأننىبيخال جمال جالل521088

4بكالوريوسالقراج11327نينوىأننىزينة اكرم صاير286406

5بكالوريوسالقراج11327نينوىأننىسازان نجمالدين محمد286445

ى محمد540553 6بكالوريوسالقراج11327نينوىأننىبيمان محمدامير

ى نجم الدين محمد286409 7بكالوريوسالقراج11327نينوىأننىافير

8دبلومالقراج11327نينوىأننىريزنة دياري مجيد286415

9دبلومالقراج11327نينوىأننىرخسار جاسم محمد529188

10دبلومالقراج11327نينوىأننىدنيا همزة محمد286441

11دبلومالقراج11327نينوىأننىريدين نوري محمد286499

12إعداديةالقراج11327نينوىأننىدرخشان همزة محمد286412

ى521089 13إعداديةالقراج11327نينوىأننىبيان سلطان حسير

ى286457 14إعداديةالقراج11327نينوىأننىنجالء احمد حسير

15إعداديةالقراج11327نينوىأننىفاطمة رمضان محمد393106

ى286451 16إعداديةالقراج11327نينوىأننىصفاء احمد حسير

17إعداديةالقراج11327نينوىأننىشيواز عثمان صالح392523

18إعداديةالقراج11327نينوىأننىشلير صباح جميل393091

1ماجستيرالكلك11328نينوىذكرزيد علي عزيز467614

2ماجستيرالكلك11328نينوىذكرجمال خليل عبدالقادر153710

3بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرنايف سالم يونس478204

4بكالوريوسالكلك11328نينوىذكريوهان سالم هرمز153812

5بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرعلي غريب يونس153837

6بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرمهدي سعدي سعيد478192

7بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرنصير اسحق بهنام153733

8بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرفتحي خليل عبدالقادر515944

9بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرسعد خليل عبدالقادر512128

10بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرماهر احمد عزت478198

ى478195 11بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرعلي فيصل امير

12بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرسام صبحي ميخائيل478210

13بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرليث عزالدين اسماعيل153443

14بكالوريوسالكلك11328نينوىذكررامي صديق شمعون153922

15بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرلوران وليد صليوة467612

ي467606
16دبلومالكلك11328نينوىذكررائد توما من 

17دبلومالكلك11328نينوىذكراحمد صالح احمد153869

ي153899
18دبلومالكلك11328نينوىذكرعدي يوسف من 

19دبلومالكلك11328نينوىذكرفيصل عبدهللا حمزة467615

20دبلومالكلك11328نينوىذكرجوفيال جورج شمعون467676

21دبلومالكلك11328نينوىذكرحمزة سليمان فرحان478207

22دبلومالكلك11328نينوىذكرفرنس سامي داود467619

23إعداديةالكلك11328نينوىذكرنشوان شاكر شابا153601

ى478188 24إعداديةالكلك11328نينوىذكرمحمد فيصل امير

1بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرمخلص حازم حمزة467640



ائيل154181 2بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرفادي يوسف جير

ى152728 ى صالح حسير 3بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرحسير

4بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرطه محي الدين قنير478174

ي رعد قرياقوس152864
5بكالوريوسالكلك11328نينوىذكررونى

ى موفق عبدهللا152823 6بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرحنير

7بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرزين العابدين قاسم طه153108

8بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرمحمد يحنر مسيب305071

9بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرسيف يحنر مسيب304979

10بكالوريوسالكلك11328نينوىذكربدر موفق عبدهللا152800

11بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرعلي سليمان فرحان153231

12بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرعدنان خليل عبدالقادر467653

13بكالوريوسالكلك11328نينوىذكراركان حازم جاسم152605

14بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرمحمد جرجيس كريم152756

15بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرارسالن كمال يونس467643

16بكالوريوسالكلك11328نينوىذكراحسان فاضل سالم467642

17بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرابيل هائل بدري153293

ون زاهر بطرس152923 18بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرمير

اك موسيس اريتون538545 19بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرشير

20بكالوريوسالكلك11328نينوىذكراحمد عبدالهادي علي153157

21بكالوريوسالكلك11328نينوىذكريونس عبدالكريم محمد467682

22بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرقاسم محمد زكر478217

23بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرليث جرجيس كريم467716

24بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرمصطفى مهدي عزيز478214

25بكالوريوسالكلك11328نينوىذكريونس عباس حسن478223

26بكالوريوسالكلك11328نينوىذكرايدن عبد منصور467669

27دبلومالكلك11328نينوىذكركيالن محمد عبدهللا152626

28دبلومالكلك11328نينوىذكران نضت اسحق154012

ي513652
ى عمانوئيل من  29دبلومالكلك11328نينوىذكررنير

ي بطرس153029 30دبلومالكلك11328نينوىذكرانس صير

31دبلومالكلك11328نينوىذكرمنذر شهاب كريم152707

32إعداديةالكلك11328نينوىذكراحمد حازم وعدهللا467729

33إعداديةالكلك11328نينوىذكرعباس جاسم محمد513632

34إعداديةالكلك11328نينوىذكرسجاد جمعة اسماعيل467726

35إعداديةالكلك11328نينوىذكرعباس احمد صالح467700

36إعداديةالكلك11328نينوىذكرريان عدنان وعدهللا467734

37إعداديةالكلك11328نينوىذكرمحمد جمعة اسماعيل547100

38إعداديةالكلك11328نينوىذكرمحمد سعدي سعيد481146

ى حسيب465729 39إعداديةالكلك11328نينوىذكريونس حسير

ي بطرس153082 40إعداديةالكلك11328نينوىذكرزياد صير

41إعداديةالكلك11328نينوىذكرارسان عبدالكريم شمعون467707

42إعداديةالكلك11328نينوىذكرداود حكمت داود152687

43إعداديةالكلك11328نينوىذكررائد نزار يوشوع467702

44إعداديةالكلك11328نينوىذكرعبدهللا جرجيس كريم152778

45إعداديةالكلك11328نينوىذكركاظم فيصل عبدهللا152522

46إعداديةالكلك11328نينوىذكرايمن بيي  ابلحد494469

47إعداديةالكلك11328نينوىذكرعلي عبدالكريم عبداللطيف467672

48إعداديةالكلك11328نينوىذكرمنتظر عبدالجبار فاضل481141

ى467662 49إعداديةالكلك11328نينوىذكرعامر صدام حسير

50إعداديةالكلك11328نينوىذكرجاك جورج يعقوب547096

51إعداديةالكلك11328نينوىذكرمنذر شاكر توفيق467679



52إعداديةالكلك11328نينوىذكرحسن ميثم حيدر481151

53إعداديةالكلك11328نينوىذكريونس اسعد يونس467668

54إعداديةالكلك11328نينوىذكرعلي خليل عبدالقادر467655

55إعداديةالكلك11328نينوىذكرابراهيم مختار صالح152509

56إعداديةالكلك11328نينوىذكرطيف رعد اسطيفانوس547104

57إعداديةالكلك11328نينوىذكرشهم نجاح جميل481148

ى فيصل عبدهللا152668 58إعداديةالكلك11328نينوىذكرحسير

59إعداديةالكلك11328نينوىذكرنور عالء لويس467659

60إعداديةالكلك11328نينوىذكرمحمد فارس صالح467646

61إعداديةالكلك11328نينوىذكرعبدالعزيز فخري عزيز467704

62إعداديةالكلك11328نينوىذكرحيدر حسن طالب467645

63إعداديةالكلك11328نينوىذكرعبدالناض يعرب خضى467650

64إعداديةالكلك11328نينوىذكرمنتض يعرب خضى467667

65إعداديةالكلك11328نينوىذكرعلي موفق عبدهللا467711

66إعداديةالكلك11328نينوىذكرعلي سعدي سعيد494465

ي547109
 
67إعداديةالكلك11328نينوىذكرعلي محمد عبدالباق

68إعداديةالكلك11328نينوىذكرمحمد عارف عبدالقادر467685

69دبلومالكلك11328نينوىذكرحنا حنا منصور152881

70دبلومالكلك11328نينوىذكرريان محمد زكر478220

71دبلومالكلك11328نينوىذكرموفق عبدهللا حمزة152845

72دبلومالكلك11328نينوىذكرهاشم حازم حمزة467639

73إعداديةالكلك11328نينوىذكرانور علي خضى481144

عالء زينل علي467617
1بكالوريوسالكلك11328نينوىأننى

2إعداديةالكلك11328نينوىأننىغنيمة داؤد سليمان547146

3إعداديةالكلك11328نينوىأننىانوار شمعون الياس481139

4إعداديةالكلك11328نينوىأننىوسن انوش شيت478184

5إعداديةالكلك11328نينوىأننىرجاء خضى جرجيس462309

6إعداديةالكلك11328نينوىأننىسهيلة مرزينو عبودي153945

1بكالوريوسالكلك11328نينوىأننىمارين اسعد يونس153964

2بكالوريوسالكلك11328نينوىأننىكرستينا زاهر بطرس154057

3بكالوريوسالكلك11328نينوىأننىرغد نزار يوشوع467738

4بكالوريوسالكلك11328نينوىأننىاشجان عبدالكريم شمعون547130

5بكالوريوسالكلك11328نينوىأننىوسام احمد عزت554282

6دبلومالكلك11328نينوىأننىناريمان كريم حنا547121

ة رمزي صليوة154118 7دبلومالكلك11328نينوىأننىفير

ي بطرس154038 8دبلومالكلك11328نينوىأننىرجاء صير

ي547132
ال توفيق من  9إعداديةالكلك11328نينوىأننىمير

10إعداديةالكلك11328نينوىأننىافنان عبدالكريم شمعون467632

ى بطرس سليمان467629 11إعداديةالكلك11328نينوىأننىسوالير

12إعداديةالكلك11328نينوىأننىريتا عالء لويس467637

13إعداديةالكلك11328نينوىأننىمريم شاكر ايشوع467627

14إعداديةالكلك11328نينوىأننىفان نجيب بولص467635

15إعداديةالكلك11328نينوىأننىفادية نشوان شاكر467638

16إعداديةالكلك11328نينوىأننىتمارا رعد اسطيفانوس154094

17إعداديةالكلك11328نينوىأننىكاترين سلوان اسطيفانوس547125

18بكالوريوسالكلك11328نينوىأننىذكرى بطرس سلمان467623

19إعداديةالكلك11328نينوىأننىميسم رمزي ايشوع547138

ى محمد543546 1دكتوراهفايدة21329نينوىذكررماح حسير

2ماجستيرفايدة21329نينوىذكرسالم عبدالرحمن فتحي267445

3بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعالء عامر ابراهيم471512



4بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعبد سليمان احمد471903

5بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرسالم اسماعيل طيب502403

6بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرسمير احمد علي468176

ي472068 7بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعلي حسن حاجر

8بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرخالد جمال محمدرشيد267481

9بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعادل يوسف يعقوب267473

10بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرماجد محمد اسماعيل267419

11بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمحمد هاشم يونس472546

12بكالوريوسفايدة21329نينوىذكراحمد بالل عرب267427

13بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرادريس رشيد الياس484107

14بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرنوفل عبدالقادر الياس472080

15بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرنشوان عبدالقادر خليل267425

16بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرزهير زيا اصليوا554622

17بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرزهير مراد ابراهيم471430

18بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمحمد اسماعيل طيب468160

19بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرفراس محمد فتحي267455

20بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرفتحي يونس ذنون472554

21بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرحسام احمد بالل471136

22بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعالء عبدالكريم احمد267451

ى صالح468170 23بكالوريوسفايدة21329نينوىذكراحسان حسير

ف محمود محمد554644 24بكالوريوسفايدة21329نينوىذكراشر

25بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرزيد رمضان يونس543549

26بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرادريس عادل حسن472569

27بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرخليل رمضان خليل267443

28بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرنض محمود محمد267414

29بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرميش ظاهر يونس267447

30بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمحمود علي محمود267408

31بكالوريوسفايدة21329نينوىذكررائد محمد زيدان267422

32بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمحمد ادريس عثمان472541

33بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعبدالحكيم خليل احمد471179

34بكالوريوسفايدة21329نينوىذكراحمد جميل جمعة267407

35بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعبدهللا عبداللطيف خضى267488

36بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعمر عبدالباسط ابراهيم267430

37بكالوريوسفايدة21329نينوىذكروليد خالد عسكر484109

38بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعماد محسن رشاد267478

39بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرخضير محمد محمود267404

40بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرصديق محمد احمد543542

41بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعمر يونس صالح267426

42بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرنزار عبداللطيف ناض468165

43بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرلؤي محمد محمود267486

44بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرسفيان محمد جاسم472133

ى حسن سعيد267490 45دبلومفايدة21329نينوىذكرلزكير

46دبلومفايدة21329نينوىذكرمحمود طه محمود468163

47دبلومفايدة21329نينوىذكرحميد قاسم خالد468175

48دبلومفايدة21329نينوىذكراسعد جميل عثمان525037

49دبلومفايدة21329نينوىذكروليد خالد يونس267417

50دبلومفايدة21329نينوىذكرعالء احمد ابراهيم471589

51دبلومفايدة21329نينوىذكرعبدالعزيز سالم عبدهللا267467

52دبلومفايدة21329نينوىذكرعقيل اسماعيل بركات267437

53دبلومفايدة21329نينوىذكرراغب احمد محمود267450



54دبلومفايدة21329نينوىذكرصالح عبدالباسط ابراهيم525791

55دبلومفايدة21329نينوىذكرنزار بلو مطرود468173

56إعداديةفايدة21329نينوىذكردلدار حسن احمد543552

57إعداديةفايدة21329نينوىذكراسماعيل بركات سمو267441

58إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمدسليبم خورشيد سعيد543555

59إعداديةفايدة21329نينوىذكرسليم فتاح محمود267435

60إعداديةفايدة21329نينوىذكرادريس مصطفى احمد267433

ي471342 61إعداديةفايدة21329نينوىذكرشوان فريد حاجر

62إعداديةفايدة21329نينوىذكرحامد ابراهيم محمد543545

ى267401 63إعداديةفايدة21329نينوىذكرطارق علي لزكير

64إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد محمد كامل484123

65إعداديةفايدة21329نينوىذكربهزاد محمود عبدالقادر554620

66إعداديةفايدة21329نينوىذكرفارس ابراهيم حسن472593

1بكالوريوسفايدة21329نينوىذكروسام صالح عفدو468229

2بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرراكان محمد جاسم471837

3بكالوريوسفايدة21329نينوىذكراحمد صالح رمضان499070

4بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمؤيد خليل حسن471166

5بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرطارق محمود فاضل543528

6بكالوريوسفايدة21329نينوىذكريوسف خالد جاويش267541

7بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرريان هادي عباس526114

8بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعبدالحميد خليل حسن472581

ى عبدالعزيز احمد267554 9بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمحمدامير

10بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمهند عامر ابراهيم267538

11بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرهيثم جاسم محمد468256

12بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرحسن علي عبد267547

13بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرشاخوان سعيد بدل472494

14بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرحكمت جواد محمود468189

ى471048 15بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعماد جمعة حسير

16بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرصالح فيصل علي267548

17بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعمر محمود محمد536423

ى267549 18بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرسالم سالم حسير

19بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرزينل نذير عبد468193

20بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرتيسير هيثم فريق267546

ى صالح267528 21بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرسعيد حسير

ى267537 22بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرقضي صالح حسير

ي267534 23بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمهدي صالح ححر

24بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرنيدار مصطفى احمد470919

25بكالوريوسفايدة21329نينوىذكروليد خالد مطر267498

26بكالوريوسفايدة21329نينوىذكررعد احمد جليل468185

27بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعادل جاسم محمد543527

ي سليمان267497 وان صير 28بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرشير

29بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرعبدالرحمن صالح فتاح267503

30بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرارشد محمود نزال471224

31بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمشعان ابراهيم صالح502181

32بكالوريوسفايدة21329نينوىذكراحمد عواد احمد267513

33بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرحاتم ابراهيم صالح554641

34بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمامون عبدالعزيز احمد468252

35بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمحمد عبدالعزيز خليل267510

يف468186 36بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرايمن سعيد شر

ي عبد554624 37بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرسمير صير



38بكالوريوسفايدة21329نينوىذكررضوان اسماعيل عمر267517

ى نافع احمد468265 39بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرحسير

40بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرمهند محمود محمد471114

41بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرسعد محمد صالح471041

ى471104 42بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرفتحي يوسف حسير

43دبلومفايدة21329نينوىذكراحمد الياس شاهر484120

44دبلومفايدة21329نينوىذكرايمن عبدالعزيز احمد267552

45دبلومفايدة21329نينوىذكرمروان خدر علي267555

ى صالح503923 46دبلومفايدة21329نينوىذكرعامر حسير

47دبلومفايدة21329نينوىذكرمحمد حسن عبدهللا267515

ى468283 48دبلومفايدة21329نينوىذكراحمد محمود حسير

49دبلومفايدة21329نينوىذكرمحمد ظاهر يونس267545

50دبلومفايدة21329نينوىذكرمحمود خليل عبدهللا267524

ى محمد471333 51دبلومفايدة21329نينوىذكرعالء حسير

52دبلومفايدة21329نينوىذكرمحي الدين خالد محي الدين470943

53دبلومفايدة21329نينوىذكرقاسم محمد صالح267531

54دبلومفايدة21329نينوىذكرعلي بديع عيىس468238

55دبلومفايدة21329نينوىذكرخالد مجيد علي468235

56دبلومفايدة21329نينوىذكرمحمد عبدالكريم يوسف494181

57إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد رمزي حبيب468182

58إعداديةفايدة21329نينوىذكروليد خالد نوري468233

59إعداديةفايدة21329نينوىذكرصالح محمود احمد468260

60إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد احمد طه267523

61إعداديةفايدة21329نينوىذكرفرحان خضى احمدي468209

62إعداديةفايدة21329نينوىذكرئه لند خليل ابراهيم538433

63إعداديةفايدة21329نينوىذكرابراهيم فارس مرزا471123

64إعداديةفايدة21329نينوىذكرعلي صالح محمد554640

65إعداديةفايدة21329نينوىذكرسيف غازي احمد471153

ى468183 66إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد نشوان حسير

67إعداديةفايدة21329نينوىذكربشار زكي حسن267506

68إعداديةفايدة21329نينوىذكريونس محمد مصطفى540251

69إعداديةفايدة21329نينوىذكرزمن حسن خالد543521

70إعداديةفايدة21329نينوىذكرمهند طالب محمد543537

71إعداديةفايدة21329نينوىذكرليث احمد نزال468222

72إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمود الياس شاهر484117

73إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد عبدالقادر محمود468248

74إعداديةفايدة21329نينوىذكربيار محمد سعيد468270

75إعداديةفايدة21329نينوىذكرقبس فارس يونس472560

76إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد رمزي يونس543511

77إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد عبدهللا محمد468178

ى حسن538435 78إعداديةفايدة21329نينوىذكرعماد حسير

79إعداديةفايدة21329نينوىذكركاروان عادل مصطفى267502

80إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد عصمت صالح543538

81إعداديةفايدة21329نينوىذكرنواف سعيد احمد267533

ى554636 82إعداديةفايدة21329نينوىذكرعماد اكرم حسير

83إعداديةفايدة21329نينوىذكرفؤاد سالم احمد470936

84إعداديةفايدة21329نينوىذكرعبدهللا محمد صالح468200

85إعداديةفايدة21329نينوىذكرفائز صباح علي541237

86إعداديةفايدة21329نينوىذكرابراهيم محمود احمد468214

87إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد صالح احمد494940



88إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد عبدالكريم ناض543526

89إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد ابراهيم ذنون538275

90إعداديةفايدة21329نينوىذكرمصعب محمد خليل524716

91إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد محمود احمد468218

92إعداديةفايدة21329نينوىذكرمصطفى ظاهر يونس468206

93إعداديةفايدة21329نينوىذكرحسن دلدار حسن538439

94إعداديةفايدة21329نينوىذكرسعدون ناجح سعدون267511

95إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد حازم محمد471147

96إعداديةفايدة21329نينوىذكريونس محمود حسن468244

97إعداديةفايدة21329نينوىذكربالل احمد بالل267508

98إعداديةفايدة21329نينوىذكرعبدهللا احمد حسن468180

99إعداديةفايدة21329نينوىذكرناض عبدالكريم ناض543533

ى468197 100إعداديةفايدة21329نينوىذكربارق نشوان حسير

101إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد خالد سعدون543518

102إعداديةفايدة21329نينوىذكرعلي عبدالقادر عبدهللا471122

103إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد حافظ صالح538277

104إعداديةفايدة21329نينوىذكراسماعيل حبش صالح470929

105إعداديةفايدة21329نينوىذكرادهام يونس صالح471946

106إعداديةفايدة21329نينوىذكرعدنان محمد جاسم538278

107إعداديةفايدة21329نينوىذكرايمن اسماعيل عادل468241

108إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد جميل حمعه543523

109إعداديةفايدة21329نينوىذكردانه ر دلدار حسن538444

110إعداديةفايدة21329نينوىذكرهفال عادل مصطفى543509

111إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد علي عبد543508

112إعداديةفايدة21329نينوىذكرعماد احمد عمر267521

113إعداديةفايدة21329نينوىذكرمحمد جاسم ابراهيم267544

114إعداديةفايدة21329نينوىذكرليث احمد جاسم468211

115إعداديةفايدة21329نينوىذكريونس صالح محمد554638

116إعداديةفايدة21329نينوىذكراحمد وعد فرمان267542

117إعداديةفايدة21329نينوىذكريوسف مصطفى محمد267518

118إعداديةفايدة21329نينوىذكرابراهيم عطوان محمد554645

119بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرجاسم شكر محمدطاهر484112

ى محمد زيدان267501 120بكالوريوسفايدة21329نينوىذكرحسير

121دبلومفايدة21329نينوىذكرخالد سعدون اسماعيل267493

ى267495 122دبلومفايدة21329نينوىذكراحمد جليل حسير

ى يونس471091 123إعداديةفايدة21329نينوىذكرراكان ياسير

ى صالح468167 1ماجستيرفايدة21329نينوىأننىايهان حسير

2دبلوم عاليفايدة21329نينوىأننىنور ابراهيم سلمان502171

3بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىاسماء احمد محمود472589

4بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىبان منير حامد267557

5بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىروناهي محمود سليمان468291

6بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىخديجة رمزي احمد471268

7بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىاخالص فيصل عبدهللا267556

8بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىايمان عبدالعزيز احمد267567

9دبلومفايدة21329نينوىأننىجيهان كمال اسماعيل504259

10دبلومفايدة21329نينوىأننىايمان سليم فتاح468286

ي267560 11دبلومفايدة21329نينوىأننىزيان سعيد حاجر

12دبلومفايدة21329نينوىأننىرسل عماد طه267562

ي مروان554631
13إعداديةفايدة21329نينوىأننىفوزية مشخن 

وز محمد غفار471252 14إعداديةفايدة21329نينوىأننىفير



ين عبدالقادر خليل267569 15إعداديةفايدة21329نينوىأننىشير

1ماجستيرفايدة21329نينوىأننىليالف دشوار محمد502284

2بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىاسيا احمد محمود471143

ى541233 3بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىشيماء هاشم امير

4بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىفرح حابس علي468153

5بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىرنا خالد اسماعيل538427

6بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىاشاء احمد بالل267370

7بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىشور خضى عثمان471098

8بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىدعاء جادر يحنر502259

عايشه فيصل علي468134
9بكالوريوسفايدة21329نينوىأننى

10بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىمريم احمد محمود267353

رؤى جاسم محمدعلي471163
11بكالوريوسفايدة21329نينوىأننى

ى267344 12بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىسناء عبدالقادر امير

ى صالح468156 13بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىهبه حسير

يف267319 14بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىدالل سعد شر

يف267327 15بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىايمان سعيد شر

16بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىزيان عادل مصطفى267391

اسماء محمود علي267296
17بكالوريوسفايدة21329نينوىأننى

18بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىكلستان كمال اسماعيل504350

19بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىاحالم حسن احمد468143

20بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىتركيه محمد محمود267356

ى ابراهيم267397 21بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىامل حسير

22بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىدالل رمضان يونس267368

23بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىاالء يونس فتحي267347

24بكالوريوسفايدة21329نينوىأننىفيان عادل مصطفى267301

25دبلومفايدة21329نينوىأننىخلود خالد هادي267398

26دبلومفايدة21329نينوىأننىامل حبش بالل267363

ى ابراهيم267388 27دبلومفايدة21329نينوىأننىلندا حسير

28دبلومفايدة21329نينوىأننىنارين عبدالعزيز محمدسليم471203

29دبلومفايدة21329نينوىأننىاالء يونس محمد267335

ى محمدرشيد267332 ى تحسير 30دبلومفايدة21329نينوىأننىسولير

 علي554646
ى 31دبلومفايدة21329نينوىأننىزوزان حسير

مروة جاسم محمدعلي472527
32دبلومفايدة21329نينوىأننى

33دبلومفايدة21329نينوىأننىشيالن عباس شمس الدين267322

34دبلومفايدة21329نينوىأننىسارة رمزي يونس554407

35دبلومفايدة21329نينوىأننىشيماء سليمان عمر502314

ى جمال صالح554628 36دبلومفايدة21329نينوىأننىافير

ى267359 37دبلومفايدة21329نينوىأننىيشى محمود حسير

38دبلومفايدة21329نينوىأننىندى شكر محمود267309

ي468146 ي حاجر 39دبلومفايدة21329نينوىأننىاخالص صير

40دبلومفايدة21329نينوىأننىشذى شكر محمود267304

ى كمو عمر471109 41دبلومفايدة21329نينوىأننىلوبير

يفان كمال اسماعيل504262 42إعداديةفايدة21329نينوىأننىبير

43إعداديةفايدة21329نينوىأننىبارين جعفر محمدسليم540589

44إعداديةفايدة21329نينوىأننىاالء جمال صالح554626

45إعداديةفايدة21329نينوىأننىشاناز ابراهيم اسماعيل468159

46إعداديةفايدة21329نينوىأننىحسناء جعفر محمد سليم540587

47إعداديةفايدة21329نينوىأننىشهد شهاب احمد554621

48إعداديةفايدة21329نينوىأننىندى محمد حبش471580

ى حسن538434 49إعداديةفايدة21329نينوىأننىزوزان حسير



50إعداديةفايدة21329نينوىأننىمها نذير عبد484124

51إعداديةفايدة21329نينوىأننىفيان غازي احمد541234

ين عبدهللا احمد502274 52إعداديةفايدة21329نينوىأننىشر

53إعداديةفايدة21329نينوىأننىشيماء عبدالقادر محمود267330

54إعداديةفايدة21329نينوىأننىرحمه اسماعيل رستم538273

ى عبدالقادر محمود267381 55إعداديةفايدة21329نينوىأننىهيلير

56إعداديةفايدة21329نينوىأننىمنى جاسم محمد543534

57إعداديةفايدة21329نينوىأننىابتسام محمود احمد468151

58إعداديةفايدة21329نينوىأننىسندس حبش كمال267374

59إعداديةفايدة21329نينوىأننىبفرين ابراهيم فتاح538430

60إعداديةفايدة21329نينوىأننىايمان عمر صالح468127

61إعداديةفايدة21329نينوىأننىتارا عمادالدين خالد468139

62إعداديةفايدة21329نينوىأننىشيالن جعفر عرب543558

63إعداديةفايدة21329نينوىأننىدنيا حسن خالد543561

64إعداديةفايدة21329نينوىأننىناديه يونس توفيق541235

65إعداديةفايدة21329نينوىأننىفرح محمد جاسم538271

66إعداديةفايدة21329نينوىأننىايمان يونس فتحي267338

67إعداديةفايدة21329نينوىأننىشيالن كمال اسماعيل504257

68إعداديةفايدة21329نينوىأننىزينه حبش ابراهيم554625

69إعداديةفايدة21329نينوىأننىدالل احمد خضى267350

70إعداديةفايدة21329نينوىأننىماجده طه صالح267394

71إعداديةفايدة21329نينوىأننىايناس عبدالعزيز احمد543557

72إعداديةفايدة21329نينوىأننىبارين جعفر عرب543559

ى محمد496503 73إعداديةفايدة21329نينوىأننىوسيلة حسير

ي فلح267315 74إعداديةفايدة21329نينوىأننىرحاب خير

ليل احمد علي471935
75بكالوريوسفايدة21329نينوىأننى

76دبلومفايدة21329نينوىأننىانوار وعدهللا داؤد468148

 علي471896
ى 77إعداديةفايدة21329نينوىأننىنشين حسير

78إعداديةفايدة21329نينوىأننىشعوب عبدالقادر عثمان468224

79إعداديةفايدة21329نينوىأننىناهدة يونس قاسم554402

ى خمو251704 1ماجستيرالشيخان21331نينوىذكرعادل شاهير

2بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرخالد محمد سليمان309356

3بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرماجد جندي مجيد309359

4بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرنوري عزيز محمد309245

5بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرعمار عباس حسن309286

ي251730 6بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرفرحان حمو حاجر

7بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرعبدالحميد مجيد ابراهيم309273

8بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكروليد درويش حيدر309387

9بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرعزيز عبدهللا صالح561774

ى حمد251720 10بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرحمد حسير

11بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرمحمد علي حمو388955

12بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرنشوان فرحان خلف398178

وان هاشم جاسم309240 13بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرشير

ى251691 14بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرجالل جميل ياسير

15بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرجمال اسماعيل عزيز309362

16بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرادريس انور بازيد309414

17بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرقيوم بازيد محمد478701

18بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرلقمان سليمان محمود507212

19بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكررزكار حسن محمد309235

20بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكراكرم خليل خلو309398



ى398124 21بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرجمال جميل ياسير

22بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكردلوفان طه عبدهللا397970

23بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرسعيد عيىس احمد309340

24بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرهوزان ابراهيم محمد251693

25بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرمازن فرحان خلف398164

26بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكررمضان ابراهيم محمد388962

هللا عبدهللا محمد309280 27بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرخير

28بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرهوار يونس عبدهللا398135

29بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرزياد غفور صديق251707

30بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرفؤاد محمد سعيد251739

31بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرنيوار نادر احمد309352

32بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكريونس محمد عثمان251702

ي سعيد309271 33دبلومالشيخان21331نينوىذكرمحمد ننر

ي309278 34دبلومالشيخان21331نينوىذكرعارف مجيد صير

35دبلومالشيخان21331نينوىذكرازاد محمد خانو309320

ى مصطفى309366 36دبلومالشيخان21331نينوىذكرعمر امير

37دبلومالشيخان21331نينوىذكرسالم الياس مرزا309368

ي309302 38دبلومالشيخان21331نينوىذكرالياس حمو حاجر

ي251703 39دبلومالشيخان21331نينوىذكرازاد مراد حاجر

ى388967 40دبلومالشيخان21331نينوىذكربهزاد جميل ياسير

41دبلومالشيخان21331نينوىذكرماهر بابير سمو309382

ي سلو309319 42دبلومالشيخان21331نينوىذكرعيىس ححر

43دبلومالشيخان21331نينوىذكرمحمد احمد تيمور251732

44دبلومالشيخان21331نينوىذكرعامر عاصم عمر388845

45دبلومالشيخان21331نينوىذكرزياد اسعد طه388821

ى309326 46إعداديةالشيخان21331نينوىذكرادريس محمد امير

47إعداديةالشيخان21331نينوىذكراركان درويش سليمان540137

48إعداديةالشيخان21331نينوىذكركرم محمد سعيد309288

49إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمصطفى حسن يونس309237

50إعداديةالشيخان21331نينوىذكرجاسم محمد عبدهللا309256

51إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمحمود بابير سمو251735

ى محمد526939 52إعداديةالشيخان21331نينوىذكرنكتل ياسير

ى309220 1بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكراالن خالت حسير

ي251723
 
2بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكراركان لطيف جوق

3بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرازاد حسن طاهر251701

وان كرم محمد495163 4بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرشير

5بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرعمر جمال حسن309335

6بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرسامي محمدحسن مىمي398240

7بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرنعمت جالل جرجيس388949

8بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرمازن عبدالواحد حسن251689

ى478713 9بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرماهر حازم امير

10بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكردلير احمد محمد555619

11بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرسوران عبدالعزيز صالح481298

12بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرمحمدنجمان احمد يونس388977

13بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكردلوفان جالل جرجيس478731

14بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرسالم قاسم عبدالرحمن561732

ى507926 ى حازم امير 15بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكربنكير

16بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرنيجروان اسكندر عمر251721

ى309242 17بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرعلي عزيز امير

ى محمد478744 18بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرعلي حسير



19بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرشكار يونس عبدالعزيز251698

20بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرصالح الدين شهاب احمد309388

21بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرسعد عبدالحميد مجيد309272

ي تمر309403 22بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرجالل خير

ى صالح388835 23بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكراراس محمدامير

24بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكررامي رشو كرتان309402

25بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرحكيم حسن سليمان398034

26بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكراسماعيل عبدهللا عبدالرحمن526923

27بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكررسن طه عبدهللا398230

ي تمر309407 28بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرسالم خير

29بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكريوسف طاهر احمد309410

ى محمدصالح يحنر479332 30بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرياسير

31بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرسكفان عبدهللا رشيد251697

32بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرالن ادريس محمود309393

ى388865 33بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرمروان طاهر امير

34بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرشدار نايف محمدحسن540666

35بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرهيثم عبدالرحمن محمدفائق484175

36بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكراسماعيل جالل جرجيس388944

 علي309247
ى 37بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكربسام حسير

38بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرقحطان محمد مرعي481294

39دبلومالشيخان21331نينوىذكرجاسم محمد جاسم309412

40دبلومالشيخان21331نينوىذكررفعت جالل جرجيس561736

41دبلومالشيخان21331نينوىذكركاروان طه عبدهللا398196

42دبلومالشيخان21331نينوىذكردلوفان رشيد الياس309323

ى309419 ى جعفر حسير 43دبلومالشيخان21331نينوىذكرحسير

44دبلومالشيخان21331نينوىذكرهكار ابراهيم مصطفى388911

45دبلومالشيخان21331نينوىذكرنيجرفان الزم خضى309266

46دبلومالشيخان21331نينوىذكرمحمد غازي علي515080

47دبلومالشيخان21331نينوىذكربارزان اسكندر عمر309347

48دبلومالشيخان21331نينوىذكرعامر قيوم بازيد388903

49دبلومالشيخان21331نينوىذكرسالم محمدطاهر سليمان309204

50إعداديةالشيخان21331نينوىذكرعلي سعيد مصطفى555617

ى محمد388931 51إعداديةالشيخان21331نينوىذكرعلي حسير

52إعداديةالشيخان21331نينوىذكركرم بابير سمو309277

53إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمحمد خالد محمد531476

54إعداديةالشيخان21331نينوىذكرعبدالرحمن حسن عبيد479308

55إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمحمد جمال حسن388919

56إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمحمد يوسف سليمان398019

57إعداديةالشيخان21331نينوىذكرقيس زياد مرعي388875

58إعداديةالشيخان21331نينوىذكروسام محمد رشيد حميد539638

59إعداديةالشيخان21331نينوىذكررامي اكرم خلف251712

60إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمحمد ديوالي طاهر309213

61إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمحمد عبدالستار سليمان309306

ى عثمان309318 62إعداديةالشيخان21331نينوىذكرخليفة حسير

ي388970  ننر
ى 63إعداديةالشيخان21331نينوىذكردلشاد حسير

وان نيوار ابراهيم388961 64إعداديةالشيخان21331نينوىذكرسير

65إعداديةالشيخان21331نينوىذكردلوفان حسن سعيد479346

66إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمحمد يوسف محمد481290

ي251710 67إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمحمود نعمان صير

68إعداديةالشيخان21331نينوىذكرمصطفى احمد وعدهللا531473



69إعداديةالشيخان21331نينوىذكرعمار صديق محمد538270

ى عبدالستار سليمان309311 70إعداديةالشيخان21331نينوىذكرامير

71إعداديةالشيخان21331نينوىذكرعماد احمد محمد538126

ى محمد540650 72إعداديةالشيخان21331نينوىذكرسعيد ياسير

ي309325 73إعداديةالشيخان21331نينوىذكرريان نزار ححر

74إعداديةالشيخان21331نينوىذكراالن احمد محمد507184

ى309304 75بكالوريوسالشيخان21331نينوىذكرحامد حميد محمدامير

هللا محمد توفيق محمد سليم539544 76دبلومالشيخان21331نينوىذكرخير

77دبلومالشيخان21331نينوىذكرسكفان احمد خليل309216

ى سعيد مصطفى474256 78إعداديةالشيخان21331نينوىذكرحسير

1بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىفوزية خدر اسماعيل479323

2بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىلليان اكرم ابراهيم309348

3بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىسناء حميد طه478754

4بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىسهام عيدو الياس479327

5دبلومالشيخان21331نينوىأننىهفرست شدار عبدهللا538142

6دبلومالشيخان21331نينوىأننىسيير سالم سليمان561734

7دبلومالشيخان21331نينوىأننىسندس سالم صابر479339

8دبلومالشيخان21331نينوىأننىساره عزالدين محمدصالح251727

فاطمه علي محمود251699
9دبلومالشيخان21331نينوىأننى

10دبلومالشيخان21331نينوىأننىهدية شمو اوصمان398268

11دبلومالشيخان21331نينوىأننىرؤى منير محمود494507

ريزان حسن علي531475
12دبلومالشيخان21331نينوىأننى

1بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىديزين يونس عبدالعزيز251695

2بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىضح رعد محمدنذير481292

3بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىزيان فرست حسن531474

ى309372 4بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىنورهان عزيز امير

5بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىهدى بابير سمو309377

ى398111 6بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىبروين محسن حسير

ي251741
7بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىايالنا حكمت حزنى

8بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىحنان عباس محمد309276

9بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىرامية رشو كرتان309399

10بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىدنيا احمد خانو309295

11بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىايفان محمد خانو540668

ى309218 12بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىكازين جميل امير

13بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىهدى نعمان رشيد478721

14بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىدنيا ماجد جندي309355

15بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىسارة سعدي سعيد309250

و251719 ى حسن خير 16بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىبشر

17بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىديانا ماجد جندي251686

براء حسن علي309344
18بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننى

19بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىزينب احمد خانو526921

20بكالوريوسالشيخان21331نينوىأننىايمان سالم سليمان398169

21دبلومالشيخان21331نينوىأننىوزيره يونس طاهر478692

ي309380 22دبلومالشيخان21331نينوىأننىساندرا سالم حاجر

ى397997 ى محسن حسير 23دبلومالشيخان21331نينوىأننىافير

24دبلومالشيخان21331نينوىأننىصفاء احمد عبدالرحمن309385

25دبلومالشيخان21331نينوىأننىهدار مصطفى محي251705

26دبلومالشيخان21331نينوىأننىجيالن الزم خضى309262

ى صالح251724 27دبلومالشيخان21331نينوىأننىخديجة محمدامير

ي251709  ننر
ى 28دبلومالشيخان21331نينوىأننىميديا حسير



29دبلومالشيخان21331نينوىأننىفاطمه شدار عبدهللا251726

و251717 30دبلومالشيخان21331نينوىأننىسلفانة حسن خير

31دبلومالشيخان21331نينوىأننىجوان نادر احمد309224

ى عثمان309315 32دبلومالشيخان21331نينوىأننىمنى حسير

33إعداديةالشيخان21331نينوىأننىنورا نعمان رشيد561786

34إعداديةالشيخان21331نينوىأننىنشين احمد خالد309282

35إعداديةالشيخان21331نينوىأننىهند فارس احمد251722

ي251715  ننر
ى 36إعداديةالشيخان21331نينوىأننىاالء حسير

37إعداديةالشيخان21331نينوىأننىرواند جمعة جيجو251684

38إعداديةالشيخان21331نينوىأننىهالت يونس عرب561785

ي538268 39إعداديةالشيخان21331نينوىأننىجيالن عبدال حاجر

40إعداديةالشيخان21331نينوىأننىريناس جمعة جيجو309279

41إعداديةالشيخان21331نينوىأننىمروة ازاد محمد309342

ى مصطفى309260 ى امير 42إعداديةالشيخان21331نينوىأننىدلفير

43إعداديةالشيخان21331نينوىأننىنورا سليمان حسن309395

ى309417 ى جعفر حسير 44إعداديةالشيخان21331نينوىأننىهيلير

45إعداديةالشيخان21331نينوىأننىامل حسن سليمان398093

46إعداديةالشيخان21331نينوىأننىامنة جمال حسن309328

47إعداديةالشيخان21331نينوىأننىنارين سالم سليمان398253

48إعداديةالشيخان21331نينوىأننىديما ماجد جندي538266

ي538269 49إعداديةالشيخان21331نينوىأننىهيالن عبدال حاجر

وان سليمان نون307793 1ماجستيربعشيقة21332نينوىذكرسير

2ماجستيربعشيقة21332نينوىذكرريان سليمان خلف309080

3دبلوم عاليبعشيقة21332نينوىذكربسام يوسف خدر554474

4بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعصام اسماعيل ابراهيم457880

5بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسعدي اسماعيل خضير309131

6بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراسماعيل خليل اسماعيل452466

ي علي محمود458024
7بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعونى

8بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرادريس رشيد الياس307510

9بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنشوان حامد حميد309239

10بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعباس ابراهيم تيلي453010

11بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراياد عزيز محمدعلي309120

12بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمسافر طالع خدر307175

13بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنكتل زينل ذياب458194

14بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرفاضل عباس احمد309310

15بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنبيل محمد حسن554908

16بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررافد خورشيد درويش309153

17بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكركامران سليمان صادق309123

18بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرامجد خضى عزيز309222

19بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسبهان سالم عبدهللا307655

20بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرريان مال هللا حسن309113

21بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرالياس خدر حبيب307464

ي خدر307595 22بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراياد ححر

ي رشيد حسن309283 23بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرخير

24بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررافت عبدهللا حسن307671

25بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراحمد جمعة سلطان452167

ي307764 ى ححر 26بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراثير تحسير

27بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعدي جالل يوسف452652

يف309095 28بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرخزعل صديق شر

29بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي عبدهللا دخيل307797



30بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرحسن احمد داود309285

31بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرزيد محمد حسن307209

32بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراياس محمد الياس307841

33بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرناظم كاظم خضى309009

34بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرشمشوم خليل خدر307768

35بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعماد ناطق جوهر521147

ى خليل اسماعيل452768 36بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرحسير

37بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراسامة عبدهللا الياس307693

38بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكروعد خليل الياس286400

39بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرايفان فرحان رشيد307615

يف309108 40بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرانور صديق شر

ائيل457663 ائيل ودمن جير 41بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرجير

42بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسالم خليل سعيد307703

43بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعقيل جاسم فارس540149

44بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسعد مشير جوهر494742

45بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسفيان يوسف خدر309128

46بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسفيان سليم الياس309076

47بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمهند حبيب جمعة458034

48بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكركرم سلو كمشو309307

49بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرادريس محي الدين فاضل458224

50بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرهفال مجول سليم309084

51بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسفيان الياس نون309011

52بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنعمان قاسم الياس521157

53بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراندرياس الوس نايف309054

54بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرغسان جمعه سليم307608

55بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرياش عبو حسن309248

56بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكركرم مروان خدر309303

ى قيماس286508 57بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعالء حسير

58بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعباس زنيل حيدر452614

59بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنور ليث بشير457921

ان309179 60بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررامي مخلف حير

ى حسن309058 61بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكردونفان حسير

62بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرفرزي عبدالمحسن صالح309069

ى309313 63بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنواف نفيل حسير

64بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرصالح حسن سلطان307644

ى خليل309209 65بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد حسير

 علي521158
66بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعبدهللا مصطفى

67بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرخليل حمزة فتاح521145

68بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرايمن هيثم سلطان457959

69بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسهيل لقمان عباس458255

70بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي حازم علي554471

71بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرفراس دخيل جمعة307757

72بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراحمد عزيز محمود309082

73بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعدنان عامر شكري307815

74بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرامير سلمان عمر309061

75بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمسعود عبدالرحمن مصطفى494684

76بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكريونس سالم خضير309299

77دبلومبعشيقة21332نينوىذكرموفق خليل روتو309316

78دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسفيان دخيل حسن307167

79دبلومبعشيقة21332نينوىذكريحنر ذنون سليمان309101



80دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفرحان عبو حسن309236

81دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفراس الياس رشيد309173

82دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمؤيد عيدو ربيع307586

83دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعامر سالم درويش453158

84دبلومبعشيقة21332نينوىذكررافع سليمان حسن307805

85دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحامد رشيد سلو521156

86دبلومبعشيقة21332نينوىذكررضوان حازم حسن307193

ى حسن307479 87دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحسن حسير

88دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعزام عبد عزيز309217

89دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسلمان ظاهر سلمان307578

90دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفائز يوسف علي457798

91دبلومبعشيقة21332نينوىذكركنعان خدر الياس458060

92دبلومبعشيقة21332نينوىذكرنذير عني  شعبان309155

93دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمسعود مهدي سعيد309137

94دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفارس وديع خدر307683

95دبلومبعشيقة21332نينوىذكرجعفر هاشم ايوب309274

96دبلومبعشيقة21332نينوىذكرريان جميل سليمان458103

ي سعيد309098
97دبلومبعشيقة21332نينوىذكرخالد هانى

98دبلومبعشيقة21332نينوىذكرصباح حسن عيدو307837

ى سليمان307170 99دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسفيان حسير

100دبلومبعشيقة21332نينوىذكرايمن توفيق رشيد458042

101دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعصمت سمو رشو458052

102دبلومبعشيقة21332نينوىذكراميل ملكي كوركيس458092

103دبلومبعشيقة21332نينوىذكراحسان نون حسن307181

104دبلومبعشيقة21332نينوىذكرجهاد نايف علي457822

105دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسهل ليث ادو307206

ى موس309105 106دبلومبعشيقة21332نينوىذكراسامة امير

107دبلومبعشيقة21332نينوىذكروسام سالم كدي521146

ى309158 ى ياسير 108دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعبدالعزيز تحسير

109دبلومبعشيقة21332نينوىذكرميالد ميخائيل ابلحد307761

110دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمعاهد خدر مراد307216

111دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعدي خالت خضى307187

112دبلومبعشيقة21332نينوىذكرخالد نايف درويش554476

113دبلومبعشيقة21332نينوىذكراحمد محمدعلي عباس307472

114دبلومبعشيقة21332نينوىذكروليد دخيل رشيد309231

115دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفرحان خورشيد درويش309115

116دبلومبعشيقة21332نينوىذكرموعد رشيد خدر307566

117دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسفيان حمو حسن521154

118دبلومبعشيقة21332نينوىذكراياد نايف درويش309088

119دبلومبعشيقة21332نينوىذكرهفال خدر برو309085

120دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسامان عبدهللا رشيد286287

ى حسن309186 ان حسير 121دبلومبعشيقة21332نينوىذكركمير

122دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمحمد قاسم الياس307821

123دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعماد خليل الياس307408

ى حسن309021 124دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسالم حسير

ت جالل الياس307719 125دبلومبعشيقة21332نينوىذكرالير

126دبلومبعشيقة21332نينوىذكرنجم عبدالكريم حبش458205

127دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعمار نايف الياس309252

128دبلومبعشيقة21332نينوىذكرهفال الياس جمعة554867

129دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمحمد قاسم مسلم457904



130دبلومبعشيقة21332نينوىذكررود موفق نايف453227

ي حنون309165 زاد خير 131دبلومبعشيقة21332نينوىذكرخير

132دبلومبعشيقة21332نينوىذكرابراهيم قاسم عبدالرحمن309255

133دبلومبعشيقة21332نينوىذكررائد غائب سليمان307810

134دبلومبعشيقة21332نينوىذكرنبهان فرحان نايف307492

135دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحسن دخيل حسن309028

136دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسلوان حازم سعيد521118

137دبلومبعشيقة21332نينوىذكربرزان عادل فاضل309229

138دبلومبعشيقة21332نينوىذكروديع فارس وديع452180

139دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسامان خالد عبدال452159

140دبلومبعشيقة21332نينوىذكروسيم الياس حسو457927

141دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحسن محمود داود307626

142دبلومبعشيقة21332نينوىذكرناض غانم حيدر309183

143دبلومبعشيقة21332نينوىذكرليث خزعل صديق309091

144دبلومبعشيقة21332نينوىذكرزويد خضى جمعة307801

145دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحسن محمد حسن309291

146دبلومبعشيقة21332نينوىذكريوسف عبدالجليل سعيد501260

147دبلومبعشيقة21332نينوىذكراواس فالح حسن540140

148دبلومبعشيقة21332نينوىذكرايمن حنا صموئيل496886

149دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعادل ابراهيم تيلي309225

ى307485 150إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمويد خليل امير

151إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرلقمان يوسف كنوص309259

152إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرصائب خليل سليم307541

153إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرطلعت ظاهر علي309233

154إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحكمت سمو رشو307832

155إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمسعود سعود شعبان307678

156إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمروان حازم حسن309287

157إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرخرتو خلف علي494253

 علي حسن554800
ى 158إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحسير

159إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرشباس سالم نايف307711

160إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسفيان غانم الياس452780

161إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرقضي يوسف حسو309187

162إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرفرحان خدر جمعه309190

163إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي يوسف علي521155

164إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحسو يوسف حسو307661

165إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمدصالح غانم سعدهللا521116

166إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرباقر علي موس307753

167إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحالم سليمان يوسف309168

168إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرجنان توفيق وديع521134

يف521106 1بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمعن يوسف شر

2بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحسن محمد سلطان456023

3بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمروان احمد عبدهللا456125

4بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرصالح شاكر عبدهللا471189

5بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرماهر محمد عبدهللا471133

6بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرياش عرفات رشيد470796

7بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرشهد غزوان جمعة286342

8بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرزيدان الياس جمعة286246

9بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي جارو علي268183

10بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكركرم سليمان خلف268001

11بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراسماعيل علي عثمان286478



12بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراوس كمال نائف286431

13بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكربراء اسماعيل عبدالرحمن286227

14بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمجيد ولي خورشيد268239

15بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي لقمان حيدر286384

16بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنوار فخري خدر286378

17بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراحسان مال عجاج286439

18بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراستيفان سالم سلو286461

19بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكريونس فيصل خورشيد286368

20بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد ادريس جرجيس268260

21بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسيف عامر نجم497037

22بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد انور عباس455911

23بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي سليمان رجب286484

24بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكريونس ابراهيم حيدر268004

25بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرساالر سليمان نون554814

ي توفيق554815 26بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرايفان خير

27بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمهند احمد يونس470837

28بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرداؤد عبدالكريم ابراهيم286355

29بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسيف صالح سليم286262

30بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرربيع وعدهللا حميد268089

31بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد صالح طه286460

32بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكريوسف جمعة سلطان521124

33بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرريان خليل عيدو554484

34بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرستيفان سالم هادي454527

35بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي مروان حازم267988

36بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنذير محمد صادق472769

37بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسامي عبيد عبو زيد286243

38بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررغيد فاروق محمد521121

39بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد يونس خليل554812

40بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرزين العابدين مهدي صالح286360

41بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرايهاب فرحان نائف455821

ى عزالدين محسن286419 42بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرحسير

43بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمقداد دحام رشاد268042

44بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرغيث خزعل صديق286379

ى محمد حسن268236 45بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرحسير

46بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررغد كمال رشيد286481

47بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراردوان فواز رشيد554835

48بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمهند حازم عباس286260

49بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعادل عباس الياس286500

50بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرياش يحنر ذنون286436

51بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرران رشو عمر268254

52بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسيف الدين حسام محمود456029

53بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررواد خضى جمعة554892

54بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسالم قاسم الياس286372

55بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرجمال يونس جاسم268035

56بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعمران اسماعيل عبدالرحمن286323

57بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكروليد خالد اسماعيل268189

58بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد نكتل زينل268011

59بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراحمد شاكر فتحي470984

60بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررامي رياض عزيز268252

61بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرباسم عبدالسالم طه521130



62بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي حازم عباس286492

63بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي فتحي حميد471943

ان286365 64بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررود رائد جير

65بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرساوان صارم خديدة554818

66بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكروعدهللا صالح محمد286346

67بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررامي رشو عمر286327

68بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمهند زهير خضى268017

69بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنجاح حسن سلطان521127

70بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررافد فرحان علي286345

71بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي زاهر عجاج554831

72بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمظهر شاهر احمد498961

73بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمود هاشم محمود268159

74بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسبهان سالم هادي454558

75بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسيف غازي سليم268022

يف521125 76بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكريونس صديق شر

77بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرخالد عبدالواحد جميل454676

78بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنافع سليم الياس286335

79بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد هيثم سلطان456003

80بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكربارق علي محمد268106

81بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكروليد مشير جوهر554877

ى عسكر455968 82بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي حسير

83بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرفالح زبير عجاج286212

84بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرايمن زياد داخل268142

ار سلوان الياس286293 ى 85بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسير

86بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكريوسف عاشور احمد286350

87بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرشاكر خليل شوكت472701

ان286480 ان كمال حير 88بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرحير

89بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرزياد عزيز محمود286443

90بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررامز فائز رشيد554824

91بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرستيفان كمال فرحان554813

ى عبدالسالم زينل268163 92بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرحسير

ى268103 93بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرشلير شاكر حسير

94بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد محرم عبدهللا521113

95بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرابراهيم عباس سلطان286216

96بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرلقمان عبدالسالم زينل286285

97بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرامير زهير جمعة454624

98بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررامي عبدهللا حسن286333

99بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعمر بشار سعيد268099

100بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرممتاز قاسم الياس286307

101بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرابراهيم عباس جرجيس268008

102بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعقيل حمدهللا حيدر286362

103بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكروليد زاهر عجاج268242

104بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراحمد محرم عبدهللا521114

105بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعالء اسماعيل خليل454275

106بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكركمال عبدالنافع علي521109

107بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد مهدي صالح286358

108بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرانياز ممتاز رشيد286498

109بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد سعيد محمود268221

110بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرياش غانم حيدر286264

111بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرفائز سامي جرجيس554873



112بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررعد اسماعيل رشيد286413

113بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعقيل محمدطاهر فندي521110

114بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررافد عبدالواحد جميل472027

115بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرانور صالح جرجيس268067

116بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراسماعيل حميد اسماعيل455157

ى يحنر فاضل286357 117بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرحسير

118بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعلي ناطق جوهر455847

119بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرنورس ممتاز رشيد286459

120بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكريونس وسام يونس286281

121بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرداؤد سالم محمد286354

122بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد صديق مصطفى286224

123بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد زينل حيدر472679

124بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرفيدل فرحان عبو471574

125بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكركاروان عبيد عبوزيد268033

ى286388 126بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكروائل لقمان حسير

127بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعباس عبدالسالم زينل286417

128بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراسماعيل بكدش حسن286433

129بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمصطفى طارق صادق268222

130بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراحمد ادريس جرجيس268261

131بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعماد جاسم حسن286381

132بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرصهيب هاشم سفر267980

133بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد شاكر فتحي471007

ف محمدطاهر فندي521112 134بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراشر

135بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد حيدر عبدهللا286446

136بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراحمد سليمان رجب286238

137بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرخالد وليد حميد267977

138بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرارشد عبدالكريم احمد286338

139بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكربسمان خالد عبدال286491

140بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد عبدالسالم عبد494243

141بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرناطق نعمت عبدالقادر456093

142بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرسامان اسماعيل ابراهيم454083

143بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمود جمال فارس286283

144بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكررعد طيب جرجيس472747

145بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرشكر محمود رشيد286437

146بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكركرم وسام كريم268122

147بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرحفيد خالد سليم471027

148بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكردلير عطاهللا سالم542579

149بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرمحمد رشيد سعيد454481

150بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرالياس عايد الياس455767

151بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرخليل جليل خليل286316

152بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكراحمد سعيد مجيد286343

153دبلومبعشيقة21332نينوىذكراحمد عبدالرزاق حسن286438

ى267983 ى جارو حسير 154دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحسير

155دبلومبعشيقة21332نينوىذكررغيد مال هللا حسن286422

156دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسليم ربيع صموئيل286434

157دبلومبعشيقة21332نينوىذكردلشاد عبدهللا محمد521123

158دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفواز سليم عبدال286389

159دبلومبعشيقة21332نينوىذكردلير كفاح مال هللا286347

ى سليمان286383 160دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسليمان تحسير

161دبلومبعشيقة21332نينوىذكرطارق ادريس رشيد286221



162دبلومبعشيقة21332نينوىذكرريفان عائد نائف286320

163دبلومبعشيقة21332نينوىذكرازل نجاح خورشيد286248

164دبلومبعشيقة21332نينوىذكرخالد عبدالواحد علي286214

ى سليم263778 165دبلومبعشيقة21332نينوىذكرامير امير

166دبلومبعشيقة21332نينوىذكرنيجروان عبدالرحمن محمد454226

167دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسيف االسالم اياد عبد554861

168دبلومبعشيقة21332نينوىذكرناض شاكر محمود472650

ى جالل رشيد286309 169دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمعي 

170دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعمران عزيز يونس471825

171دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسامي عبدالسالم احمد286455

172دبلومبعشيقة21332نينوىذكررهيب هاشم فيصل268248

173دبلومبعشيقة21332نينوىذكرنور نجم عبدهللا286330

174دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعبدهللا عبدالجالل فارس286299

175دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسلمان سلو خدر267972

176دبلومبعشيقة21332نينوىذكرناردين نجاح خرشيد264177

177دبلومبعشيقة21332نينوىذكراميل غانم وديع267968

178دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحسان وسام يونس268048

ائيل472717 179دبلومبعشيقة21332نينوىذكراسماعيل لقمان جير

180دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسعد سليم عبدال268027

181دبلومبعشيقة21332نينوىذكريوسف عبدالسالم يوسف456019

182دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمحمد حسن محمد483253

183دبلومبعشيقة21332نينوىذكراحمد سالم سليمان455922

184دبلومبعشيقة21332نينوىذكراسعد وعدهللا عبدهللا484152

ي سليم286249 185دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمسافر خير

ان فارس سليمان521148 186دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمير

ى صديق286382 187دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعمر حسير

يف فتحي268019 188دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمصطفى شر

ى سليم286465  امير
189دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعني 

ى سليم286476 190دبلومبعشيقة21332نينوىذكركارزان امير

ي286496
191دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسامان جندي كن 

192دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمصطفى نجم عبدهللا494291

193دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفيصل مشعان يونس286512

194دبلومبعشيقة21332نينوىذكرازهر خليل سعيد471042

195دبلومبعشيقة21332نينوىذكرجمعة حبيب جمعة286475

196دبلومبعشيقة21332نينوىذكرابراهيم مشير جوهر286509

197دبلومبعشيقة21332نينوىذكررعد سالم عبدهللا268037

 علي268244
198دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفتيان خضى

199دبلومبعشيقة21332نينوىذكرصادق كامو صادق268029

200دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمهند هشام جمعة268169

201دبلومبعشيقة21332نينوىذكرزيد كمال نائف286429

202دبلومبعشيقة21332نينوىذكراراس توفيق حسو455374

203دبلومبعشيقة21332نينوىذكرساالر عبدالنافع علي521107

204دبلومبعشيقة21332نينوىذكرريمون موفق نايف454657

205دبلومبعشيقة21332نينوىذكرفارس عبدالجالل فارس286207

206دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسامان سالم سليم454294

207دبلومبعشيقة21332نينوىذكرامير خالد الياس286488

208دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمحمد جاسم محمد554889

209دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحمزة علي حيدر554876

210دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعلي عبدالجليل سعيد286254

 علي286391
211دبلومبعشيقة21332نينوىذكرايفان خضى



212دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعادل خدر رشيد483262

213دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعامر عيدو بادير286469

ان286449 214دبلومبعشيقة21332نينوىذكرراغد مخلف حير

215دبلومبعشيقة21332نينوىذكريوسف عباس خليل286315

216دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسهل فالح حسن268025

217دبلومبعشيقة21332نينوىذكريوسف عادل يونس267994

ائيل483265 218دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمحمد لقمان جير

219دبلومبعشيقة21332نينوىذكركرم خليل درويش267964

220دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعمر محمدشاكر احمد483261

ي عبدهللا نايف454861 221دبلومبعشيقة21332نينوىذكرخير

222إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرهيثم صديق محسن286313

223إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرديدار شاكر محمود471558

224إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد شهاب طاهر286303

225إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرزيدان عزيز يونس530028

226إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرالياس عدي خليل268195

227إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد اياد عبد554828

ى268072 228إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرنزار جارو حسير

229إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمصطفى احسان محمد268167

230إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعاصف عبدالهادي احمد456130

231إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي لقمان عباس286304

ائيل احمد286278 232إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد جير

233إعداديةبعشيقة21332نينوىذكركرم عبدالسالم صالح527194

234إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد عدنان يونس286251

235إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرقاسم شكيب ذياب538165

236إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعالء حبيب حسن484156

237إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسفيان مال عجاج530040

238إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي نكتل زينل529986

239إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراراس فالح حسن286277

ى جالل مجيد483252 240إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرتحسير

241إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرنورس زهير حميد534703

242إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمهند عبدهللا نايف483263

243إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعبدالفتاح لقمان عباس286230

244إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعجيب هاشم فيصل268135

245إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد عبدالسالم طه471857

246إعداديةبعشيقة21332نينوىذكررشيد شاكر قاسم521133

247إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريوسف قتيبة سالم268202

248إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرابراهيم عدنان محمد530053

249إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرهشام عباس سعيد521117

250إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعبدهللا عقيل جاسم286364

251إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحيدر محمد علي521149

252إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي حيدر علي الهادي538548

253إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرصادق جعفر محمد267999

254إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحمد كتو عجاج521141

 علي268208
255إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحمد مصطفى

256إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعبدهللا مروان حازم286425

257إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرزيد نايف خدر454197

258إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرطيف كامران سليمان286524

ى عجاج483260 259إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرصدام حسير

260إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرزيدون خدر برو286344

261إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسوليان سعدهللا نائف268204



262إعداديةبعشيقة21332نينوىذكردلسار كمال جمعة286467

263إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمعن معاذ محمد554842

264إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد خشو سعدهللا471875

265إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرجالل عثمان ماالهلل286371

266إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريونس محمد حازم286380

267إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرفرج سعدي فرج521132

ي باسل عزيز286291
268إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمن 

269إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرلوركا حازم خالت286361

270إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرشاكر ميش فارس455781

ى472801 271إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي جارو حسير

272إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريوسف محمد احمد286393

ائيل471804 273إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرايمن نجمالدين جير

ى286528 274إعداديةبعشيقة21332نينوىذكررافل نوار حسير

275إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمدالجواد خالد مظهر541243

276إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرريان سعد جاسم267992

277إعداديةبعشيقة21332نينوىذكربيار عدي خالت268192

278إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريوسف رياض يوسف286353

279إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرزيد خليل عيدو286273

280إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسليم فائز يوسف483250

281إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد محسن يوسف268212

282إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعبدالرحمن سعدي اسماعيل268199

283إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعقيل فخري قنير268131

284إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعمار عبدالحميد مجيد268155

285إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد زكري كمال456118

286إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراساس فخري عزت483247

ى طه268185 287إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد ياسير

 علي286410
288إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريوسف مصطفى

289إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعدي هيثم سلطان521126

290إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسعد سيف الدين محسن268180

291إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي عبدالرزاق عبدالجواد286418

292إعداديةبعشيقة21332نينوىذكررزكار بدرخان عبدال268230

293إعداديةبعشيقة21332نينوىذكررامي عارف حسن286271

294إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحمد عبدالعزيز جميل483254

295إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريحنر قاسم احمد286341

ى286326 296إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي سالم امير

297إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرخليل شاهر صالح456104

ى عسكر455942 298إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرامير حسير

299إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرادريس يونس احمد472818

300إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحمد عباس محمد493598

301إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريوسف حسن مصطفى456010

302إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحمزة احسان محمد268172

يف521115 303إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسلوان طه شر

304إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراسامة مفيد حسو529973

305إعداديةبعشيقة21332نينوىذكربارق عطاهللا سالم543775

306إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحسن عاشور احمد268157

307إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرصبحي فخري قنير268137

308إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراسامة عبدالهادي احمد456135

309إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريونس سالم اسماعيل554810

310إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرفارس عبدالسالم جميل483257

311إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراستيفن سالم اسحق554882



312إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرزين العابدين عباس سلطان286223

313إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعبدالوهاب سعيد محمود268115

314إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي عبدالواحد جميل521111

315إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد جاسم محمد286432

316إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرخالد ازهر يونس455877

317إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمود جاسم محمد286336

ي286520 318إعداديةبعشيقة21332نينوىذكررامز سالم ححر

ى حازم جميل494300 319إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحسير

320إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرجاسم فاخر شاهر286401

ى جالل مجيد529999 321إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرياسير

322إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمسعود محمد مصطفى286374

323إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي عارف ذنون268139

324إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعبدهللا عبدالباري محمد521119

325إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرجمعه جالل جمعه286511

326إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحمد حسام محمود456032

327إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريزن ماهر رشيد286370

328إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسامح عبدالعزيز جميل455804

ان286396 329إعداديةبعشيقة21332نينوىذكررافد رائد حير

330إعداديةبعشيقة21332نينوىذكريوسف ميش فارس455793

331إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراسماعيل احسان محمد268217

332إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسامان سليمان نون286289

333إعداديةبعشيقة21332نينوىذكربشار كتو عجاج455742

334إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحسان رضوان عبيد268128

هللا عباس ابراهيم286407 335إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرخير

336إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرزكا شمد اسحق530006

337إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد عبدالرزاق عبدالجواد286414

338إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرنوار عصمان خضير530066

ى عبدالسالم احمد455838 339إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحسير

340إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرجوليان فكري بشير286398

341إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرايهاب اكرم صادق286366

342إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد عبدالحكيم سلطان484165

343إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحمد يحنر قاسم521129

344إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمهند هادي محمد482916

345إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرفخري صادق حامد268146

346إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرنزار شاكر محمود471530

ى268002 347إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرفهد موس محمدامير

ي اسماعيل268078
348إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي حف 

349إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعمر علي عبد286300

350إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد علي حسن455020

351إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحسو مفيد حسو529945

352إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمرعي عبدالواحد جميل454685

353إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرفاضل عباس احمد472844

354إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسمشالدين اكرم جمال286517

355إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي محمود داود286284

356إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمد فيصل بشير521151

357إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرمحمود رائد غائب268119

ان286514 358إعداديةبعشيقة21332نينوىذكروسيم الياس حير

359إعداديةبعشيقة21332نينوىذكررويد خضى جمعة554890

ى454104 ى هالل حسير 360إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحسير

361إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرخالد عبدالكريم ابراهيم454349



362إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرحيدر غانم عباس286332

363إعداديةبعشيقة21332نينوىذكراحمد علي حسن483255

364إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعباس علي حيدر554392

365إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسمير عبدالجبار علي اكير530022

366إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي حيدر عبدهللا286502

367إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعباس مقداد فرج521131

ى عزيز جرجيس521120 368إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرسفير

369إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرساهر عصام جمعة268152

ى خضى286211 370إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرعلي حسير

371بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعيىس خالد محمد268054

يف521150 372بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرغسان طه شر

373بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرساالر عصمان خضى286367

يف521104 374بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرعامر يوسف شر

375بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرفرحان زينل رزا454173

376بكالوريوسبعشيقة21332نينوىذكرطالل حيدر علي286444

377دبلومبعشيقة21332نينوىذكرمحمد حازم جمعة286503

378دبلومبعشيقة21332نينوىذكروليد خالد محمد286325

379دبلومبعشيقة21332نينوىذكرازهر طاهر عجاج268045

380دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعبدهللا نائف الياس472326

381دبلومبعشيقة21332نينوىذكرسعد حكمت خليل268062

382دبلومبعشيقة21332نينوىذكرميش شاكر فتحي268258

383دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعباس حمزة عبدهللا456053

ائيل نوري286375 384دبلومبعشيقة21332نينوىذكرثائر جير

ي286404 385دبلومبعشيقة21332نينوىذكرممتاز رشيد ححر

386دبلومبعشيقة21332نينوىذكرخورشيد رشيد سلو554821

387دبلومبعشيقة21332نينوىذكرعصام ايليا خليل286386

 علي محمد286454
ى 388دبلومبعشيقة21332نينوىذكرحسير

389إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرفرمان سعدهللا محمد268226

390إعداديةبعشيقة21332نينوىذكرخالص منير عبدالمسيح554898

ان سليمان268151 1بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىارين كامير

2بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىندى نون حسن268143

يادكار حسن ديوالي268294
3بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننى

4بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىدينا ابراهيم سليم268058

5بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىتيجان خديدة حمو268267

6بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىمروى طالع خدر268251

7بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىرند ليث سالم452201

8بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىشوى داؤد سليم482856

9بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىسماح فالح حسن268287

10دبلومبعشيقة21332نينوىأننىليدية صموئيل حنا268272

11دبلومبعشيقة21332نينوىأننىايمان صموئيل حنا307775

12دبلومبعشيقة21332نينوىأننىريكان دخيل سالم268158

ي ابلحد554887
13دبلومبعشيقة21332نينوىأننىلينا من 

14دبلومبعشيقة21332نينوىأننىافراح الياس يوسف268108

15دبلومبعشيقة21332نينوىأننىسعدية نون حسن452206

16دبلومبعشيقة21332نينوىأننىزينب عدنان حازم521138

17دبلومبعشيقة21332نينوىأننىهناء خدر حسو268231

18دبلومبعشيقة21332نينوىأننىهدى بطرس حنا521152

19دبلومبعشيقة21332نينوىأننىرجاء بطرس حنا521153

20دبلومبعشيقة21332نينوىأننىفادية حنا ابراهيم452384

21دبلومبعشيقة21332نينوىأننىليل غانم حسن512136



22دبلومبعشيقة21332نينوىأننىسنابل سالم الياس554847

23دبلومبعشيقة21332نينوىأننىمروى عبدالباسط نجم527195

24دبلومبعشيقة21332نينوىأننىفرح مازن نجيب268277

25دبلومبعشيقة21332نينوىأننىجوان سعدون زكر268281

26دبلومبعشيقة21332نينوىأننىرباح طالع خدر268118

27دبلومبعشيقة21332نينوىأننىمارين خرتو خلف452658

28دبلومبعشيقة21332نينوىأننىميسون منير توفيق268114

بان سليمان مرعي452216
29إعداديةبعشيقة21332نينوىأننى

30إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىورود اديب حنا268101

31إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىجانيت خضى توفيق268238

32إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىرباح حسن الياس268125

1ماجستيربعشيقة21332نينوىأننىاشاء احمد يونس263347

2ماجستيربعشيقة21332نينوىأننىشيماء طه ابراهيم263337

3بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىوالت جليل خليل264290

4بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىكزال طه فارس264228

سالي سليم حسن268314
5بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننى

ى عامر سالم264402 6بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىرنير

ي رشيد268297 7بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىرند خير

8بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىثروة جاسم عبدنوح268304

ى264447 9بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنركس خوشمان حسير

10بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنشين كتو عجاج470720

11بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىارجوان عيدو خضى264243

12بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىهبة فيصل بشير268290

13بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنورة جالل رشيد263505

14بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىشهد صالح سليم263629

15بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىهدير فخري خدر264476

ى لقمان يوسف268327 16بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىسولير

17بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىهبة عامر خدر470765

ين نافع رشيد494330 18بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىشير

19بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىفاطمة فيصل بشير268293

20بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىاكرام رشيد حسن263978

ائيل263357 21بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنرجس محمدطاهر جير

22بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىرسل مروان حازم264630

23بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنور سالم بشير521135

24بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىرحمة كتو عجاج470681

25بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىخبات جليل خليل268312

26بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنور خدر مراد268311

ى264544 27بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىزاوين بركات حسير

28بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىانسام الياس حسو263892

29بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىكوثر سعيد محمود268280

30بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىلقاء عبدالكريم احمد268278

هديه حميد علي471019
31بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننى

32بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنبا مروان حازم264158

ى حميد521140 33بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىشهناز تحسير

ى264273 34بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىوسام سالم حسير

35بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىوردة الوس نايف263660

ة وليد رشيد471119 36بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىامير

37بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىغنية جالل الياس263857

ى264440 ين سالم حسير 38بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىبير

ى ربيع صموئيل264253 39بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىحنير



40بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىدنيا خالد اسماعيل268265

ى حسن470857 ى تحسير 41بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىمادلير

42بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىجيالن اسماعيل خليل472728

43بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىريناس مفيد حسو472788

44بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىشهد الوس نايف307154

45بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىجنار سليمان عبدالرحمن264384

نا هيثم اديب264457 46بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىمير

47بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىابتسام سعدون يوسف470014

48بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىديما شمد اسحق470826

49بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنور عمار عيدو268285

50بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىمها شعيب يونس263568

51بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىديانا برهان عبدهللا521137

ي مال هللا521139
52بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىرفل من 

ين جاسم محمد264259 53بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىشر

54بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىنور صالح سليم268330

55بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىسحر عبدالسالم عبد470573

56بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىميفان ابراهيم حسن554633

نا مفيد رشيد264026 57بكالوريوسبعشيقة21332نينوىأننىمير

58دبلومبعشيقة21332نينوىأننىسارة صباح سليمان264463

فيان فارس علي264411
59دبلومبعشيقة21332نينوىأننى

60دبلومبعشيقة21332نينوىأننىسندرين مامش اربيع264797

61دبلومبعشيقة21332نينوىأننىشوين ثامر عيدو264431

ى521143 62دبلومبعشيقة21332نينوىأننىنازدار شكر ياسير

63دبلومبعشيقة21332نينوىأننىرماح برهيم نرمو264484

64دبلومبعشيقة21332نينوىأننىرحمة احمد خورشيد470738

65دبلومبعشيقة21332نينوىأننىمشة مفيد رشيد264469

66دبلومبعشيقة21332نينوىأننىنروين جالل جمعة268309

ي رشيد472830 67دبلومبعشيقة21332نينوىأننىهدير خير

زيده عبدالنافع علي521144
68دبلومبعشيقة21332نينوىأننى

69دبلومبعشيقة21332نينوىأننىانغام دخيل سليم264451

70دبلومبعشيقة21332نينوىأننىفادية قيس حنا268320

و حمو173527 71دبلومبعشيقة21332نينوىأننىانغام خير

72دبلومبعشيقة21332نينوىأننىنور سعدون يوسف470879

73دبلومبعشيقة21332نينوىأننىايمان عبدالمغيث ادريس521142

74دبلومبعشيقة21332نينوىأننىليليان كمال فرحان554802

ى غريب نون264310 75دبلومبعشيقة21332نينوىأننىحنير

76دبلومبعشيقة21332نينوىأننىسلوى شاكر شكر470780

ى264213 77دبلومبعشيقة21332نينوىأننىسورين لقمان حسير

78دبلومبعشيقة21332نينوىأننىشهد سليم عبدال268307

79دبلومبعشيقة21332نينوىأننىاسوان خالد عبدال263989

80إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىشفان جاسم محمد264489

81إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىهدير خالد الياس263670

82إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىشيالن ابراهيم حسن268296

83إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىرند ربيع صموئيل264530

84إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىروعة ازهر طاهر268270

85إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىروان اياد نايف264298

86إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىغسق وسام رشيد264664

87إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىجيهان فخري خدر264473

88إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىهيفاء نافع رشيد494322

89إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىمهابات برهان عبدهللا264614



90إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىسؤدد خالد الياس268085

91إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىغزوان سلوان خضى554386

ي484162
92إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىمارينا بسام من 

93إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىهاجر احمد حازم527200

94إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىفاطمة رضوان عبيد472622

95إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىيمامة سعيد محمود268317

96إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىبشائر وليد خالد286240

97إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىزينة سيف الدين محسن264198

98إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىروزان اياد نايف268316

99إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىديانا بشار ابلحد268336

100إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىنهلة يحنر يونس554637

101إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىرحمه عبدالسالم صالح527197

ي494827 102إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىمينا وسام ححر

ة خالد الياس264570 103إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىامير

104إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىدعاء فيصل بشير268332

105إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىنادية زين العابدين يونس264377

106إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىعفاف رائد رشيد173417

ى264283 ى سالم حسير 107إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىرنير

ائيل263686 108إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىجنان حكيم جير

ائيل268301 109إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىدالل محمدطاهر جير

لورين علي عبدهللا554470
110إعداديةبعشيقة21332نينوىأننى

111إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىعائشة عقيل جاسم483237

112إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىغادة كتو عجاج470491

113إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىروزان سلمان حسن264510

ا باسل رشيد496403 ى 114إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىلير

115إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىزينة اسماعيل خليل470003

ائيل471154 116إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىنذيره لقمان جير

117إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىروزين لقمان فرمان263412

118إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىغسق خالد نايف554804

119إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىضح فتحي علي264810

120إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىالنا فرحان خدر264647

121إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىسارة احسان حازم521136

122إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىدعاء عبدالرزاق جواد264139

ائيل470953 ه لقمان جير 123إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىامير

124إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىالماس بالل ابراهيم472759

ي264581
ى خالد هانى 125إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىايلير

126إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىمنار عبدالحميد مجيد268325

127إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىرهام سالم خليل263614

128إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىانعام الياس عزيز554808

129إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىالهام هادي كامل263716

130إعداديةبعشيقة21332نينوىأننىعذراء جورج حنا263909

1دكتوراهاالندلس71333نينوىذكريونس مؤيد يونس242848

ي سعيد478816
2ماجستيراالندلس71333نينوىذكرمصطفى هانى

3ماجستيراالندلس71333نينوىذكرعبيده عامر ذنون478893

4ماجستيراالندلس71333نينوىذكرابراهيم سمير عبدهللا479319

5ماجستيراالندلس71333نينوىذكرعدي عامر حامد243079

6ماجستيراالندلس71333نينوىذكرعبدهللا كسار ممدوح521024

7بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعمر ازهر محمد شيت483680

8بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرامجد عبدالسالم محمود406493

9بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد هاشم يونس406487



10بكالوريوساالندلس71333نينوىذكررائد محمد عباس242962

11بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراياد عبدالرزاق محمد406437

12بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرنشوان مرعي حسن526118

13بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرطالل اكرم سعدون483686

14بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسعد صالح يونس242989

15بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد مامون غانم243116

16بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسيف عبدالنافع محمد478845

17بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسفيان محمد هناوي492262

18بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعمر محمد صالح يونس494553

19بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعمر ثامر خليل483691

ى عبدالرزاق عبدالقادر478835 20بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمعي 

21بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعلي حسن علي478848

22بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرصدام غانم يونس483689

23بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمثنى اكرم سعدهللا483681

24بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمهند صالح ذنون521160

25بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد رياض محمود483688

ى سعيد243111 26بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحسان امير

27بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمؤمن ممتاز ابراهيم242900

28بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسعود ممدوح اسماعيل243092

29بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمناف عامر بشير479363

30بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد علي فاضل242911

31بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد عبدالقادر جميل537920

32بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرايمن قحطان محمد500322

33بكالوريوساالندلس71333نينوىذكريونس مضى غانم242835

34بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد ثامر خليل521011

يف خابور526913 35بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعلي محمد شر

يف خابور483683 36بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد محمدشر

37بكالوريوساالندلس71333نينوىذكريوسف فتحي حمود243014

38بكالوريوساالندلس71333نينوىذكركرم عزيز علي243004

39بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسالم رائد سالم521128

40بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعبدالحكيم رمضان علي500208

41بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمود فياض عمر242826

42بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد حسن عباس479330

43بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعثمان انور محمد479306

44بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرزيد عزيز علي554613

45بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمصطفى وجدي شاكر243064

46دبلوماالندلس71333نينوىذكرمراد محمد مردان242841

47دبلوماالندلس71333نينوىذكرمنهل عبدالستار جير242799

ى عبدالوهاب محمد521164 48دبلوماالندلس71333نينوىذكرمعي 

49دبلوماالندلس71333نينوىذكرعقيل راشد احمد538440

50دبلوماالندلس71333نينوىذكروسام عبدالحميد مجيد483684

51دبلوماالندلس71333نينوىذكراحمد زهير خليل521018

52دبلوماالندلس71333نينوىذكرحارث ممتاز محمد243104

53دبلوماالندلس71333نينوىذكراحمد حكمت عزيز406490

54دبلوماالندلس71333نينوىذكرعدي قحطان محمد521016

55دبلوماالندلس71333نينوىذكرعمار حازم محمد243019

56دبلوماالندلس71333نينوىذكرعمر وجدي شاكر478865

57دبلوماالندلس71333نينوىذكرهيثم حازم شاكر242979

يف خابور242817 58دبلوماالندلس71333نينوىذكرناض محمد شر

59دبلوماالندلس71333نينوىذكرعالء بهجت شكري478825



60دبلوماالندلس71333نينوىذكرايمن زهير خليل521159

61دبلوماالندلس71333نينوىذكرعلي قصيد شهاب538460

62دبلوماالندلس71333نينوىذكرسيفالدين حكمت محمود483692

63دبلوماالندلس71333نينوىذكرعمر علي فاضل242971

64دبلوماالندلس71333نينوىذكرمحمد معاذ جرجيس242998

65دبلوماالندلس71333نينوىذكرمصطفى حسامالدين احمد484104

66دبلوماالندلس71333نينوىذكرمحمود عبد قباط243076

67دبلوماالندلس71333نينوىذكرعبدهللا عدنان هاشم554615

68إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبدالمنعم حازم عبدهللا504155

69إعداديةاالندلس71333نينوىذكرسيف محمد حامد538465

70إعداديةاالندلس71333نينوىذكربسام عبدالمنعم احمد521009

71إعداديةاالندلس71333نينوىذكرجسام خليل سعيد479341

ي يحنر243029
72إعداديةاالندلس71333نينوىذكرليث هانى

ي479481
1ماجستيراالندلس71333نينوىذكرمحمد احمد عبدالغنى

2بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرفرحان زيد فرحان244018

3بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد حسن احمد431033

4بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد امجد عبدالوهاب243569

5بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد عبدالباري عبدالجبار479062

6بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد نزار ذنون243993

الدين يونس316727 7بكالوريوساالندلس71333نينوىذكربرزان خير

8بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسفيان عساف حمودي244108

ي يحنر521095
9بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد هانى

10بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد معيوف محمد243982

11بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعمر محمد جهاد479097

12بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرراكان فاضل غزاي478917

13بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرطارق منهل صالح431047

14بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرفراس زياد عزالدين243520

15بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد عبدالرحمن محمدعلي243764

16بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد فيصل محمد521081

17بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعمار ذياب محمد479445

18بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسعد زياد طارق480839

19بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمصطفى طالل يونس244312

20بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمهند حسام الدين احمد243676

21بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرليث عبدالعزيز بكر479453

22بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد علي اكرم محمد علي479116

23بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمصطفى طه ايوب243657

24بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعبدهللا عادل سعيد479046

25بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرارشد احمد محمدزكي524989

26بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسعود محسن جاسم244132

27بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرصهيب عمار حازم479531

ى توفيق244036 28بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد امير

29بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد سليمان ايوب540239

30بكالوريوساالندلس71333نينوىذكريونس صادق جعفر244345

31بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد جارهللا مال هللا479506

32بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرغيث عبدالعزيز بكر521108

33بكالوريوساالندلس71333نينوىذكراحمد سعد حازم244147

34بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمحمد يونس وعدهللا540324

35بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعمر محمد جاسم244064

36بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرصابر يونس صابر483669

37بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرسعد فيصل محمد521091



38بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمصطفى عامر محمد نوري243484

39بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعمر محسن جاسم244077

40بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرمهند عمار محمد521161

41دبلوماالندلس71333نينوىذكراحمد ثامر شيت479074

ي521053
 
42دبلوماالندلس71333نينوىذكرزكريا حازم عبدالباق

43دبلوماالندلس71333نينوىذكراحمد مروان منذر244335

ى540498 44دبلوماالندلس71333نينوىذكرشاب عزيز حسير

45دبلوماالندلس71333نينوىذكرحيدر محمد محسن484115

يف صالح286681 46دبلوماالندلس71333نينوىذكرايهاب شر

47دبلوماالندلس71333نينوىذكراحمد هشام سعيد244026

48دبلوماالندلس71333نينوىذكرمحمد محمود سيدايوب478997

ي ماالهلل484113
49دبلوماالندلس71333نينوىذكرمحمد عبدالغنى

50دبلوماالندلس71333نينوىذكرمحمد كريم محمد244352

51دبلوماالندلس71333نينوىذكراحمد محمد علي521050

52دبلوماالندلس71333نينوىذكراسعد احمد محمدزكي431004

53دبلوماالندلس71333نينوىذكرميسم بسام عبدالمنعم521067

54دبلوماالندلس71333نينوىذكراسماعيل اياد اسماعيل243717

55دبلوماالندلس71333نينوىذكرمحمد وجدي شاكر244192

56دبلوماالندلس71333نينوىذكركرم رافع محمود479467

57دبلوماالندلس71333نينوىذكرمراد سامي يونس244118

58دبلوماالندلس71333نينوىذكرشعالن فواز زيدان521048

59دبلوماالندلس71333نينوىذكرسالم محمد نديم محمود479520

60دبلوماالندلس71333نينوىذكرغيدان فاضل غزاي478907

61دبلوماالندلس71333نينوىذكرمحمد سلطان علي244270

62إعداديةاالندلس71333نينوىذكرابراهيم سالم حيدر406521

63إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمحمد مضى محمد244105

64إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمحمد موفق حازم521093

65إعداديةاالندلس71333نينوىذكريحنر قضي هاشم406461

66إعداديةاالندلس71333نينوىذكرصالح صفاء محمدصالح483666

67إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعمر مظفر محمد521102

68إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعلي رافع محمود479419

69إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمحمد زياد خلف244008

70إعداديةاالندلس71333نينوىذكراحمد عمار احمد484119

71إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعمر عماد محمدزكي483672

72إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعمر شكر محمود526907

يف243538 73إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمصطفى محمد شر

74إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمهند احمد عبدالمطلب538419

75إعداديةاالندلس71333نينوىذكريونس علي يونس484127

76إعداديةاالندلس71333نينوىذكرابراهيم سالم ابراهيم479121

77إعداديةاالندلس71333نينوىذكرفهد زياد عزالدين521162

78إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبدهللا محمد علي479549

 عزمي شوكت479181
79إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمصطفى

80إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعلي قتيبة زكي479090

81إعداديةاالندلس71333نينوىذكرحسن وضاح احمد244179

82إعداديةاالندلس71333نينوىذكرارشد فاروق راشد479401

83إعداديةاالندلس71333نينوىذكرحذيفة عبدالمنعم حازم504109

84إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبدهللا فارس وعدهللا521086

85إعداديةاالندلس71333نينوىذكروعدهللا فيصل محمد479391

86إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبدهللا غسان عزيز538390

ى جعفر حسن479173 87إعداديةاالندلس71333نينوىذكرحسير



88إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمؤمن نزار طه504108

89إعداديةاالندلس71333نينوىذكرشهم محمد فاضل538426

90إعداديةاالندلس71333نينوىذكرثائر ثامر حامد244205

91إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمصطفى عمار احمد530773

92إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبداالله زياد طارق480809

93إعداديةاالندلس71333نينوىذكرزيد اياد طارق406480

94إعداديةاالندلس71333نينوىذكريونس احمد محمدزكي524981

ي406524
95إعداديةاالندلس71333نينوىذكرسيف شمد حف 

96إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعلي نوفل عبداللطيف530776

97إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمصطفى لؤي حمد521105

98إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعثمان خالد نايف483674

99إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبدالرحمن رضوان سالم526900

100إعداديةاالندلس71333نينوىذكربشير علي بشير538386

101إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمجاهد عبدالكريم محمديونس540683

يف صالح467746 102إعداديةاالندلس71333نينوىذكرصالح شر

103إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمحمد سلوان سمير526892

104إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعلي عامر عبد244086

105إعداديةاالندلس71333نينوىذكراوسم بسام عبدالمنعم521163

ي406512
106إعداديةاالندلس71333نينوىذكريحنر شمد حف 

107إعداديةاالندلس71333نينوىذكراحمد محمد سالم526229

108إعداديةاالندلس71333نينوىذكرسيف مهند طارق406505

109إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمحمد زياد طارق494898

110إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمدين ابراهيم سعد521090

111إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعمر ضبيان مهند244159

112إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبدهللا نوفل هاشم521103

113إعداديةاالندلس71333نينوىذكرلؤي احمد ذنون526963

ي479248
114إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبدهللا عباس عبدالغنى

115إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبد الرحمن عمار حازم244095

116إعداديةاالندلس71333نينوىذكرايمن وسام عبدالحميد530778

117إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبد هللا سالم ابراهيم479409

118إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمؤمن عمار حازم243799

119إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعبدالعزيز حكمت سعيد479435

120إعداديةاالندلس71333نينوىذكركرم محمد كامل526895

121إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمصطفى خالد حازم479395

122إعداديةاالندلس71333نينوىذكرابراهيم زياد خزعل244274

123إعداديةاالندلس71333نينوىذكرمصطفى كسار ممدوح244228

124إعداديةاالندلس71333نينوىذكرعلي قيس عزيز406498

125ماجستيراالندلس71333نينوىذكرعمر فارس علي244140

126بكالوريوساالندلس71333نينوىذكركسار ممدوح اسماعيل244216

127بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرعمر سالم حامد526143

128بكالوريوساالندلس71333نينوىذكرفراس محمود سليمان244128

129دبلوماالندلس71333نينوىذكررياض محمد صالح484126

1ماجستيراالندلس71333نينوىأننىرمزية خليل اسماعيل243908

2ماجستيراالندلس71333نينوىأننىليليان رضوان سالم243834

3بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىانغام عبدالوهاب محمد483679

4بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىمنى فتحي محمود498047

5بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىشى عناد سعدهللا483678

6بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىفاتن فاضل قاسم483676

7بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىاطياف صبحي حميد479383

8بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىسهاد نكتل جهاد479368



9بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىسحر خليل محمد243959

10بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىاالء قصيد شهاب243880

اق سامي يونس243810
11بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىاشر

12بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىدعاء زهير رشاد521083

13بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىذكاء مؤيد محمود521005

ي الدين حامد521000 نغم محنر
14بكالوريوساالندلس71333نينوىأننى

يف494160 ي شر
15دبلوماالندلس71333نينوىأننىمنى هانى

16دبلوماالندلس71333نينوىأننىمنى احمد صالح521085

17إعداديةاالندلس71333نينوىأننىشهباء مؤيد يونس479376

1بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىشهباء غزوان خالد243279

2بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىعال اسماعيل ابراهيم243213

3بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىنهاية حسن خلف243297

ى محسن جياد479267 4بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىحنير

5بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىبسمة انور محمد479600

6بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىاخالص حسن خلف243137

7بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىبسمه مقداد بشير244211

8بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىشيماء شاكر محمود406449

9بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىعبير ابراهيم سعد243201

10بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىدالل كمال الدين عبدالمجيد484106

11بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىمنية معيوف محمد243231

12بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىرضوى سعد محمود244278

ي عماد عبدالرزاق243375
13بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىتف 

14بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىرسل ناطق طه479295

نور اكرم محمدعلي521087
15بكالوريوساالندلس71333نينوىأننى

16بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىميسم صباح عزيز484108

17بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىسبا بشير فتحي479257

18بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىاية طالل غانم521122

ى243183 19بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىاشاء عزيز حسير

 علي243478
ى 20بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىحال حسير

21بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىمها كمال الدين عبدالحميد243161

22بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىوفاء كمال الدين عبدالمجيد243152

23بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىبتول سالم نهر530770

24دبلوماالندلس71333نينوىأننىريم احمد عبدهللا483668

25دبلوماالندلس71333نينوىأننىتغريد اسماعيل مجيد243425

26دبلوماالندلس71333نينوىأننىغفران عامر محمد نوري243344

ى479618 27دبلوماالندلس71333نينوىأننىرغدة عزيز حسير

ى مجيد479558 28إعداديةاالندلس71333نينوىأننىدالل حسير

29إعداديةاالندلس71333نينوىأننىبان ممتاز محمد521034

30إعداديةاالندلس71333نينوىأننىريم حسن خلف243365

31إعداديةاالندلس71333نينوىأننىلبنى صباح عبدالجبار479610

32إعداديةاالندلس71333نينوىأننىبيداء سالم نهر479569

33إعداديةاالندلس71333نينوىأننىامنة زياد حميد243460

34بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىلمياء عبد الهادي مصطفى479277

35بكالوريوساالندلس71333نينوىأننىاخالص محمد مالو521041

غزوان محمدعلي هادي484110
36إعداديةاالندلس71333نينوىأننى

37إعداديةاالندلس71333نينوىأننىميسون محي الدين محمد521043

38إعداديةاالندلس71333نينوىأننىخوله حسن خلف243129

1دكتوراهالزهور71334نينوىذكررضوان خليل حيدر526160

2دكتوراهالزهور71334نينوىذكراحمد علي محمد349729

3ماجستيرالزهور71334نينوىذكرمحمد هاشم بشير415881



4ماجستيرالزهور71334نينوىذكرصميم احمد يونس523800

5ماجستيرالزهور71334نينوىذكرمحمد نشوان امجد542611

6ماجستيرالزهور71334نينوىذكرعبدهللا فوزي احمد416058

7ماجستيرالزهور71334نينوىذكرعبدهللا عبدالرزاق جهاد349109

8دبلوم عاليالزهور71334نينوىذكرعبدهللا ناطق سعيد531264

9بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرطه حازم توفيق466831

10بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد سالم خليل349204

11بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد سالم اسماعيل406733

12بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرلؤي احمد حكمت554457

13بكالوريوسالزهور71334نينوىذكررائد غانم عبد257912

ي523870
14بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرريان علي حسانى

15بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمثنى اديب جارهللا257672

16بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمروان رمزي عزيز495040

17بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعامر رجب محمود258141

غام قيدار حيدر539872 18بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرضى

19بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرصباح محمود حامد466851

20بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر وليد عبد466806

21بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي حازم حسن415439

ي عبدالهادي547270
22بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد هانى

23بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي سالم خليل542635

24بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرقيس حازم عبد415307

25بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرطارق هاشم نورالدين543628

26بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد ثامر عبدالجبار349797

27بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي نوفل يونس406608

28بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرنوفل نكتل احمد258080

29بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرصفوان عبدالمجيد حمودي415846

ي احمد523851 30بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمروان عبدالناجر

31بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر محمدزهير احمد466807

32بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدالحكيم لقمان جاسم258061

ى495354  علي حسير
ى 33بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرحسير

34بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي سالم اسماعيل523859

35بكالوريوسالزهور71334نينوىذكربيار موس حسن503211

36بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرياش فواز جبار349063

37بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد وليد يوسف466814

38بكالوريوسالزهور71334نينوىذكروسام عبد فتحي415959

39بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرصكر عبدالخالق احمد257788

40بكالوريوسالزهور71334نينوىذكررافت خالد طليع523907

41بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد رقيب ابراهيم466795

42بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد خالد محمود415766

ي349135 43بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدالمغيث امجد صير

44بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرصالح طه عبد543630

45بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرخالد فتاح شيت415901

46بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرانس محمد حازم466847

47بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر فؤاد محمد349581

48بكالوريوسالزهور71334نينوىذكررائد اسماعيل ابراهيم539876

49بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرابراهيم خالد سالم449067

ى داود415323 50بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعالء حسير

يف415446 51بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد وليد شر

52بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد علي خلف349167

53بكالوريوسالزهور71334نينوىذكربارق نشوان عبدالقادر466819



54بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمنار اديب جارهللا257712

ى542613 55بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمهند الياس حسير

56بكالوريوسالزهور71334نينوىذكروسام فتح هللا شهاب547269

57بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريزن نزار عبدالرزاق258174

58بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر سعد عبدالعزيز415314

59بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي صالح يونس415403

60بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرانس سلمان عبدالمجيد257885

61بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمهند محمد اسماعيل415357

62بكالوريوسالزهور71334نينوىذكروائل عبد فتحي415864

63بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد سمير ذنون257877

64بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد سليمان داؤد415907

65بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدالوهاب عبدالرزاق جهاد449059

66بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمصطفى بسام حازم258067

67بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدهللا زكر عبدهللا258094

68بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحسن عبدالعزيز محسن523889

69بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد طارق جهاد415775

70بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرنوار ميش محمدصالح257891

71بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمار علي محمود257836

72بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرزيد طالل صديق258011

73بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد قاسم يحنر466798

74بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد قاسم حسن524027

75بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرارغد محمود محمدطاهر415331

76بكالوريوسالزهور71334نينوىذكروليد علي خلف350570

77بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد بسام عبدالقادر449090

ف ابراهيم خليل466803 78بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراشر

79بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمود سعد احمد257857

ي عبدالهادي416074
80بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرضياء هانى

81بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمهند نزار عبدالرزاق523896

82بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعالء منتض عبدالمنعم258028

ف زياد عزيز406616 83بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراشر

84بكالوريوسالزهور71334نينوىذكررضوان عبدالمجيد حمودي466844

85بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرقضي اكرم كريم349466

86بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد عبدالرحمن حسن523848

ي دحام258048
87بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرذنون هانى

88بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد هيثم احمد258137

89بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرحسن خليل سلطان449078

90بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريونس عيفان نصيف494538

91بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرحيدر خالد علي450083

92دبلومالزهور71334نينوىذكرسلطان خليل سلطان543634

93دبلومالزهور71334نينوىذكررضوان مؤيد عبدهللا406663

94دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد عبدالعزيز احمد415744

95دبلومالزهور71334نينوىذكرحمودي عبدالمجيد حمودي466840

96دبلومالزهور71334نينوىذكريشار محمدنظير مسلم525064

97دبلومالزهور71334نينوىذكررافع احمد سعيد351134

98دبلومالزهور71334نينوىذكردريد سالم مصطفى540962

99دبلومالزهور71334نينوىذكرعبد عبدالرحمن ابراهيم406677

100دبلومالزهور71334نينوىذكرقبيس فيى حمو415414

101دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد خليل مجيد466823

102دبلومالزهور71334نينوىذكرعبدالقادر وليد طه406653

103دبلومالزهور71334نينوىذكرثامر فتاح شيت415369



104دبلومالزهور71334نينوىذكرمهند حميد حسن415968

105دبلومالزهور71334نينوىذكرعمار احمد نايف258125

106دبلومالزهور71334نينوىذكرعاصم خضى ادريس466849

107دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد اديب جارهللا257645

ي257824
108دبلومالزهور71334نينوىذكرعمر علي حسانى

109دبلومالزهور71334نينوىذكررافع عزيز يونس449070

110دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد جعفر سلطان415756

111دبلومالزهور71334نينوىذكرفراس طه عني 415789

ي525137
 
112دبلومالزهور71334نينوىذكرعلي فتحي شوق

113دبلومالزهور71334نينوىذكراحمد فائق رمضان556599

114دبلومالزهور71334نينوىذكرعمار نبيل محمد349640

115دبلومالزهور71334نينوىذكرمصطفى احسان ادريس406735

116دبلومالزهور71334نينوىذكرفراس عبدالمنعم مصطفى449083

117دبلومالزهور71334نينوىذكرعلي عادل نايف415385

118دبلومالزهور71334نينوىذكرعلي خضير محمد258165

119دبلومالزهور71334نينوىذكرزيد فارس عبدهللا415999

120دبلومالزهور71334نينوىذكرمهند محمد سعيد350696

121دبلومالزهور71334نينوىذكرنوار عصام جميل415987

122دبلومالزهور71334نينوىذكرسيف نظير ذنون415979

123دبلومالزهور71334نينوىذكراحمد مهنى مخلف258115

124دبلومالزهور71334نينوىذكرحسام عبدهللا خليل449081

125دبلومالزهور71334نينوىذكراحمد نشوان فؤاد466801

126دبلومالزهور71334نينوىذكرعبدهللا طه حازم466816

127دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمود طالل محمد449088

ى جاسم257797 128دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد حسير

129دبلومالزهور71334نينوىذكرعمر جاسم محمد466539

130دبلومالزهور71334نينوىذكررفعت عبدالحافظ نوري349845

131إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد فاضل مصطفى466834

132إعداديةالزهور71334نينوىذكرزعيم علي عبدهللا526246

133إعداديةالزهور71334نينوىذكرشاكر قتيبة محمد شاكر415421

134إعداديةالزهور71334نينوىذكرمهند خالد سعدهللا523912

1ماجستيرالزهور71334نينوىذكرانس سعد حاتم415546

2ماجستيرالزهور71334نينوىذكرمثنى جاسم محمد347635

3دبلوم عاليالزهور71334نينوىذكرفراس جمال زكي449914

ى542615 4دبلوم عاليالزهور71334نينوىذكرصارم الياس حسير

5بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر جنان محمود495115

6بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمهدي محمد ابراهيم347570

7بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد شيت شامل محمد شيت347663

8بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد وعد صالح466904

9بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريزن سعد فاضل547268

10بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرانس محمد عبدالقادر449895

11بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرخالد محمداديب يوسف547262

12بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمصطفى مخلص خلف466739

13بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرحامد صالح حامد348522

14بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد هيثم مجيد256194

15بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريونس خليل ابراهيم256655

16بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي عبدالوهاب محمد348196

17بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمالك انس يحنر416565

18بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن نمير طارق256952

19بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرصفوان خليل حيدر526145



20بكالوريوسالزهور71334نينوىذكربراء لؤيد محمدعلي450138

21بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراوس امجد احمد466573

22بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي محمد نجم416254

23بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرطارق زياد طارق466774

24بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد حسن محمود531268

25بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد حازم سليمان466897

26بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد نجم عبدهللا449181

27بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرايمن فاضل عباس449168

28بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر محمد نجم500649

ى طه256064 29بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر ياسير

30بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراوس محمد عبدالقادر450018

31بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد محمد رجب416342

32بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد احمد حامد547266

33بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمصعب محمد لبيب محمد نجيب466852

34بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد فاضل داؤد450037

35بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد فارس سعيد416629

36بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرفهد رعد خلف466866

37بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرقاسم جاسم يحنر466771

38بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدهللا يونس عيفان495104

39بكالوريوسالزهور71334نينوىذكررامي رافع محمد348967

40بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمود بشار حسيب483982

41بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمروان غسان محمد406701

42بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي شامل عبدالحميد415716

43بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرابراهيم حميد مجيد347904

44بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرنشوان ميش محمد348443

ى عبدالرحمن415737 45بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن محمدامير

46بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد زيد شمس الدين541031

47بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمار شهاب احمد523919

ف طالب احمد449096 48بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراشر

49بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراصيل قحطان فتحي466578

50بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد رعد محمد494550

51بكالوريوسالزهور71334نينوىذكررافت نعمان قاسم348050

52بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرقيس احمد زيد449133

53بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريونس عامر يونس450054

54بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمود ابراهيم خلف256162

55بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرياش حامد محمد449185

56بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرقاسم محمد قاسم449943

57بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرسيف سعدي حميد466527

58بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعماد جاسم محمد449161

59بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريوسف محمد فتح هللا504102

60بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراوس عامر يونس450051

61بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد هيثم احمد466591

62بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد يوسف ذنون347982

63بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمار منتض عبدالمنعم543662

64بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر نشوان جميل348922

65بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرقتيبة سعد حاتم347826

66بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن ليث محمد540798

ر احمد سالم523991 ى 67بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمير

68بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد اسماعيل جمعة449103

ى348095 69بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر وعدهللا امير



ى يونس543645 70بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريوسف حسير

71بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد شاكر محمود466693

72بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرفائق يونس عيفان494534

73بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريحنر فتحي محمدعلي466746

74بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرزيد امجد خليل466632

75بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد طالل احمد430999

76بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي466899

77بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد عبدالحكيم عبدالواحد347814

78بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمصطفى شامل عبدالحميد466880

79بكالوريوسالزهور71334نينوىذكررامي اسعد امجد524009

80بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمصطفى باسل مجيد256807

81بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد مروان يونس388445

82بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرطه اكرم طه256849

83بكالوريوسالزهور71334نينوىذكريمان معن سالم494564

84بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرسعد عادل صالح523811

85بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمهند مدحت عاصم466833

86بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدالعزيز سعد عبدالعزيز347379

87بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر رعد يونس543677

88بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرابراهيم حازم عبد348136

89بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرحسان رافع يحنر256130

ى504101 90بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر سعدي محمدامير

91بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمندر رافع حميد466784

92بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرسمير نزار عبدهللا256579

93بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي منتض علي449130

94بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرياش موس حسن503204

95بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراوس محمد قاسم519278

96بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرشعالن علي حمادي449958

97بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد احسان عبدالوهاب496390

98بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراكرم نكتل محمدعلي466528

99بكالوريوسالزهور71334نينوىذكروسام مروان غانم543673

100بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمؤمن محيالدين محمدصالح406635

101بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرنوار عادل حميد256666

102بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرياش عماد غانم501553

103بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرنمير قضي ادريس450048

ى نادر406630 104بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعلي تحسير

105بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمروان محمد سعيد415686

106بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرسعدهللا هالل يونس256428

107بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراسماعيل ماالهلل قنير523970

108بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعبدهللا ابراهيم خلف256589

109بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد نوري عبدهللا466877

110بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمهيمن محمد فتحي526203

ى523915  عبدالسالم محمدامير
111بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمصطفى

112بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمود بشار ابراهيم406730

113بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد هذال كعود449868

114بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد اسماعيل محمد526174

115بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرسعد عبدالعزيز طه406683

116بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد طالل عبدهللا347620

117بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد حسن محمود416576

118بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرزيد نبيل صالح449928

119بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراسامه اسماعيل خليل466732



120دبلومالزهور71334نينوىذكريونس عبدالغريب يونس557610

121دبلومالزهور71334نينوىذكرحسن لؤي علي495347

122دبلومالزهور71334نينوىذكركمال احسان عبدهللا523958

123دبلومالزهور71334نينوىذكرعمر حيدر نجم348712

124دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد مقداد هادي466535

125دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد عامر خليل257581

126دبلومالزهور71334نينوىذكرعلي نشوان عبدالقادر543657

127دبلومالزهور71334نينوىذكرمؤمن بشار بشير257373

128دبلومالزهور71334نينوىذكركرم عامر محمد416622

129دبلومالزهور71334نينوىذكركرم عماد غانم449151

130دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد سمير محمود256831

131دبلومالزهور71334نينوىذكردريد رائد بشير449954

132دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد انيس يونس256548

133دبلومالزهور71334نينوىذكراوس خالد محمد466763

134دبلومالزهور71334نينوىذكرعماد رمضان ساير256674

135دبلومالزهور71334نينوىذكرمصطفى ماهر عبد256353

136دبلومالزهور71334نينوىذكراحمد عماد مرعي406698

137دبلومالزهور71334نينوىذكرقضي قتيبة محمدنديم347761

138دبلومالزهور71334نينوىذكرسعد احمد طه466608

139دبلومالزهور71334نينوىذكرانمار محمدنوري سعيد547267

140دبلومالزهور71334نينوىذكرياش اكرم طاهر491845

ى347449 141دبلومالزهور71334نينوىذكرعمر خالد حسير

142دبلومالزهور71334نينوىذكرعلي نزار محمد523809

143دبلومالزهور71334نينوىذكرمصطفى طالل مصطفى415621

144دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد سعد احمد466624

145دبلومالزهور71334نينوىذكرعالء راكان شوط450020

146دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد علي حميد256636

147دبلومالزهور71334نينوىذكرمقداد جاسم محمد449934

148دبلومالزهور71334نينوىذكرسيف محمد ابراهيم348616

149دبلومالزهور71334نينوىذكرعبدهللا يونس عبدهللا415636

150دبلومالزهور71334نينوىذكرحازم غانم عبد256601

ى نادر479586 151دبلومالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن تحسير

152دبلومالزهور71334نينوىذكرسالم عادل صالح523814

153دبلومالزهور71334نينوىذكرعمر نكتل احمد257604

154دبلومالزهور71334نينوىذكريونس حازم يونس257278

ى466521 155دبلومالزهور71334نينوىذكرحسن طالب حسير

156دبلومالزهور71334نينوىذكرعلي طارق ابراهيم390416

157دبلومالزهور71334نينوىذكرابراهيم بشار لقمان255823

158دبلومالزهور71334نينوىذكرصائب عبدالخالق احمد449172

159دبلومالزهور71334نينوىذكرزيد مظفر صديق415671

160دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد عبدالكريم احمد449165

161دبلومالزهور71334نينوىذكرمنهل موفق محمد256744

162دبلومالزهور71334نينوىذكرعمر عزالدين ابراهيم466549

163دبلومالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن عدنان فاضل466699

164دبلومالزهور71334نينوىذكرعبداالمير علي عبدهللا347472

165دبلومالزهور71334نينوىذكرمصطفى عبدالجواد عزيز348901

166دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد اسماعيل محمد493861

167دبلومالزهور71334نينوىذكرعبدهللا ناطق يونس347939

ي عبدالهادي466556
168دبلومالزهور71334نينوىذكرسعد هانى

169دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد نزار عزيز495341



ى542618 170دبلومالزهور71334نينوىذكرذوالفقار الياس حسير

171دبلومالزهور71334نينوىذكرعلي سلو محمد256511

172دبلومالزهور71334نينوىذكراحمد عبدالمالك قاسم415595

173دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد بشار حسيب502188

174دبلومالزهور71334نينوىذكراحمد المان محمدعلي416224

175دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد حميد حسن347592

176دبلومالزهور71334نينوىذكرمؤمن مصدق عبدالعزيز348563

177دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمود فوزي محمد466590

178دبلومالزهور71334نينوىذكراوس محمد قاسم449155

179دبلومالزهور71334نينوىذكراحمد نزار هاشم536109

180إعداديةالزهور71334نينوىذكرصالح ماجد صالح449985

181إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى رياض جارهللا540821

182إعداديةالزهور71334نينوىذكروليد خالد هاشم523996

183إعداديةالزهور71334نينوىذكرمنتضباهلل اسامة محمدعلي256011

184إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد يحنر قاسم449113

185إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم406600

186إعداديةالزهور71334نينوىذكرابراهيم علي اسماعيل406673

187إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد طلب حمدي466741

188إعداديةالزهور71334نينوىذكراوس وسيم سعدالدين466698

189إعداديةالزهور71334نينوىذكريحنر احمد صالح466532

190إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمار عبد يوسف450002

191إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد مازن سليمان547220

192إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد بشار لقمان347681

193إعداديةالزهور71334نينوىذكركرم جاسم محمد523720

194إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى خالد داؤد449856

195إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى مشتاق هاشم256643

196إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدهللا فوزي محمد466583

197إعداديةالزهور71334نينوىذكرمؤمن ماجد صالح449988

198إعداديةالزهور71334نينوىذكرمهند محمدنور ايوب449136

199إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد نمير طارق449111

200إعداديةالزهور71334نينوىذكريوسف نشوان عبدالقادر466793

201إعداديةالزهور71334نينوىذكرمؤمن ياش احمد539869

202إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد هيثم محمد524017

203إعداديةالزهور71334نينوىذكرصفا منهل زكي406723

204إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمود عامر احمد449978

205إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد اكرم عبدالكريم406719

206إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى صالح رشيد494197

207إعداديةالزهور71334نينوىذكرريان ليث محمد540820

208إعداديةالزهور71334نينوىذكرريان فواز ناظم450075

209إعداديةالزهور71334نينوىذكرعلي اياد علي449916

210إعداديةالزهور71334نينوىذكربسام بشار علي449961

211إعداديةالزهور71334نينوىذكرفراس علي محمد449092

212إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر سلوان توفيق392313

213إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد فارس ابراهيم493063

214إعداديةالزهور71334نينوىذكرزكريا ضياء احمد416533

215إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر فتحي خلف415516

216إعداديةالزهور71334نينوىذكرغيث عماد مصطفى466854

217إعداديةالزهور71334نينوىذكراثير احمد عبدالهادي466790

ى466627 218إعداديةالزهور71334نينوىذكرشمد بشير حسير

219إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدهللا مظفر صديق415700



220إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد يونس محمد466546

221إعداديةالزهور71334نينوىذكريوسف زكر عبدهللا449996

222إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصعب خضى ادريس543665

223إعداديةالزهور71334نينوىذكرريان زياد ابراهيم449960

224إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى عبدالحافظ مصطفى449898

225إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدهللا طالل مصطفى466836

226إعداديةالزهور71334نينوىذكرعقيل عبد يوسف449121

ى لقمان صديق449945 227إعداديةالزهور71334نينوىذكرحسير

228إعداديةالزهور71334نينوىذكركرم يحنر غازي257247

229إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى صباح عزيز495055

ف احمد عبدالهادي466718 230إعداديةالزهور71334نينوىذكراشر

231إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن احمد عبدالرحمن392348

232إعداديةالزهور71334نينوىذكرابراهيم بشار حسيب406591

233إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالملك زياد ابراهيم347393

ى547221 234إعداديةالزهور71334نينوىذكرامير علي حسير

235إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالحكيم كنعان اسماعيل547263

236إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن غسان محمود450077

237إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالعزيز رافع عزيز450015

238إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد باسل محمد466542

ي449970
239إعداديةالزهور71334نينوىذكريزن احمد هانى

240إعداديةالزهور71334نينوىذكرضاري سعود عبدالستار450006

241إعداديةالزهور71334نينوىذكرعلي ذنون يونس256094

242إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد خالد جاسم449878

ى504157 ى حمدهللا حسير 243إعداديةالزهور71334نينوىذكرحسير

244إعداديةالزهور71334نينوىذكرعلي عبدالرحيم عبدالقادر466754

245إعداديةالزهور71334نينوىذكرمهند زيد ذنون416637

246إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر جمعة مصطفى449890

247إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد عبد يوسف256720

248إعداديةالزهور71334نينوىذكرنورالدين نشوان خليل449139

249إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد محمود احمد450072

250إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد سؤدد محمد466861

251إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى اياد حامد466551

252إعداديةالزهور71334نينوىذكررياض احمد حازم466697

253إعداديةالزهور71334نينوىذكراحسان نشوان يحنر449956

254إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد سعد شكر496659

255إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد خالد خليل504103

256إعداديةالزهور71334نينوىذكرسفيان سعود عبدالعزيز450011

ى محمد شكيب538500 257إعداديةالزهور71334نينوىذكرحسير

258إعداديةالزهور71334نينوىذكرابوبكر محمد حازم466785

259إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدهللا فواز محمود516646

260إعداديةالزهور71334نينوىذكرطارق راكان شوط466871

261إعداديةالزهور71334نينوىذكرسيف رافع محمدسليم523820

262إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن قتيبة محمدنديم547209

263إعداديةالزهور71334نينوىذكرصفوان طه ابراهيم466766

264إعداديةالزهور71334نينوىذكردمير احسان عبدهللا542627

اس سامي449178 265إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر نير

ى صالح347775 266إعداديةالزهور71334نينوىذكرعلي عبدالمعير

267إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد رائد اسماعيل449149

268إعداديةالزهور71334نينوىذكراوس نظير شيت466594

269إعداديةالزهور71334نينوىذكربدر ضياءالدين موفق466768



270إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد رمضان غثوان543642

271إعداديةالزهور71334نينوىذكرعلي ابراهيم خليل406642

272إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد بشار عبدالفتاح531025

273إعداديةالزهور71334نينوىذكربراء ذاكر خليل450136

274إعداديةالزهور71334نينوىذكرانور محمدنوري سعيد450014

275إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن وعدهللا فتحي531021

276إعداديةالزهور71334نينوىذكركرم سؤدد مؤمن466780

277إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدهللا نزار هاشم466612

278إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد فارس محمدشكري450080

279إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد خليل ذنون255850

280إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد عالءالدين محمد256232

281إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد توفيق نجم555572

ي347698 282إعداديةالزهور71334نينوىذكرايمن فاروق صير

283إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر محمد عبدالسالم450066

284إعداديةالزهور71334نينوىذكرشهم سؤدد موفق543644

285إعداديةالزهور71334نينوىذكربكر محمد فاضل466873

286إعداديةالزهور71334نينوىذكرزيد صفوان ناظم540166

287إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر محمدبسام عبدالرحمن547217

288إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد وليد غانم531260

289إعداديةالزهور71334نينوىذكرحسام بشار علي449127

290إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد احمد طه466604

291إعداديةالزهور71334نينوىذكرحذيفة احمد يونس542620

292إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالهادي سعد عبدالهادي449175

293إعداديةالزهور71334نينوىذكرابراهيم مهنى مخلف257329

294إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد ناطق زكي542631

295إعداديةالزهور71334نينوىذكرمؤمن محمد عبدالكريم547215

296إعداديةالزهور71334نينوىذكررضوان محمد سعيد415561

297إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد جمال خالد466883

298إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد جمعة اسماعيل540898

299إعداديةالزهور71334نينوىذكروليد خالد رمضان543668

300إعداديةالزهور71334نينوىذكرسيف الدين محمد ذنون543661

301إعداديةالزهور71334نينوىذكرمامون انس يحنر543664

302إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد جمال خالد543671

303إعداديةالزهور71334نينوىذكرحسن فالح صالح450029

304إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر طالل صديق450068

305إعداديةالزهور71334نينوىذكرابوبكر زاهد عبدالعليم531269

306إعداديةالزهور71334نينوىذكراياد فالح حسن256114

ى466544 307إعداديةالزهور71334نينوىذكرعلي سعدي محمدامير

ف عصام جميل543659 308إعداديةالزهور71334نينوىذكراشر

309إعداديةالزهور71334نينوىذكرحيدر محمد نجم466906

310إعداديةالزهور71334نينوىذكراوس جمال زكي547265

311إعداديةالزهور71334نينوىذكرعباس عبد يوسف449125

312إعداديةالزهور71334نينوىذكربكر صباح محمود466600

313إعداديةالزهور71334نينوىذكرفراس كنعان صنعان466534

314إعداديةالزهور71334نينوىذكرمهيمن حميد حسن466598

315إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد صباح عبدالجليل406644

316إعداديةالزهور71334نينوىذكررغيد سعد رشيد256878

317إعداديةالزهور71334نينوىذكريونس مروان يونس388309

318إعداديةالزهور71334نينوىذكرايمن احمد شاكر543625

319إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد امجد علي450043



320إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد طالل خزعل449107

ى542616 321إعداديةالزهور71334نينوىذكربتار الياس حسير

322إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد منهل محمدنذير449109

323إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدهللا هشام محمد449144

324إعداديةالزهور71334نينوىذكرسعد ضياء محمود495262

ى449942 325إعداديةالزهور71334نينوىذكراكرم محمود حسير

326إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد فراس محمدنجيب416101

327إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدهللا عمار ميش469359

ى531023 ى ياش تحسير 328إعداديةالزهور71334نينوىذكرتحسير

 علي سالم416114
ى 329إعداديةالزهور71334نينوىذكرحسير

330إعداديةالزهور71334نينوىذكراسامة صفاء محمد449991

331إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى محمد عادل392365

332إعداديةالزهور71334نينوىذكرارقم احمد صالح494213

ي450057 333إعداديةالزهور71334نينوىذكرزيد علي غرنر

334إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد طارق عبدهللا543666

335إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن حلىمي اسماعيل547213

336إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمود شكر محمود543679

337إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد نزار سعيد449854

338إعداديةالزهور71334نينوىذكررمضان ابراهيم حمادي543617

339إعداديةالزهور71334نينوىذكرخالد كنعان خالد539870

340إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد احمد سالم449963

341إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالرزاق حازم عبدالرزاق406676

342إعداديةالزهور71334نينوىذكرانس احمد عبدالرزاق347532

343إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن محمد ابراهيم449937

344إعداديةالزهور71334نينوىذكرعبدالرحمن شاكر محمود466787

345إعداديةالزهور71334نينوىذكرزيد رعد ادريس406650

346إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى احمد شهاب449137

347إعداديةالزهور71334نينوىذكرمصطفى عمار حاتم466702

348إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد صكر ذنون406638

349إعداديةالزهور71334نينوىذكرمؤمن احمد ذنون466749

350إعداديةالزهور71334نينوىذكرطه كمال عبدالجليل449105

351إعداديةالزهور71334نينوىذكريوسف ليث احمد449983

352إعداديةالزهور71334نينوىذكرسيف احسان صالح554456

353إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر قاسم يحنر542625

354إعداديةالزهور71334نينوىذكررشيد سعد رشيد257016

355إعداديةالزهور71334نينوىذكرعالء محمد عبدالسالم450023

356إعداديةالزهور71334نينوىذكروسيم محمد صالح مصطفى406617

357إعداديةالزهور71334نينوىذكرهيثم يوسف عبد449999

358إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد صباح عزيز495107

359إعداديةالزهور71334نينوىذكرخالد صالحالدين خالد547211

360إعداديةالزهور71334نينوىذكرابراهيم مثنى محمود450026

361إعداديةالزهور71334نينوىذكربشار فالح احمد466742

362إعداديةالزهور71334نينوىذكرعمر عقيل يونس531266

363إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد يحنر غازي257132

364إعداديةالزهور71334نينوىذكرابراهيم محمود احمد450070

365إعداديةالزهور71334نينوىذكرربيع حارث ربيع415646

366إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد ابراهيم خليل449965

367إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد رافع عزيز449142

ى554459 368إعداديةالزهور71334نينوىذكرعالء محمد حسير

369إعداديةالزهور71334نينوىذكرفراس باسم محمد449930



370إعداديةالزهور71334نينوىذكرزيد صبحي غانم449950

371إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد رمضان غثوان466777

372إعداديةالزهور71334نينوىذكرايمن عبدالقادر عبدالجبار449925

ى466592 373إعداديةالزهور71334نينوىذكرزاهر محمود حسير

374إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد احمد حازم416548

375إعداديةالزهور71334نينوىذكريوسف اكرم عبدالكريم406712

376دبلوم عاليالزهور71334نينوىذكرعادل احمد محمد257468

ى عبد524006 377بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرياش تحسير

378بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعمر عبدالعزيز طه406688

379بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرعالء نجم عبدهللا348066

380بكالوريوسالزهور71334نينوىذكراحمد فتاح شيت416555

381بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرصدام احمد ابراهيم256796

ى257411 382بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرطه علي حسير

383بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد حميد مجيد347855

384بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد لقمان محمد543622

385بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرليث محمد يحنر539332

386بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرابراهيم علي جاسم257266

387بكالوريوسالزهور71334نينوىذكرمحمد هشام توفيق406658

388دبلومالزهور71334نينوىذكرمناف عبد فتحي416604

389دبلومالزهور71334نينوىذكربسام حسيب احمد406603

390دبلومالزهور71334نينوىذكرصبحي شاكر محمود256312

391دبلومالزهور71334نينوىذكرعلي عبدالرزاق علي257307

392دبلومالزهور71334نينوىذكرمحمد غانم عبدالرحمن415604

ى ابراهيم450031 393دبلومالزهور71334نينوىذكرجنيد ياسير

394دبلومالزهور71334نينوىذكرداود سالم داود256691

395دبلومالزهور71334نينوىذكرعمار عبد جرجيس406706

396دبلومالزهور71334نينوىذكراحمد محمود عبدهللا449099

397دبلومالزهور71334نينوىذكرعمر صديق محمد543620

398إعداديةالزهور71334نينوىذكرعلي سالم عبد543639

399إعداديةالزهور71334نينوىذكروليد حازم عبد466810

400إعداديةالزهور71334نينوىذكرباسم محمد يونس406667

401إعداديةالزهور71334نينوىذكراحمد جاسم شخير348238

402إعداديةالزهور71334نينوىذكرمحمد وعدهللا محمد449108

403إعداديةالزهور71334نينوىذكرمدين موفق نايف526128

1ماجستيرالزهور71334نينوىأننىغفران فارس عبد هللا258254

2بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىزهراء موفق بدري258204

3بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىرواء محمد عبدهللا543667

4بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىنورا موفق عبدالعزيز540805

5بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىبلقيس احمد موس520364

6بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىمها عبدهللا ابراهيم504050

هبة علي ادريس450085
7بكالوريوسالزهور71334نينوىأننى

8بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىوسام محمدصالح مصطفى406620

9بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىاسن احسان عبدهللا523803

10بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىنور محمدنوري سعيد449063

11بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىهناء حسن احمد531262

االء زهير علي450088
12بكالوريوسالزهور71334نينوىأننى

13بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىزينب عماد يحنر466601

14بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىرغد قاسم يحنر416520

15بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىشيماء وليد عبد542623

16دبلومالزهور71334نينوىأننىنجالء ضياءالدين ذنون406671



17دبلومالزهور71334نينوىأننىنىه مرعي حسن449056

ى وعدهللا قاسم406710 18دبلومالزهور71334نينوىأننىبشر

19دبلومالزهور71334نينوىأننىمها جاسم محمد553628

20دبلومالزهور71334نينوىأننىفادية موفق سحري416087

ي حسون554323
21دبلومالزهور71334نينوىأننىنداء عبدالغنى

22دبلومالزهور71334نينوىأننىفاتن عبد حسن449046

داليا علي محمود523805
23دبلومالزهور71334نينوىأننى

24دبلومالزهور71334نينوىأننىرونق يونس محمود258194

25دبلومالزهور71334نينوىأننىراقية محمد دحام416509

يف523835 26إعداديةالزهور71334نينوىأننىلبنى عبدهللا شر

27إعداديةالزهور71334نينوىأننىعالية هادي حسن449053

28إعداديةالزهور71334نينوىأننىشهد سعيد عبدهللا540951

29إعداديةالزهور71334نينوىأننىسناء احمد شوكت258179

30إعداديةالزهور71334نينوىأننىزهراء محمد محمود543669

ى حمود531028 1ماجستيرالزهور71334نينوىأننىمنال حسير

2ماجستيرالزهور71334نينوىأننىزهراء امجد خليل543658

3بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىريا عبد عباس523785

4بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىزهراء احمد محمود258316

5بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىرفل رعد ذنون258279

6بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىزهراء عالءالدين عزيز450090

7بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىدينا ابراهيم حامد542628

8بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىأش احسان عبدهللا531261

9بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىانس خالد لقمان406586

10بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىمها عيىس صالح466743

11بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىنور رياض حمادي466723

12بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىرنا غازي عزيز416479

13بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىداليا هيثم طه406631

14بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىبان قحطان غانم351085

15بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىنورا نزار نذير450148

ى خالد محمد493909 مير 16بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىشر

17بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىنور باسم يوسف351743

18بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىجنة ليث يحنر493660

ى طارق عبدهللا416503 19بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىرنير

20بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىنور احمد حامد523792

21بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىسارة سالم خليل258391

22بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىمالك مثنى صالح450103

23بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىسارة وليد يوسف466745

24بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىالماس جمال زكي258344

25بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىحنان رياض جارهللا450131

26بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىامنة احسان عبدهللا523825

ى عبدالرحمن466740 ى محمدامير 27بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىحنير

28بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىاالء رياض احمد416418

29بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىنور ابراهيم صالح258413

30بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىشهد شامل محمد495348

31بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىرسل حازم هادي466720

32بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىهدى ميش هادي406661

33بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىبشائر وحيد عبو466587

34بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىدالل سعد ذنون543648

35بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىدعاء جاسم محمد523779

36بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىاشاء لؤيد محمدعلي450142



37بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىرويدة عيىس محمديونس450176

38بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىاخالص صالح احمد350979

39بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىايناس عبداالله منذر416121

40بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىرحمة اكرم ابراهيم466712

41بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىمروج ضياء احمد حمدي416467

42بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىزينب ثائر عبدالحميد547207

43بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىصفا محمدبسام عبدالرحمن450154

هديل علي ادريس350649
44دبلومالزهور71334نينوىأننى

45دبلومالزهور71334نينوىأننىدنيا جمعة مصطفى416378

46دبلومالزهور71334نينوىأننىرحمة مزاحم سالم350734

47دبلومالزهور71334نينوىأننىدنيا عبدالملك مروان450111

48دبلومالزهور71334نينوىأننىدعاء موفق محمد406597

49دبلومالزهور71334نينوىأننىايناس امجد احمد258353

50دبلومالزهور71334نينوىأننىعبير سمير حميد351251

ايثار علي عبدهللا350764
51دبلومالزهور71334نينوىأننى

52دبلومالزهور71334نينوىأننىرغد عامر مالو351588

53دبلومالزهور71334نينوىأننىفرح خضير محمد351547

54دبلومالزهور71334نينوىأننىرفل عماد سعيد504158

55دبلومالزهور71334نينوىأننىرغد ماهر عبد449039

56إعداديةالزهور71334نينوىأننىاسماء يونس عيفان540806

57إعداديةالزهور71334نينوىأننىرغد مروان حازم351006

58إعداديةالزهور71334نينوىأننىرغد احمد زيد450170

59إعداديةالزهور71334نينوىأننىامنة خالد رمضان543651

60إعداديةالزهور71334نينوىأننىنغم مشتاق هاشم351291

61إعداديةالزهور71334نينوىأننىغادة عمار عبدالسالم450152

رؤى علي ادريس450160
62إعداديةالزهور71334نينوىأننى

63إعداديةالزهور71334نينوىأننىمريم مشتاق هاشم450099

64إعداديةالزهور71334نينوىأننىاشاء اسامة حمزة495265

ى ميش شهاب449029 65إعداديةالزهور71334نينوىأننىبشر

66إعداديةالزهور71334نينوىأننىغصون رياض فاروق542629

67إعداديةالزهور71334نينوىأننىتقوى موفق محمدحسن483976

فداء علي جاسم450108
68إعداديةالزهور71334نينوىأننى

69إعداديةالزهور71334نينوىأننىرحمة عبدالرزاق جهاد351341

70إعداديةالزهور71334نينوىأننىضح رغيد ناظم543655

71إعداديةالزهور71334نينوىأننىصفاء فالح حسن547273

ى ليث يحنر493652 72إعداديةالزهور71334نينوىأننىيقير

73إعداديةالزهور71334نينوىأننىسدرة قحطان فتحي416447

74إعداديةالزهور71334نينوىأننىمريم بسام حسيب554463

75إعداديةالزهور71334نينوىأننىهدى خالد رمضان543654

ى بسام حسيب406696 76إعداديةالزهور71334نينوىأننىحنير

ى اكرم ابراهيم466716 77إعداديةالزهور71334نينوىأننىحنير

78إعداديةالزهور71334نينوىأننىمروة محمد خليل543656

مي رافع حميد547271
79إعداديةالزهور71334نينوىأننى

80إعداديةالزهور71334نينوىأننىزينب اياد علي547272

81إعداديةالزهور71334نينوىأننىبسمة عامر مالو450125

غسان علي خلف449034
82إعداديةالزهور71334نينوىأننى

رغد طالل محمدعلي531256
83إعداديةالزهور71334نينوىأننى

84إعداديةالزهور71334نينوىأننىداليا صالحالدين خالد416237

85إعداديةالزهور71334نينوىأننىجواهر بسام حسيب406668

منار طالل محمدعلي531250
86إعداديةالزهور71334نينوىأننى



87إعداديةالزهور71334نينوىأننىاسماء بهاءالدين محي الدين449032

88إعداديةالزهور71334نينوىأننىطيبة عادل محمود466726

89إعداديةالزهور71334نينوىأننىريم رائد عبدالخالق466710

90إعداديةالزهور71334نينوىأننىنعم مشتاق هاشم449043

91إعداديةالزهور71334نينوىأننىبراء رياض احمد543670

92إعداديةالزهور71334نينوىأننىرحمة ثائر محمد466759

93إعداديةالزهور71334نينوىأننىنبا سعد صالح543660

94إعداديةالزهور71334نينوىأننىغادة فالح حسن547208

95إعداديةالزهور71334نينوىأننىشهد رائد عبدالخالق416172

96إعداديةالزهور71334نينوىأننىصفاء فارس صالح494317

97إعداديةالزهور71334نينوىأننىبريفان غائب خضير450114

98إعداديةالزهور71334نينوىأننىانفال عبدهللا اسماعيل531253

99إعداديةالزهور71334نينوىأننىسحر نشوان صالح554465

100إعداديةالزهور71334نينوىأننىميادة فؤاد قاسم450122

101إعداديةالزهور71334نينوىأننىمشه مازن سالم542621

102إعداديةالزهور71334نينوىأننىنبا جاسم محمد519431

103دبلوم عاليالزهور71334نينوىأننىبتول احمد فتحي258273

104بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىوجدان نبيل سعيد540900

105بكالوريوسالزهور71334نينوىأننىبان دريد مصطفى449038

106دبلومالزهور71334نينوىأننىغادة صالح محمود416395

 حازم محمد علي405280
107دبلومالزهور71334نينوىأننىمنى

108إعداديةالزهور71334نينوىأننىصهباء سعيد احمد450128

ى351797 109إعداديةالزهور71334نينوىأننىصبا مؤيد امير

ى450167 رنر حازم حسير
110إعداديةالزهور71334نينوىأننى

1دكتوراهالمثنى71335نينوىذكرمحمد سامي يونس520537

2دكتوراهالمثنى71335نينوىذكرسعد احمد محمد251954

3ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرعمر خزعل صديق243891

ي251953
 
4ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرعمر محي الدين عبدالباق

5ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرقيس عامر احمد520532

6ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرابراهيم صالح الدين ابراهيم491270

7ماجستيرالمثنى71335نينوىذكراحمد عبدالعزيز يونس482391

8ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرمروان عبداالله محمود546242

9ماجستيرالمثنى71335نينوىذكربالل توفيق يونس531479

10ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرجارهللا ماهر وعدهللا435187

11دبلوم عاليالمثنى71335نينوىذكرمحمدفارس عبدالوهاب محمد435468

12دبلوم عاليالمثنى71335نينوىذكرزيد قتيبة نجيب520546

13بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرخالد سالم خليل520542

14بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرماهر حازم علي540310

15بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكربسام وليد عزيز520557

16بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبدالرزاق محمد حسن405533

17بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراسامة عبداالله محمد459527

18بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراياد طارق عبد243867

19بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرانمار ناطق محمدسلطان243775

20بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمود يحنر محمود492270

21بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف همام عبدهللا546192

22بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراسامة احمد زيدان435023

23بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكررغيد وليد صالح520530

ى طه531478 24بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرقحطان ياسير

25بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسامر نجم عبدهللا540796

26بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد محفوظ محمود546194



27بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد حسن اسماعيل498138

28بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكربشار محسن فتحي480734

29بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراراز عبدالقادر معروف520554

30بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر محمد اسماعيل251952

31بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرضياء اسماعيل فتحي243849

32بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد غازي فيصل243823

33بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرزياد محمدزكي يونس435667

34بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمود فخرالدين هادي520550

35بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكررضوان فوزي محمد546224

36بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد خميس رشيد243971

ى434873 37بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمود خالد ياسير

ي يونس494385
38بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرخالد عونى

39بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراياد علي احمد525904

40بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف وعد خليل251943

41بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمصطفى صالح محمد527305

ي توفيق435555
42بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرايمن هانى

43بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد عقيل محمود243588

44بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمناف شامل مجيد520548

45بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرانس حازم حميد459472

46بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد صالح محمد527297

47بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرثائر حسن احمد551814

48بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم محمد مولود527306

 علي551818
ى 49بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرحسام حسير

50بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم لؤي ابراهيم551834

ي يونس546218
51بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكررعد عبدالغنى

52بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرفادي سالم سعيد459896

53بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرايمن صديق سعيد243927

54بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمروان عبدالرزاق احمد520558

55بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكركرم وليد صالح435722

56بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمالك انس ابراهيم546227

57بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسعد جير احمد556592

58بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرقضي عبد احمد459918

59بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد زهير يوسف546203

60بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمود عبدالملك محمد546196

61بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراسعد علي تركي520553

62بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن مرعي حسن520543

63بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد مهنا بشير243763

64بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد حافظ حميد459446

65بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرطه صباح حسن435017

66بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم243372

67بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرناض فارس عبدعلي243798

68بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمار باسل عبدالكريم546240

69بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد صباح محمد زكي459875

70بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد محمود طه459492

71بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد كمال عبدهللا459538

72بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمار بشير محمدرؤوف520538

73بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعدنان سعيد سليمان251947

74بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرليث موفق محمد435172

75بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمود ساجد محمد520544

76بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم قاسم محمود405362



77بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمصطفى ثامر محمود459926

78بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرفاروق طه محمد520549

79بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمعاذ احمد محمد520559

80بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمروان طه جارهللا551855

81بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراسامة زهير يونس520535

82بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد عبدالستار خزعل434763

83بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد ميش محمود527303

84بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر دريد زكي546251

85بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرصفوان طه جارهللا531477

86بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد وليد عبدهللا523893

87بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراكرم رعد محمدسالم459552

88بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكركرم عبدالمحسن محمود556499

89بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرحمزة فازع داغر243858

90بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرحسام محمد يونس243991

91دبلومالمثنى71335نينوىذكرعلي تركي رحال520540

92دبلومالمثنى71335نينوىذكرليث فخري ذنون459457

93دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد طلعت يونس445845

94دبلومالمثنى71335نينوىذكرنبيل سالم حسن551862

95دبلومالمثنى71335نينوىذكرليث هشام يحنر435578

96دبلومالمثنى71335نينوىذكربشير ذنون يونس551288

97دبلومالمثنى71335نينوىذكرمعن مؤيد يونس459501

98دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد وعدهللا قاسم434860

99دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد محمد علي498056

100دبلومالمثنى71335نينوىذكركمال سالم خليل520541

101دبلومالمثنى71335نينوىذكرمروان عبدالملك محمد546193

102دبلومالمثنى71335نينوىذكرفهد خالد طلب527307

103دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد اكرم احمد243885

104دبلومالمثنى71335نينوىذكرلؤي عبدالقادر عبدالكريم459922

105دبلومالمثنى71335نينوىذكركامل سعيد خضى480762

ى احمد501138 106دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد تحسير

107دبلومالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن عصام احمد404939

108دبلومالمثنى71335نينوىذكربسام علي ذنون459542

109دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر زكي عبدهللا527309

يف يوسف520545 110دبلومالمثنى71335نينوىذكريوسف شر

ف عبدالكريم احمد404906 111دبلومالمثنى71335نينوىذكراشر

112دبلومالمثنى71335نينوىذكرعبدالستار اسماعيل خلف243881

113دبلومالمثنى71335نينوىذكرقضي خالد محمود481008

114دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر عصام احمد404981

115دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي520552

ي551825
ف مروان عبدالغنى 116دبلومالمثنى71335نينوىذكراشر

117دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد وعدهللا جرجيس520536

118دبلومالمثنى71335نينوىذكروسام صباح طليع520531

119دبلومالمثنى71335نينوىذكرمصطفى فوزي عبدالقادر243352

120دبلومالمثنى71335نينوىذكرايمن عبدالناض رؤوف525690

ي فرحان520547
121دبلومالمثنى71335نينوىذكرمصطفى هانى

122دبلومالمثنى71335نينوىذكربارق فراس هاشم459851

123دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد محمود يحنر445844

124دبلومالمثنى71335نينوىذكرصهيب نبيل جاسم491281

ى459467 125دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد ابراهيم حسير

126دبلومالمثنى71335نينوىذكروسام احمد قاسم459837



127دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد جاسم محمد251948

128دبلومالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا بشار عبداالله520539

129دبلومالمثنى71335نينوىذكرفيصل فارس فيصل251949

130دبلومالمثنى71335نينوىذكرمصطفى جاسم مصطفى520551

131دبلومالمثنى71335نينوىذكربراء خليل اسماعيل494379

132دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد خليل ابراهيم243747

133إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي عامر سلطان542760

134إعداديةالمثنى71335نينوىذكراثير عامر سلطان467348

135إعداديةالمثنى71335نينوىذكرجاسم محمدشيت حامد459480

136إعداديةالمثنى71335نينوىذكرزياد طارق محمود495101

137إعداديةالمثنى71335نينوىذكرفرحان رمضان عبدالقادر523718

138إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد وليد احمد520555

139إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعالء حميد احمد243652

140إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمروان موفق يونس551866

141إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد غسان محسن459826

142إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد مجيد عبد527312

143إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمروان غانم محمد520534

144إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعالء عبدالسالم عبدالقادر501521

1ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرمحمد زهير ابراهيم283474

2ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن وليد صالح283580

3ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرمحمد جاسم مصطفى520521

4ماجستيرالمثنى71335نينوىذكروسام صالح الدين ابراهيم491263

ى434855 ى جمال حسير 5ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرحسير

ف خالد ابراهيم527344 6ماجستيرالمثنى71335نينوىذكراشر

7ماجستيرالمثنى71335نينوىذكراحمد عدنان جبار459689

8دبلوم عاليالمثنى71335نينوىذكراحمد علي خضى546273

ي459102
 
9دبلوم عاليالمثنى71335نينوىذكرمعن عبداالمير باق

10بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسهام عامر عبدالجالل502206

11بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد غانم حازم283455

12بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر رائد حميد542755

13بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمثنى صالح الدين ابراهيم491258

14بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكروسام قيس هاشم283430

15بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكريوسف ناظم يوسف405471

16بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد مؤيد حسن459151

17بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم فخري ابراهيم520484

18بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرغدير نزار ابراهيم434802

19بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد ميش محمود458917

20بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبدالمؤمن رعد يونس459030

21بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعلي عبدالعزيز خليل464568

22بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم عدنان سعيد283570

23بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر ابراهيم شيت307056

24بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد اياد طارق520500

25بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمود غانم محمود527327

26بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرانمار رمزي محمد525674

27بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرنور رعد عبدالوهاب520479

28بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا ناهل شاكر542741

29بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم احمد محي الدين500393

30بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمجيد محمدصالح مجيد435328

31بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمومن محسن علي527343

32بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف مهند نوري481005



33بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرليث ليث حيدر435270

ي495365 ي صير
34بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكريزن هانى

35بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكروائل علي ابراهيم556570

36بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرزياد طارق عبد307013

37بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد ماجد حميد283622

38بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد رعد صديق520513

39بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرطه عبدالسالم طه527299

40بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف عمادالدين بدرالدين307087

41بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرذاكر غانم شاكر494977

42بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرشمد هيثم عبدالرحمن459075

43بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرزيد ماهر اسماعيل459757

44بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكررشد ماهر يونس557070

ى467354 45بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعالء محمد ياسير

46بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكريوسف ذاكر حازم496393

47بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرزيدان الزم زيدان283449

48بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمعاذ مجيد اسماعيل493239

49بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد عبدالملك محمد542801

50بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر خليل ابراهيم306928

51بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد عباس فاضل445846

52بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكركرم طارق ذيبان307019

53بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد فارس محمود459717

54بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر سالم صالح495378

ف مضى احمد283631 55بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراشر

56بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد عبدالعزيز ناض434922

57بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمصطفى نبيل الياس504132

58بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم معن عبدالخالق307051

59بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد خضير محمد435458

60بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد محمد صالح435357

61بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا طه بكر435509

62بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرظفر باسل شاكر520501

63بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرهشام صميم وحيد520492

64بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد غانم حازم288636

65بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسفيان مازن غانم435548

66بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا ياش محمد283606

67بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمعتصم اكرم قاسم557038

68بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعلي اسامة شيت467330

69بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراسعد امجد اسعد405325

70بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد مضى احمد283654

71بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد غانم محمد551882

72بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكركرم طالل بشير307077

73بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد خليل علي520474

74بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراسالم ثامر محمود435128

ى بكر283559 75بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرازاد ياسير

76بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرربيع سعد كمال الدين283388

77بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبيدة وسام حمزة307041

78بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر محمد يحنر520462

79بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكريوسف نبيل جاسم283557

80بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراوس رضوان غازي435629

81بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرخالد ابراهيم فتحي459632

82بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعلي خميس رشيد283590



83بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمروان عبدالحافظ رؤوف520503

84بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرماهر رافع توفيق520490

85بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرهشام محمد احمد307074

86بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم عبدالكريم قاسم492292

87بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرجرجيس محمد علي جرجيس283627

88بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف محمود حسن283516

89بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرطاهر عصام طاهر306676

90بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرحميد رائد حميد520464

91بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعلي حسيب عبدالقادر546262

92بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف الدين سفيان محمد306672

93بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم كفاح محمد283619

94بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرانمار مظفر عمر520519

95بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكريونس امير جاسم541109

96بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرانس مازن محفوظ435160

ف فارس مصباح520508 97بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراشر

98بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر محمد طه527321

99بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد نبيل الياس405341

100بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمصطفى عامر حكمت500975

101بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعلي رضوان غازي435278

102بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا خالد توفيق307045

103بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرايمن محمد صالح405333

ى283445 104بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكروسام جمال حسير

105بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرابراهيم خزعل علي306910

106بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرحارث مثنى محمد520512

107بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد فيى جاسم541112

108بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمود مهيدى فتحي434993

109بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد علي ابراهيم283424

110بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد هشام حازم500059

111بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمصطفى عدي عبدالحميد434812

112بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعلي قيس سعيد542798

113بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمر اياد طه405544

114بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد وسام محمدمنيب405356

115بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف خالد ذنون504133

116بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن ذنون عبدالرحمن542796

117بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد احمد الياس459007

118بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعلي عبدهللا مهدي504124

119بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد محمود حسن283522

120بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراحمد محمدوجية احمد520507

121بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعمار جاسم مصطفى520520

122بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمؤمن محيالدين بشير494579

123بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد رعد يونس459815

124بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد محفوظ عبدهللا481011

125بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف غانم ايوب520493

126بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرقاسم جواد سالم491052

127بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرغانم ضياء غانم459023

128بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكركرم رمزي شيت495174

129بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمود ميش محمود458969

130بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف الدين اكرم بشير467317

131دبلومالمثنى71335نينوىذكريوسف ياش محمد283603

132دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد وسام محمد منيب405484



133دبلومالمثنى71335نينوىذكرمهند ذنون يونس435500

134دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد هاشم فتحي307061

135دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد وعد محمود495375

136دبلومالمثنى71335نينوىذكرسيف عضيد طارق520509

137دبلومالمثنى71335نينوىذكراياد عبدهللا اسماعيل480998

138دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد احمد عبدهللا459634

139دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد دخيل خضى525831

140دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر محمد يونس459665

141دبلومالمثنى71335نينوىذكريونس عماد يونس306969

142دبلومالمثنى71335نينوىذكرامير مروان عبدالهادي520517

143دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر محمد صبيح حامد306660

144دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد بسام هشام283614

145دبلومالمثنى71335نينوىذكرعلي وليد احمد546271

ي435314 146دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد حازم وهنر

ي307015
 
147دبلومالمثنى71335نينوىذكرعلي ارشد شوق

148دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمود بشير محمود520511

149دبلومالمثنى71335نينوىذكرجمال عبدالعليم عبدالرحمن306941

150دبلومالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا عامر نجيب467327

151دبلومالمثنى71335نينوىذكركرم خالد عبدالرزاق527350

152دبلومالمثنى71335نينوىذكرزكريا هاشم يونس467331

153دبلومالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا نبيل سالم405377

154دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر ميش محمود458983

155دبلومالمثنى71335نينوىذكرلقمان حارث غانم445842

156دبلومالمثنى71335نينوىذكرعلي نواف سالم283594

157دبلومالمثنى71335نينوىذكرعلي معن عبدالخالق307054

158دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد عبدالكريم طه307081

159دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد عبدالحميد قاسم520510

160دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر ثامر شكر458998

161دبلومالمثنى71335نينوىذكرجمال عبدالناض غانم480678

162دبلومالمثنى71335نينوىذكرصهيب بشار هاشم306987

163دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر جمال محمد306689

164دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد محمد صالح520504

165دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد فراس حسيب283361

166دبلومالمثنى71335نينوىذكرايهاب خالد قاسم435181

167دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد حازم احمد520502

168دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد فارس حازم435240

169دبلومالمثنى71335نينوىذكرمصطفى ميش محمد527340

ى امير جاسم541100
170دبلومالمثنى71335نينوىذكرمعي 

171دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد غانم حميد495402

172دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر خميس رشيد307049

ى محمد467306 173دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد حسير

174دبلومالمثنى71335نينوىذكركرم محمدعلي جرجيس542752

175دبلومالمثنى71335نينوىذكركرم معد سالم307001

176دبلومالمثنى71335نينوىذكرعلي سالم سعدهللا467357

ف يحنر عبد542790 177دبلومالمثنى71335نينوىذكراشر

178دبلومالمثنى71335نينوىذكركرم عمار عبدالرزاق504131

179دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد سمير محمد520487

180دبلومالمثنى71335نينوىذكرلؤي عماد يونس467345

181دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد مقداد احمد542786

182دبلومالمثنى71335نينوىذكرمصطفى بشار محسن519784



183دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمر محمد طلعت524722

184إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر قيس سعيد542740

185إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى طه جاسم525675

186إعداديةالمثنى71335نينوىذكرحاتم فراس محمد495353

187إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى فارس محمد283491

188إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسيف سالم صالح471370

189إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد هاشم سالم542772

190إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن سعد رياض538366

191إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر جاسم محمدشيت445870

ي435517
192إعداديةالمثنى71335نينوىذكربراء بشار عبدالغنى

193إعداديةالمثنى71335نينوىذكرقتيبة وسام حمزة283497

194إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن محمد يوسف527337

ى520522 195إعداديةالمثنى71335نينوىذكرفتحي واثق ياسير

196إعداديةالمثنى71335نينوىذكرربيع ايش سالم307008

197إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر خالد عبد الرحمن495155

198إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد ميش يوسف435042

199إعداديةالمثنى71335نينوىذكرحارث رشاد عبدالسالم306935

200إعداديةالمثنى71335نينوىذكرايمن نوفل عبدالسالم520482

201إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي زيد ابراهيم556269

202إعداديةالمثنى71335نينوىذكرحارث ليث حيدر445877

203إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد مهند نوري538486

204إعداديةالمثنى71335نينوىذكريوسف بشار صالح520518

205إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن احمد صالح527336

206إعداديةالمثنى71335نينوىذكرصالح عبدالعزيز خليل494177

207إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن عبدالخالق محمود527325

208إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا مويد جاسم520469

209إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن رعد خطاب520486

210إعداديةالمثنى71335نينوىذكرابراهيم محسن يونس286710

211إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمار ياش عبدالقادر495169

212إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد زياد طارق495165

213إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمود يحنر غانم546211

214إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعثمان حازم دحام467342

215إعداديةالمثنى71335نينوىذكراسامة بشار جمال542764

216إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد احمدرشاد اياد495148

217إعداديةالمثنى71335نينوىذكريوسف شامل فيصل306991

ي283418
218إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمود محمد عبدالغنى

219إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد هيثم فخري467309

220إعداديةالمثنى71335نينوىذكريونس محمد يونس306889

221إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسبهان فائز اكرم467314

222إعداديةالمثنى71335نينوىذكروليد خالد محمدعلي467336

223إعداديةالمثنى71335نينوىذكرابراهيم بشار صالح520485

224إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى يونس حيدر467307

225إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى زياد طارق459639

226إعداديةالمثنى71335نينوىذكرطه فارس عبدالحافظ459056

227إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمعن محمود هشام445840

228إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر عبدالسالم ذنون541111

229إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمود صباح طليع520472

230إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد يحنر غانم542745

231إعداديةالمثنى71335نينوىذكريوسف لؤي ابراهيم520483

232إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا ميش حمادي445872



233إعداديةالمثنى71335نينوىذكراسماعيل مجيد اسماعيل540238

234إعداديةالمثنى71335نينوىذكربدرالدين امير جاسم541106

235إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر طه جاسم525662

236إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد جمال خليل494523

237إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسيف الدين لؤي سالم542761

238إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسيف نض محمد283585

239إعداديةالمثنى71335نينوىذكرنورالدين نبيل جاسم405479

240إعداديةالمثنى71335نينوىذكرزيد حارث هاشم306882

241إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر خالد سعيد306976

242إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد عامر يونس467312

243إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد فيى جاسم541101

244إعداديةالمثنى71335نينوىذكرزيد اسامة احمد283401

245إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد رافع مال هللا542753

246إعداديةالمثنى71335نينوىذكرصميم ابراهيم عبدالعالي542778

247إعداديةالمثنى71335نينوىذكرفهد محمد محمود520499

248إعداديةالمثنى71335نينوىذكريوسف محمد يوسف283552

249إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد خالد حازم307067

250إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد حاتم طلب536306

251إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد رضوان غازي520514

252إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالملك فيى جاسم541108

253إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمهند عامر عبدالكريم445841

254إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد ادهام محمدعلي467351

ى يوسف445874 255إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي حسير

ى اياد محمد306668 256إعداديةالمثنى71335نينوىذكرياسير

257إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمود محمد محمود546244

258إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد فتحي خلف546278

ى467323 259إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد نشوان ياسير

 علي540801
ى 260إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي حسير

261إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعثمان اسامة سعيد542776

262إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد حسن صالح525665

263إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا نصير سالم527349

264إعداديةالمثنى71335نينوىذكرفواز سليمان عبدالستار546199

ى اياد محمد542808 265إعداديةالمثنى71335نينوىذكرحسير

266إعداديةالمثنى71335نينوىذكرانس اياد محي الدين467338

267إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد صباح محمدزك494786

268إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد خالد احمد520481

269إعداديةالمثنى71335نينوىذكرجابر رضوان حازم307110

270إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسيف الدين عبدهللا فتحي520515

271إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي قيدار نزار429956

272إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد ريسان شاكر551286

273إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمهند موفق يونس551870

ى542775 274إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى وعدهللا ياسير

275إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمود طارق عبد542756

276إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسالم داؤد سالم542630

277إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبداالله خالد غانم307064

278إعداديةالمثنى71335نينوىذكرشهاب عصام شهاب520496

279إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي محسن علي527338

280إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي فيى جاسم541096

281إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا نزار عبدهللا542765

282إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد محمد يوسف527347



283إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي مهند ابراهيم542770

284إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمهند يونس فتحي434840

285إعداديةالمثنى71335نينوىذكرنهار مقداد جميل546234

286إعداديةالمثنى71335نينوىذكرجالل عامر عبدالجالل551861

287إعداديةالمثنى71335نينوىذكرفوزي دحام هتاش546265

288إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد عدنان طه527323

289إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد فارس عبدالحافظ459063

290إعداديةالمثنى71335نينوىذكريوسف نظير شكر306961

291إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسفيان علي يونس480750

292إعداديةالمثنى71335نينوىذكراركان كنعان وعدهللا527355

293إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر وليد احمد520475

 نظير شكر283610
294إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى

295إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى محمد مؤيد520478

296إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسالم محمد قاسم527346

297إعداديةالمثنى71335نينوىذكرباسم محمد هاشم306982

298إعداديةالمثنى71335نينوىذكريحنر احمد يحنر527324

299إعداديةالمثنى71335نينوىذكرهمام اكرم قاسم542768

300إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد زياد قاسم538479

301إعداديةالمثنى71335نينوىذكرنبهان يحنر غانم542747

302إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد نجيب سعيد536074

303إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد شامل سعيد306972

304إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالعزيز ذنون يونس546268

305إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى مناف عزيز520506

ى492273 306إعداديةالمثنى71335نينوىذكرغزوان صالل حسير

307إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمود نشوان ادريس283601

308إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد عبدالمنعم عبدالرزاق494458

309إعداديةالمثنى71335نينوىذكريوسف احمد محي الدين536351

310إعداديةالمثنى71335نينوىذكرهاشم قضي هاشم520494

311إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي عادل رضا540237

312إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر محمد حازم467311

313إعداديةالمثنى71335نينوىذكريوسف محمد علي546241

314إعداديةالمثنى71335نينوىذكرزكريا ليث حيدر546233

315إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعباس مقداد محمود520468

316إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى سالم عبدالرحمن306997

317إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا عمر عزيز520467

318إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصعب عمر عزيز520466

319إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمامؤن ثائر احمد541678

320إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمود يوسف محمود520491

321إعداديةالمثنى71335نينوىذكرانس راكان سالم283565

322إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد عبدالجبار سعيد467741

323إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا ماهر جميل546197

324إعداديةالمثنى71335نينوىذكرشهاب احمد خليف524715

325إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد نزار ابراهيم435571

326إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن خالد غانم306957

327إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي عصام صابر283507

328إعداديةالمثنى71335نينوىذكرفراس مؤيد يحنر467743

329إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد علي عدنان547235

 يحنر عبداحمد542759
330إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى

331إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالرحمن ذاكر سالم520505

332إعداديةالمثنى71335نينوىذكرحمزة مقداد محمود520465



333إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا احمد طارق434790

334إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي محمد وجيه محمد علي546275

335إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالعزيز غزوان عزيز527331

336إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى عدنان جبار495125

337إعداديةالمثنى71335نينوىذكراحمد قاسم محمد467325

338إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعثمان حسامالدين ماالهلل535995

339إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا صباح محمدزكي495110

340إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعمر احمد صالح527335

341إعداديةالمثنى71335نينوىذكرهشام ماهر يونس527333

342إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي فيصل محمد435096

343إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعبدالسالم عبدالناض عبدالسالم527341

344إعداديةالمثنى71335نينوىذكرليث لؤي عبدالقادر546256

 علي حسن551863
ى 345إعداديةالمثنى71335نينوىذكرحسير

346إعداديةالمثنى71335نينوىذكرسيف هاشم فتحي540675

347إعداديةالمثنى71335نينوىذكروليد خالد حياوي435261

ى عمار محفوظ546246 348إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمدامير

349إعداديةالمثنى71335نينوىذكرامجد حارث فاضل542743

350إعداديةالمثنى71335نينوىذكررجوان نشوان ابراهيم520477

351إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى فارس حازم546201

352إعداديةالمثنى71335نينوىذكرغيث لؤي عبدالقادر527329

353إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمصطفى نامق خضى546248

354إعداديةالمثنى71335نينوىذكرعلي محمدعلي جرجيس527339

355إعداديةالمثنى71335نينوىذكركرم ماهر حازم500380

356إعداديةالمثنى71335نينوىذكرايمن رضوان محمدعلي306963

357ماجستيرالمثنى71335نينوىذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا556558

358بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمازن غانم سعيد435538

359بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكراياد قاسم يحنر306658

360بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرحاتم ابراهيم احمد492362

361بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمد عبدالوهاب عزيز495083

362بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرسيف خالد ممدوح307072

363بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرلؤي محي الدين بشير494585

364بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرمحمدشيت صالح شيت447484

365بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرعبد احمد محمد520489

366بكالوريوسالمثنى71335نينوىذكرزيد محي الدين بشير494588

367دبلومالمثنى71335نينوىذكرسيف الدين جياد حامد307069

368دبلومالمثنى71335نينوىذكرحارث غانم هادي524671

369دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد جاسم محمد405454

370دبلومالمثنى71335نينوىذكرمنذر علي حمدون481014

371دبلومالمثنى71335نينوىذكرصالح اكرم خليل306949

372دبلومالمثنى71335نينوىذكرهيثم شاكر محمدعلي306921

373دبلومالمثنى71335نينوىذكرمحمد حسام الدين احمد520516

374دبلومالمثنى71335نينوىذكراحمد سالم احمد546260

375دبلومالمثنى71335نينوىذكرعبدالملك عبدالوهاب ملك307106

376دبلومالمثنى71335نينوىذكرعمار ادريس قادر435707

377إعداديةالمثنى71335نينوىذكرمحمد غازي احمد546253

1ماجستيرالمثنى71335نينوىأننىوسن موفق داؤد503991

2ماجستيرالمثنى71335نينوىأننىزهراء عصام عبد546206

ابتهاج محمدعلي مصطفى483873
3بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننى

4بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىرابحة جهاد سلطان520528

5بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىرفاه فيصل محمد495157



6بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسمية محمود محمدطعىمي551846

7بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىانهار نضالدين نورالدين405504

8بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىافتخار عصام عمرفوزي520527

ى520526 9بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىرائدة حميد حسير

10بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسحر محمد نذيريحنر435219

11بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىابتهال صبحي وزير481002

12بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىهبه غانم ابراهيم274507

13بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىندى يوسف يحنر434854

14بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسماح صالح اسماعيل492009

15بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىستيال يوسف يحنر459590

16بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسارة ثامر محمد435192

17بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىاالء محمد نظير ابراهيم524826

18بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىاكرام وعدهللا محمود463399

ى503993 19بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىنور وعدهللا ياسير

ي520523 20بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىفنار سمير صير

21دبلومالمثنى71335نينوىأننىبان عصام عمر فوزي551821

22دبلومالمثنى71335نينوىأننىسونيا سالم خليل495383

23دبلومالمثنى71335نينوىأننىهدى صبحي عبدهللا480716

24دبلومالمثنى71335نينوىأننىاكرام خالد طه459617

25دبلومالمثنى71335نينوىأننىيشى ذنون يونس459625

26دبلومالمثنى71335نينوىأننىبلقيس عبداالمير محمود520525

ى محمديونس520529 27دبلومالمثنى71335نينوىأننىنافعة محمدامير

28دبلومالمثنى71335نينوىأننىشهلة محمدشكري محمود502293

29دبلومالمثنى71335نينوىأننىهدى صباح محمد459610

30دبلومالمثنى71335نينوىأننىصهباء وعدهللا قاسم520524

31دبلومالمثنى71335نينوىأننىايمان احمد محمد546238

ين حسام الدين احمد405495 32دبلومالمثنى71335نينوىأننىشير

33دبلومالمثنى71335نينوىأننىخالدة محمد كامل405349

ى435228 زهراء علي حسير
34دبلومالمثنى71335نينوىأننى

35دبلومالمثنى71335نينوىأننىندى خليل ابراهيم481009

36دبلومالمثنى71335نينوىأننىشيماء عصام طاهر459579

37دبلومالمثنى71335نينوىأننىيشى سالم يحنر541183

38دبلومالمثنى71335نينوىأننىبسمة احمد زيد503994

39دبلومالمثنى71335نينوىأننىاميمة اسامة احمد274539

40إعداديةالمثنى71335نينوىأننىاخالص عبدالوهاب يحنر546231

41إعداديةالمثنى71335نينوىأننىهدى نجم عبدهللا459570

ي عبدهللا520565
1ماجستيرالمثنى71335نينوىأننىمفاز هانى

2بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىحنان عبدهللا نايف274445

ي عبدهللا520566
3بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىزمن هانى

4بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىايناس نامق خضى446556

5بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىريم جمال محمد551838

6بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىاالء ابراهيم اسماعيل540799

7بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىريم عمار سالم527315

8بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىهالة ثائر ابراهيم483874

9بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىرحمة خليل ابراهيم446581

10بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىشى نزار مجيد546221

11بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىايالف مهند عبدالعال446628

12بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىنور قضي غانم459385

13بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىهناء نذير عبدالرزاق520449

14بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىنبأ نجم الدين عبدهللا288820



15بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىبسمة ثائر نوري547076

16بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىمروة ميش خضى459339

17بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىروى حاتم طلب525607

18بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىدعاء رافع عبدالفتاح459354

19بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىرائدة محمود سعيد492864

20بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىرنا محمد عبدالرزاق435005

ى274495 21بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىدعاء جمال حسير

22بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىهند رعد محمد459414

23بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىزينب يونس اسماعيل435032

24بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىتبارك عبدالكريم طه557098

25بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسارة ثائر ابراهيم274428

26بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسارة نعمان صديق446466

27بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىرغد مزاحم سالم288817

28بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسحر زهير محمود551872

دالل معن علي527319
29بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننى

30بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىمريم ثائر ابراهيم483875

31بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىدنيا غسان محسن459170

32بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسحر ربيع خلف459430

33بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىنغم نجم الدين عبدهللا288826

34بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىضح هيثم حامد494896

35بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسارة موفق عبدالعزيز527320

36بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىهديل وليد حامد556506

37بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىغفران طه محمد520452

38بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىمروة زهير ابراهيم520453

39بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىعمرة رعد مشعل446596

40بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىهالة انور عبدالجبار459161

يف274483 41بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىاشاء احمد محمدشر

42بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىسحر مصدق اسماعيل547078

43بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىامنة فارس حازم446468

44بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىصفا زهير ابراهيم520455

ي حسون520560
45دبلومالمثنى71335نينوىأننىانوار عبدالغنى

46دبلومالمثنى71335نينوىأننىسارة محمد ابراهيم459326

47دبلومالمثنى71335نينوىأننىرغد الزم زيدان288814

48دبلومالمثنى71335نينوىأننىرؤى راكان محمد274405

49دبلومالمثنى71335نينوىأننىانفال جاسم حمادي405489

50دبلومالمثنى71335نينوىأننىراوية خليل عبو274369

51دبلومالمثنى71335نينوىأننىحنان عتبة سعيد520451

52دبلومالمثنى71335نينوىأننىبراء جنيد سالم288809

يف274465 53دبلومالمثنى71335نينوىأننىخالدة احمد محمدشر

54دبلومالمثنى71335نينوىأننىشى طه جاسم525661

55دبلومالمثنى71335نينوىأننىتغريد ذنون يونس446463

56دبلومالمثنى71335نينوىأننىمروة موفق عبدهللا389617

57دبلومالمثنى71335نينوىأننىايناس هيثم نوري459441

58دبلومالمثنى71335نينوىأننىرحمة مجيد خضى274412

59دبلومالمثنى71335نينوىأننىلىم طالل يحنر498035

60دبلومالمثنى71335نينوىأننىصبا طه جاسم525604

61إعداديةالمثنى71335نينوىأننىسارة نشوان ادريس446455

62إعداديةالمثنى71335نينوىأننىخنساء مزهر محمدصالح446565

63إعداديةالمثنى71335نينوىأننىزينب ماهر عبدالحق446470

64إعداديةالمثنى71335نينوىأننىعائشة فارس محمدسعيد525679



65إعداديةالمثنى71335نينوىأننىرفل محمدصالح عبد525622

66إعداديةالمثنى71335نينوىأننىشى لؤي غانم547093

67إعداديةالمثنى71335نينوىأننىظفر جاسم محمد524713

68إعداديةالمثنى71335نينوىأننىدالل مقداد طارق507558

69إعداديةالمثنى71335نينوىأننىدالل ياش محمدرشيد520459

70إعداديةالمثنى71335نينوىأننىسلوى ماهر وعدهللا546212

71إعداديةالمثنى71335نينوىأننىعمشه امير جاسم541104

72إعداديةالمثنى71335نينوىأننىفرح فائز عصمت540986

73إعداديةالمثنى71335نينوىأننىروسل ثائر طارق520562

74إعداديةالمثنى71335نينوىأننىصفاء غانم كاظم546215

75إعداديةالمثنى71335نينوىأننىامنة يحنر يوسف494386

76إعداديةالمثنى71335نينوىأننىهند احمد حمدون446561

77إعداديةالمثنى71335نينوىأننىريم سفيان عبدالستار556584

78إعداديةالمثنى71335نينوىأننىاسيل مهند عبدالعال547084

79إعداديةالمثنى71335نينوىأننىنباء قضي غانم546226

زهراء محسن علي288812
80إعداديةالمثنى71335نينوىأننى

81إعداديةالمثنى71335نينوىأننىهدى امجد عبدهللا405555

82إعداديةالمثنى71335نينوىأننىشهد هيثم فخري446603

83إعداديةالمثنى71335نينوىأننىتماضى صهيب غانم274438

84إعداديةالمثنى71335نينوىأننىليل قيس نجم480745

85إعداديةالمثنى71335نينوىأننىزهراء ياش محمدرشيد520461

86إعداديةالمثنى71335نينوىأننىرحمه مروان غانم520563

87إعداديةالمثنى71335نينوىأننىمريم براق يوسف459183

88إعداديةالمثنى71335نينوىأننىنجالء ياش محمدرشيد520458

ى405562 89إعداديةالمثنى71335نينوىأننىسارة وليد حسير

90إعداديةالمثنى71335نينوىأننىمفاز ممتاز عبدالمنعم446593

91إعداديةالمثنى71335نينوىأننىنور طالل نافع459401

ى عبدالرزاق محمد405512 92إعداديةالمثنى71335نينوىأننىحنير

93إعداديةالمثنى71335نينوىأننىوسن جنيد سالم288801

94إعداديةالمثنى71335نينوىأننىشيماء ابراهيم محمود549094

95إعداديةالمثنى71335نينوىأننىورود وعدهللا محمود463314

96إعداديةالمثنى71335نينوىأننىنور مروان محمد527314

97إعداديةالمثنى71335نينوىأننىزينب اثير حسن540512

رحمة زكي عبد547073
98إعداديةالمثنى71335نينوىأننى

99إعداديةالمثنى71335نينوىأننىديما مجدي بشير547079

100إعداديةالمثنى71335نينوىأننىرغد ربيع حامد520456

101إعداديةالمثنى71335نينوىأننىزهراء سعد زغلول541190

102إعداديةالمثنى71335نينوىأننىموج غانم كاظم546229

103بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىهبة طارق حامد274355

104بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىمحاسن زيدان فلح540927

105بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىاشواق وعد رشيد446587

106بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىشى ضياء محمدصالح492602

هدى سالم علي557063
107بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننى

108بكالوريوسالمثنى71335نينوىأننىندى جياد حامد274454

109دبلومالمثنى71335نينوىأننىمىه ابراهيم قاسم494613

110إعداديةالمثنى71335نينوىأننىشيماء نجم عبدهللا274389

111إعداديةالمثنى71335نينوىأننىمروه صبحي مرود538145

112إعداديةالمثنى71335نينوىأننىخوله عبيد مصطفى483872

113إعداديةالمثنى71335نينوىأننىانوار مؤيد يونس459293

114إعداديةالمثنى71335نينوىأننىندى محسن جياد525678



ى طه274501 115إعداديةالمثنى71335نينوىأننىوسناء ياسير

116إعداديةالمثنى71335نينوىأننىرواء سالم حسن541293

1دكتوراهالزهراء81336نينوىذكرعدنان عبد احمد308844

2ماجستيرالزهراء81336نينوىذكرمحمد صالح عواد463833

3ماجستيرالزهراء81336نينوىذكرفواز عامر محمدسعيد524585

4ماجستيرالزهراء81336نينوىذكرمؤمن وجيهه فاضل463840

ى463835 ى ياسير 5بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمود حسير

ى463765 6بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرياش احمد حسير

7بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعلي صالح الياس308774

8بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعمر هشام يحنر463827

9بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعالء سهام عبدالرحمن308808

10بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعالء ناظم فتحي308796

11بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرصفوان وليد محمدعلي308779

12بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد عبد مطلك463913

13بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمود خضى ابراهيم308786

14بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعمار حامد احمد448952

15بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعلي محمد سعيد حسن524329

ى531094 16بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرحردان سالم حسير

17بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعماد الياس احمد448964

18بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد محمود عبدهللا524691

19بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرسعد هاشم يحنر463761

20بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكريزن توفيق حامد463804

21بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرابراهيم خليل هذال497766

22بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد صالح عواد524478

ى524432 23بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرثابت خضير ياسير

24بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكريونس عباس فاضل308806

25بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا محمود عبدهللا463778

26بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد حسام الدين خليل524446

27بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراثير ذنون يونس463839

28بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكريوسف عبدالخالق حسن463772

ف نزار خطاب463831 29بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراشر

30بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمود شيت محمدعلي463802

31بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد ذنون علي496766

ى308803 32بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعبدالكريم احمد حسير

33بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكروليد اسكندر عصمان463755

34بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرصهيب رياض علي308817

35بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعبدالملك مروان سالم463876

36بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمراد عبد محمود463888

37بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكربهزاد حامد حسن448962

38بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد جبار جاسم463881

39بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرحسام حازم ذياب448948

40بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد رشيد محمد448960

41بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكروعد نشوان قاسم308847

42بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمود وليد احمد308799

43بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرفهد سالم حمدون554612

44بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرزياد صبحي يحنر308830

ى308776 45بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد وليد حسير

46دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمود جعفر يوسف524610

47دبلومالزهراء81336نينوىذكراحمد ثابت محمدنافع463763

ى308788 ى عثمان حسير 48دبلومالزهراء81336نينوىذكرعبدالمعير



49دبلومالزهراء81336نينوىذكرخميس حمود عبدهللا524496

ى يونس448955 50دبلومالزهراء81336نينوىذكرموفق ياسير

51دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد اكرم نجيب308812

52دبلومالزهراء81336نينوىذكربسمان اكرم احمد524405

ى حمران463908 53دبلومالزهراء81336نينوىذكراحمد ياسير

ى طه عبدهللا524651 54دبلومالزهراء81336نينوىذكرياسير

55دبلومالزهراء81336نينوىذكرصبحي محمدسليم محمود463870

56دبلومالزهراء81336نينوىذكرعدي مهدي صالح463799

57دبلومالزهراء81336نينوىذكرانمار عبدالعزيز مصطفى504075

58دبلومالزهراء81336نينوىذكرعبدالرحمن ماجد شكر524511

59دبلومالزهراء81336نينوىذكرصعب علي جديع524510

60دبلومالزهراء81336نينوىذكررضوان محمد جاسم463790

61دبلومالزهراء81336نينوىذكروميض طارق سلطان524383

62دبلومالزهراء81336نينوىذكرياش غالب طه308753

63دبلومالزهراء81336نينوىذكرسيف طالل صالح524307

64دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد شفيق يونس540513

65دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد محمود عبدهللا463768

66دبلومالزهراء81336نينوىذكرسعد محمد عمر463864

67دبلومالزهراء81336نينوىذكراحمد محمود عبدهللا463769

68دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد صبحي قاسم524596

69دبلومالزهراء81336نينوىذكرحيدر علي حيدر448959

70دبلومالزهراء81336نينوىذكرمصطفى عباس فاضل308838

71دبلومالزهراء81336نينوىذكرخلدون ابراهيم سعدون463903

72دبلومالزهراء81336نينوىذكرعماد صباح احمد446145

73دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد سعد عبدالفتاح308790

74دبلومالزهراء81336نينوىذكرطارق اسماعيل عبدالسالم308793

75دبلومالزهراء81336نينوىذكرياش سالم محمد448967

76دبلومالزهراء81336نينوىذكرعثمان مؤيد محمود448957

77دبلومالزهراء81336نينوىذكرنزار راكان نزار308781

78دبلومالزهراء81336نينوىذكرحمزة علي احمد463757

79دبلومالزهراء81336نينوىذكرفيصل دخيل حسن448729

80دبلومالزهراء81336نينوىذكراحمد حازم ذياب448700

81دبلومالزهراء81336نينوىذكرعلي فخري محمد524580

82إعداديةالزهراء81336نينوىذكريونس عافت عاكوب463878

83إعداديةالزهراء81336نينوىذكرصالح احمد جمعه463784

ي موفق علي308840
84إعداديةالزهراء81336نينوىذكرهانى

85إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالقادر عزيز عبدالقادر463858

86إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعصام محمدعلي يونس448951

87إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعالء جاسم محمد463775

88إعداديةالزهراء81336نينوىذكرابراهيم احمد عطية524426

89إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد ذنون دعي504001

90إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحسن عصمان محمد463753

1ماجستيرالزهراء81336نينوىذكرمحمد شمس الدين ذنون308759

2ماجستيرالزهراء81336نينوىذكرعلي فاضل عباس308669

3ماجستيرالزهراء81336نينوىذكراحمد موفق علي448834

4بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعلي عبدالرحمن حسن448770

5بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد524354

6بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكريونس عباس احمد448830

7بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمصعب جاسم محمد سعيد448984

8بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكريوسف اكرم محمود524346



9بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا علي محمود437073

10بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمهند يونس عبد448971

11بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرطه عباس فاضل308701

12بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد منيب احمد308631

13بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمازن معاد يونس552671

14بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمود محمد ذنون448818

15بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد فائز نجم524649

16بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمهند عاصم عمر448744

17بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرخالد عبدهللا سلطان448934

18بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد محمد بشار496969

19بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرراكان خضى كرحو436332

20بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعمار محمد يوسف308667

21بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكريونس محمد حنوش524543

22بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرابراهيم عبدالسالم احمد436292

23بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرسند ظاهر محمود308694

24بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد جاسم محمد308472

25بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد هاشم يحنر436700

26بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرممدوح سعيد عبد436095

27بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد بسمان موفق308763

28بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرفالح حسن محمد437082

29بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرحسن عبدالهادي مهدي448591

30بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراوس صالح جاسم482340

31بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكربكر سمير يحنر448985

32بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرشاهر صباح احمد308761

33بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرسهام حازم محمود308417

34بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمود مخلف علي448733

35بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرصكر جاسم محمد سعيد547261

ى436684 36بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعمر فارس حسير

37بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمؤمن فيصل محمدسعيد448928

38بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراركان عبدهللا عمر308735

39بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا ريسان ذنون448921

40بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد فتحي محمد436694

41بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد محمد حسن495303

42بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد اكرم لطيف453042

43بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرقاسم يحنر عاضي551192

44بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكررضوان ثائر عبدالقادر524575

45بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعمر صالح عبدهللا308714

ى يونس308477 46بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعلي حسير

47بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرخضى احمد سليمان308620

48بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعدنان عطاهللا محمد449000

 علي مال524553
ى 49بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرحسير

50بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرجرجيس محمدشيت ابراهيم437201

 علي308606
ى 51بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعبدالحكيم حسير

52بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد وليد عبدالرحيم524544

53بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد قاسم محمد308707

54بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرزياد طارق محمدصالح448809

55بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرخالد محمد شويش448796

56بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرفهد عبدهللا محمد308734

57بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعمر علي عبدهللا436321

ى حمودي308724 58بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد حسير



59بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعلي عبدهللا صالح452184

60بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد جاسم محمد308683

61بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرجاسم محمد كركو524392

62بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرجاسم هاشم حسن448661

63بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعالء فاروق سعيد448933

64بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمود صالح سلطان437139

65بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعمار حسن علي494894

66بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد عبدهللا سليمان436270

67بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرصهيب حازم صالح524412

68بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد سمير علي308670

69بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرقضي عبدالكريم فاضل494946

70بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعلي محمد حبش453024

71بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرساير احمد يونس446878

ى524456 72بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعباس غازي ياسير

73بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرايمن موفق عبدالقادر448785

74بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد اسود فتحي308476

75بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكررياض احمد علي308749

76بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد شاكر محمود308720

77بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمصطفى محمود احمد308617

78بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمصطفى مؤيد محمود448827

79بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكركرم لؤيد عبدهللا448999

80بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد موفق محيالدين524437

81بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد عبدالسالم عزيز308473

82بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعالءالدين عادل فاضل524369

83بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرحمدي محمد حمدي308601

84بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمزاحم وليد محمود308637

85بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعلي وليد احمد448753

86بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراحمد وعدهللا سعيد308730

87بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد ابراهيم كركو524672

يف صالح احمد448738 88بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرشر

89بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرابراهيم ريسان ذنون448977

90بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرسيف سعد عبد524526

91بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرصميم حازم صالح524326

92بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرانمار غسان سالم448756

93بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرمحمد مجيد عطية531084

94بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرسعدهللا نايف حميد308595

95دبلومالزهراء81336نينوىذكرعامر ماهر يونس524317

96دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد جمعة عبد308674

ى جدوع482352 97دبلومالزهراء81336نينوىذكراحسان ياسير

98دبلومالزهراء81336نينوىذكرسيفالدين عامر محمود308717

99دبلومالزهراء81336نينوىذكرثامر ماهر يونس524333

100دبلومالزهراء81336نينوىذكرمزاحم محمد خضى437099

101دبلومالزهراء81336نينوىذكرعمر محمد فتحي524309

102دبلومالزهراء81336نينوىذكرسيف عامر كاظم448622

103دبلومالزهراء81336نينوىذكرهمام عبدالستار حاجم524487

104دبلومالزهراء81336نينوىذكرياش عزالدين عبد495297

105دبلومالزهراء81336نينوىذكرعالء حكمت عاصم524337

106دبلومالزهراء81336نينوىذكرذياب احمد خضى308598

107دبلومالزهراء81336نينوىذكريوسف محمود فتحي446874

108دبلومالزهراء81336نينوىذكرخلدون زهير عبدالستار448595



109دبلومالزهراء81336نينوىذكراحمد كامل تركي448767

110دبلومالزهراء81336نينوىذكريونس عبدهللا حسن448976

111دبلومالزهراء81336نينوىذكرحامد عبدالكريم حامد452156

112دبلومالزهراء81336نينوىذكرطه نشوان قاسم308641

113دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمود زكي محمد308751

114دبلومالزهراء81336نينوىذكرزكريا محمد علي436152

115دبلومالزهراء81336نينوىذكرصالح احمد محمد436280

116دبلومالزهراء81336نينوىذكراسامة خالد جياد448990

117دبلومالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا موفق يحنر524603

118دبلومالزهراء81336نينوىذكرعمر ماجد بشير308491

ي محمد حمد448824 119دبلومالزهراء81336نينوىذكرخضير

120دبلومالزهراء81336نينوىذكرحسن علي يونس308494

ى494151 121دبلومالزهراء81336نينوىذكرمهند غالب حسير

122دبلومالزهراء81336نينوىذكرعبدالرحمن محمد يونس308688

123دبلومالزهراء81336نينوىذكرعلي طالل محمد سليم530822

124دبلومالزهراء81336نينوىذكرصالح سمير محمود308709

125دبلومالزهراء81336نينوىذكرمعن محمد ذنون483046

126دبلومالزهراء81336نينوىذكرسعد عاصم عمر448981

ى بهاءالدين محمدنوري308485 127دبلومالزهراء81336نينوىذكرمعي 

128دبلومالزهراء81336نينوىذكرطه سمير علي448973

129دبلومالزهراء81336نينوىذكرمهند موفق وعدهللا495300

130دبلومالزهراء81336نينوىذكرحسام خالد عبدهللا308480

131دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد عدنان محمد452977

132دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمود باسل حازم436106

133دبلومالزهراء81336نينوىذكرعمر اكرم محمد526106

134دبلومالزهراء81336نينوىذكرصهيب احمد ظاهر554451

135دبلومالزهراء81336نينوىذكريونس محمد نجيب493803

136دبلومالزهراء81336نينوىذكرريان محمد يونس448608

137دبلومالزهراء81336نينوىذكرمهند عبدالكريم بشير500422

138دبلومالزهراء81336نينوىذكريحنر فوزي محمد448974

139دبلومالزهراء81336نينوىذكرعلي محمود علي524464

140دبلومالزهراء81336نينوىذكرعمر نزار ذنون448975

141دبلومالزهراء81336نينوىذكرماهر صباح احمد308722

142دبلومالزهراء81336نينوىذكرسفيان علي سليمان308745

143دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد فاضل عباس308602

144دبلومالزهراء81336نينوىذكررضوان بهاءالدين محمدنوري448996

145دبلومالزهراء81336نينوىذكراحمد زياد جياد436136

146دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد احمد الياس308719

147دبلومالزهراء81336نينوىذكراحمد علي عبدهللا448968

148دبلومالزهراء81336نينوىذكرمهند خالد محمد448760

149دبلومالزهراء81336نينوىذكرعبدالرحمن احمد محمود308729

150دبلومالزهراء81336نينوىذكرعلي عمار علي308765

151دبلومالزهراء81336نينوىذكرعبدالحكيم محمد ذنون483044

152إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى عبدالرحمن عباس531097

153إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا نشوان جاسم308469

154إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد فواز فاضل308608

155إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسيف فاضل عباس448750

156إعداديةالزهراء81336نينوىذكربهاء محمود مصطفى448982

157إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعمر مروان محمود496863

158إعداديةالزهراء81336نينوىذكرابراهيم عبدهللا حبش308452



159إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى محمد ابراهيم524439

160إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمهند عبدالباسط صالح448725

161إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا محمدصابر خضى448612

162إعداديةالزهراء81336نينوىذكريحنر صهيب محمد308737

163إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعلي عبدالجبار يونس524504

164إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد احمد محمد448821

165إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد عبدهللا ابراهيم308744

166إعداديةالزهراء81336نينوىذكرهمام مروان محمود494245

167إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحسن احمد حمزة308487

ى482346 168إعداديةالزهراء81336نينوىذكرنجم عبد ياسير

169إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالمالك محمد حمود482332

170إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصعب قاسم محمد501270

171إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمود عامر سلطان448803

172إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعمر مروان سالم449002

173إعداديةالزهراء81336نينوىذكرخالد محمد ذنون483047

174إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعلي عادل عبد448772

175إعداديةالزهراء81336نينوىذكراركان محمد بشار540209

176إعداديةالزهراء81336نينوىذكرابوبكر عوده عيىس308767

177إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسالم سعد سالم482325

178إعداديةالزهراء81336نينوىذكرجيان تركي احمد448864

179إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعمر باسل طالل448680

180إعداديةالزهراء81336نينوىذكرلؤي علي يوسف534935

 علي540828
ى 181إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالقادر حسير

182إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمود شمس الدين ذنون308760

183إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى شاكر محمود308627

ي524599
184إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد حسام عبدالغنى

185إعداديةالزهراء81336نينوىذكرثامر حسن علي436353

186إعداديةالزهراء81336نينوىذكرزيد مروان سالم308449

187إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد خالد ابراهيم308603

188إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد حسن علي437210

189إعداديةالزهراء81336نينوىذكرطارق زياد خلف491867

190إعداديةالزهراء81336نينوىذكراسماعيل خشو اسماعيل547306

191إعداديةالزهراء81336نينوىذكرطارق زياد طارق482328

192إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد صالح الياس448657

193إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد علي حيدر448734

194إعداديةالزهراء81336نينوىذكرطارق محمد شويش448817

195إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد محمود اسماعيل507180

ى يونس540931 196إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد حسير

197إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد سمير ذنون524302

198إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا خضى446871

ى482330 199إعداديةالزهراء81336نينوىذكرايمن محمود حسير

 علي308633
200إعداديةالزهراء81336نينوىذكرالياس خضى

201إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى عادل عبد448970

202إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد جاسم محمدسعيد531161

203إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى نشوان قاسم308643

204إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمؤمن عدنان عبدالستار547254

205إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحمد موفق خلف308499

206إعداديةالزهراء81336نينوىذكرخضى احمد حنو448919

207إعداديةالزهراء81336نينوىذكريوسف وعد محمود555531

208إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد يحنر محمد308615



209إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحسن احمد مرعي446881

210إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالسالم سامي فتاح448602

 علي خضى494675
ى 211إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحسير

212إعداديةالزهراء81336نينوىذكرايوب عمار محمدنور531091

213إعداديةالزهراء81336نينوىذكريونس خضى مدهللا436187

214إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى دريد عبدالرزاق452176

215إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسيف رافع عبدهللا308458

216إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمروان حردان سالم524452

217إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد موفق خلف448774

218إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمود اسود فتحي531156

219إعداديةالزهراء81336نينوىذكريونس محمود مال هللا308591

220إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد احمد محمد554454

221إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعادل حسن علي452991

222إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسيف سعد سالم436308

223إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسعيد رعد سعيد308712

224إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا راكان محمود547256

225إعداديةالزهراء81336نينوىذكرليث محمود محمد540427

226إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد فارس حسن482338

227إعداديةالزهراء81336نينوىذكراياد جاسم محمد436146

228إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعلي طارق عبدالقادر446868

229إعداديةالزهراء81336نينوىذكرراكان ابراهيم رميض308599

230إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا محمود شيت308703

ي482347 231إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعمر محمود صير

232إعداديةالزهراء81336نينوىذكركرم مروان عزيز308596

233إعداديةالزهراء81336نينوىذكرصباح بهاء الدين محمد نوري547260

234إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالقادر احمد عبدهللا308681

235إعداديةالزهراء81336نينوىذكريوسف قيدار محمدشيت524518

236إعداديةالزهراء81336نينوىذكرغيث علي خلف555569

237إعداديةالزهراء81336نينوىذكريوسف صالح محمد448927

238إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد علي سعدهللا448993

ى531080 239إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمناف محمد حسير

ى سعدهللا308727 240إعداديةالزهراء81336نينوىذكراوس حسير

241إعداديةالزهراء81336نينوىذكرخالد زكي علي436172

242إعداديةالزهراء81336نينوىذكرفهد احمد محمد448780

243إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد احمد حنو308610

244إعداديةالزهراء81336نينوىذكراسامة محمد عبدالحميد308624

245إعداديةالزهراء81336نينوىذكرريان بدران فخري524473

246إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد رياض عبدالوهاب308705

247إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد رمضان اخضير448789

248إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعلي وعد عبدهللا448703

249إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد احمد حمد524634

250إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمهند محسن عبدهللا308698

ى مصطفى448636 251إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعباس حسير

252إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمشعان عطية عليوي494528

253إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحسام عامر محمد531155

254إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسفيان جاسم محمد448925

ى551006 255إعداديةالزهراء81336نينوىذكررياض حمزه حسير

256إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدهللا توفيق حامد436672

257إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد حسن احمد525132

258إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد فتح هللا صالح448696



259إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد عدنان احمد448931

260إعداديةالزهراء81336نينوىذكريوسف ياش احمد437124

261إعداديةالزهراء81336نينوىذكرهشام مهند خالد448578

262إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد سامي غانم525483

263إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسفيان محمد جاسم446864

264إعداديةالزهراء81336نينوىذكرقضي محمد يوسف308710

265إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد محمود عويد524377

266إعداديةالزهراء81336نينوىذكرزيد نعمت فتحاهلل540855

267إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد عبدالكريم محمد540831

268إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسليمان خليل احمد448972

269إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالستار صالح اسماعيل308468

270إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسعد عبدهللا محمد547305

271إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعباس هيثم عباس308508

272إعداديةالزهراء81336نينوىذكرشمد فاضل عباس554452

273إعداديةالزهراء81336نينوىذكرسيف عبدالجبار عبدالرحمن308747

274إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد غازي محمود308455

275إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمهند نشوان ناظم531085

276إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد عبدالستار محمد448826

277إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد معتوق احمد482327

278إعداديةالزهراء81336نينوىذكرهيثم فتحي عبد448980

279إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد عبدهللا عبيد448627

280إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمعن طه خليل308466

281إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعمر محمد سليمان547316

282إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالصمد محمد حمود452173

283إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد ابراهيم سعدون547304

284إعداديةالزهراء81336نينوىذكررامي رياض فتحي446866

285إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحسام صالح الدين احمد308762

286إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي308496

287إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد جاسم محمد448979

288إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحسن علي سليمان448814

289إعداديةالزهراء81336نينوىذكرفهد شهاب فتاح539490

290إعداديةالزهراء81336نينوىذكرطارق عباس احمد448587

291إعداديةالزهراء81336نينوىذكرابراهيم طالل غانم436166

292إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى صالح الياس494747

293إعداديةالزهراء81336نينوىذكرنجدت عبدالكريم بشير494728

294إعداديةالزهراء81336نينوىذكرخضى فتحي خضى524589

295إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد منير رجب547307

296إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد تركي محمود436117

297إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد سامي غانم540163

298إعداديةالزهراء81336نينوىذكركرم رائد يونس308593

299إعداديةالزهراء81336نينوىذكررضوان رجب عبدالرحمن308612

300إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى محمد يونس531098

301إعداديةالزهراء81336نينوىذكرايمن رافع رضا446872

302إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى محمود مال هللا308590

303إعداديةالزهراء81336نينوىذكرابراهيم علي محمد448987

304إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد محمد عبد308461

305إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعلي عبد محمود531087

306إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعمر عباس احمد448807

307إعداديةالزهراء81336نينوىذكرفؤاد عبوش ابراهيم436302

308إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعمر صالح محمد484185



309إعداديةالزهراء81336نينوىذكرنزار صالح الدين احمد482335

ى محمدصديق ابراهيم448585 310إعداديةالزهراء81336نينوىذكرحسير

311إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعلي عماد شفيق547303

312إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى عدنان عبدالستار547255

الدين ابراهيم308732 313إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمحمد خير

314إعداديةالزهراء81336نينوىذكريونس محمد صالح446879

315إعداديةالزهراء81336نينوىذكرهاشم عطية عليوي482334

316إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمصطفى بسمان اكرم494344

317إعداديةالزهراء81336نينوىذكرمخلد قاسم احمد448617

318إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبيدة عامر وعدهللا496510

319بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكراسماعيل ابراهيم محمود448673

320بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرتركي اسماعيل عويد308483

ى448693 321بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرابراهيم محمد حسير

322بكالوريوسالزهراء81336نينوىذكرعمر ابراهيم يحنر448599

323دبلومالزهراء81336نينوىذكرمحمد فارس محمد452190

324دبلومالزهراء81336نينوىذكرمهدي علي احمد308764

325دبلومالزهراء81336نينوىذكرهيثم زياد يونس552700

326دبلومالزهراء81336نينوىذكربهجت حازم يوسف308649

327دبلومالزهراء81336نينوىذكرعمر منعم جارهللا308623

328دبلومالزهراء81336نينوىذكرعلي حسن يونس448782

329دبلومالزهراء81336نينوىذكرباسم زبير عباس524674

ى خلف436180 330دبلومالزهراء81336نينوىذكربسام ياسير

331دبلومالزهراء81336نينوىذكررعد نشوان قاسم436336

332دبلومالزهراء81336نينوىذكرعمر عبدالرحمن جاسم308463

333إعداديةالزهراء81336نينوىذكربهجت محمد ابراهيم500197

334إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد شهاب احمد541346

335إعداديةالزهراء81336نينوىذكرجاسم محمد سعيد حسن308597

336إعداديةالزهراء81336نينوىذكراحمد طه حمران524556

ي482349
337إعداديةالزهراء81336نينوىذكرصبحي عالوي امفضى

ى482350 338إعداديةالزهراء81336نينوىذكرعبدالرحمن يونس حسير

339إعداديةالزهراء81336نينوىذكرغسان ذنون خضى524417

340إعداديةالزهراء81336نينوىذكرصالح مصطفى شطي540579

341إعداديةالزهراء81336نينوىذكرقحطان علي عبدالقادر308716

1دكتوراهالزهراء81336نينوىأننىواثقة حازم جاسم308553

2ماجستيرالزهراء81336نينوىأننىهدى صالح الياس540426

3بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىغصون احمد يحنر448939

4بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىنادية يونس علي524365

5بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىبيداء احمد سليمان308772

6بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىشاب احمد عبدالقادر552681

7بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىرنا طارق سلطان463812

8بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىابتهال خلف ابراهيم531239

9دبلومالزهراء81336نينوىأننىاية عبدالرحمن حسن308564

10دبلومالزهراء81336نينوىأننىهيفاء صبيح اسماعيل464211

11دبلومالزهراء81336نينوىأننىرجاء صبيح اسماعيل448942

12دبلومالزهراء81336نينوىأننىلمياء جاسم زيدان463824

13دبلومالزهراء81336نينوىأننىتماضى مثنى يحنر547259

14دبلومالزهراء81336نينوىأننىانوار عادل فاضل308556

15دبلومالزهراء81336نينوىأننىسندس مال حميد464208

16دبلومالزهراء81336نينوىأننىطليعة سليمان ذياب526284

17دبلومالزهراء81336نينوىأننىانتصار طارق فاضل308755



18دبلومالزهراء81336نينوىأننىزينة سالم عايد463817

19دبلومالزهراء81336نينوىأننىنىه مؤيد حمدي495301

20دبلومالزهراء81336نينوىأننىسحر ابراهيم مهدي494839

21دبلومالزهراء81336نينوىأننىريم محمود صالح448911

22دبلومالزهراء81336نينوىأننىنادية غازي حمو463810

23دبلومالزهراء81336نينوىأننىنبا نوفل محمود463820

ى464214 ى حسير 24إعداديةالزهراء81336نينوىأننىوفاء محمدامير

25إعداديةالزهراء81336نينوىأننىايمان زياد طارق464205

26إعداديةالزهراء81336نينوىأننىلقاء ابراهيم يوسف448941

1بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىحنان عبدالعزيز جارهللا308510

محاسن علي طه448909
2بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننى

3بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىافراح رمضان عبار448899

4بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىهدى جاسم محمد448847

ى محمد عبدهللا448879 5بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىحنير

6بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىاية محمد عبدهللا448883

سوالف زهير علي448843
7بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننى

8بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىشاء مظفر عبدالرحمن448875

ي503328 9بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىبيان عبدهللا حاجر

10بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىبيداء خلف موس540764

11بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىايمان احمد راشد308585

ى524294 12بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىزهراء غازي ياسير

13بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىغزوان عبدهللا محمد482341

14بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىبيداء صبحي عالوي308406

15بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىختام صبحي عالوي308758

16بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىهيام حامد صالح464159

17بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىسميحة نايف مصطفى540819

18بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىوسام احمد حميد448794

19بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىاشاء صبحي عالوي308544

20بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىزينة جاسم محمد308588

21بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىندى وليد يونس308519

22بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىاية شهاب احمد448938

23بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىمروة سعيد مصطفى464173

24بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىدالل قاسم محمد492907

ي احمد524357
25بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىميش عبدالغنى

26بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىتمارة وليد عبدالستار464145

27بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىرشا شهاب احمد464377

28بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىافراح راشد جزاع464151

29بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىشى عبدهللا ابراهيم308574

30بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىسحر يونس جهاد500338

31بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىصفاء يونس علي524303

32بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىشيماء حسن احمد464169

33بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىاشاء ابراهيم محمد464147

34بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىاسماء غثيث داؤد308756

35بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىاالء شهاب احمد448852

مياسة حسن علي308402
36بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننى

37بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىرؤى مظفر عبدالرحمن448881

ة صباح محمود524281 38بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىامير

39بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىسىه رمضان عبار308537

40بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىحنان احمد حسن464262

41بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىهند احمد محمد308526



42بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىمروة صالح الياس448895

43بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىسارة رمزي ذنون494744

ى524289 44بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىهيفاء عبدالسالم حسير

رغدة علي محمد308561
45بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننى

46بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىنور مظفر احمد308411

47بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىايمان يونس علي524653

ى524661 48بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىزينب غازي ياسير

49دبلومالزهراء81336نينوىأننىعبير عبدهللا عيىس464142

ي503326 50دبلومالزهراء81336نينوىأننىهلست عبدهللا حاجر

51دبلومالزهراء81336نينوىأننىنور احمد شيت308421

52دبلومالزهراء81336نينوىأننىزينة راكان جاسم547257

53دبلومالزهراء81336نينوىأننىنور رافع مشعل308445

54دبلومالزهراء81336نينوىأننىمروى حازم محمود308578

55دبلومالزهراء81336نينوىأننىعبير موفق شاكر448872

56دبلومالزهراء81336نينوىأننىحنان عبدهللا صالح524288

يف524291 57دبلومالزهراء81336نينوىأننىحنان جاسم محمدشر

58دبلومالزهراء81336نينوىأننىسحر رافع عبدهللا448894

59دبلومالزهراء81336نينوىأننىاالء محمد جرجيس308583

هناء سامي عمر464164
60دبلومالزهراء81336نينوىأننى

61دبلومالزهراء81336نينوىأننىايه بدران عبد308534

62دبلومالزهراء81336نينوىأننىوعد عبدالرحمن جاسم448777

63دبلومالزهراء81336نينوىأننىنور ناظم سعدهللا308757

64دبلومالزهراء81336نينوىأننىدالل احمد طه494026

65دبلومالزهراء81336نينوىأننىنورا موفق صالح308391

66إعداديةالزهراء81336نينوىأننىاية احمد محمد464278

67إعداديةالزهراء81336نينوىأننىرغد شهاب فتاح503931

68إعداديةالزهراء81336نينوىأننىنور عناد سعدهللا464154

69إعداديةالزهراء81336نينوىأننىهدى حسن عمير448836

ي448855
 
70إعداديةالزهراء81336نينوىأننىدعاء خليل شوق

71إعداديةالزهراء81336نينوىأننىنور محمد قاسم448905

72إعداديةالزهراء81336نينوىأننىزهراء عبدالعزيز جارهللا308581

73إعداديةالزهراء81336نينوىأننىنادية محمد محمود536632

74إعداديةالزهراء81336نينوىأننىزهراء محمد عبدهللا448907

75إعداديةالزهراء81336نينوىأننىوسن ليث طه448853

76إعداديةالزهراء81336نينوىأننىندى موفق خلف308518

ى464317 77إعداديةالزهراء81336نينوىأننىرحمة اسماعيل ياسير

78إعداديةالزهراء81336نينوىأننىغفران ليث طه308523

79إعداديةالزهراء81336نينوىأننىايمان فتحي طه540878

80إعداديةالزهراء81336نينوىأننىندى بشار الياس483048

81إعداديةالزهراء81336نينوىأننىنور فتحي طه525077

ى464325 82إعداديةالزهراء81336نينوىأننىسحر اسماعيل ياسير

صفاء عصام محمدعلي464156
83إعداديةالزهراء81336نينوىأننى

ق عبدهللا عمر308576 84إعداديةالزهراء81336نينوىأننىاستير

خالدة محمد علي448897
85إعداديةالزهراء81336نينوىأننى

ى448869 86إعداديةالزهراء81336نينوىأننىندى عباس ياسير

نبا علي محمد448859
87إعداديةالزهراء81336نينوىأننى

88إعداديةالزهراء81336نينوىأننىداليا عبدالمنعم عاشج449020

89إعداديةالزهراء81336نينوىأننىعائشه صالح نايف464295

90إعداديةالزهراء81336نينوىأننىسحر موفق خلف448832

91إعداديةالزهراء81336نينوىأننىرونق عبد طعمية464343



ي نبيل مصطفى500028
92إعداديةالزهراء81336نينوىأننىتهانى

هناء عويد علي448908
93إعداديةالزهراء81336نينوىأننى

94إعداديةالزهراء81336نينوىأننىهدى محمود ظاهر448876

 علي308393
ى 95إعداديةالزهراء81336نينوىأننىسعاد حسير

ى464309 96إعداديةالزهراء81336نينوىأننىهبة اسماعيل ياسير

97إعداديةالزهراء81336نينوىأننىمروه محمد عبدالرزاق308442

ناهدة محمد علي308438
98إعداديةالزهراء81336نينوىأننى

99إعداديةالزهراء81336نينوىأننىكوكب حسن علي464269

100إعداديةالزهراء81336نينوىأننىايمان عبدهللا صالح531082

101إعداديةالزهراء81336نينوىأننىرغد بدران فخري524300

102إعداديةالزهراء81336نينوىأننىرحمة ثامر نعمان540217

103إعداديةالزهراء81336نينوىأننىغزوان محمد عيىس448653

104إعداديةالزهراء81336نينوىأننىوسام جاسم محمد482336

105إعداديةالزهراء81336نينوىأننىفاطمة احمد محمد464353

ي496827 ين عامر خير 106إعداديةالزهراء81336نينوىأننىشير

107إعداديةالزهراء81336نينوىأننىشذى شهاب فتاح503930

108إعداديةالزهراء81336نينوىأننىصفا خالد غانم464276

109إعداديةالزهراء81336نينوىأننىمياده جاسم محمد سعيد308589

ى464257 110إعداديةالزهراء81336نينوىأننىزهراء اسماعيل ياسير

111إعداديةالزهراء81336نينوىأننىرسل محسن عبدهللا308587

112بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىندى صالح الياس448902

113بكالوريوسالزهراء81336نينوىأننىصباح محمد ذيب حسو500102

114دبلومالزهراء81336نينوىأننىروعة وليد محمود308524

115دبلومالزهراء81336نينوىأننىانعام باسم خليل547258

116إعداديةالزهراء81336نينوىأننىالهام صالح احمد464381

1بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرربيع محسن محمود525748

2بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرعبدالجبار احمد خلف500480

3بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرعلي يونس محمد468430

4بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرخضى محي الدين يونس551217

5بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمحمد مخلف محمدعلي197452

6بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكراياد يونس محمود520395

7بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكررعد يونس محمد197473

ى طالل عبدهللا520392 8بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرحسير

9بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمحمدالراشد عبدالمحسن طه554270

10بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمحمود عبدالوهاب خميس483498

11دبلومالشفاء61337نينوىذكرسفيان فتحي طه495096

12دبلومالشفاء61337نينوىذكرعادل ذنون يونس551221

13دبلومالشفاء61337نينوىذكرعثمان محمود خضير483075

14دبلومالشفاء61337نينوىذكرعمر محمدزكي عمر197495

15دبلومالشفاء61337نينوىذكراحمد عدنان حوران551249

16دبلومالشفاء61337نينوىذكريونس احمد عبدهللا483491

17إعداديةالشفاء61337نينوىذكراحمد فارس حازم483487

 احمد زكي524711
18إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمصطفى

1بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرعالء احمد عواد483503

2بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرعلي محمدسليم علي520387

ى عقبة محمد468402 3بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمحمد امير

4بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكريوسف علي ابراهيم494234

5بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرحارث ميش محمد520382

6بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرعادل عبدالرزاق فتحي483489

7بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرزيد دريد عبد483064



8بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكراحمد عيدان احمد530995

9بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمحمد نواف خضى525801

10بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكراحمد منهل محمدطاهر483505

11بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمحمد محسن طالب197462

12بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمهند محسن صالح492097

13بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمحمد اياد محمد197560

يف520397 14بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرفهد خالد شر

15بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكركرم معتصم احمد520384

16بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرعبدهللا سعد فاضل197567

17بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرابراهيم محمد حازم197622

18بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرمحمد ممتاز مصطفى483493

19بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكراحمد رياض رجب537134

ى خليل ابراهيم197606 20بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكرشاهير

21دبلومالشفاء61337نينوىذكرمحمد احمد علي197631

22دبلومالشفاء61337نينوىذكرقضي عبد علي197618

23دبلومالشفاء61337نينوىذكرسيف طارق ادريس494237

24دبلومالشفاء61337نينوىذكرمحمد ناظم نجم494240

25دبلومالشفاء61337نينوىذكرمحمود ميش محمود197614

26دبلومالشفاء61337نينوىذكرايمن زينو ذنون554610

27دبلومالشفاء61337نينوىذكرمصطفى ميش محمود197628

28دبلومالشفاء61337نينوىذكرعبدالسالم اسماعيل موس482369

29دبلومالشفاء61337نينوىذكركنان الياس خضى197623

ى530994  محمد حسير
30إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمصطفى

31إعداديةالشفاء61337نينوىذكروليد عيدان حسن542923

32إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمحمد وعد محي الدين542927

33إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمحمدشجاع محمدغانم مرعي552710

34إعداديةالشفاء61337نينوىذكرحكم غزوان ثامر483500

35إعداديةالشفاء61337نينوىذكرابراهيم عبدالستار علي197536

36إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمصطفى عامر خطاب541135

37إعداديةالشفاء61337نينوىذكراحمد ميش محمد468428

38إعداديةالشفاء61337نينوىذكربالل فارس يونس197518

39إعداديةالشفاء61337نينوىذكراحمد خالد صالح468413

ى483504 40إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمحمدجواد كاظم محمدامير

41إعداديةالشفاء61337نينوىذكريوسف خالد خليل468425

42إعداديةالشفاء61337نينوىذكراحمد جاسم محمد429230

43إعداديةالشفاء61337نينوىذكركرم دريد بشير524570

44إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمحمد حازم يونس197545

45إعداديةالشفاء61337نينوىذكرياش محمود حسن468411

46إعداديةالشفاء61337نينوىذكرفاضل خالد احمد468398

47إعداديةالشفاء61337نينوىذكراسامة محمد جاسم468416

48إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمحمود محمد زكي520383

49إعداديةالشفاء61337نينوىذكرعبدهللا عدنان محمود503882

50إعداديةالشفاء61337نينوىذكرعلي رافع محمدطاهر468414

51إعداديةالشفاء61337نينوىذكراحمد محمود حسن468420

52إعداديةالشفاء61337نينوىذكرعبيدة وعد محي الدين542919

53إعداديةالشفاء61337نينوىذكراسالم هشام محمد طاهر483072

54إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمحمد نوري محمد468422

55إعداديةالشفاء61337نينوىذكرهشام يوسف زهران468424

56إعداديةالشفاء61337نينوىذكرعبدالرحمن محمود حسن468396

57إعداديةالشفاء61337نينوىذكرانمار بلسم محمد492355



58إعداديةالشفاء61337نينوىذكرباسم ناظم عواد468417

59إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمنذر فارس محمد197549

60إعداديةالشفاء61337نينوىذكراحمد بكر احمد197507

61إعداديةالشفاء61337نينوىذكرسعد حكمت فتحي494156

62إعداديةالشفاء61337نينوىذكرعبدالعزيز مروان عبدالعزيز197534

63إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمصطفى فارس مزعل520390

64إعداديةالشفاء61337نينوىذكرعمر رعد يونس542921

65إعداديةالشفاء61337نينوىذكراحمد بدران سعيد483501

66إعداديةالشفاء61337نينوىذكركمال محمد عبيد468404

67إعداديةالشفاء61337نينوىذكرهيثم محمد احمد530993

68إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمصطفى اسماعيل مصطفى483065

69إعداديةالشفاء61337نينوىذكرعمر محمد نافع520396

70إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمحمد عبدالجبار يونس468405

71إعداديةالشفاء61337نينوىذكربكر محمد صديق493486

72إعداديةالشفاء61337نينوىذكرمحمد رمزي محمد468429

73بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكراياد يونس احمد520386

74بكالوريوسالشفاء61337نينوىذكراحمد محمدعلي محمد495391

75دبلومالشفاء61337نينوىذكرسمير عبدهللا عويد197563

76دبلومالشفاء61337نينوىذكرياش محمدزك عمر498270

77إعداديةالشفاء61337نينوىذكرخالد يونس عزيز494247

78إعداديةالشفاء61337نينوىذكرعبدهللا عبدالوهاب خميس197464

1بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىمنتىه ابراهيم احمد539835

2بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىسناء صبيح اسماعيل197454

 علي468386
ى 3بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىاشاء حسير

4بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىسحر ناظم عواد483078

5دبلومالشفاء61337نينوىأننىنىه زيدان خلف197521

6دبلومالشفاء61337نينوىأننىرؤى سالم احمد520398

7دبلومالشفاء61337نينوىأننىامية فهىمي يونس483057

يف محمد468389 8دبلومالشفاء61337نينوىأننىازهار شر

9دبلومالشفاء61337نينوىأننىسندس موفق عزيز483069

رافعة علي احمد491155
10دبلومالشفاء61337نينوىأننى

1بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىسلوى فالح حسن483059

انوار محمدعلي محمد495390
2بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننى

3بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىاطياف معمر سعيد197600

4بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىزينة صديق محمود497257

5بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىنور احمد عبد197594

6بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىبيداء ناظم عواد197587

7بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىازهار عماد سعيد483507

8بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىسوزان صديق محمود497228

9دبلومالشفاء61337نينوىأننىورقاء ممتاز مصطفى483496

10دبلومالشفاء61337نينوىأننىوسام كريم ذنون468384

11دبلومالشفاء61337نينوىأننىاشاء سعد بشير197572

12دبلومالشفاء61337نينوىأننىايمان احمد عبد197586

13إعداديةالشفاء61337نينوىأننىايالف خضى محي الدين468394

14إعداديةالشفاء61337نينوىأننىهبة ثامر غائب483062

15إعداديةالشفاء61337نينوىأننىاخالص فواز عبدهللا520394

16إعداديةالشفاء61337نينوىأننىباسمه ناظم عواد197580

17إعداديةالشفاء61337نينوىأننىهبة عامر محمود530992

18إعداديةالشفاء61337نينوىأننىاية احمد عدنان495323

19إعداديةالشفاء61337نينوىأننىنور نبيل فخري468407



20إعداديةالشفاء61337نينوىأننىامينة يونس صالح525811

21بكالوريوسالشفاء61337نينوىأننىسندس سالم زكي197576

22إعداديةالشفاء61337نينوىأننىمنتىه خلف محمود197598

ي61338نينوىذكرمثنى احمد عبدالحميد495432 1بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكررضوان فاروق صالح540349 2بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدالصمد ذنون احمد493229 3بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكراحسان فاروق صالح540348 4بكالوريوسالعرينر

ى496431 ي61338نينوىذكرقضي محمد عبدالمعير 5بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرثائر هايل صالح526646 6بكالوريوسالعرينر

ى محمدطاهر526647 ي61338نينوىذكرعبدالرحمن حسير 7بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرصالح سالم محمد310554 8بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرفارس محمد عزبة315907 9بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرجمال سالم محمد495434 10بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدالحافظ احمد حواس541067 11بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرمروان محمد عبدالقادر251657 12بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدالعزيز حامد اكهيى310540 13بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرزكي محمد فتحي507349 14بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرمهدي محمد مصطفى540088 15بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرعالء عبدالرحمن ابراهيم483877 16بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرابراهيم غانم جلود495435 17بكالوريوسالعرينر

ى عبدهللا علي526644 ي61338نينوىذكرياسير 18دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرابراهيم محمد الياس449301 19دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرياش ابراهيم محمد315918 20دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرنوار محمود علي483114 21دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرحارث عبدالجبار خلف483876 22دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعامر طارق محمد538229 23دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعلي محمد نوري496580 24دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرطه مخلف خليل310561 25دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرزيدان حيدر فاضل507381 26إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكراسماعيل صالح اسماعيل495427 27إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكررافع عبدالمحسن عبدهللا542758 28إعداديةالعرينر

ى496533 ي61338نينوىذكرخالص خلف حسير 29إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعادل عمر اسماعيل315858 1بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرابراهيم عارف موس553115 2بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد ابراهيم علي496331 3بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرشهاب احمد جاسم315525 4بكالوريوسالعرينر

ى492305 ي61338نينوىذكرعلي ذنون عبدالمعير 5بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرايمن هاشم مطر315561 6بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرعلي مهيدي سعيد482828 7بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرحارث موفق سالم251611 8بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدالسالم الياس حمدان251639 9بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرعمر محمد الياس308264 10بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرمهند ماهر فاضل251652 11بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرمشتاق علي بدر553119 12بكالوريوسالعرينر

ى315556 ى محمد عبدالمعير ي61338نينوىذكرحسير 13بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرعلي عبدالباسط عبدالواحد251598 14بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرامجد احمد محمود507328 15بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرماجد شهاب احمد310550 16بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكررسول الياس عبدهللا251607 17بكالوريوسالعرينر

 حسن علي251603
ى ي61338نينوىذكرحسير 18بكالوريوسالعرينر



ي61338نينوىذكرسعد عبدالجبار سائر251633 19بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرسفيان حسن محمد315934 20بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرشهاب خضير محمد251647 21بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكروسام محمد خلف541090 22بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد عادل محمد251636 23بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرشيماء عبد اللطيف عبوش526102 24بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد محمد يونس عباس251601 25دبلومالعرينر

ى494996 ي61338نينوىذكرمعن محمد حسير 26دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعماد عادل محمد541087 27دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكريونس محمود طاهر542766 28دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعمر فواز خلف493184 29دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد حمزة محمد310557 30دبلومالعرينر

ى ذنون فتحي542762 ي61338نينوىذكرحسير 31دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدهللا حازم سليمان251592 32دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرذنون علي محمدشيت315543 33دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرريان رعد رمضان507280 34دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكريوسف احمد كديىمي542757 35دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدهللا طاهر خلوف315575 36دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد حازم سعيد483119 37دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعساف محمد عبيد251654 38دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد عبدالباسط عبدالواحد251650 39دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرمصطفى طالل نايف496344 40دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرمهند محمود حسن540632 41دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد عبدالباري محمد315966 42دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدالعزيز عطية علو482804 43دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرعارف ابراهيم احمد315844 44دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرمثنى ماهر فاضل251632 45دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرحارث طالل نايف496352 46دبلومالعرينر

ي61338نينوىذكرصالح محمد خالد251620 47إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرصفوان محمد عكاب496379 48إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكروليد يونس محمد349457 49إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد عدنان عثمان251615 50إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرادريس حامد اكهيى502614 51إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد عطية خضى315410 52إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعالء حسن علي540263 53إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرفيصل علي محمد251630 54إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد هاشم مطر482835 55إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرصالح حسن علي495428 56إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرسعد نزار هاشم310542 57إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمود عبدالمحسن عبدهللا482837 58إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمود محمد نزال315361 59إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرسيف اسماعيل محمد315389 60إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمود ابراهيم علي540636 61إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمصطفى محمد حسن540637 62إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعصام حمزة محمد540854 63إعداديةالعرينر

ى540570 ي61338نينوىذكرسعد محمد حسير 64إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرليث احمد محمود310548 65إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرحمدون لقمان سالم541089 66إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد غانم جلود495426 67إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد عبدالخالق محمد540441 68إعداديةالعرينر



ي61338نينوىذكرعبدالرحمن شهاب احمد251629 69إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد عمر اسماعيل561681 70إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرليث حمزة محمد482825 71إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرحميدان طه اسماعيل251622 72إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدهللا عبدالحافظ ذنون530136 73إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرضياء محمد مصطفى539861 74إعداديةالعرينر

ى494276 ى ذنون عبدالمعير ي61338نينوىذكرعبدالمعير 75إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد ابراهيم عبد482841 76إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرايمن عبدالمحسن عبدهللا310544 77إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرحيدر محمود علي541085 78إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرصفوان عمر خلف530131 79إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمصطفى محمد مصطفى539878 80إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعماد محمد عبدالقادر315436 81إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد عواد خلف530126 82إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرياش احمد فتحي507295 83إعداديةالعرينر

ى494277 ي61338نينوىذكرعباس ذنون عبدالمعير 84إعداديةالعرينر

ى507337 ي61338نينوىذكرحاتم احمد حسير 85إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرصهيب غانم احمد541091 86إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعباس محمدنور شيت540275 87إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرسالم عبدالحكيم ابراهيم315369 88إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكراحمد لقمان سالم541086 89إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمود عبدالباسط عبدالواحد349440 90إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرزياد عادل محمد251626 91إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرسالم عبدهللا سلمان538230 92إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد منتض فارس541043 93إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرصفوان هاشم محمدعلي541218 94إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدالرحمن نوار محمود483117 95إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعمار رمضان مراد496377 96إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعثمان عادل محمد251617 97إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعلي احمد بالل541078 98إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرانور جاسم محمد540563 99إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرعبدهللا رعد عبداالله315550 100إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكربدران ابراهيم يونس315530 101بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرفتحي حامد اكهيى501233 102بكالوريوسالعرينر

ى حسن251604 ي61338نينوىذكررياض تحسير 103بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكريوسف ابراهيم رمضان541080 104بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىذكرمحمد خلف محميد507271 105إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرياش وليد سالم251608 106إعداديةالعرينر

ي61338نينوىذكرفارس طاهر خلوف251653 107إعداديةالعرينر

ي61338نينوىأننىنور ابراهيم يونس310552 1بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىأننىايالف ذنون الياس526119 2دبلومالعرينر

ي61338نينوىأننىاية ذنون الياس534629 3إعداديةالعرينر

ى محمد507571 ي61338نينوىأننىنجالء حسير 1بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىأننىرحاب طه سلطان251658 2بكالوريوسالعرينر

ى محمد507564 ي61338نينوىأننىدعاء حسير 3بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىأننىونسة ذنون عبدهللا315895 4بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىأننىميادة عبدالحافظ ذنون540390 5بكالوريوسالعرينر

ي61338نينوىأننىرشا سالم محمد310538 6إعداديةالعرينر

ي61338نينوىأننىرامية رمزي شيخو540277 7إعداديةالعرينر

ي61338نينوىأننىهناء منهل كنعان540445 8إعداديةالعرينر



ي61338نينوىأننىدنيا محمد خزعل541076 9إعداديةالعرينر

ي61338نينوىأننىابتسام هاشم عبدهللا483121 10إعداديةالعرينر

ي61338نينوىأننىنور منتض فارس524648 11إعداديةالعرينر

ي61338نينوىأننىنىه يوسف صالح315874 12إعداديةالعرينر

ي61338نينوىأننىفرح خالد حسن538226 13إعداديةالعرينر

1بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرفواز هاشم خليل429920

2بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرموفق علي احمد517103

يف يوسف540619 3بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمحمد شر

4بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرعماد حسن سلطان540247

5بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرربيع انور رجب484128

6بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرحاتم غانم سمير430781

7بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرابراهيم عبدالوهاب احمد430560

8بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرسعد ضياء يعقوب273603

9بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمحمد اسماعيل عابد273583

10بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرزياد اسماعيل محمد273855

11بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكراسالم عبدالوهاب يونس517176

12بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرعمر محمد جاسم273595

13بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمحمد مظهر احمد493231

14بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكربسمان عاصم شاكر482850

15دبلومالحدباء61339نينوىذكرمروان خضى جمعة540775

16دبلومالحدباء61339نينوىذكرثامر حمدون مرعي539790

17دبلومالحدباء61339نينوىذكرعمر عبدهللا خلف482345

18دبلومالحدباء61339نينوىذكرشاج شامل سعيد517321

19دبلومالحدباء61339نينوىذكرسيف مجيد حميد430837

20دبلومالحدباء61339نينوىذكرهاشم محمود محمد430167

21دبلومالحدباء61339نينوىذكراحمد ميش محمود430476

22إعداديةالحدباء61339نينوىذكرهشام سالم عناد539791

23إعداديةالحدباء61339نينوىذكريونس طارق يونس525572

24إعداديةالحدباء61339نينوىذكرفارس غانم دريعي273558

1بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكراحمد ياش حامد429590

2بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمصطفى محمد اسماعيل494339

3بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمحمد عالءالدين زكي430640

4بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرعبدهللا خويلد عادل530831

5بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكريوسف عبدهللا احمد430687

6بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمحمد ثائر سليمان482532

7بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكراحمد مظهر احمد540566

8بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمحمود طارق سعيد430729

9بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرايمن عبدالوهاب صالح274022

10بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرعمر ذنون يونس273823

11بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرعبدالرحمن زياد طارق430418

12بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرميش فواز هاشم551281

13بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرصفاء يونس محمد274267

14بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرانمار اياد سعيد526168

15بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمحمد امجد الياس273906

يف عمر430840 ى شر 16بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمعي 

17بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرعلي عماد هاشم273989

18بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرمصطفى ثائر سليمان430750

19بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرصايل فزع علي273919

20دبلومالحدباء61339نينوىذكرلؤي سالم عناد430032

21دبلومالحدباء61339نينوىذكرشمد طالل طه273923



22دبلومالحدباء61339نينوىذكراسامة محمد عزيز551213

23دبلومالحدباء61339نينوىذكرفواز سعدهللا طه430157

24دبلومالحدباء61339نينوىذكرلقمان اسماعيل حازم517308

25دبلومالحدباء61339نينوىذكرعبدهللا بدران خلف430665

26دبلومالحدباء61339نينوىذكروسام سالم احمد273983

27دبلومالحدباء61339نينوىذكرسيف جمال رمضان273959

28دبلومالحدباء61339نينوىذكراوس هالل يونس273999

29دبلومالحدباء61339نينوىذكرجعفر جاسم حامد430514

ى273720 30دبلومالحدباء61339نينوىذكراركان علي حسير

31دبلومالحدباء61339نينوىذكرايهاب فواز هاشم273894

32دبلومالحدباء61339نينوىذكرعمر عبدهللا طه273805

33دبلومالحدباء61339نينوىذكريونس محمد يونس430566

34دبلومالحدباء61339نينوىذكرعالء زهير عزيز482848

35دبلومالحدباء61339نينوىذكراحمد خويلد عادل491917

36دبلومالحدباء61339نينوىذكرزكريا اكرم محمد430650

37دبلومالحدباء61339نينوىذكراحمد صالح خضى430830

38دبلومالحدباء61339نينوىذكراوس عبدالكريم عبدالحافظ541070

39دبلومالحدباء61339نينوىذكرريان عبدالرزاق محمود273865

40دبلومالحدباء61339نينوىذكريوسف محمد عبدالغفور274013

41إعداديةالحدباء61339نينوىذكرانمار عرب عبدالقادر482874

42إعداديةالحدباء61339نينوىذكراحمد علي احمد551283

43إعداديةالحدباء61339نينوىذكرمصطفى عباس فاضل540484

44إعداديةالحدباء61339نينوىذكرصفوان عبداالله يونس482563

45إعداديةالحدباء61339نينوىذكراحمد سعد محمد551290

46إعداديةالحدباء61339نينوىذكرحازم علي جير537994

47إعداديةالحدباء61339نينوىذكراحمد بشير احمد496656

48إعداديةالحدباء61339نينوىذكرمحمد خالد طه482516

49إعداديةالحدباء61339نينوىذكرمحمد عماد زكي274133

50إعداديةالحدباء61339نينوىذكرخالد جمال غانم482539

51إعداديةالحدباء61339نينوىذكرمروان مرعي حسن482528

52إعداديةالحدباء61339نينوىذكرعمر يوسف محمود482871

53إعداديةالحدباء61339نينوىذكريونس مرعي حسن482531

54إعداديةالحدباء61339نينوىذكراحمد ذنون يونس273843

55إعداديةالحدباء61339نينوىذكرعلي محمدزكي يحنر482857

56إعداديةالحدباء61339نينوىذكرايهاب باسم سعدهللا493090

57إعداديةالحدباء61339نينوىذكررافت خالد صالح482559

58إعداديةالحدباء61339نينوىذكرابوبكر عبدهللا عمر537919

59إعداديةالحدباء61339نينوىذكرمصطفى خالد محمود274056

60إعداديةالحدباء61339نينوىذكرعبدالرحمن ثامر عبد482509

61إعداديةالحدباء61339نينوىذكركرم محمدصبحي حميد482862

62إعداديةالحدباء61339نينوىذكرعبدالعزيز امير سعدهللا535977

63إعداديةالحدباء61339نينوىذكريونس عامر سعيد536317

64إعداديةالحدباء61339نينوىذكراحمد ادريس بدر493026

65إعداديةالحدباء61339نينوىذكرعمر فاروق سعيد274033

66إعداديةالحدباء61339نينوىذكرمحمود بشار محمود274118

67إعداديةالحدباء61339نينوىذكرحكم هشام عبد530798

68إعداديةالحدباء61339نينوىذكرسيف سعد عبدالوهاب482867

69إعداديةالحدباء61339نينوىذكرعبيدة رياض فوزي482859

70بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرعامر محمود يحنر273790

71بكالوريوسالحدباء61339نينوىذكرفوزي دهام زينل273879



72دبلومالحدباء61339نينوىذكرفراس محمدعلي عبدصالح525849

73إعداديةالحدباء61339نينوىذكررياض يونس نجم430633

74إعداديةالحدباء61339نينوىذكرحازم محمد مطرود273775

75إعداديةالحدباء61339نينوىذكرابراهيم عثمان نايف482513

76إعداديةالحدباء61339نينوىذكرعبدالستار غانم محمود273782

77إعداديةالحدباء61339نينوىذكرمنير دهام زينل274424

 علي517092
ى 78إعداديةالحدباء61339نينوىذكراحمد حسير

79إعداديةالحدباء61339نينوىذكرعمر خليل محمود273976

80إعداديةالحدباء61339نينوىذكرماهر محمد صالح احمد273966

81إعداديةالحدباء61339نينوىذكردريد غانم رجب482852

82إعداديةالحدباء61339نينوىذكرفاروق سعيد يحنر482876

83إعداديةالحدباء61339نينوىذكرجارهللا محمد سمير482515

1دبلوم عاليالحدباء61339نينوىأننىاغادير محي الدين حامد541127

2بكالوريوسالحدباء61339نينوىأننىصفاء طالب يونس517141

3دبلومالحدباء61339نينوىأننىنجالء عبدالرزاق محمد448947

سالي حسن محمد526584
4دبلومالحدباء61339نينوىأننى

5إعداديةالحدباء61339نينوىأننىصفا بشار هاشم499164

6إعداديةالحدباء61339نينوىأننىفادية احمد ذنون273658

ي274192
1بكالوريوسالحدباء61339نينوىأننىمريم ابراهيم عبدالغنى

ى494382 2بكالوريوسالحدباء61339نينوىأننىايناس حسن محمدامير

رحمة سامي فتحي494058
3بكالوريوسالحدباء61339نينوىأننى

4بكالوريوسالحدباء61339نينوىأننىحنان ثائر سليمان430489

5بكالوريوسالحدباء61339نينوىأننىراميه وليد حامد274214

6بكالوريوسالحدباء61339نينوىأننىنورة عبدالواحد سعيد274172

7بكالوريوسالحدباء61339نينوىأننىانوار حبش عيىس482524

8دبلومالحدباء61339نينوىأننىمها ثائر سليمان430552

9دبلومالحدباء61339نينوىأننىمروه بشار هاشم540127

10دبلومالحدباء61339نينوىأننىاخالص حازم سعيد482556

11إعداديةالحدباء61339نينوىأننىمشة حميد مجيد274240

12إعداديةالحدباء61339نينوىأننىدالل وليد حامد482869

13إعداديةالحدباء61339نينوىأننىخديجة عباس ناض492390

14إعداديةالحدباء61339نينوىأننىشكرية صالح الدين اسماعيل540502

15إعداديةالحدباء61339نينوىأننىنغم خالد الزم494173

16إعداديةالحدباء61339نينوىأننىامنة يحنر فتحي482496

17إعداديةالحدباء61339نينوىأننىزهراء احمد محمد494467

18إعداديةالحدباء61339نينوىأننىشهد دريد ذنون274149

19إعداديةالحدباء61339نينوىأننىطيبة ثامر عبد482503

20إعداديةالحدباء61339نينوىأننىسارة عباس فاضل540592

21إعداديةالحدباء61339نينوىأننىرفل خالد محمود274235

22إعداديةالحدباء61339نينوىأننىنور امير يونس274207

23إعداديةالحدباء61339نينوىأننىكوثر احمد محمد494464

24إعداديةالحدباء61339نينوىأننىفاطمة امير يونس274255

25إعداديةالحدباء61339نينوىأننىنغم امير يونس274247

26دبلومالحدباء61339نينوىأننىافكار سالم قاسم430469

27إعداديةالحدباء61339نينوىأننىسناء دهام زينل274289

28إعداديةالحدباء61339نينوىأننىوفاء ذنون يونس274163

29إعداديةالحدباء61339نينوىأننىروعة طلب سعيد429947

1دكتوراهالرفاعي61340نينوىذكراحمد خالد ابراهيم503167

2ماجستيرالرفاعي61340نينوىذكرعلي عبدالعزيز نجم214226

3ماجستيرالرفاعي61340نينوىذكراحمد محي الدين قاسم213513



4ماجستيرالرفاعي61340نينوىذكرعمر حاتم محمد214266

5ماجستيرالرفاعي61340نينوىذكرارشد عادل راشد443804

6بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمنور ذنون قاسم466687

7بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرثائر نجم عبد466748

8بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرظافر شكر محمود443172

9بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمار عاصم ابراهيم213868

10بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد فوزي محمد495076

11بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرسفيان هاشم محمد520787

12بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرابراهيم فوزي محمد214248

13بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرفراس ذاكر صالح214290

14بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعلي ادريس يحنر443587

15بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد زهير محمد546940

16بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمد خليل فتحي520801

ي بشير520790
17بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدالرحمن هانى

18بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرياش صالح محمد495277

19بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمعن عادل ابراهيم214308

20بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد سعدون سليمان443820

ى214235 21بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكربكر مؤيد حسير

ي حمدي520800
22بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرصالح عبدالغنى

23بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرسهيل نجم عبد443531

24بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرخالد محمد عباس214336

25بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرصفوان عبدالوهاب صالح443452

26بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد محمد سليمان213853

27بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرصفوان فتحي امحيميد445879

28بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمهند عبدالرحمن سعيد213552

29بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرنشوان عدنان علو213534

30بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدهللا علي عبدهللا442442

31بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرفواز محمد عبدالكريم213516

32بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرابراهيم رياض عبدالقادر443408

33بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر غانم حمدون543623

34بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد ذنون يونس554450

35بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرصفوان غانم محمد213463

36بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر وعد محمد543649

37بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرزيد باسم محمد214275

38بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمار سالم محمد520803

39بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمهند عبدالمنعم عمر443837

40بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد مؤيد يونس214240

41بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكروسناء اسامة حمزة214139

42بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد محمد عبدالكريم214283

ي محمدسعيد443432 43بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرشعالن محمد خير

ي ابراهيم214326
44بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرسعد هانى

45بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد صباح عبدالوهاب443573

46بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرفتحي عبدهللا فتحي214347

47بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرياش حازم عبدالقادر520796

48بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمد خالد عبد520792

49بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرشكر طالل شكر558187

الدين صالح214334 50بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرزيد خير

51بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرغيث احمد هاشم443578

52بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمعتصم عادل راشد443328

53بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراركان سالم يحنر443116



54بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد لؤي احمد443390

55بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمصعب فائز عبدالجبار443439

56بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرحذيفة اكرم احمد546956

57بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر هيثم احمد526632

58بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد رشيد علي520798

59بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرزيد عبدالناض محمد214301

60بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرسعد رياض عبدالقادر213444

61دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمحمد خليل سليم214245

ي548396
62دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمحمود فرحان حسانى

63دبلومالرفاعي61340نينوىذكراحمد اكرم محمود214201

64دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمصعب طارق محمود501562

65دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعمر موفق احمد443929

66دبلومالرفاعي61340نينوىذكريونس طه عطية445981

67دبلومالرفاعي61340نينوىذكرايمن موفق شاكر214322

68دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمحمد ذنون يونس449259

69دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعبدهللا ذنون يونس308353

70دبلومالرفاعي61340نينوىذكراحمد طه احمد442546

71دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعمر عبدالناض محمد546954

72دبلومالرفاعي61340نينوىذكرهشام قضي احمد443435

ف نزار محمد213438 73دبلومالرفاعي61340نينوىذكراشر

74دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعبداالله خالد عبداالله445992

75دبلومالرفاعي61340نينوىذكراحمد ذكوان اسماعيل443221

76دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمحمد اسعد الياس443175

77إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعمر عبدالنافع فاضل442960

78إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحكام اسماعيل عبدالرحمن443443

79إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالعزيز مح الدين قاسم213489

80إعداديةالرفاعي61340نينوىذكريونس يحنر محمد546958

81إعداديةالرفاعي61340نينوىذكروسام يونس طه546957

82إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالقادر الياس جاسم443905

83إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرخالد محمود سلطان546952

84إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرطالل جمال عبدالرزاق214342

85إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرصباح علي ثامر520794

الدين صالح466721 1بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرسيف خير

2بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر زيدان عبدالكريم443492

3بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعالء غالب جمعة443808

4بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمد جسام محمد213300

ي مروان نعمان442700
ى
5بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرصاق

6بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراويس حازم عبدالجبار554382

7بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرماهر خضى محمد213862

8بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمود وليد عبدالكريم214123

9بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمار راسم محمد520746

10بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرايمن رمزي محمد شيت446088

11بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد غالب جمعة443481

12بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكروسام حذيفة محمدسعيد213293

13بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكركرم عامر جرجيس249659

14بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد طلعت نعمان213665

15بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد طارق محمد443279

16بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرنوفل يوسف يونس213472

17بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرابوبكر عماد عبداالله213279

18بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرانمار عبدالكريم يونس213598



19بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراياد وعد فراج213440

20بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدهللا نبيل علي213843

21بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر قحطان عبدالرحمن546963

22بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرلقمان زهير محمدعلي443524

23بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمد زهير محمد213241

24بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدهللا عمر عبدالجبار213545

25بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكروليد فوزي احمد443472

26بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعلي عماد عبداالله213238

27بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد زيدان عبدالكريم445932

28بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر رافع يحنر214259

29بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراوس عبدالرحمن سعيد466757

ى حسن443030 30بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر ياسير

31بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرصبحي مامون عادل214117

ف طالل محمد213653 32بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراشر

33بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرهيثم محمود جاسم213306

34بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمد ذنون عبدالكريم443446

35بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر الياس خضير520755

36بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعثمان جاسم محمد548418

37بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرزيد علي احسان443594

38بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمصطفى زينو ذنون443529

39بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدالرحمن مشعان حوران213283

40بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرنبيل يوسف يونس213452

41بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر اياد عبدالكريم213456

42بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرماهر عماد محمدعبد466660

ي213555
ى
43بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدالرحمن رشيد صاق

44بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرنكتل رياض طارق213876

45بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرجمال عبدالناض احمد214107

46بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكريونس محمد خضير443515

47بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرليث ضياء يونس548394

48بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدهللا احمد فيصل213506

49بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدالمهيمن عماد عبدالرحمن213268

 حسن علي443067
50بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمصطفى

51بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكراحمد محمد ابراهيم213925

52بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدالحميد محمد حميد443535

53بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرحيدر هاشم محمد520741

54بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمد رعد مشعل213524

55بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعمر اياد ثامر543646

56بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرنزار معد عدنان213290

57بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمدين خضى عليوي213745

58بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعلي عماد فاضل213882

59بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرحمزة محمد زكي احمد520761

ى ابراهيم441275 60بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرصالح حسير

61بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرابراهيم يوسف محمد548403

62بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمروان غائب جمعة443464

63بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرعبدالعزيز غالب جمعة443814

64دبلومالرفاعي61340نينوىذكرشالل غسان زيدان441049

الدين صالح466709 65دبلومالرفاعي61340نينوىذكريزن خير

 علي احسان536163
ى 66دبلومالرفاعي61340نينوىذكرحسير

67دبلومالرفاعي61340نينوىذكرلؤي ذنون عبدالكريم213832

68دبلومالرفاعي61340نينوىذكرلؤي حاتم محمد443264



69دبلومالرفاعي61340نينوىذكرنوار محمد ابراهيم213823

70دبلومالرفاعي61340نينوىذكراحمد بسام يحنر466755

71دبلومالرفاعي61340نينوىذكرطيف احمد يحنر443507

72دبلومالرفاعي61340نينوىذكريونس حميد يونس213250

73دبلومالرفاعي61340نينوىذكرسيف صالح الدين ذنون548409

74دبلومالرفاعي61340نينوىذكريحنر احمد حازم520749

75دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمصطفى فارس عبد443204

76دبلومالرفاعي61340نينوىذكراسالم علي نذير443553

77دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعمر موفق سعيد213635

ى ابراهيم214095 78دبلومالرفاعي61340نينوىذكرلؤي ياسير

79دبلومالرفاعي61340نينوىذكرطارق زياد هاشم443427

80دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعثمان لقمان علي213340

81دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمؤمن وليد عبدالكريم213351

82دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعلي محفوظ سليمان548420

ى طالل محمد213877 83دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمعير

84دبلومالرفاعي61340نينوىذكرسيف احمد محمود213195

85دبلومالرفاعي61340نينوىذكرسيفالدين رياض عبدالرزاق493966

86دبلومالرفاعي61340نينوىذكرانور قحطان عبدالجبار213361

87دبلومالرفاعي61340نينوىذكربسمان محمد حميد443173

88دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمحمد فالح علي520753

89دبلومالرفاعي61340نينوىذكرشامل ذنون عبدالكريم213710

ى رمضان213332 90دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمحمد ياسير

91دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمال هللا عبدهللا محمد449123

92دبلومالرفاعي61340نينوىذكرمحمد باسل طارق213381

 علي520742
ى 93إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعلي حسير

94إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعالء احمد صبحي520750

95إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعمر عثمان محمد446009

ى466744 96إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرالزم محمد حسير

97إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد سنان عبدالسالم466657

98إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرابوبكر مثنى ثامر445961

99إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرواثق عبدالخالق صالح213431

100إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرسيف انس زهير466630

101إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمدسعيد حسن محمد466809

ى520759 102إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد غانم محمدامير

103إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحسن صفوان محمد543627

104إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرفاضل حازم جميل443361

ي527318
105إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرسيف معد عبدالغنى

106إعداديةالرفاعي61340نينوىذكروطبان خضى عليوي213478

107إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرسيف سعد عادل446079

108إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعلي جاسم محمد442374

109إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعثمان سعد رشيد466791

110إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعامر غائب جمعة443259

111إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرفواز فرحان حازم494282

112إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعلي نضار علي446025

113إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرارشد احمد سعدون446020

114إعداديةالرفاعي61340نينوىذكركرم هيثم عبدالقادر520743

115إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراسماعيل خزعل مهدي548406

116إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحازم عبدهللا احمد466830

117إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحمزة نافع احمد466828

118إعداديةالرفاعي61340نينوىذكريوسف مفكر حميد520756



119إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالمنعم ابراهيم عبد466799

120إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرزكريا محمد ابراهيم466770

121إعداديةالرفاعي61340نينوىذكركرم عمر غانم466824

122إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمصطفى عبدالمنعم اسماعيل466817

123إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد بسام عبداالله443402

124إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحارث وليد محمود443232

125إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمصطفى فواز حميد466776

126إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرليث احمد هاشم442590

127إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعمر حمدان محيسن466750

128إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرخالد محمديونس عيد446014

129إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرليث فارس جارهللا543632

130إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحكم رضوان عبد541118

131إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحاتم هيثم عبدالقادر213468

132إعداديةالرفاعي61340نينوىذكركرار محمد عبد543637

133إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرريان غسان كسار443567

134إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد حازم محمدعلي213902

135إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرطه عمار يونس520760

136إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد فارس عبد527316

137إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمصعب نافع احمد213873

138إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعلي عبدالرحمن مصطفى466647

139إعداديةالرفاعي61340نينوىذكربالل خالد محمود443128

140إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد محمد سهيل466655

141إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد محمد خضى466778

142إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرنمر هذال جوير520752

143إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالجبار عمر عبدالجبار466794

144إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراباء اياد سعدهللا494306

145إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحسام مامون عادل466644

ى520747 146إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرسمير نزار حسير

147إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمصطفى نزار محمد543640

148إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد سامي شفيق443883

149إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد خلف حبو466735

150إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمروان عبدالباسط علي466751

151إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد خالد اسماعيل213566

152إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحمد عبدهللا احمد466733

153إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمصطفى خالد عبدالكريم548421

154إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعثمان منيب عبدالسالم443444

155إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالودود سعد سالم443451

156إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد احمد موفق446007

157إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعمر عبدالكريم قاسم538493

158إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرادهام يونس طه543650

159إعداديةالرفاعي61340نينوىذكررشيد احمد رشيد213206

160إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحسن انور محمد213422

161إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالحميد خالد عبدالحميد548405

162إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحذيفة نشوان زيدان530893

163إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد عمار عادل466773

164إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرفهد زيدان خلف214061

165إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد محمد شاكر446004

166إعداديةالرفاعي61340نينوىذكريوسف رعد يونس213568

167إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعمر عمار حازم443461

168إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحذيفة خالد زكي495261



169إعداديةالرفاعي61340نينوىذكركرم صالح جمعة446055

ى466663  علي حسير
ى 170إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحسير

ي ايوب443473 171إعداديةالرفاعي61340نينوىذكريوسف خير

172إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعلي عامر احمد213579

 علي طارق543631
ى 173إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحسير

174إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعمر منيب عبدالسالم524991

 محمدعلي527311
ى 175إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبيده حسير

176إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراركان خضى عليوي466695

177إعداديةالرفاعي61340نينوىذكررامي اكرم عبدهللا443896

178إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعمار غائب جمعة442406

179إعداديةالرفاعي61340نينوىذكررضوان ثائر عبدالعزيز543643

180إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد طارق ابراهيم466815

181إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدهللا عبدالمنعم حمدهللا466782

182إعداديةالرفاعي61340نينوىذكريحنر محمد ذنون520748

183إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد طالب عبدالكريم548417

184إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعلي عبيد محمد543629

185إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعالء نواف مهدي527345

186إعداديةالرفاعي61340نينوىذكريحنر محمد بالل539621

187إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرفهد محمد غانم213487

188إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعلي بشار ذنون213213

189إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد عماد سعيد546946

190إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد ياش عزيز466826

191إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد محمود هاشم466822

192إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرفارس يحنر ابراهيم546951

193إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرسعد رعد غالب527313

194إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد ازهر محمد543652

195إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد رياض خليل494561

ى طارق احمد445999 196إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحسير

197إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد خالد عبد536667

ى213861 198إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد عماد حسير

199إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمازن بشار ذنون466649

200إعداديةالرفاعي61340نينوىذكررامي عبدالكريم عبدالعزيز466764

201إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرحسن ناهل محمود213891

202إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد عامر جرجيس546659

203إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد محمود رشيد443246

204إعداديةالرفاعي61340نينوىذكريوسف شامل فاضل466753

 محمدعلي543621
ى 205إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعلي حسير

206إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرزكريا وعد عبدهللا548407

207إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالرحمن نجم شهاب445973

ى محمد466752 208إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعمر ياسير

ى محمد466760 209إعداديةالرفاعي61340نينوىذكريوسف ياسير

210إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرسيف سبهان عطوان445964

211إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمظفر زياد سعدهللا466829

212إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالرحمن فاضل اكرم466641

213إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرايمن سعدهللا احمد466818

214إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالوهاب محمد هاشم542697

215إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدهللا حمدان محيسن466767

216ماجستيرالرفاعي61340نينوىذكراحمد عبدالكريم حمدان520757

217بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمد عزيز محمدشيت526638

ى عبدالعزيز عبدهللا466820 218بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرياسير



219بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرفراس فتحي يونس214046

220بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرسنان امير ابراهيم497649

221بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمود هاشم طه466653

222بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرخليل ابراهيم عبدهللا315326

ي محمد443456
223بكالوريوسالرفاعي61340نينوىذكرمحمد عبدالغنى

224دبلومالرفاعي61340نينوىذكررضوان عبدالخالق ذنون491152

225دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعمر حبيباهلل غالم520744

226دبلومالرفاعي61340نينوىذكرايمن عبدالمحسن فخرالدين540559

227دبلومالرفاعي61340نينوىذكرعبدالرزاق حمدون عبد213448

228دبلومالرفاعي61340نينوىذكرنوح يحنر محمد443045

ي443511 229دبلومالرفاعي61340نينوىذكربسام عبداالله صير

230دبلومالرفاعي61340نينوىذكرخالد نعمان عبدهللا442927

231دبلومالرفاعي61340نينوىذكرهيثم سوعان محمد443864

232إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالناض احمد توفيق213323

233إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرايمن نافع عزيز520745

234إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالعزيز طالل محمد213855

235إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد خليل ابراهيم213564

236إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرداود غانم عبدهللا466637

237إعداديةالرفاعي61340نينوىذكراحمد حازم حامد213426

238إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرميش محمد محمود213274

239إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد يونس احمد443156

240إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرمحمد شعبان حسن443415

241إعداديةالرفاعي61340نينوىذكرعبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن213411

1بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىزينة خالد يوسف466673

2بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىصفية شهاب سعيد554446

3بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىكوثر غانم احمد214375

ى497634 4بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىمنال غالب ياسير

5بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىانوار حمودي عبودي213091

6بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىهدى نزال محمود214194

7بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىسندس ازهر هادي466669

8بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىاشاء يونس صابر543615

9بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىشيماء اسعد محمود520784

10بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىبسمة عبدالكريم حمدان214360

11بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىحنان داود طه213402

12بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىايمان ابراهيم ذنون520786

وداد علي تايه213153
13بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننى

14بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىرؤى عبداالله محمود493417

15بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىريا اياد بدران214304

16بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىانتصار نضالدين نورالدين214143

17بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىاسماء يونس طارق520771

18بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىنادية يونس طارق443148

19بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىانتظار عبدالقادر محمد558266

20بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىصفاء محمدطاهر احمد494230

21بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىنور مؤيد يونس443540

22بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىشيماء محمود محمد288451

23بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىانس زهير احمد214293

24بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىعبير محمد احمد443162

25بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىزينب مؤيد يونس443542

26بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىزينة فارس عبدالعزيز443201

27دبلومالرفاعي61340نينوىأننىرجاء حمادي غزال213585



28دبلومالرفاعي61340نينوىأننىايمان زهير رشاد520772

ان طالل عبدالقادر213499 29دبلومالرفاعي61340نينوىأننىنير

30دبلومالرفاعي61340نينوىأننىنوال محمد عليوي442794

31دبلومالرفاعي61340نينوىأننىهبة خالد محمدسعيد443554

32دبلومالرفاعي61340نينوىأننىشيماء فائز عزيز214130

33دبلومالرفاعي61340نينوىأننىسحر عامر محمد طاهر214177

34دبلومالرفاعي61340نينوىأننىورقاء سالم محمد214230

35دبلومالرفاعي61340نينوىأننىورقاء اديب احمد214216

36دبلومالرفاعي61340نينوىأننىيمامة حازم محمد214183

37دبلومالرفاعي61340نينوىأننىريم احمد رشيد213878

38دبلومالرفاعي61340نينوىأننىزينة طالب ابراهيم443169

39إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىسمية قيس محمدرسول445997

40إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىشهد فراس نافع445989

1بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىامنة محمد شعبان442648

2بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىبسمة رياض عبدالعزيز442837

3بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىعروبة سالم طه543609

4بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىزهراء شهم فتحي553785

5بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىنور سالم اسماعيل214355

6بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىندى عمار يونس520767

7بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىايمان ذنون يونس494153

8بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىرؤى حازم ذنون214330

9بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىشهد فواز مزعل443591

10بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىاسماء عبدالجواد قاسم214100

غادة محمدعلي حسن442480
11بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننى

12بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىشهد مشتاق يونس466620

13بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىوالء عبدالقادر عزيز213809

14بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىعهود خضى عليوي214349

15بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىرحمة يحنر محمدعلي442499

16بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىزبيدة عمر عبدالجبار213867

فردوس فالح علي520764
17بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننى

18بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىانفال نشوان سعيد213161

19بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىنور عمار حازم520770

ى543619 شهد علي حسير
20بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننى

21دبلومالرفاعي61340نينوىأننىبسمة نزار حميد214314

22دبلومالرفاعي61340نينوىأننىسيفاء عبداللطيف يونس466623

23إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىزينب فارس محمود446048

24إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىوسن احسان خليل466622

25إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىهيفاء عمار يونس520766

26إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىغيداء عبدالقادر عزيز213791

27إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىرغد فواز خزعل445967

28إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىشاء محمد يحنر520769

ى خلف466675 29إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىايالف حسير

30إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىاية عبدالرزاق حمدون214331

31إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىامنة فوزي احمد539634

32إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىدانية محمد يونس446030

33إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىسارة انس زهير466635

34إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىمنار طارق محمد214252

35إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىابتهاج حكمت سليمان446073

ى214318 تمارة علي حسير
36إعداديةالرفاعي61340نينوىأننى

ي علي466812
37إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىانس حسنى



اية سامي شفيق443469
38إعداديةالرفاعي61340نينوىأننى

39إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىنور وعد حامد466691

ي445984 40إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىنور سعد صير

ى خلف466683 41إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىعفاف حسير

42إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىغفران محمد سهيل466633

ى213141 نور علي حسير
43إعداديةالرفاعي61340نينوىأننى

44إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىاسماء لقمان احمد442450

ي546950 45إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىاشاء سعد صير

46إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىوسام طارق احمد446028

47إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىزينة عبداالمير احمد213372

ية داؤد غانم466747 48إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىخير

ظفر علي احسان بدران214278
49إعداديةالرفاعي61340نينوىأننى

50إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىدنيا خالد اسماعيل466639

51إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىنور عبدالعزيز نجم546944

52إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىغزوه بسام حازم446037

53إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىزينب احمد ابراهيم214364

54إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىنهلة احمد سليمان494983

55إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىلمياء عبدالقادر عزيز213801

56ماجستيرالرفاعي61340نينوىأننىنرجس قاسم يونس493187

مي ادريس ذنون214060
57بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننى

58بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىلقاء ذنون يحنر526133

59بكالوريوسالرفاعي61340نينوىأننىرواء الزم ابراهيم214343

60دبلومالرفاعي61340نينوىأننىشيماء فوزي احمد501253

61إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىزينة غانم محمد466804

62إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىنبا محمد صالح شحان520763

63إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىاشاء حازم حامد214076

يف محمد554448 64إعداديةالرفاعي61340نينوىأننىانوار شر

ندى صالح علي526635
65إعداديةالرفاعي61340نينوىأننى

1دكتوراهموصل الجديدة61341نينوىذكرياش محمد عبدهللا543318

2ماجستيرموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد حسن قدو540315

3ماجستيرموصل الجديدة61341نينوىذكرعماد عبدالستار عبدهللا479164

4ماجستيرموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد رعد دحام494830

5ماجستيرموصل الجديدة61341نينوىذكرعمر عبدالسالم بكر540621

ى عزيز494872 6بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرصدام محمدامير

7بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرطلعت محمد محمود450511

8بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمود نجم سليمان520709

ى صالح479205 9بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدهللا ياسير

10بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالخالق خالد تاية494838

11بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرزيد سالم يونس450527

ى مصطفى543322 12بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعدي ياسير

13بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي فالح حسن215236

14بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد راغب حامد494851

15بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالحميد موس شعيب540811

16بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكررافع خضير محمد479189

ي494916 17بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرخالد احمد غرنر

18بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد حازم محمد450518

19بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرسعد احمد محمود494923

20بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عامر محمود494834

21بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعمار عادل محمد215306

22بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرفرحان علي يونس527308



23بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدهللا علي حامد450509

24بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرفراس فهد فخري الدين450522

25بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكروسام محمود عبدالغفور527294

26بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكررميث قيس محمد450494

27بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد يوسف مجيد215267

28بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرظافر موفق فاضل494833

29بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعدنان احمد حسن415102

30بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكركرم محمد احمد527304

31بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكررعد شكر محمود215245

ى فالح حسن215291 32بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرحسير

33بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكركرم انور جرجيس494926

34بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراكرم محسن محمود543324

35بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عبدالجبار حامد215284

36بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرحبيب فتحي هالل495106

37بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد يوسف مجيد479232

38بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمثنى سبهان احمد558264

39بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرذي يزن عماد حميد450498

 علي215264
ى 40بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرحسن حسير

41بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكررائد علي اصغر يوسف520684

42بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرحسام علي ابراهيم558189

ى450506 43بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكررافع محمد امير

44دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرزياد صالح عزو504090

45دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالعزيز علي عمر494919

46دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرحسان عبدالرحمن محمد494846

47دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عبدالعزيز برجس520697

48دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكربشار حسن قدو520701

49دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرخالد علي خليل479177

ى414938 50دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرسيف يحنر شاهير

51دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعمر طالل حمدون479192

52دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد حكمت ابراهيم494842

53دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد غانم خضير479200

54دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمعن نواف احمد479272

55دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد فرحان فاضل479222

 محمدعلي520675
56دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد مثنى

57دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكربراء عبدالسالم حامد494914

58دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرليث رفعت ابراهيم543325

59دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد جمال الدين خليل540620

60إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكررائد غانم حنش552712

61إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرصالح حامد صالح530908

62إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكررمزي عبدالغفور اسماعيل540210

ى558085 63إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرفراس رياض حسير

64إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عالءالدين خليل479168

65إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد غازي عباس494849

66إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرزيد ندى زيد494911

67إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرهواس احمد محمود479211

1دبلوم عاليموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد راغب حامد495102

2بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرايهاب معن قاسم495171

3بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمود نكتل محمود450407

4بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرناظم شاكر محمود450478

5بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراسالم صالح محمد450262



6بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرصهيب سلمان عبدالرزاق405880

7بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرحارث نوفل محمود450363

8بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد مزاحم حامد450390

ى478938 9بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكروعدهللا نجم حسير

10بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرميش طالب حمدون215467

ى479125 ى احمد حسير 11بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرحسير

12بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرفيصل رشاد محمد478931

13بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرصالل عبالكريم محمد450265

14بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرخالد حسن علي520776

 علي215506
ى 15بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرصدام حسير

16بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرسيف صالح حسن450441

17بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرصقر جمال فيصل495098

18بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرحارث نكتل محمود215449

19بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد محمود عواد530907

20بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرزيد ذنون يونس215476

21بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد مهدي صالح478881

ى عباس520806 22بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرطه ياسير

23بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي يوسف مجيد554136

 علي215481
ى 24بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي حسير

25بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكريوسف مروان محمود479120

26بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرسجاد رسالن ادريس215222

27بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد ممتاز نجم495087

28بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي عبدالمجيد نافع450402

29بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرقتيبة خالد عبدالرزاق450409

30بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرغيث جرجيس اسماعيل525744

31بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عبدهللا سلطان449787

32بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرجمال خليل اسماعيل450425

33بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرنواف مصطفى محمد478875

34بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد زياد خضير482371

35بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد قيس عثمان520726

36بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرخالد طائع جمال450404

37بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمهند غانم حنوش215412

38بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد غانم قاسم450246

39بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد عبدالسالم محمد478925

40بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد صباح محسن495091

41بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعمار ياش يونس422024

42بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى صباح محمدصالح450241

43بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكريونس غانم محمود450387

44بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد باسل سليمان215391

45بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرزيد خليل اسماعيل495144

46بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرداؤد عبدالسالم محمد495154

47بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراياد امير عبد الهادي520814

48بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي عبدهللا فتحي215521

49بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرشعالن حميد عواد215483

50بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد سالم علي215472

51بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي فواز عبدالجبار479069

52بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالكريم صالح احمد520736

53بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى شامل احمد215501

54بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكريوسف حسن علي520809

55بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكروسام جمال نوح495057



56بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرامير محمد احمد502722

57بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرابراهيم حازم عبدالغفور215491

58بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد مهدي صالح478968

59بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرعمار عبدالكريم داؤد478955

60دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عواد حسن450399

61دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرحسن فارس محمود495089

62دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي محمود احمد215510

63دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرريان فاروق محمدسعيد450244

64دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد جاجان قدو495016

65دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعمر مظفر حازم215500

66دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد نزار ذنون450637

67دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرفارس محفوظ جاسم215514

68دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعالء ثامر عزيز450384

69دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرضياء مشعل دحام215406

70دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعمر كامل بالل495061

71دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرنوفل كامل بالل215226

72دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكريونس محسن عبدهللا478858

73دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي وليد نجم543335

74دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي واثق يونس520740

75دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمهند فالح ادريس450439

76دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرهشام مظفر يحنر215495

77دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي صالح حامد520783

ى215402 78دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكربشار عبدهللا حسير

79دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي عامر محمود495162

80دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد فائز نوري215489

81دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدهللا طائع عبدالرزاق450366

82دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرازهر ممتاز نجم215509

83دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالعزيز طائع عبدالرزاق450381

ى215448 84دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد محمود حسير

85دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمثنى ثامر عبدهللا479152

86دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد ثامر محمد450412

87دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمهند ليث محمدسعيد495011

88دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالحميد طه حميد215445

89دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد محمدنزار حازم478947

90دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد اديب فتحي478842

91دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد فرحان عبيد215214

92دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرثامر عطية صالح450417

93دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعمار ياش راجح495054

94دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرفهد حسن علي520778

95دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكررضوان يونس محمدسعيد495142

96دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمود مروان محمود479132

97دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرسليمان طالل سليمان479108

98دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرشامل محمد حامد494993

99دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرزيد ثامر عبدهللا520739

100دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرعمر وليد نجم543327

101دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد عائد خليل554840

102إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكروسام محمد فاضل527278

103إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى محمدصالح هاشم450426

104إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكروسام علي ابراهيم543338

105إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرياش سلمان عبدالرزاق405870



106إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرايمن احمد شكر215237

107إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرفاضل احمد فاضل540420

108إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسيف قحطان علي450329

 علي عبدالهادي540287
109إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى

110إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكررضوان محسن احمد479058

 علي450444
ى 111إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسفيان حسير

112إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكررماح رياض سالم450594

113إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمهند موفق احمد494990

ي483967
114إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحامد معن عبدالغنى

115إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكريحنر صخر عدنان450454

116إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرياش عبدالمنعم نوري450348

117إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبيدة باسل عبدهللا495108

118إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرزيد مؤيد سعدون540645

119إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعمر حسان علي479045

120إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد نوفل احمد543341

121إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرفراس عامر محمود520793

122إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد غانم حنوش520735

123إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكررضوان عامر ادريس494995

124إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحارث فراس سالم468089

125إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرياش ثابت جبار478831

126إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرقتيبة محسن احمد450344

127إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالرحمن عدنان داود215213

128إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحاتم حميد عواد450268

129إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى عبدالسالم محمد540211

ى495037 130إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد محمدعلي ياسير

ى غازي عباس540281 131إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحسير

132إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد صباح محسن540284

 محمدعلي520799
ى 133إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي تحسير

134إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحسام محفوظ جاسم450466

ى محمود543343 135إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمود حسير

136إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد ثامر خلف556563

137إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمود هشام محمود479053

ى520781 138إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرريان فارس حسير

139إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالملك مروان محمود479093

140إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى منهل عبدهللا450273

141إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعامر فواز خليل520812

142إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد عامر محمود540414

143إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكريونس طه ادريس450318

144إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمود صالح محمود520768

145إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرزيد محمد حامد540278

146إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكريونس محمدسعيد احمد450238

ي عزيز540279
147إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمود هانى

148إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد احمد محمد543340

149إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعمر ظافر سالم450335

150إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدهللا عدنان داود450338

151إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكريوسف محمد حسن450305

152إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي حسان جاسم540235

 محمدعلي520802
ى 153إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحسان تحسير

154إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرفواز ازهر فواز520734

ى احمد450533 155إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد امير



156إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكريحنر عامر احمد520758

157إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرهيثم نجمان خالد540865

158إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرخالد علي فتحي543333

ى215394 ى فارس حسير 159إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحسير

160إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحامد عبدالعزيز حامد405858

161إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عبدالحكيم حسن493543

162إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحميد عبداللطيف ابراهيم549529

163إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد غانم حنوش520715

164إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراوس مؤيد عائد450464

165إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى نشوان فاضل495082

166إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرايمن حسان علي479050

167إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرطه رضوان حسن465276

168إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى رضوان حسن493554

169إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسعيد محمود سعيد450301

170إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرقاسم يحنر هاشم215421

ى495181 171إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدهللا محمدعلي ياسير

172إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرشامل محمود عبدهللا527282

173إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرخالد عواد سعيد450249

174إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد خالد طارق450469

175إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمشعان شامي اتروش494986

176إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد ممتاز نجم215384

177إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد معن قاسم450492

178إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرماهر محمود عبدهللا540291

179إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعدنان اياد شاكر450489

180إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكروليد خالد خضير215385

181إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدهللا محمود عبداللطيف540858

ي حنوش450332
182إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمود هانى

183إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد ظافر محمود530905

184إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد مؤيد عائد450456

185إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراسامه نزار محمد450458

186إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكريونس غانم سعدهللا520737

187إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرنجم فالح حامد405887

ى495031 188إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالعزيز محمدعلي ياسير

189إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد سعيد عطاهلل520751

190إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى اياد شاكر495112

191إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي ذنون يونس450260

192إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبد الحكم ظافر محمود479034

193إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرزيد ثامر غانم520754

194إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد ثامر عبدهللا494989

ى طالب حمدون450248 195إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحسير

196إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عبدهللا داؤد495156

197إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرناطق حسن عبدالستار540118

198إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدهللا محمد سالم527300

199إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرفهد غانم سالم495166

ى539885 200إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرخالد سعد ياسير

201إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسيف بسام جاسم495152

202إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد رياض سالم450462

203إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرياش عمار عبدهللا215516

204إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدهللا محمد احمد450437

205إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسيف زياد طارق495079



206إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد احمد جير450396

207إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعلي سالم محمد540290

208إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرفاروق ثامر عبدهللا495183

ى450535 209إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالمنعم عبدهللا حسير

210إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى حازم صالح549140

211إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسالم صالح سالم520738

212إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرباسم محمد سالم527296

213إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد نادر احمد526566

214إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسفيان بدر جير527280

215إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرصالح سبهان زيدان215437

216إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرفائز رائد محمد450455

217إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرنورالدين صالح سالم520765

218إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكررسالن محمدعطاف ارسالن450298

219إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراياد عبدالناض قاسم540213

220إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرحذيفة نعمان دحام479159

221إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرصهيب حسن اتروش495058

222إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسبهان شكر محمود543330

223إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرطلعت علي محمد215524

224إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى ياش يونس441098

225إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد سعد علي540416

226إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرايمن غانم حنوش543336

 امير غانم215373
227إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمصطفى

228إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرنزار ثائر احمد495159

229إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكريحنر محمد حامد479075

230إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعبدالحميد احمد حميد450355

231إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسيف ياش يونس439097

ى احمد450453 232إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمداسامة امير

233إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد215256

234إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرسعود عدي داؤد536948

235إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكراوسيد عبدالملك احمد450270

236إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكريوسف سالم محمد540289

237دبلوم عاليموصل الجديدة61341نينوىذكرغازي محمد فتحي450378

ى عبدهللا450448 238بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد ياسير

239بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرهيثم احمد فخرالدين215399

240بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد سالم يونس495180

241بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىذكرايمن اجناع محمود215469

242دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرزياد طارق حامد450423

243دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد خليل اسماعيل494875

244دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرنشات صباح فتحي450370

245دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرفتحي محمد بالل215433

246دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكريوسف علي اصغر يوسف520789

247دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرموفق عواد سعيد215451

248دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرشكر محمود احمد478986

249دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد جارو سعيد540859

250دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرحسان محمد ذنون450401

251دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكراحمد عبد حسن450428

252دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمنهل عبدهللا محمد450237

253دبلومموصل الجديدة61341نينوىذكرمحمد احمود علي450239

254إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعمر فالح حسن215461

255إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمثنى عائد خليل450242



256إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرثائر فاضل عبدهللا450243

257إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرابراهيم خليل حسن495050

258إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرخالد حاجم سلطان540116

ى215441 259إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرفارس محمود حسير

260إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرعامر فاضل عبدهللا478950

261إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرياش سعدهللا شحان450484

262إعداديةموصل الجديدة61341نينوىذكرمظخر فوزي جرجيس215187

1بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىفوزية محمد حسن215170

رواء محمدزكي جاسم215311
2بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننى

ى494722 ي امير
3بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىصفا عبدالغنى

4بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىبسمة يوسف برجس494723

5بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىغربت عبدالرحمن فرهاد495081

ى494719 ذكاء علي حسير
6بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننى

ى495185 7بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىصابرين غازي ياسير

8دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىاخالص عبدالرزاق محمود479448

9دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىاخالص ابراهيم محمدعلي494718

10دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىتمارة موس محمدعلي479415

11دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىانتصار سالم احمد479442

12دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىاسيل يونس احمد526306

13إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىمهية خلو احمد215301

1بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىشى محسن احمد450568

ى عبدالقادر526300 2بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىحياة ياسير

3بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىاشاء يونس عطو450625

4بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىخمائل محسن عبدالكريم479386

5بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىعمرية محمد خلف479334

رؤى علي ابراهيم479375
6بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننى

7بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىسناء فارس حامد494175

8بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىايمان ذنون يونس450539

9بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىامنة نعمان دحام483935

10بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىدعاء صالل سالم215362

11بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىيشى فيصل عزيز215323

12بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىرحمة سالم احمد549143

ايمان محمود محمدعلي479353
13بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننى

14بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىشهد محسن عبدالكريم479348

15بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىشهد نواف هادي479382

16بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىرانيا سالم احمد431057

17بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىسندس صالح سلطان541224

18بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىروشن خضى جودت479370

19بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىنور سعد محمد215176

20بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىدالل نزار ذنون450628

21بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىشموس عبدالكريم محمد215190

ين اسماعيل محمد526301 22بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىشير

23دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىغاليا احمد ادهام215344

ي عبدالهادي494400
24دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىهيام هانى

25دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىياش موفق احمد494998

26دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىشهد عبدالكريم محمد450555

27دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىريم رياض سالم543320

28دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىهناء صالح الياس479279

29دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىمثنى خضير محمد520667

30دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىعماد خضير محمد450432



31دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىاسماء صالح سلطان479304

32دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىجوان اسماعيل محمد526303

33دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىزينة عبدالرحمن حامد479408

34دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىفاطمه فائز نوري215348

35إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىهويدة ابراهيم حامد479294

آيه علي محمد215378
36إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننى

37إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىوجدان سالم مدان526099

هدى احمد علي483955
38إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننى

39إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىرسل سمير عبدالهادي483936

ايمان علي خلو450616
40إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننى

41إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىرغد سمير عبدالهادي479402

42إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىسمية محمد فتحي483942

43إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىفاطمة جمعة يونس526304

ى عبدالكريم478792 44إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىمروة امير

45إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىرشا رياض سالم450576

46إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىتمارة هشام قاسم543319

ي عبدالهادي494515
47إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىمآب هانى

48إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىزينة ابراهيم حامد541216

49إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىسميه طارق طه450619

50إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىشى حسن عبدالستار501145

51إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىاروى نعمان دحام479328

52إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىدالل طالل رشيد215350

53إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىانفال نوفل مشعان478805

54إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىسارة محمد فتحي526302

55إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىايمان محمد احمد479314

56إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىغفران محمد حسن215321

57إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىشيماء محمدصديق فخري450585

58إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىعشتار حميد عواد450561

59بكالوريوسموصل الجديدة61341نينوىأننىنوال محمد كمال215343

والء سامي جاسم479378
60دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننى

61دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىزينب عبدالحافظ ماالهلل450621

62دبلومموصل الجديدة61341نينوىأننىعبير هاشم طه215365

63إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىيشى محمد احمد543317

ى فاضل مهيدي479359 64إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىبشر

65إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىتغلب محمدنور ابراهيم450530

66إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىمنى عبيد محمد215356

67إعداديةموصل الجديدة61341نينوىأننىحليمة سلطان قاسم222851

ى رفعت عبدالكريم535303 1ماجستيرالجزائر71342نينوىذكرحسير

2ماجستيرالجزائر71342نينوىذكرفارس جمعة محمد246132

3ماجستيرالجزائر71342نينوىذكرعمر علي خضير463068

4بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرزياد طارق عبد246008

5بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكريحنر علي يحنر246123

6بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمضى غانم بشير503981

7بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعمر صالح خزعل531004

8بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكروقاص ابراهيم احمد531003

9بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعثمان حبش ابراهيم495397

10بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرسعود سعيد عزيز491230

11بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد نوح ذنون493439

12بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمود عبد محمود484288

13بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرلؤي عزالدين خليل245933



14بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمروان عزالدين فتحي491212

15بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد محمد احمد246182

16بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرانور ابراهيم حسن484292

17بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعباس اسماعيل مجيد463038

18بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرفراس جمعة محمد463035

19بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكربشار الياس يونس531005

20بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرناطق محمود عبدهللا467895

21بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد احمد سعيد463044

22بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرليث عزالدين خليل493736

23بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكررامي عدنان حسن246171

24بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعمر هشام محمد463057

25بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعلي سامي سلو463051

26بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد غانم يونس467905

27بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرابراهيم خليل سليم246164

28بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد سيفالدين عادل245965

29دبلومالجزائر71342نينوىذكركريم احمد عزيز540658

30دبلومالجزائر71342نينوىذكراحمد سليمان احمد526840

31دبلومالجزائر71342نينوىذكرياش يونس حمزة245902

32دبلومالجزائر71342نينوىذكرعمار محمد نجم245917

33دبلومالجزائر71342نينوىذكرمحمد حميد مجيد526135

34دبلومالجزائر71342نينوىذكرمصطفى محمد احمد484296

35دبلومالجزائر71342نينوىذكريزن هاشم احمد246071

36دبلومالجزائر71342نينوىذكرمحمد خالد داؤد246143

37دبلومالجزائر71342نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي467912

38دبلومالجزائر71342نينوىذكراسامة ابراهيم محمود245881

39دبلومالجزائر71342نينوىذكرعدي هاشم يحنر521078

 علي245892
ى 40إعداديةالجزائر71342نينوىذكريحنر حسير

41إعداديةالجزائر71342نينوىذكرزكريا محمد نجم543129

ي543133 1ماجستيرالجزائر71342نينوىذكربهزاد حسن حاجر

2ماجستيرالجزائر71342نينوىذكرمجيد علي عبدالرزاق244529

3بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرايمن خليل ابراهيم462968

4بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعقيل دخيل عبدالقادر495377

ي محمد551453 5بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعلي خير

6بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعلي عمر فتحي467887

7بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد ذنون اسماعيل493536

8بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعدنان نعمان يونس548668

9بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكريونس خليل ابراهيم245543

10بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرنبيل سمير جاسم316156

11بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد زهير احمد245807

12بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرانور هاشم سليمان244601

13بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرجمال عبدالناض سالم543145

14بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرهمام ذوالفقار ماهللا494097

15بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد يونس توفيق244547

 علي245778
ى 16بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعباس حسير

17بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرزياد طاهر ادريس521069

18بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمود عصام ابراهيم463001

ي462896
19بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمصطفى محمد عونى

20بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرفاروق عمر فتحي467892

21بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد سمير محمود245744

22بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكريونس عبدالرحيم يونس244521



23بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد عمر فتحي246267

24بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد عامر كامل463013

25بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد عبدالرحيم يونس244439

26بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد داؤد طه467915

ى246263 27بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد علي حسير

 علي هادي محمود521075
ى 28بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرحسير

29بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد عبدالمنعم اسماعيل245698

30بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرايش جاسم محمد244392

ى525851 31بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرهيثم رشيد حسير

32بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكررزكار محمود محمد521060

33بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعبدالرحمن ذنون اسماعيل484280

34بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكركرم نبيل صديق540595

35بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمهند محسن رجب245681

36بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكررياض رعد جاسم521073

ى احمد245562 37بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد ياسير

38بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمود عبدالواحد سليمان463006

39بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرامجد محمد محمدجميل244290

40بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعادل محمد علي244591

41بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمهند صالحالدين علي531010

42بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد ذنون اسماعيل462955

43بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمؤمن علي اسماعيل462994

44بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمصطفى موفق حمادي462981

45بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكركرم حازم شهاب245502

46بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرزياد ابراهيم خليل462973

47بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراوس قيدار عبدالقادر462940

48بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد صابر الياس463016

49بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمصطفى حامد حسو245715

50بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعبدهللا سعدي احمد484240

51بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعمار محمد يونس543179

52بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراسيل مامش شكري491209

53بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرعبيدة سيف الدين ذنون527214

54بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد صباح عزيز527217

55دبلومالجزائر71342نينوىذكرمصطفى رعد صبيان492741

56دبلومالجزائر71342نينوىذكرياش محمد احمد535290

57دبلومالجزائر71342نينوىذكرعمران شهاب احمد245690

58دبلومالجزائر71342نينوىذكرسفيان نكتل سالم543125

ى صالح539863 59دبلومالجزائر71342نينوىذكرعبدالسالم حسير

60دبلومالجزائر71342نينوىذكرسعد هيثم ابراهيم244566

61دبلومالجزائر71342نينوىذكرعمر احمد توفيق496358

62دبلومالجزائر71342نينوىذكرياش عرفات احمد521063

63دبلومالجزائر71342نينوىذكرعبدالسالم خالد خلف244028

64دبلومالجزائر71342نينوىذكريوسف حامد ابراهيم462887

65دبلومالجزائر71342نينوىذكرزيد سالم محمد244385

66دبلومالجزائر71342نينوىذكرعلي رافع محمود244423

67دبلومالجزائر71342نينوىذكررضوان يونس ذنون521071

68دبلومالجزائر71342نينوىذكرمنهل ذنون محمد536915

69دبلومالجزائر71342نينوىذكرعماد وعدهللا عزالدين244554

70دبلومالجزائر71342نينوىذكرريان ابراهيم شيت244536

71دبلومالجزائر71342نينوىذكرخليل محمود خليل462933

72دبلومالجزائر71342نينوىذكرابراهيم فخري احمد467885



73دبلومالجزائر71342نينوىذكراحمد بشار ذنون245239

74دبلومالجزائر71342نينوىذكرزياد طارق علي462962

75دبلومالجزائر71342نينوىذكرعلي زياد طارق244079

76دبلومالجزائر71342نينوىذكرعبدهللا سالم محمود521062

77دبلومالجزائر71342نينوىذكرسفيان محمود عبداللطيف245525

78دبلومالجزائر71342نينوىذكرعبدهللا باسل نوري535501

 علي محمد244040
ى 79إعداديةالجزائر71342نينوىذكرحسير

80إعداديةالجزائر71342نينوىذكرسيف طه محمد245404

81إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمومن قتيبة فضيل244364

82إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعمار وعدهللا عزالدين244120

83إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد صباح عبدهللا494096

84إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد براق يونس494091

85إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمصطفى رعد حميد244416

86إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعبيدة عامر عبدالمنعم527213

87إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمصطفى زياد طارق467948

ي484251
88إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي محمد عونى

89إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي صباح عزيز494537

90إعداديةالجزائر71342نينوىذكرانس مازن عبدهللا525847

91إعداديةالجزائر71342نينوىذكرسيفالدين صالحالدين مجيد467955

92إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعمر نعمت عبدالرحيم244464

93إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي طه محمد246256

94إعداديةالجزائر71342نينوىذكريوسف موفق حمادي462987

95إعداديةالجزائر71342نينوىذكراكرم خالد طه467956

96إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي بهجت عبدالرحيم244490

97إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمهند صالح محمد543190

98إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد رافع محمود244586

99إعداديةالجزائر71342نينوىذكراحمد عاصم قاسم543139

100إعداديةالجزائر71342نينوىذكراحمد كريم احمد543124

ى526820 101إعداديةالجزائر71342نينوىذكرضح عزالدين حسير

102إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمهدي عامر محمد543172

103إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمصطفى خالد خلف467950

104إعداديةالجزائر71342نينوىذكريحنر سعد خليل245456

ى صالح541189 105إعداديةالجزائر71342نينوىذكرفهد حسير

106إعداديةالجزائر71342نينوىذكرزيد قيدار عبدالقادر484275

107إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي حامد احمد531012

108إعداديةالجزائر71342نينوىذكرايمن عادل شعبان244327

109إعداديةالجزائر71342نينوىذكرجارهللا فراس حازم543154

110إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمود عبدالحق ذنون467926

111إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعبيدة رعد محمد540354

112إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد حسن علي484229

113إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعمار يوسف طيب484268

114إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعبدالرحمن محمود محمد536437

115إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد ياش امجد244298

116إعداديةالجزائر71342نينوىذكرابراهيم داؤد طه245218

117إعداديةالجزائر71342نينوىذكرسيف علي خلف543181

118إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعمر خالد عزيز494191

119إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد محمود عادل467893

120إعداديةالجزائر71342نينوىذكرصديق نعمان صديق543156

 علي551297
ى 121إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد حسير

122إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعمار فاسم محمد536969



 حسام علي551441
123إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمصطفى

124إعداديةالجزائر71342نينوىذكرسلطان ممدوح محمد543186

125إعداديةالجزائر71342نينوىذكرانس غزوان ابراهيم520363

126إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمصطفى محمود اجوير245552

127إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمود سعد ابراهيم527211

ى531014 128إعداديةالجزائر71342نينوىذكرايهاب يوسف امير

ى محمد حميد540379 129إعداديةالجزائر71342نينوىذكرياسير

130إعداديةالجزائر71342نينوىذكراسامة فاضل محمد543123

131إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمود غانم محمود462915

132إعداديةالجزائر71342نينوىذكرليث وليد عادل246226

133إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي قتيبة فضيل244369

134إعداديةالجزائر71342نينوىذكريونس عصام يونس525816

135إعداديةالجزائر71342نينوىذكرربيع رفعت عبدالكريم551443

136إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي عدنان احمد484227

137إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعثمان سعد طه540942

138إعداديةالجزائر71342نينوىذكراحمد محمد ايوب462904

139إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي مهند عبدالهادي484237

140إعداديةالجزائر71342نينوىذكرطه حامد احمد531013

141إعداديةالجزائر71342نينوىذكرنذير ابراهيم نذير526823

142إعداديةالجزائر71342نينوىذكرسيف ليث سعدي467953

143إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد هشام محمد531011

144إعداديةالجزائر71342نينوىذكرسيف حسام علي551450

145إعداديةالجزائر71342نينوىذكرخالد اسماعيل محمود467944

146إعداديةالجزائر71342نينوىذكريونس غانم ادريس537163

147إعداديةالجزائر71342نينوىذكرريان زهير ابراهيم244575

148إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمصطفى نكتل سالم467889

149إعداديةالجزائر71342نينوىذكرمحمد رياض ذنون543183

150إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعبدهللا محمد حسن543132

151إعداديةالجزائر71342نينوىذكراحمد ميش احمد484266

152إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعلي محمد ايوب484233

153بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكراحمد ماالهلل شهاب543147

154بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمصطفى احمد شهاب543130

155بكالوريوسالجزائر71342نينوىذكرمحمد طالل بدران244106

ي حسن543177 156دبلومالجزائر71342نينوىذكرزيدان حاجر

157دبلومالجزائر71342نينوىذكرمحمود حازم سلطان521076

158دبلومالجزائر71342نينوىذكرحازم غانم سعيد467924

159دبلومالجزائر71342نينوىذكرمحمد هاشم سليمان244609

ى467933 160دبلومالجزائر71342نينوىذكرمحمود خضير حسير

161دبلومالجزائر71342نينوىذكرعباس علي حسن245706

162دبلومالجزائر71342نينوىذكراحمد عدنان جاسم462949

163دبلومالجزائر71342نينوىذكراحمد غانم عزت480549

164إعداديةالجزائر71342نينوىذكراحمد محمد جمعة540990

165إعداديةالجزائر71342نينوىذكرعصام احمد محمدعلي543127

166إعداديةالجزائر71342نينوىذكريونس محمد علي543175

ى467919 ى ياسير 167إعداديةالجزائر71342نينوىذكرحامد حسير

1بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىاشاء محسن فتحي390202

2بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىنغم مروان صالح491205

3بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىجنان يونس محمد463027

4بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىهبة محمد جرجيس527216

ى حازم شهاب543153 5بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىنيفير



ى احمد531006 6دبلومالجزائر71342نينوىأننىايمان ياسير

7دبلومالجزائر71342نينوىأننىزهراء اياد ذنون244272

8دبلومالجزائر71342نينوىأننىفاتن محمد حسون543192

9إعداديةالجزائر71342نينوىأننىشيماء فاضل محمد484284

1بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىنادية نبيل عزيز543149

ى543158 2بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىنور حامد حسير

ى543169 علياء علي حسير
3بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننى

4بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىزهراء فالح سالم494204

ى543163 5بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىفرح حامد حسير

الدين جاسم541103 6بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىزهراء خير

7بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىنور عباس عزيز244379

8بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىحنان برهان ابراهيم543166

9بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىزهراء داؤد طه244639

10بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىانس محمد يوسف467934

ي محمد551446 11بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىزينب خير

سهير فاضل علي245416
12بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننى

13دبلومالجزائر71342نينوىأننىمىه الياس عباس543141

 علي551298
ى 14دبلومالجزائر71342نينوىأننىنغم حسير

15دبلومالجزائر71342نينوىأننىنورس فائق صالح521066

16دبلومالجزائر71342نينوىأننىزينب عبدالمنعم مجيد245429

17دبلومالجزائر71342نينوىأننىصفا حازم شهاب543151

18دبلومالجزائر71342نينوىأننىدالل حازم غانم244158

ى531007 19دبلومالجزائر71342نينوىأننىزهراء عالء حسير

20دبلومالجزائر71342نينوىأننىغفران شهاب احمد467930

21دبلومالجزائر71342نينوىأننىوالء غازي خليل244402

22إعداديةالجزائر71342نينوىأننىنشين فتحي خضى244623

23إعداديةالجزائر71342نينوىأننىزينة رافع مصطفى245281

24إعداديةالجزائر71342نينوىأننىدنيا محمد عبدهللا539862

ندى علي محمدسعيد526126
25إعداديةالجزائر71342نينوىأننى

26إعداديةالجزائر71342نينوىأننىايمان بسام حامد539922

27إعداديةالجزائر71342نينوىأننىنشين خليل ابراهيم467938

ي اسماعيل543150
28إعداديةالجزائر71342نينوىأننىرحمة حف 

29إعداديةالجزائر71342نينوىأننىشيماء ثامر ذنون245324

ي نبيل صديق540665
30إعداديةالجزائر71342نينوىأننىامانى

31إعداديةالجزائر71342نينوىأننىالماس يونس خلف521070

32إعداديةالجزائر71342نينوىأننىدعاء محمد حميد540378

33إعداديةالجزائر71342نينوىأننىضح نبيل عزيز531009

ى526828 34إعداديةالجزائر71342نينوىأننىهند عزالدين حسير

االء علي يونس540352
35إعداديةالجزائر71342نينوىأننى

36إعداديةالجزائر71342نينوىأننىزينب سعد سعيد543146

37إعداديةالجزائر71342نينوىأننىزهراء وعدهللا عزالدين245515

38إعداديةالجزائر71342نينوىأننىزينب عامر محمد245037

39إعداديةالجزائر71342نينوىأننىاسماء غازي خليل463022

40إعداديةالجزائر71342نينوىأننىدعاء عدنان فارس531008

41إعداديةالجزائر71342نينوىأننىهجران شهاب احمد244310

42بكالوريوسالجزائر71342نينوىأننىاطياف اياد محمد467917

43دبلومالجزائر71342نينوىأننىرجاء خليل طه245387

ى برجس245811 1ماجستيرعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمار ياسير

2ماجستيرعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمهند لؤي شهاب540648

3ماجستيرعدن/ التاميم 81343نينوىذكروسام علي محمد526394



4بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدالرزاق صالح سلطان268556

5بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرسمير خليل اسماعيل268549

6بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكررافع مهيدي صالح245854

7بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد شكر محمود245693

8بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكربشار سالم ذنون268558

9بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرخالد احمد اسماعيل389275

ى محمد245671 10بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرغزوان ياسير

11بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد عباس فاضل389595

12بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسام صالح رمضان468646

13بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد فتحي خضى245754

14بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرنشوان مال هللا محمود389282

15بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرصدام نوح يعقوب389652

16بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي مهدي محمد245775

17بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرسالم خضى اسعد389441

ي اسماعيل536211
18بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمصعب هانى

19بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمار فخري صابور245828

20بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر عبدالعزيز عبدالوهاب389389

 علي268548
ى 21بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد حسير

22بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي عماد صالح525747

23بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكررامي خالد محمود526802

24بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد عبدالمنعم دري    ع268553

25بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد عباس محمد389622

26بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرفاضل عباس عبدالكريم389473

27بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرابراهيم جاسم قاسم389493

28بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرفالح غالب وهب536403

 جعفر علي495412
29بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمصطفى

30بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرربيع محمد مجيد245682

31بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرفواز عباس عبدالكريم389528

ان245657 32بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدهللا حسن مير

33بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد حسن محمد525995

34بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعيىس شاكر محمود389573

ي484135
35بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد قاسم تف 

36دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي مصطفى جميل463808

37دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعطية علي عباس525998

38دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرجعفر ابراهيم جعفر524714

ى463806 39دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدالستار عبدالجبار امير

40دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرزينعابدين عبد عباس525996

ى جمعة268554 41دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي حسير

42دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرارجان عصمت ابراهيم525984

ى عباس يونس389265 43دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسير

44دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد خضى الياس389664

45دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرصفاء احمد صالح268551

46دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرجمال محمد حامد541291

47إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحازم عباس محمد389459

ى نواس خضى245689 48إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسير

49إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد عباس يونس245735

50إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسن كمال خليل389638

1بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد جميل احمد268504

2بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرلؤي سامي ادريس484161

3بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكروسام صالح رمضان246416



4بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد خالد حبيب468585

ى268480 5بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرنشوان محمد حسير

ي خليل268490
6بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرخليل هانى

7بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكريونس احمد صالح268505

8بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكريوسف ابراهيم رجب246580

9بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسام كاظم عباس268525

10بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحاتم امير شيبان268478

اس يونس خلف535626 11بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرنير

12بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمناف طالب رمضان268479

13بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرسداد موس احمد246612

14بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكريونس خليل فاضل540661

ي خليل فاضل540736
15بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرهانى

16بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد علي عبدهللا388958

ى494956 17بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي محمد ياسير

18بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرصالح غانم صالح388834

19بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرافنان حازم محمد246562

ى ابراهيم468577 20بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدالعزيز حسير

21بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد وقت هللا يونس484164

22بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي جاسم سعيد389173

23بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكراوس بشار عبدالعزيز484167

24بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعناد امجد محمود526025

ي محمد246524
25بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمهدي هانى

26بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر عالء عزت246491

27بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي ابراهيم محمد246531

28بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد مهيدي صالح246352

29بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي طالب رمضان268529

30بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمار محمد ابراهيم389160

31بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمود طالل عبداللطيف526028

ي اسالم389066
32بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرارشد عبدالغنى

33بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمؤمن شامل محمد479749

34بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرجاسم احمد ناض268522

35بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمود عيدان غدير268503

36بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكراسماعيل سامي ادريس484157

37بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكررشيد سالم حسن246575

38بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكررحيق خليل ابراهيم525999

39بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكراياد سالم سلطان268506

40بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمنتظر حنش يونس540153

 مرعي حسن388869
ى 41بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسير

42بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعامر عباس ناض268517

43بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرخالد خليل فاضل540657

44بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعالء ايوب داؤد492729

45بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدالعزيز رياض عبدالعزيز268492

46بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعقيل خليل فاضل468600

 علي388887
ى 47بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد حسير

48دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحيدر علي هاشم388973

49دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرايهاب نبيل محمد389048

50دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد وعدهللا مهدي246364

51دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكركرم الزم غانم246593

52دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرزين العابدين حازم عباس268485

53دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر اكرم شهاب268524



ى542934 54دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحارث عبدالرزاق حسير

55دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر صبحي خلف388797

ي اسماعيل550106
56دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكراسماعيل هانى

57دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسن محمد نجم268513

58دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمصطفى ناظم ابراهيم268499

59دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرفالح حسن عمر246515

60دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد اسعد عبدالعزيز388965

61دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدالمنعم نزار عبدالمنعم389092

62دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي صالح مشهد388808

63دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدالنعيم كريم ابراهيم268496

64دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرفارس عباس عبدالكريم389082

65دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد جاسم احمد468598

اس وعدهللا مهدي494880 66دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرنير

67دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر محمد صالح محمود246614

68دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمهدي صالح ابراهيم526016

69دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد سعد طاهر268491

70دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعزيز سالم حسن246443

71دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد خالد حبيب268514

72دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي حازم عباس268487

73إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرطه محمد يونس483998

74إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد مهدي صالح468619

75إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدهللا ناظم عبدي468631

76إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكريونس محمود عباس468618

77إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرياش سليمان داؤد483984

ي اسماعيل526020
78إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرنشىمي هانى

79إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد صالح عواد389187

80إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرخضى كريم خضى526030

81إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد كمال الدين اسماعيل500239

82إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد مالزم محمد542935

83إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرزين العابدين جميل احمد556084

ي468614
ى
84إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد سامر الق

85إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحكمت فاروق كريم540902

86إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر مشعل عبدالوهاب526091

87إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرزكريا عبدهللا احمد526018

88إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرسعيد حازم محمد542950

89إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرغدير ابراهيم عباس468639

90إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرخالد طالب ابراهيم389216

91إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم484141

92إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرياش موس احمد468624

93إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعالءالدين خليل طه468609

94إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكررياض عبدالرزاق مصطو468633

95إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد جاسم حمد268531

96إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي عبد احمود468629

97إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسن زينل نجم246268

98إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكربهاء احمد صالح268494

99إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدالرحمن محمد شكر468627

100إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعباس حمزة عباس542946

101إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبدهللا سعد طاهر268481

102إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد رائد خليل484147

103إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمصطفى بشار عبدالعزيز484166



104إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد زيدان ابراهيم538140

105إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي احمد عجيل483994

106إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد عباس عمر268497

ي اسالم389058
107إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكربيوار عبدالغنى

108إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعبداالمير مؤيد عارف542931

109إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحمد عبد احمود483981

110إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمصطفى جاسم قاسم542944

111إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكررعد صالح رمضان468612

ى542941 112إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعثمان عبدالقادر امير

113إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحمزة عماد صالح468605

114إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعيادة مرفوع عباس468602

115إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد طه يونس468595

116إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر خلف فتحي468615

117إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكروسيم خلف عبدهللا468596

118إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحارث منيب عبدالرزاق540864

119إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرابراهيم جاسم محمد542938

120إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمصطفى مهدي صادق526027

ى احمد483975 121إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرنوار حسير

122إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرايمن حسن محمود483986

123إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمود مصطفى ظاهر494127

ى جعفر عزيز484144 124إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسير

125إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرليث علي يوسف526019

126إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر محمد محمود268533

127إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكريونس احمد عجيل483979

128إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر محمد احمد246241

ي468611
129إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمار مروان عبدالغنى

130إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراواب خلف عبدهللا468593

131إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكريوسف الياس محمد526813

132إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد سعد مهدي268538

133إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد وسام سعدهللا484159

134إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراكرم سليمان داؤد484012

135إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكربسام صالح رمضان468604

136إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرجواد كاظم عباس389036

137إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي محمدصالح خليل525134

138إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد حازم محمد483987

139إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد حيدر محمود526810

140إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي مؤيد عارف526799

141إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمصطفى عبدالرزاق مصطو494535

142إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرسيف عمر فوزي526022

ى389241 143إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرابراهيم هشام امير

144إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسن فالح عبدالقادر540117

145إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكررضا زينل نجم541186

146إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعلي محمود صالح536294

147إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد عبدهللا حسن468630

ى محمد حسن246568 148إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحسير

149إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكريعقوب يوسف زغير468620

150إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرزيد ليث شمس الدين543091

151إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد فاضل صالح551014

152إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر احمد صالح268498

153إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكراياد ذنون يونس526806



154إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرازاد حسن سلطان268500

155إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرهيثم شكري محمود484010

156بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد يحنر ابراهيم268509

157بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمار عبدالحميد موس268512

158بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرحمزة عباس يونس540659

159بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىذكرسليمان داؤد عمر268508

160دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمر سعدهللا محمد540444

161دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكراحمد طالب عزت268527

162دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىذكرعمار علي هاشم268495

163إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرجعفر حسن خليل268520

164إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرثائر غانم محمود268486

165إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىذكرمحمد حسن علي540660

1دكتوراهعدن/ التاميم 81343نينوىأننىامنة الياس احمد468645

2بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىنبأ محمد عباس484168

3بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىاالء غانم يحنر525987

4بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىبثينه عزيز عبدالكريم525993

ى رجب524729 5بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىليل حسير

6بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىنىه كمال الدين اسماعيل496513

7بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىدعاء عبدالسالم اسماعيل525751

يف389254 8دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىايمان مولود شر

نادية علي احمد525986
9دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننى

ى245908 10دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىنجالء اسماعيل حسير

11إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىنائلة محمد حميدان535634

1ماجستيرعدن/ التاميم 81343نينوىأننىدعاء الياس كريم526007

2بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىانصاف عبدهللا احمد477047

3بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىايمان محمود محمود388719

ف علي526012
4بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىسارة اشر

5بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىضفاف عبدهللا احمد477066

6بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىسحر خضى عباس526001

7بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىزهراء جمعة سليمان494556

8بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىزينب حمزة عباس540656

9بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىنور حسن محمد526005

ى388941 10بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىرحاب هشام امير

11بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىعفاف عبدهللا احمد477083

12بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىعبير احمد عجيل468638

ى حميد حيدر268540 13بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىحنير

زهراء جاسم محمدعلي536277
14بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننى

15بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىمروة عبدالرحمن عزيز550109

رنا امجد تركي388934
16بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننى

17دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىمروة جاسم سعيد388898

18دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىنائلة كمال الدين اسماعيل496788

ى عباس268543 19دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىمريم حسير

20دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىحنان فاروق عباس388700

21دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىانس بشار عبدالعزيز388776

مروة علي جمال388743
22دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننى

23دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىايناس يونس خلف525892

24دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىاعتدال عبدهللا عيىس388756

الهام علي عزيز388952
25دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننى

26دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننىهبة خالد سعيد268546

شيماء محمد زكي246057
27دبلومعدن/ التاميم 81343نينوىأننى



28إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىصفا جاسم سعيد526803

29إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىاشاء سالم خضى484150

30إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىمريم طه يونس468635

ى طه يونس468634 31إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىحنير

32إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىطلبة كريم خضى526010

33إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىرحمة فاروق كريم540903

غدير جعفر علي481824
34إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننى

35إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىاشاء محمد زكي542955

36إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىفاتن محمد يونس245964

37إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىرحمة محمد شكر468642

38إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىنيهال حازم محمد494663

39إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىوالء منير احمد526003

40إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىحوراء خضى الياس484149

ى389199 41إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىمريم هشام امير

42إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىمريم جعفر محسن492367

43إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىرند خلف محمد468640

44إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىزينب سالم خضى484153

45إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىنور عبدهللا حسن468644

46إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىهدى احمد ناض542953

47إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىرجاء احمد صالح483969

48إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىشى مظفر محمدنامق484138

ى468643 ى حسير 49إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىاشاء ياسير

50إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىزينب عصمت ابراهيم542954

51إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىرواء عبدهللا حسن542959

52بكالوريوسعدن/ التاميم 81343نينوىأننىفائزة مصطفى هادي246047

ى محمد جاسم483973 53إعداديةعدن/ التاميم 81343نينوىأننىبشر

1دكتوراهالكرامة81344نينوىذكرعلي ابراهيم فيصل395461

2ماجستيرالكرامة81344نينوىذكراحمد جرجيس عثمان530614

3دبلوم عاليالكرامة81344نينوىذكرراغب احمد ابراهيم540125

4بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرياش رجب سعدهللا530618

5بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرصباح حسن ابراهيم503917

6بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرذنون يونس محمود464148

الدين محمد ابراهيم310197 7بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرخير

8بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرصالح حسن ابراهيم484273

9بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد حازم عبدهللا307215

10بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد رامز حسن530620

11بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمؤيد احمد جاسم530610

12بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرابراهيم صالح ابراهيم310187

ى310192 13بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرخالد عبدهللا حسير

14بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراحمد عبدالقهار احمد307212

ى خضى307219 15بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعلي حسير

16بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم395517

17بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعبدهللا خطاب محمد399866

18بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراحمد عبدهللا صالح399613

19بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرخالد دويرج حميد530608

20بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراحمد صعب احمد395497

21بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرشهاب احمد محمد398161

22بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرسعد محمد ابراهيم395398

23بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرغازي حمد فتحي395433

ى464138 24دبلومالكرامة81344نينوىذكرمحمد عبدالعال حسير



25دبلومالكرامة81344نينوىذكرعمر سعد محمد395447

26دبلومالكرامة81344نينوىذكراوس خضير عبدهللا310186

27دبلومالكرامة81344نينوىذكرجمال فاضل محمد399631

28دبلومالكرامة81344نينوىذكراحمد جمعه محمد399646

29إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعبدالعزيز ابراهيم عيىس307199

 علي310190
ى 30إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعلي حسير

1ماجستيرالكرامة81344نينوىذكرفهد فتحي محمد399970

ى399925 ى صالح حسير
2بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمعي 

3بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكربسام عبدالعزيز فرحان542854

4بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكريحنر عبدالجبار سعيد310162

5بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعالء حسن محمدمصطفى400060

6بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراحمد طه يوسف494671

7بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعمر عطية محمود310130

ى310157 8بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعادل حسن حسير

9بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرطالب ابراهيم خلف530826

10بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد رياض محمد399906

ى530631 11بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرغسان علي حسير

12بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراسماعيل ابراهيم خليل310118

13بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعلي محمد محمود310177

ى530636 14بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعلي خضير حسير

15بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد يونس سلمان500365

16بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد عبدالقادر داود310103

17بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكريوسف عطيه محمود530633

18بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعلي احمد علي310133

19بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكررياض احمد عيىس464163

20بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرزيد خلف زيدان400071

21بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرنشوان طه يوسف400025

22بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرهيثم عبدالرزاق عبدالوهاب310139

23بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد صباح حسن310124

24بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد لطيف يونس464146

25بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراوس ابراهيم خليل310120

26بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد يونس الياس530635

27بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراثير محمود خلف310095

28بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرايهاب حامد حمادي483962

29بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراحمد صباح حسن310092

30بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراحسان فيصل فضل399914

ى496507 31بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرخليل احمد حسير

32بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرطارق محمد محمود310176

33بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرصالح محمد سلطان400154

34بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرفراس حسن شامي310126

35بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعمار عبدهللا احمد399934

36بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرنوفل محمدنجم عباس310145

37بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكراحمد محمد جاسم483960

38بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمثنى حميدي فهد423371

39بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكربارق عبدهللا حمزه400107

40بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعيىس احمد خلف464184

41بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرمحمد جمعة محمد530639

 علي ايوب399944
ى 42بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرحسير

43بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعلي عبدهللا صالح310159

44بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرعمر محمود اسماعيل494129



45دبلومالكرامة81344نينوىذكرفارس خلف عبو464158

46دبلومالكرامة81344نينوىذكرامجد علي عبدهللا310142

47دبلومالكرامة81344نينوىذكراثير خالد محمد464102

48دبلومالكرامة81344نينوىذكرمهند يوسف ذنون307205

ار هاشم483968 49دبلومالكرامة81344نينوىذكربشار ضى

50دبلومالكرامة81344نينوىذكراحمد ادريس صالح494891

51دبلومالكرامة81344نينوىذكرشفان فيصل مجيد307236

ى464133 52دبلومالكرامة81344نينوىذكرايهاب محمد حسير

53دبلومالكرامة81344نينوىذكرغائب محمدصالح ابراهيم530630

54دبلومالكرامة81344نينوىذكرعبدهللا سالم عبدهللا464189

55دبلومالكرامة81344نينوىذكررامي يونس احمد310129

56دبلومالكرامة81344نينوىذكرمحمد عبدهللا جاسم307228

57دبلومالكرامة81344نينوىذكرعمر محمدطاهر اسماعيل496826

58دبلومالكرامة81344نينوىذكرعبدالكريم عطيه محمود307234

59دبلومالكرامة81344نينوىذكراحمد محمدصالح ابراهيم530621

60دبلومالكرامة81344نينوىذكرياش عامر حمود307197

61دبلومالكرامة81344نينوىذكررياض سالم زين العابدين464096

62دبلومالكرامة81344نينوىذكرايوب عبدالقادر داود464027

63دبلومالكرامة81344نينوىذكراحمد فاضل عيىس530830

64دبلومالكرامة81344نينوىذكريوسف صابر عاشور310180

65إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعمر وعدهللا علي464124

66إعداديةالكرامة81344نينوىذكروليد خالد محمد464056

ى زين العابدين530834 67إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعلي حسير

68إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعبيدة اكرم حمد530845

69إعداديةالكرامة81344نينوىذكرباسم محمد ابراهيم310108

70إعداديةالكرامة81344نينوىذكرليث حازم احمد423712

 علي464040
ى 71إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد حسير

ى عبدهللا علي464072 72إعداديةالكرامة81344نينوىذكرحسير

ى310169 73إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعبدهللا علي حسير

ى399963 74إعداديةالكرامة81344نينوىذكرحسن احمد امير

75إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعلي ادريس صالح494892

76إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعبدالرحمن حامد محمد540269

77إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمصطفى اكرم حامد542727

ى400288 78إعداديةالكرامة81344نينوىذكريوسف عبد حسير

79إعداديةالكرامة81344نينوىذكرميالد خضى صالح550781

80إعداديةالكرامة81344نينوىذكرالحكم احمد عطية464192

ائيل400039 ائيل محمدطاهر جير 81إعداديةالكرامة81344نينوىذكرجير

82إعداديةالكرامة81344نينوىذكراحمد ابراهيم حسن464180

ى ناض530852 83إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعبدالناض حسير

ي يوسف530832
84إعداديةالكرامة81344نينوىذكريوسف عبدالغنى

85إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعهد قيس داود463997

86إعداديةالكرامة81344نينوىذكرجمال فالح جمال464020

87إعداديةالكرامة81344نينوىذكريوسف محمد ابراهيم464076

88إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعلي احمد ابراهيم399883

89إعداديةالكرامة81344نينوىذكرحيدر فتحي عمر530829

90إعداديةالكرامة81344نينوىذكريونس شهاب احمد483958

91إعداديةالكرامة81344نينوىذكريحنر محمد سلطان542860

ى نجم عبدهللا540733 92إعداديةالكرامة81344نينوىذكرامير

93إعداديةالكرامة81344نينوىذكراحمد عبدالجبار سعيد310165

94إعداديةالكرامة81344نينوىذكروعد احمد محمد464204



95إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعمار عساف حمادي464202

96إعداديةالكرامة81344نينوىذكريوسف عبدالجبار سعيد464012

97إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد سالم زين العابدين310150

98إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد عباس محمد464064

99إعداديةالكرامة81344نينوىذكرحمزة عساف حمادي307186

100إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد ياس ابراهيم399989

101إعداديةالكرامة81344نينوىذكراحمد ادريس محمود540236

102إعداديةالكرامة81344نينوىذكرسيف محمود فاضل464034

103إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد بشار حامد540193

104إعداديةالكرامة81344نينوىذكرحاتم سلطان خضى464051

105إعداديةالكرامة81344نينوىذكرريان يونس احمد307189

الدين محمد542736 106إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد خير

107إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعلي احمد عبدالقهار464062

108إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمود محمد عبدهللا310174

109إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعلي عساف حمادي310111

110إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعامر خليل طاهر530827

111إعداديةالكرامة81344نينوىذكرزكريا تركي جاسم464008

112إعداديةالكرامة81344نينوىذكرصهيب عبدهللا جاسم310099

الدين محمد464068 113إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمهند خير

114إعداديةالكرامة81344نينوىذكراحمد محمد عبدهللا310173

115إعداديةالكرامة81344نينوىذكرسعد عبدهللا علي465834

116إعداديةالكرامة81344نينوىذكراحمد بشار حامد540466

117إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد ابراهيم مرعي483956

118إعداديةالكرامة81344نينوىذكرابراهيم حسن عيدان464053

119إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد ابراهيم عبدهللا530643

120إعداديةالكرامة81344نينوىذكرعمر محمد صالح464046

121إعداديةالكرامة81344نينوىذكررياض يونس احمد310113

ى310182 122إعداديةالكرامة81344نينوىذكراحمد اخليف حسير

123إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد وعدهللا علي464122

124إعداديةالكرامة81344نينوىذكررائد يونس احمد542734

125إعداديةالكرامة81344نينوىذكراحمد لطيف يونس464140

126إعداديةالكرامة81344نينوىذكرابراهيم محمديونس ابراهيم464186

127بكالوريوسالكرامة81344نينوىذكرطه سلطان حمد542713

128دبلومالكرامة81344نينوىذكرمنهل عبدالرزاق عبدالوهاب310115

129دبلومالكرامة81344نينوىذكرصالح علي صالح310154

130إعداديةالكرامة81344نينوىذكرزين العابدين سالم زين العابدين498533

131إعداديةالكرامة81344نينوىذكرفتحي صالح خلف310137

132إعداديةالكرامة81344نينوىذكراكرم خليل يونس464174

133إعداديةالكرامة81344نينوىذكرمحمد عبدهللا صالح542859

1بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىهجران طه فتاح310208

ى مصطفى530607 2بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىاشاء حسير

ى399669 3بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىعبير احمد حسير

4دبلومالكرامة81344نينوىأننىغيداء غازي احمد310206

5دبلومالكرامة81344نينوىأننىسلوى خضى حمودي399654

1بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىمثنى ابراهيم سليمان400080

2بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىلقاء قحطان هادي495372

3بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىنادية محمد ناض464079

4بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىرسل محمد سلطان537412

زهراء محمد علي399786
5بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننى

6بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىشيماء جالل رشيد310200



7بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىمروى وعدهللا محمود399777

8بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننىبان محمد وعد399818

9دبلومالكرامة81344نينوىأننىعبير محمدانور يونس310204

10دبلومالكرامة81344نينوىأننىعبير حسن عزيز399748

11دبلومالكرامة81344نينوىأننىصفاء سعدهللا خطاب310201

12إعداديةالكرامة81344نينوىأننىخنساء اكرم حامد542730

ى542724 13إعداديةالكرامة81344نينوىأننىايمان احمد امير

14إعداديةالكرامة81344نينوىأننىزيان نشات اسماعيل494592

15إعداديةالكرامة81344نينوىأننىريام حمد فتحي542856

16إعداديةالكرامة81344نينوىأننىسىه ضيف مخلف494815

17إعداديةالكرامة81344نينوىأننىزينه محمد وعد399794

ى فيصل مجيد399728 18إعداديةالكرامة81344نينوىأننىافير

19إعداديةالكرامة81344نينوىأننىايمان نشات اسماعيل494606

خولة احمد علي464110
20بكالوريوسالكرامة81344نينوىأننى

21إعداديةالكرامة81344نينوىأننىخلود جمال محمود310202

22إعداديةالكرامة81344نينوىأننىايمان داؤد نجم551301

1ماجستيرالوحدة81345نينوىذكرمحمد سعيد نوري530356

2ماجستيرالوحدة81345نينوىذكراسامه عبدالكريم قاسم398383

3ماجستيرالوحدة81345نينوىذكرطارق يونس علي400632

4ماجستيرالوحدة81345نينوىذكراسامة محمود خليل267361

5ماجستيرالوحدة81345نينوىذكرعماد عطو حامد525052

6بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعادل عباس محمود267209

7بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرنشوان فتحي طلب267458

8بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرشامل عبدالرحمن جرجيس267325

9بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد حسن ظاهر540273

ى530372 10بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرصالح احمد ياسير

11بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد عبيد جاسم400669

12بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكربسام عباس علي525081

13بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعدنان فتحي رجب400856

ى267385 14بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد ناظم حسير

15بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد نزية علي526083

16بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسامي فيصل عفر398568

ي محمدسعيد400951 17بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحسن محمدخير

18بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر خضى جمعة401420

19بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرصدام حسن محمد401635

20بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد معروف محمود491236

ي محمد طيب267146
ى
21بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمود محمد صاق

ي267472
22بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرقبس نائل عونى

23بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكررغدان فاروق محمدعلي267482

24بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرايمن عبدالكريم سلطان478172

25بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرياش محمود محمد267215

26بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرابراهيم طه سلطان540873

27بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمعن رعد علي499311

28بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعماد محمد صالح540880

29بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرنض محمدازهر رشاد494826

30بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد اسماعيل خليل457361

31بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمصعب وائل عبدالرحمن267410

32بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكركرم سعد ناض398097

33بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمار ابراهيم حسام498133

34بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكربشار حسن عسكر267170



35بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسيف شكر محمود267207

36بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرياش احمد عبدالرحمن525183

37بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرفدعم مسعود مليحان493968

38بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي عبدالقادر نجم541069

39بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد صبحي قاسم267456

ى400260 40بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرنواف محمود ياسير

41بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرفارس غانم محمد400839

42بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا267216

43بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد خليل عبدهللا400817

44بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد اسماعيل رمضان400306

45بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمروان محمد احمد483739

46بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكريحنر مدهللا محمد478169

47بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد مؤيد محمود267205

48بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمهند الزم سلطان494597

49بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي محمود عزاوي399015

50بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرناظم عبدالهادي مصطفى504054

51بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمود شكر محمود496549

52بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا نبيل حميد267173

53بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمود داود سالم398763

54بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالكريم الياس خضى267452

55بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر حبيب محمد267174

56بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا جميل478166

57بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرليث وليد محمد267195

58بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر ادهم حسام الدين267468

59بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرطارق نذير محمد بشير554441

60بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا محمد محمود525114

61بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرباسم عزالدين يونس401100

62بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرانمار سبهان رشيد267238

63بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد شهاب احمد267348

64بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكروعدهللا احمد خضير267124

65بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكروليد محمد يحنر267321

ى267117 66بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرزيد عبدالجبار ياسير

67بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد صبحي احمد525179

68بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرياش شهاب احمد401612

69بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرزيد عبدالوهاب قاسم398683

ى267119 70بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحيدر جمال حسير

71بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمثنى يونس حامد525121

ي زهير نجم267193 72بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرصير

73بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرفراس فتحي سليمان525175

74بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراسماعيل محمد اسماعيل267380

75بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسعد محفوظ محمد267142

76بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد عواد محمد267237

77بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرصفوان سعد فاضل398932

78بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي جاسم محمد401062

79بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراسامة ممتاز حمدون267480

80بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا عبدالفتاح ابراهيم401476

81بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكروضاح عبدالخالق ابراهيم397534

82بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد شوكت زكي525128

83بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرياش زامل هايس267434

84بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكررامي سعد سليمان401025



85بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي فارس محمد558377

86بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسفيان صالح شيخو499550

87بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمصطفى اسماعيل احمد496501

88بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكريوسف جهاد قاسم400902

89بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرزيد سعدهللا ماالهلل267449

90بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد هاشم محمد530377

91بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمهند صبحي شهاب267440

92بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد نواف احمد525106

93بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد سعد فاضل398892

94بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي عصام عباس398532

95بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرايهاب غسان محمد398740

96بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمود خالد محمد267166

97بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسالم عبدالفتاح ابراهيم267302

98بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد وعدهللا محمد401401

99بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراسماعيل نديم اسماعيل466058

100بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالعزيز محمد احمد492968

101دبلومالوحدة81345نينوىذكرصهيب عبدالسالم نجم267416

102دبلومالوحدة81345نينوىذكرعمر محمود يونس483727

103دبلومالوحدة81345نينوىذكرلؤي جمال احمد403147

104دبلومالوحدة81345نينوىذكرمامون محمدطاهر محمود524642

105دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمود صبحي محمود398663

106دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد مجيد توفيق267464

107دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد سامي عباس267485

108دبلومالوحدة81345نينوىذكراسامة فوزي عبدالعزيز524963

109دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد شكر محمود466076

يف267444 110دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد مصطفى شر

111دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد عبد ابراهيم466042

112دبلومالوحدة81345نينوىذكركرم نجم عبدالقادر525119

113دبلومالوحدة81345نينوىذكرعمادالدين ضياء عبدهللا398448

114دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد محمد احمد401444

115دبلومالوحدة81345نينوىذكرليث جمال احمد401533

116دبلومالوحدة81345نينوىذكرمهند محمدطاهر محمود398585

117دبلومالوحدة81345نينوىذكرابراهيم خالد مدهللا400549

118دبلومالوحدة81345نينوىذكروليد خالد احمد493919

119دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمدرشاد اياد محمدرشاد526085

120دبلومالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن نضال عبدالرحمن401363

121دبلومالوحدة81345نينوىذكركرم محمد احمد400654

122دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد غانم حمو267424

123دبلومالوحدة81345نينوىذكرعمر محمد احمد401555

124دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد ادريس فتحي267235

125دبلومالوحدة81345نينوىذكرعلي مسعود ضياء الدين441260

ى398818 126دبلومالوحدة81345نينوىذكرطالب علي حسير

127دبلومالوحدة81345نينوىذكرصهيب خلف عيىس398602

128دبلومالوحدة81345نينوىذكرفتحي عبدالحفيظ فتحي525173

129دبلومالوحدة81345نينوىذكرعبدالهادي وليد عبدالهادي267120

130دبلومالوحدة81345نينوىذكرعبدالقادر جاسم صالح398620

 محمود علي525092
ى 131دبلومالوحدة81345نينوىذكرحسير

132دبلومالوحدة81345نينوىذكرصفوان عبدهللا جميل267352

133دبلومالوحدة81345نينوىذكرمعن غانم خضير498252

134إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمار احمد طه530407



135إعداديةالوحدة81345نينوىذكرتركي جاسم ابراهيم400286

136إعداديةالوحدة81345نينوىذكرسليمان احمد محمد267175

 محمدعلي525071
ى 137إعداديةالوحدة81345نينوىذكرنشوان حسير

138إعداديةالوحدة81345نينوىذكرابراهيم شحاذة اسماعيل551195

139إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحذيفه سالم شيت525166

140إعداديةالوحدة81345نينوىذكرازهر خضى غائب493912

141إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد خضى جمعة401512

142إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمار جاسم حمودي398668

143إعداديةالوحدة81345نينوىذكريحنر طلب صالح525056

144إعداديةالوحدة81345نينوىذكربسمان صالح مصطفى525109

145إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي محمد مردان526084

146إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي عالءالدين عبدهللا267239

147إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد بسام عباس493976

148إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحسام فيصل سلو535980

ي ابراهيم466056
149إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعالء عبدالغنى

1دكتوراهالوحدة81345نينوىذكرعمر سالم حامد458003

2ماجستيرالوحدة81345نينوىذكروضاح ثابت عبد483751

3بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا فتحي سعيد483721

ى صالح هالل495457 4بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحسير

5بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن بسمان عبدهللا405501

6بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكريوسف سعدي مصطفى530317

7بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرانمار محمود يونس267015

8بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمصطفى عادل عبدالقادر403986

9بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرابراهيم وليد ابراهيم402953

10بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر مظفر محمود479710

11بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد نشات زكي465843

12بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم266919

13بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد مسعود مليحان494082

14بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسالم سعدهللا خليل266789

15بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسيف مخلف شامي465800

16بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرزياد طارق يونس494182

17بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد ابراهيم عبدهللا540259

18بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر صبحي نوري267106

19بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراسعد دريد خليل530289

20بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد ياش احمد397107

ى حسن266780 21بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسبهان تحسير

22بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد عامر هادي397882

23بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرابراهيم فارس عبدالخالق491943

24بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد اسامة عادل267082

25بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد عماد عبداالله404231

26بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد يوسف برجس267094

27بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمار فتحي طلب267065

ي محمدصديق405018
28بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمود غنى

29بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا نشات عزالدين466006

30بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرياش عامر يونس539815

31بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحسام احمد عبدهللا267060

32بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد عماد صالح267099

ى عران525063 33بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرنصار حسير

34بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد خالد حسن466003

35بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكروسام يونس علي493620



36بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد اياد فرات395945

37بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمشتاق خليل جمعة266959

38بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسيف خالد محمود466010

39بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر حازم محمد540376

40بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد عبدالوهاب حمادي267104

41بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد هيثم يونس256787

42بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعباس خضير عبد524948

43بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر عدنان محمد465853

44بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحيدر قاسم حسن494113

45بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحارث محمد بشير267048

46بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحكم مروان عارف404191

47بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرشامل شكر احمد396983

48بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد قحطان محمود267222

49بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرزياد طارق حازم494962

50بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد هيثم فاضل494731

51بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكررعد حسن محمد266925

52بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرليث بدر فرحان267074

 علي525083
ى 53بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرخلدون حسير

54بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمار عبدهللا نايف465900

ى493545 55بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد احمد حسير

ى403110 ي حسير 56بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكريحنر خير

57بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد هيثم فاضل494735

58بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد عبدالخالق ابراهيم266846

59بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكريونس احمد العاضي465955

60بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرشعالن عبد عالوي499097

61بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمصطفى سعدي عزيز266927

62بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرليث الزم قدوري396953

 علي396709
ى 63بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد حسير

64بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر سعد سليمان403017

65بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراوس ابراهيم احمد403943

66بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد سعد عبدالخالق266976

67بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد نبيل حميد465837

68بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحسام رافع جاسم266876

69بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر سعد غانم267109

70بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرزيد عكاب حمود266949

71بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسعود دريد خليل524944

ى يحنر266883
72بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد معي 

73بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعالء محمد شمدين398051

74بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرماهر محمد احمد396895

75بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرفالح ابراهيم احمد465890

76بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعزام اكرم حميد524996

77بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد وعد عبدالرزاق266985

78بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرتركي عبد عيىس396566

79بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن عدنان ابراهيم465888

80بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحيدر محمود محمد267113

81بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي محمود صالح465921

82بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا بسمان عبدهللا405409

83بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر سعد عبد الخالق266871

84بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد طارق شيت266964

85بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكريوسف نورالدين يوسف483737



86بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد طه عبدهللا266968

87بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراسامه ثائر محمد524974

88بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكريوسف صبحي يوسف266982

89بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر فارس عبدالخالق537158

90بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد شاهر سلطان524958

91بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرياش محمدطاهر علي266840

92بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد حازم جاسم466004

93بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرفتحي احمد فتحي466015

ى سليمان524743 94بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرلقاء ياسير

95بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبيدة عبدالواحد احمد465914

96بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد طالب احمد266992

97بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمصطفى جرجيس رشيد403802

98بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمروان احمد محمد466031

99بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكروعدهللا احمد حسن266912

100بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد ناظم محمد266838

101بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا عبدالصمد طه266805

102بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرشاب بسام عباس267470

103بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالبديع شاهر سلطان524970

104بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرفراس نديم اسماعيل266782

105بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمار صالح شيخو498290

106بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي حازم عبدالقادر403001

107بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم احمد403711

108بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرايمن عبدهللا علي396947

109بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمار صدام فيصل503745

110بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي محمد احمد397909

111بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد فتحي طلب465948

ى524971 ى خضى حسير 112بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرحسير

113بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد ابراهيم عبو266936

114بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكركرار محمد علي اسماعيل397958

ي جاسم494136 115بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكركرم خير

116بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد خضير محمد494147

117بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعدنان محمد احمد396932

118بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمهند صالح محمد405534

119بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراحمد صباح شامي493851

120بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرابوبكر ابراهيم عبدالهادي530327

ي ابراهيم266860
121بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرزياد عبدالغنى

122بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمود ذنون يونس483722

123بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالحافظ محمد احمد396867

124بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرهشام رعد حمدون542805

ى ممتاز حمدون267068 125بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمعي 

126بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي طالل زيدان267039

127بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمصطفى حسام الدين حازم395979

128بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرقيس احمد ابراهيم266933

129بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمهند محمد حسن266769

130بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرشمد اسعد محمدواصل465898

131بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعهد ضياء يونس525178

132بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرايمن طلب صالح404249

133بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرطه نبيل سالم266955

134بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعلي محمد عبدهللا525022

135بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسامر سبهان رشيد465975



136بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسعد عبدالغفور مال هللا266903

ي404434
 
137بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا عبدالحافظ عبدالباق

يف395967 138بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرسعد سيف الدين محمدشر

139بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر عبدالخالق نايف494141

140بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد خالد حامد396968

141بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمود عبدهللا عمر483707

142بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرايمن قيس محمود504003

143بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد وليد ابراهيم395812

144بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد سمير شاكر465957

145بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمر شحاذا محمود465999

146بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمحمد ابراهيم شيت397028

147بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرخالد جمال احسان267058

ى خليل جمعة465964 148بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرمعي 

149بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرباسل احمد صالح525078

150دبلومالوحدة81345نينوىذكرذنون حسام الدين احمد397099

151دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد طارق محمود465992

152دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد اسماعيل حامد266849

153دبلومالوحدة81345نينوىذكرهيثم بدر فرحان403832

154دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد عبدالخالق ابراهيم266746

و540181 155دبلومالوحدة81345نينوىذكرضاري جنيد خير

156دبلومالوحدة81345نينوىذكرحارث رعد يونس397201

157دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد رياض مخلف267052

158دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد صباح شامي493846

ى465943 159دبلومالوحدة81345نينوىذكرايمن موفق ياسير

160دبلومالوحدة81345نينوىذكرابراهيم رعد يونس266773

161دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد سمير محمد403760

162دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد خلف حسن267218

163دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد محسن بدران267108

164دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد طه محمود542809

165دبلومالوحدة81345نينوىذكررشيد وعد رشيد308539

166دبلومالوحدة81345نينوىذكرعلي حبش عيىس397787

167دبلومالوحدة81345نينوىذكرقتيبه خليل ابراهيم238889

168دبلومالوحدة81345نينوىذكرسيف فؤاد ذنون266894

169دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد عبدالكريم يونس266831

 علي محمود530348
170دبلومالوحدة81345نينوىذكرمصطفى

171دبلومالوحدة81345نينوىذكرحميد مجيد سهيل397926

172دبلومالوحدة81345نينوىذكرعمر احمد محمدهاشم266897

173دبلومالوحدة81345نينوىذكرصالح فرحان عباس267097

174دبلومالوحدة81345نينوىذكركرم ناظم ذنون540316

175دبلومالوحدة81345نينوىذكرعالء راشد مظفر266887

ى266987 176دبلومالوحدة81345نينوىذكرمضى اسامه محمدامير

177دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد بشير مال هللا404047

178دبلومالوحدة81345نينوىذكرنذير وليد محمدنذير267085

179دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد هالل ذنون493957

180دبلومالوحدة81345نينوىذكرزيد مروان خليل540220

181دبلومالوحدة81345نينوىذكريزن محمد حازم465912

182دبلومالوحدة81345نينوىذكرفاضل عبدالناض فاضل554438

183دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد مزاحم محمد496929

ى492369 184دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد محمد حسير

ى فالح جميل466020 185دبلومالوحدة81345نينوىذكرحسير



186دبلومالوحدة81345نينوىذكرحسن هيثم يونس348635

187دبلومالوحدة81345نينوىذكرسالم خالد سالم404028

188دبلومالوحدة81345نينوىذكرلقمان قيس ابراهيم465903

189دبلومالوحدة81345نينوىذكرمهند غانم محمود465806

190دبلومالوحدة81345نينوىذكرشاهر شامل عبدالرحمن402978

191دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد عبد الجبار شكر397006

192دبلومالوحدة81345نينوىذكرعلي عصام محمد404534

193دبلومالوحدة81345نينوىذكرفراس فائق سالم465845

194دبلومالوحدة81345نينوىذكرمصعب اكرم حميد266833

195دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد صبحي شهاب266971

196دبلومالوحدة81345نينوىذكرسيف سبهان رشيد465970

197دبلومالوحدة81345نينوىذكرعمر سليمان حامد465846

198دبلومالوحدة81345نينوىذكرعمر حامد مهدي465987

199دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد بشير ماالهلل524984

200دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد بشير ابراهيم540309

201دبلومالوحدة81345نينوىذكرلؤي رافع جاسم465929

ى غانم خضير538463
202دبلومالوحدة81345نينوىذكرمعي 

203دبلومالوحدة81345نينوىذكرعلي نعمان محمد266905

204دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد سليمان عباس479753

205دبلومالوحدة81345نينوىذكرعمر رعد يونس267071

206دبلومالوحدة81345نينوىذكرعبدالكريم عبدهللا حسن396519

207دبلومالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا دريد سعدي465933

208دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد منير محمدصالح396000

209دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد عبدالقادر محمد266873

210دبلومالوحدة81345نينوىذكرمحمد هيثم حازم403651

211دبلومالوحدة81345نينوىذكرحامد نمير بكر266822

212دبلومالوحدة81345نينوىذكرسيف عبدالكريم يونس494144

ي عثمان525087
213دبلومالوحدة81345نينوىذكراحمد هانى

214إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمار هاشم يوسف494975

215إعداديةالوحدة81345نينوىذكراسامة يونس علي404399

216إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا رعد عبدالقادر479715

217إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمود عواد محمد465995

218إعداديةالوحدة81345نينوىذكرخليل طارق خليل404262

219إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالكريم يونس عليوي484172

220إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد مثنى جاسم403970

221إعداديةالوحدة81345نينوىذكرشعيب هاشم فاضل465906

222إعداديةالوحدة81345نينوىذكرفراس احمد فتحي403132

223إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد رعد حازم397079

224إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد علي حديد479688

225إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحمزة ابراهيم عبدالهادي524980

226إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر خزعل عزيز465918

227إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمثنى مروان عارف542787

228إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد فارس حسون483752

229إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر جاسم محمد493929

230إعداديةالوحدة81345نينوىذكرسعد محمد مجيد465980

231إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد عمار جاسم483735

232إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعواد محمد عبد266942

233إعداديةالوحدة81345نينوىذكررسالن سهيل سعدهللا496545

234إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحارث عبدالكريم صديق524972

235إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد ناجح علي483747



236إعداديةالوحدة81345نينوىذكرايمن عبدالغفور محمد539810

237إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن زياد حامد500592

238إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر رائد محمد524966

239إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي عبدالسالم نجم483760

240إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد رعد حمدون397754

241إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا احمد حبش466017

242إعداديةالوحدة81345نينوىذكرزيد اياد فضيل466019

243إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد احمد وليد266979

244إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمصطفى مشعان ذنون530182

245إعداديةالوحدة81345نينوىذكربالل خلف عيىس403080

246إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالكريم احمد علي395740

247إعداديةالوحدة81345نينوىذكرسلطان نشوان نذير525171

248إعداديةالوحدة81345نينوىذكرجمال عبدالناض سالم465883

249إعداديةالوحدة81345نينوىذكريونس غانم احمد494570

250إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا عبدالحافظ احمد465840

251إعداديةالوحدة81345نينوىذكرابراهيم صفاء ابراهيم267229

252إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي محمد اديب534207

253إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر محمد عبد266835

254إعداديةالوحدة81345نينوىذكريوسف قيس ابراهيم465940

255إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمصطفى غازي فيصل526262

256إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن مزهر احمد266990

257إعداديةالوحدة81345نينوىذكرقضي عبدالكريم قاسم465808

258إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمار عطية صالح493960

ى267042 259إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد هاشم حسير

260إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد خالد محمود267232

ى465895 261إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد علي حسير

262إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا سامي عبدهللا494137

263إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمصطفى شاكر محمود479704

264إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر جمال فاضل483710

265إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا مهند صالح540535

266إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحمزة نافع فاضل483756

267إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمصعب زياد فتحاهلل465832

268إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد مصطفى حامد403033

269إعداديةالوحدة81345نينوىذكرسعيد ازهر سعيد530199

270إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي معن ضياءالدين396926

271إعداديةالوحدة81345نينوىذكرجعفر عبدهللا محمود396884

ي ابراهيم466012
272إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد عبدالغنى

ي محمد غريب396868
273إعداديةالوحدة81345نينوىذكرنض هانى

274إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد ضياء يونس525093

275إعداديةالوحدة81345نينوىذكركرم ميش اسماعيل541046

 علي عبدهللا466029
276إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمصطفى

277إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد طلب صالح483750

ى466001 278إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد صالح حسير

279إعداديةالوحدة81345نينوىذكروائل عدي قدوري496551

ي525001
280إعداديةالوحدة81345نينوىذكرفرسان فيصل مرضى

281إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد مدحت ناضم465950

282إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالملك مروان احمد266868

283إعداديةالوحدة81345نينوىذكراراس عمر خليل397969

284إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر قيس حازم396817

285إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحسن حازم قاسم465835



286إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد خضى عبدهللا266866

 مرعي حسن494943
ى 287إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحسير

288إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحارث شاكر عزيز479861

289إعداديةالوحدة81345نينوىذكرزيد غانم ناصيف496542

290إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد عبدهللا محمود465937

291إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحمزة فتحي بالل468339

292إعداديةالوحدة81345نينوىذكراسامة محمد شمدين397131

293إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمؤمن زيد محمدطاهر404992

294إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي محمد عبد267233

295إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد طارق يونس541238

296إعداديةالوحدة81345نينوىذكرخضى جبار خضى403387

297إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد ادريس ابراهيم465842

298إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد عيىس صالح530365

299إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحذيفه خليل ابراهيم238868

300إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد مشعان ذنون530334

ى احمد266776 301إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي حسير

302إعداديةالوحدة81345نينوىذكرسيف نشوان جالل266825

ى542793 303إعداديةالوحدة81345نينوىذكرارجان خضى حسير

304إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن سامي عبدهللا494970

305إعداديةالوحدة81345نينوىذكرليث عبدهللا طاهر266854

306إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد فارس حسون465946

307إعداديةالوحدة81345نينوىذكرليث محمد قاسم500615

308إعداديةالوحدة81345نينوىذكرابراهيم بسام عبدالرزاق396532

309إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد وعد جليل498937

310إعداديةالوحدة81345نينوىذكررياض سامي عباس465851

311إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد فاضل خضى483761

312إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد حيدر عبدهللا465892

313إعداديةالوحدة81345نينوىذكرسلمان غازي الياس530207

314إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد شاكر محمود479900

315إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي نشوان احمد266947

316إعداديةالوحدة81345نينوىذكرليث عواد هايس465839

317إعداديةالوحدة81345نينوىذكرزيد مهند يحنر483732

318إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن فارس نادر542785

319إعداديةالوحدة81345نينوىذكرابراهيم حسن محمد530237

ى لطيف397946 320إعداديةالوحدة81345نينوىذكرابراهيم جنكير

321إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالعزيز عالءالدين علي267220

 بشير ابراهيم494961
322إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمصطفى

 علي396602
ى 323إعداديةالوحدة81345نينوىذكراسعد حسير

324إعداديةالوحدة81345نينوىذكرربيع حاتم توفيق468246

325إعداديةالوحدة81345نينوىذكرزيد جالل اسماعيل530276

326إعداديةالوحدة81345نينوىذكرامير اسامه مصطفى541041

327إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد نواف سليمان525086

328إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد وليد محمد465836

329إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد ذنون يونس493952

330إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر نوفل قاسم540410

331إعداديةالوحدة81345نينوىذكرزيد عبدالناض سعدي466025

332إعداديةالوحدة81345نينوىذكريحنر نورالدين صالح396835

333إعداديةالوحدة81345نينوىذكرابوبكر عمر محمدطه396999

334إعداديةالوحدة81345نينوىذكربراء ثامر محمدشيت466044

335إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد خالد مدهللا396980



336إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد نافع حازم465986

337إعداديةالوحدة81345نينوىذكرشمد رياض سليمان465926

338إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد اسامه احمد266852

339إعداديةالوحدة81345نينوىذكرضاري محمد متعب491956

340إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد عبدهللا طاهر266859

341إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي سفيان فاضل542797

342إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمعن محمد احمد396064

343إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحازم احمد حازم491839

344إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا لقمان جالل465930

ي عثمان550780
345إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن هانى

346إعداديةالوحدة81345نينوىذكربدر فيصل عبدهللا483733

الدين حامد483759 347إعداديةالوحدة81345نينوىذكرفادي خير

348إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحمزة مرهف محمد494799

349إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمؤمن محمد علي540832

350إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد عزام نافع484178

351إعداديةالوحدة81345نينوىذكريوسف صالح احمد536028

352إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا حسن ظاهر540222

ي530244
353إعداديةالوحدة81345نينوىذكرايهاب نبيل حموسر

354إعداديةالوحدة81345نينوىذكرسامر محمد عيىس483719

355إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد بسام عبدالرزاق396732

356إعداديةالوحدة81345نينوىذكراسالم ميش اسماعيل541049

357إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر غازي عباس466022

358إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد وليد محمد554444

359إعداديةالوحدة81345نينوىذكربالل ازهر سعيد465959

360إعداديةالوحدة81345نينوىذكركرم هادي رشيد465833

ى479693 361إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحارث صدام حسير

362إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحسن صالح حسن504080

363إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمصطفى صفاء ابراهيم266763

364إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبداالله بشار عبداالله266879

365إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد عبدالكريم قاسم402928

ي542789
366إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعماد صدام عبدالغنى

367إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد معن ضياءالدين405006

368إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا483729

369إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد سمير شاكر465924

370إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمصطفى عمار لطيف483754

371إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي عبدالسالم خلف466014

372إعداديةالوحدة81345نينوىذكرفرحان يونس عليوي479879

373إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحكم محمود جاسم540311

374إعداديةالوحدة81345نينوىذكريوسف نزار يوسف465844

375إعداديةالوحدة81345نينوىذكرسعد سالم جاسم540545

376إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعلي عدي منذر525016

ى محمود267077 377إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد حسير

378إعداديةالوحدة81345نينوىذكربراء خليل فتحي540718

379إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد عبدالغفور محمد465908

380إعداديةالوحدة81345نينوىذكرهشام غانم محمد530385

381إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالجبار صبحي سالم494185

382إعداديةالوحدة81345نينوىذكرايمن خالد زكي524976

383إعداديةالوحدة81345نينوىذكرجير مهند جير266810

384إعداديةالوحدة81345نينوىذكربهاء بشار فواز496305

385إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد مصطفى حامد395835



386إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمود خالد مدهللا542791

387إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمؤمن باسل هادي479867

388إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمهند محمد محمود542795

ى267050 ف موفق ياسير 389إعداديةالوحدة81345نينوىذكراشر

ي466024
ى
390إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمؤمن محمود محمد صاق

391إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعثمان حامد علي396967

392إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد مظفر رشيد465886

393إعداديةالوحدة81345نينوىذكرضياء محمد شمدين266862

394إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد سامي محمدعلي396905

395إعداديةالوحدة81345نينوىذكريوسف صالح الدين ثامر266815

396إعداديةالوحدة81345نينوىذكرذياب محمد عويد479685

397إعداديةالوحدة81345نينوىذكرطه احمد علي266870

398إعداديةالوحدة81345نينوىذكراسامة خليل ابراهيم465989

399إعداديةالوحدة81345نينوىذكرانمار مازن عبدالجبار267034

400إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد علي محمد266813

401إعداديةالوحدة81345نينوىذكريوسف وليد احمد266914

402إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم عواد266890

403إعداديةالوحدة81345نينوىذكرجاسم محمد صالح266900

404إعداديةالوحدة81345نينوىذكرزكريا محمد بشير525066

405إعداديةالوحدة81345نينوىذكراحمد محمد زكي479884

406إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد محسن محمد483753

407إعداديةالوحدة81345نينوىذكرخضى ازهر خضى540381

408إعداديةالوحدة81345نينوىذكرناظم زياد طاهر524985

409إعداديةالوحدة81345نينوىذكريوسف جاسم عبدهللا494967

410إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالملك محمد سالم494183

411إعداديةالوحدة81345نينوىذكرايسان محمد يونس يوسف267241

412إعداديةالوحدة81345نينوىذكرمحمد فيصل عبدهللا266818

413إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعبدالرحمن سعيد احمد267079

414إعداديةالوحدة81345نينوىذكرخورشيد احمد خورشيد542794

ى سلطان398040 415إعداديةالوحدة81345نينوىذكرجهاد ياسير

416دبلوم عاليالوحدة81345نينوىذكرعالء حبيب محمود491848

417بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعالء هادي جاسم523818

الدين حامد483757 418بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعساف خير

يف266828 ف عبدالمطلب شر 419بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكراشر

420بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعبدالحافظ احمد علي266892

421بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرفراس محمد ادريس267045

422بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرياش احمد شعبان396911

423بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرعمار فتحي جاسم554436

424بكالوريوسالوحدة81345نينوىذكرزيد محمدطاهر اسماعيل404368

425دبلومالوحدة81345نينوىذكرغزوان حازم محمد266802

ف خالد حامد530309 426دبلومالوحدة81345نينوىذكراشر

427دبلومالوحدة81345نينوىذكرسعد احمد حسن404727

ى عزيز جاسم267088 428دبلومالوحدة81345نينوىذكرحسير

429دبلومالوحدة81345نينوىذكرعمار ادريس عبد494654

430دبلومالوحدة81345نينوىذكررياض خليل اسماعيل403165

431دبلومالوحدة81345نينوىذكرمعمر حازم رشيد530265

432إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمار لطيف احمد540442

433إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمادالدين شاكر ستار404637

434إعداديةالوحدة81345نينوىذكرلؤي عبدهللا عواد479893

435إعداديةالوحدة81345نينوىذكرحلىمي محمود ذنون397697



436إعداديةالوحدة81345نينوىذكرهاشم يوسف علي494288

437إعداديةالوحدة81345نينوىذكرعمر حسن ساير479888

1دكتوراهالوحدة81345نينوىأننىهبة نواف احمد524940

 سمير زكي398255
2ماجستيرالوحدة81345نينوىأننىمنى

3بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىمنى طه جاسم469481

4بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىايمان خليل خضى495385

5بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىلينا مصباح عبود267163

رفاء محمدزكي ابراهيم398081
6بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننى

سوسن علي مهدي397996
7بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننى

8بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىنغم نجم عبدالقادر525185

هناء محمود علي398269
9بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننى

10بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىنجالء محمدشاكر محمود398176

11بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىهديل زهير عبد الهادي398386

 علي سعيد267316
12بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىمنى

13بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىنادية يعرب جاسم267279

14بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىاشاء علي محمود525191

15بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىشيماء غانم يحنر267310

16بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىرغد اكرم محسن398236

17بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىميمونة سالم محمدشيت398120

18بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىريم بسام عباس398109

ى525197 19بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىاشواق محمد ياسير

20بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىرحمة راكان احمد398096

21دبلومالوحدة81345نينوىأننىزينب فارس حسون267428

22دبلومالوحدة81345نينوىأننىمىه عبدالمنعم فارس398108

23دبلومالوحدة81345نينوىأننىباسمة فياض محمود525525

24دبلومالوحدة81345نينوىأننىخالدة خلف احمد267399

25دبلومالوحدة81345نينوىأننىسحر نذير يحنر267139

26دبلومالوحدة81345نينوىأننىرواء هادي سليمان267294

27دبلومالوحدة81345نينوىأننىشهله ادريس اذياب267357

28دبلومالوحدة81345نينوىأننىنشوى ذنون يونس398191

29دبلومالوحدة81345نينوىأننىفادية فالح حسن397496

30دبلومالوحدة81345نينوىأننىوالء قاسم يحنر267343

31دبلومالوحدة81345نينوىأننىساهرة مصطفى عزيز504077

32دبلومالوحدة81345نينوىأننىنهلة ابراهيم خليل525199

33دبلومالوحدة81345نينوىأننىنور سالم احمد267295

اسماء محمد علي اسماعيل504005
34دبلومالوحدة81345نينوىأننى

ى554611 35دبلومالوحدة81345نينوىأننىهناء محمد حسير

36دبلومالوحدة81345نينوىأننىميسون صالح مصطفى524938

جمانه علي رشيد540411
37دبلومالوحدة81345نينوىأننى

38دبلومالوحدة81345نينوىأننىرفل عبدالمنعم حميد398316

39دبلومالوحدة81345نينوىأننىايالف عصام صباح525533

ى267291 40دبلومالوحدة81345نينوىأننىاخالص محمد حسير

41دبلومالوحدة81345نينوىأننىنجالء عقيل ابراهيم267153

42دبلومالوحدة81345نينوىأننىنجالء سعدهللا يحنر491208

43دبلومالوحدة81345نينوىأننىمريم ثابت عبد398138

44دبلومالوحدة81345نينوىأننىهبة نزار رجب267176

45دبلومالوحدة81345نينوىأننىهدى اسماعيل مصطفى551187

46دبلومالوحدة81345نينوىأننىهناء خلف حسن267282

47دبلومالوحدة81345نينوىأننىرحمه ليث محمد397990

48دبلومالوحدة81345نينوىأننىوفاء فتحي عبدهللا558310



49دبلومالوحدة81345نينوىأننىرحمة وليد عباس267203

50دبلومالوحدة81345نينوىأننىشيماء احمد عبدهللا493656

ى466060 51إعداديةالوحدة81345نينوىأننىانوار محمد ياسير

ه موفق سالم464459 52إعداديةالوحدة81345نينوىأننىامير

ى رشيد494025 53إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنعمة حسير

1ماجستيرالوحدة81345نينوىأننىرفل طارق خليل401922

2بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىصفا منير محمدصالح402856

3بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىنىه سالم جاسم503462

4بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىزينة صبحي يونس402833

5بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىرنا وليد عبدالرزاق466073

6بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىريم عماد عزيز267271

مروة محمد علي504009
7بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننى

8بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىوسام اياد يونس494131

9بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىسارة نشوان نذير525193

10بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىاالء يونس عبدالكريم493234

ي466087 11بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىرهام احمد صير

12بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىشاب صالح شيخو497075

13بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىشى ممتاز حمدون267158

ي علي ابراهيم402699
14بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىامانى

15بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىهدى سالم جاسم503533

16بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىمريم وليد احمد503508

17بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىدعاء زيدان صالح496342

18بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىريم مظفر جرجيس525168

19بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىنور طارق خليل402023

از عبدالخالق احمد267258 ى 20بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىاعي 

21بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىانتظار عجيل عزيز401978

22بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىنور عالء قاسم491934

23بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىهديل جمال كاظم540265

24بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىغفران مقداد عبدهللا525189

25بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىهبة عبدالجواد غضيب402101

26بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىشهد يحنر طه267199

27بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىدانيا عبدالسالم صالح الدين267267

28بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىهبة ابراهيم عيىس396548

29بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىاشاء وعد جليل503520

30بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىمروة عباس قنير466033

31بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىفاطمة سعدالدين رجب308221

32بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىوفاء خليل فتحي540719

33بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىوفاء مجيد سهيل267299

34بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىدعاء محمد شمدين402719

35بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىرغد وليد عبدالرزاق402235

36بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىدعاء موفق حميد267212

37بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىشهد فائز يونس503579

38بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىرحمة عيىس صالح466064

39بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىعبير ليث ذنون402189

ى محمد خليل267476 40دبلومالوحدة81345نينوىأننىبشر

41دبلومالوحدة81345نينوىأننىاالء محمود خلف267432

42دبلومالوحدة81345نينوىأننىزينة محمد صالح267261

43دبلومالوحدة81345نينوىأننىهبة احمد العاضي267168

44دبلومالوحدة81345نينوىأننىاية ايمن سالم491337

45دبلومالوحدة81345نينوىأننىنور مظفر جرجيس493454



46دبلومالوحدة81345نينوىأننىبسمة سعدهللا خليل466067

47دبلومالوحدة81345نينوىأننىمالذ سالم يحنر554440

48دبلومالوحدة81345نينوىأننىلبنى محمد عبد267263

49دبلومالوحدة81345نينوىأننىامنه قاسم داود402159

50دبلومالوحدة81345نينوىأننىاكرام زياد محمد525149

51دبلومالوحدة81345نينوىأننىشى ميش حمد267255

52دبلومالوحدة81345نينوىأننىنعم عارف محمد267242

53دبلومالوحدة81345نينوىأننىعبير محمد ثائر هاشم267150

54إعداديةالوحدة81345نينوىأننىكوثر ثامر محمدشيت466041

مها نزار علي530423
55إعداديةالوحدة81345نينوىأننى

56إعداديةالوحدة81345نينوىأننىزهراء محمود محمد267418

57إعداديةالوحدة81345نينوىأننىغفران جمعة محمد496915

58إعداديةالوحدة81345نينوىأننىدنيا محمد جاسم494741

59إعداديةالوحدة81345نينوىأننىشيماء خالد مدهللا401679

60إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنضة خالد حامد466085

61إعداديةالوحدة81345نينوىأننىفاطمة صفاء ابراهيم267252

62إعداديةالوحدة81345نينوىأننىبيداء اكرم شحاذة466081

63إعداديةالوحدة81345نينوىأننىسحر زياد محمد530419

64إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنادية معن ضياءالدين402061

ي ذنون491898
65إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنور عونى

66إعداديةالوحدة81345نينوىأننىفاطمة زهير ابراهيم483742

67إعداديةالوحدة81345نينوىأننىزينه ميش اسماعيل541051

68إعداديةالوحدة81345نينوىأننىشهد عبدهللا محمود503524

ى خضى267377 69إعداديةالوحدة81345نينوىأننىفاطمة محمدامير

70إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنور معن ضياءالدين402891

71إعداديةالوحدة81345نينوىأننىانسام مهدي احمد267287

72إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنور حسن ابراهيم466092

73إعداديةالوحدة81345نينوىأننىهبة جمال مدهللا483745

74إعداديةالوحدة81345نينوىأننىزينة عقيل ابراهيم494573

75إعداديةالوحدة81345نينوىأننىمروة منير محمدصالح540089

76إعداديةالوحدة81345نينوىأننىاية هاشم يوسف494927

77إعداديةالوحدة81345نينوىأننىرفل رائد مشعل402551

78إعداديةالوحدة81345نينوىأننىرشا محمد ادريس525123

79إعداديةالوحدة81345نينوىأننىرشا صالح طه525116

ي466093 80إعداديةالوحدة81345نينوىأننىشهوب احمد صير

81إعداديةالوحدة81345نينوىأننىرغد حلىمي محمود267264

82إعداديةالوحدة81345نينوىأننىهيا ثابت عبد542803

83إعداديةالوحدة81345نينوىأننىوسام رعد حمدون266844

84إعداديةالوحدة81345نينوىأننىغسان عبدالخالق ابراهيم466027

85إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنور خالد احمد466077

86إعداديةالوحدة81345نينوىأننىغدير عامر محمد525131

87إعداديةالوحدة81345نينوىأننىعذراء وليد احمد503504

88إعداديةالوحدة81345نينوىأننىرنا سعدالدين ابراهيم466078

89إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنبا ميثال اسماعيل466094

90إعداديةالوحدة81345نينوىأننىسارة سالم جاسم503531

91إعداديةالوحدة81345نينوىأننىريم عيىس صالح466062

92إعداديةالوحدة81345نينوىأننىامنة عثمان يونس466065

93إعداديةالوحدة81345نينوىأننىهبة ثابت عبد542800

94إعداديةالوحدة81345نينوىأننىمها عادل احمد530413

ى ازهر محمد466038 95إعداديةالوحدة81345نينوىأننىحنير



96إعداديةالوحدة81345نينوىأننىميساء محمد طه466069

97إعداديةالوحدة81345نينوىأننىهبة يونس صالح541073

98إعداديةالوحدة81345نينوىأننىرسل رائد مشعل402521

ى اسماعيل551183 99إعداديةالوحدة81345نينوىأننىبراء حسير

100إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنور وليد احمد550784

101إعداديةالوحدة81345نينوىأننىنور هاشم يوسف494746

102إعداديةالوحدة81345نينوىأننىرغد خليل فتحي494057

103إعداديةالوحدة81345نينوىأننىرسل ابراهيم احمد542802

104إعداديةالوحدة81345نينوىأننىامنة رافع محمد402677

105بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىمنتىه ابراهيم خلف466036

106بكالوريوسالوحدة81345نينوىأننىوسن رقيب عبدالقادر540396

107دبلومالوحدة81345نينوىأننىرنة مزاحم عزيز494577

108دبلومالوحدة81345نينوىأننىهديل مؤيد يوسف540479

109إعداديةالوحدة81345نينوىأننىسالمة حمدون احمد267312

110إعداديةالوحدة81345نينوىأننىمنتىه يونس احمد466096

111إعداديةالوحدة81345نينوىأننىساره لؤي صباح525144

1دكتوراهصالح الدين81346نينوىذكرمكرم هاشم محمود435332

 علي554609
ى 2دكتوراهصالح الدين81346نينوىذكرمظفر حسير

3ماجستيرصالح الدين81346نينوىذكرعدي يوسف ذنون435479

4ماجستيرصالح الدين81346نينوىذكرليث حمدي عبدهللا435380

5ماجستيرصالح الدين81346نينوىذكرعمار مناف محمد401651

6دبلوم عاليصالح الدين81346نينوىذكرعمر مزاحم احمد499279

7دبلوم عاليصالح الدين81346نينوىذكرعالء مقداد نعمت435425

8بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد أقبال أدريس عزيز526207

9بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد محمود محمد531438

10بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعمر حازم يونس540672

11بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكررياض محمد يونس525951

12بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعلي عزالدين ذنون310482

13بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراسامة سعد سليمان499271

14بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراحمد نبيل نايف546519

15بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمضى هاشم محمود525949

16بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعلي صالح خاير310468

17بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرنض محمد عيدان558019

ف سمير طه525967 18بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراشر

19بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرازهر قاسم محمد525970

ى553917 20بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرجمال عبداالله حسير

21بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعلي فتح هللا محمدعلي499247

ف خالد جاسم240956 22بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراشر

23بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكربشار نبيل حمدون525969

24بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراحمد غانم محمد435337

25بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد خالد اسماعيل468223

26بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد ناثر محمد نجيب525971

27بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكروسام وليد سالم241158

28بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرحسن رياض حسن525955

29بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعبدهللا فتحي احمد435346

 ناظم علي540432
30بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمصطفى

31بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراحمد محمد قاسم483226

32بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرهشام وليد سالم241147

33دبلومصالح الدين81346نينوىذكرمحمد منهل يحنر310497

34دبلومصالح الدين81346نينوىذكرنوار محمد صبيح مصطفى540160



35دبلومصالح الدين81346نينوىذكررافع ادريس حميد540518

36دبلومصالح الدين81346نينوىذكرمحمد فاروق ابراهيم435389

37دبلومصالح الدين81346نينوىذكرزيد فاروق ابراهيم435434

38دبلومصالح الدين81346نينوىذكرمحمد عزالدين ذنون435491

39دبلومصالح الدين81346نينوىذكرمشعل خليل ادريس435288

40دبلومصالح الدين81346نينوىذكرمصعب زكي خليل525956

41دبلومصالح الدين81346نينوىذكروسام باسل محمدصالح531446

42دبلومصالح الدين81346نينوىذكرصالح عبدالحكيم صالح435404

43دبلومصالح الدين81346نينوىذكرعمر احمد محمد525953

44إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمد صالح أحمد محمد صالح435043

45إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمعن زكي خليل435303

46إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعمار فاروق ابراهيم435321

1بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعبدالمؤمن مهند جاسم540218

2بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرسفيان راكان محمد525948

3بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراكرم بدران عصمت468199

4بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمصطفى فتحي محمد525963

5بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكررضوان سمير طه241109

6بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرفراس علي فتحي240904

7بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكريزن مازن مال هللا240847

8بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرابراهيم محمد نوري525959

9بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعبدالرحمن انمار ادريس494569

10بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمهند شاكر سليمان240792

11بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرفراس جمعة احمد430324

12بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد سليمان طه435250

13بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرحازم اكرم نوري494065

14بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعبدهللا قاسم يحنر430482

15بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد نشات محمد525960

16بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعماد علي فتحي310450

17بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعمر طالل احمد430313

18بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعلي احسان عبدالرحمن468202

19بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمروان محمدصالح محمود241095

20بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمود احمد محمود310453

21بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكروثاب محمد عزيز310472

22بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكروافر زهير شيت435183

23بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراحمد مرعي حسن546539

24بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعمار شكر سعدهللا525973

25بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراحمد رافع حسن310484

26بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعمر طيف محمد430360

27بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرانور صباح فياض310465

28بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعمر سليمان طه483225

29بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد مهدي صالح434890

ى باسم محمد538467 30بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرامير

31بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد شاكر سليمان240775

32بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكركرم سعد طه435132

33بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعلي مجيب هاشم430331

34بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرمحمد سعد خضى310489

35بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعلي منذر محمدعلي525976

36بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعبدهللا فراس عبدالرزاق496691

37بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرابراهيم رمزي ابراهيم241027

38بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرطيف علي رجب483222



39دبلومصالح الدين81346نينوىذكرمصطفى طلب محمود540334

40دبلومصالح الدين81346نينوىذكرطارق زياد نعمت540221

41دبلومصالح الدين81346نينوىذكرمصطفى محمد نوري525981

42دبلومصالح الدين81346نينوىذكرعبدالرحمن محمد يونس525979

43دبلومصالح الدين81346نينوىذكرعبيدة عبدالمنعم عاشج240816

44دبلومصالح الدين81346نينوىذكرزيد اياد نعمت500484

ى طه حمدون540485 45دبلومصالح الدين81346نينوىذكرحسير

46دبلومصالح الدين81346نينوىذكرسيف احسان عبدالرحمن310454

47دبلومصالح الدين81346نينوىذكرليث سالم شيت435225

48دبلومصالح الدين81346نينوىذكرعمر رافع ادريس241072

49إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبدهللا علي عامر540183

ى483230 50إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعمر مظفر حسير

51إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرطيف حسام ابراهيم502193

52إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعمر حازم محمد498730

53إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرقاسم ازهر قاسم482701

54إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمود موفق صديق554915

55إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمد لقاء يونس468217

56إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبدهللا رافع حسن310486

57إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمد بشار عبدالستار546527

ى مهدي صالح435107 58إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرحسير

ي احمد غانم435214 59إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرانر

60إعداديةصالح الدين81346نينوىذكراحمد ازهر قاسم240823

61إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمصطفى مثنى محمدطيب468225

62إعداديةصالح الدين81346نينوىذكراحمد بسام ذنون310474

63إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمد سنان فوزي496898

64إعداديةصالح الدين81346نينوىذكربدران علي ثامر497020

65إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرسلطان عبدهللا فتحي494864

66إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمود نمير حميد468196

67إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبدالوهاب محمد عبدالوهاب435207

68إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرحسن عمار ابراهيم468194

69إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبيدة سنان فوزي540272

70إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرالحسن علي سليمان483224

71إعداديةصالح الدين81346نينوىذكراحمد مثنى عبد الرزاق491880

72إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرسيف حسام ابراهيم468203

73إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمصطفى مهند عزيز540175

74إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبدالحميد طه عبدالحميد540185

75إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعلي حسام جمعه431038

76إعداديةصالح الدين81346نينوىذكراحمد ثامر احمد525972

77إعداديةصالح الدين81346نينوىذكررضوان وضاح عباس468230

78إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمروان مازن ماالهلل430434

79إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمروان محمد وليد546532

80إعداديةصالح الدين81346نينوىذكراياد وضاح عباس468220

81إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمد طيف محمد430373

ى482709 82إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرزياد طارق حسير

83إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمد عبدالقادر ذنون534940

84إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعمر صالح عباس484170

85إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعلي فائز عزت468237

86إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبدهللا غسان وعدهللا468190

87إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعمر احمد ادريس525479

88إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمد ثائر علي541113



89إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعلي سليمان طه483220

90إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرابراهيم مازن ابراهيم546529

91إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمصطفى عمر محمود546522

92إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمصطفى سليمان طه541139

93إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرحسن جمال عبداالله492048

94إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرحسان ثابت احسان494284

95إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرابراهيم نبيل حميد482705

96إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعلي هيثم حازم494547

97إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمد وليد سالم482716

98إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمود محمد حازم494125

99إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرلؤي فائز غانم540306

100إعداديةصالح الدين81346نينوىذكراحمد رافع محمد546534

101إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمؤيدالرحمن مهند جاسم540219

102إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبيدة عبدالسالم طه494908

103إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبدالحكيم عبدالوهاب محمود541116

104إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعمر سعد وعدهللا546537

105إعداديةصالح الدين81346نينوىذكركرم منهل عبدالمنعم435114

106إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرمحمود زهير علي525977

107إعداديةصالح الدين81346نينوىذكريزن سعد وعدهللا546536

108إعداديةصالح الدين81346نينوىذكرعبدالرحمن وليد غازي468239

109بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعمار عبداالله حميد540212

110بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكروليد غازي ابراهيم240952

111بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرعمر سالم دحام240830

112بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكرصفوان محمد قاسم540344

ف عصام هاشم494754 113بكالوريوسصالح الدين81346نينوىذكراشر

ي عبدالرحمن310458 114دبلومصالح الدين81346نينوىذكرضياءالدين خير

115دبلومصالح الدين81346نينوىذكرعمار حسيب ذنون240917

116دبلومصالح الدين81346نينوىذكرعبدهللا يونس عبدهللا240929

1بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىصبا محمود عبداللطيف526188

2بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىاسماء صالح زبار525958

3بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىامنة سعد عبدالفتاح494870

ى526116 4بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىهبة الياس حسير

5بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىرغد جاسم محمد525946

6دبلومصالح الدين81346نينوىأننىشيماء عصام هاشم540425

7دبلومصالح الدين81346نينوىأننىندى جمال محمدنجيب494861

8دبلومصالح الدين81346نينوىأننىرحمة عبدالكريم محمد538491

9دبلومصالح الدين81346نينوىأننىزينة عصام هاشم496861

10دبلومصالح الدين81346نينوىأننىمروة عصام هاشم496556

11إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىغفران سعد يوسف468243

1بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىرنا قيس ابراهيم310491

2بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىخولة جمال فتحي310503

3بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىازهار حامد تاية540234

4بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىكلثوم فاضل عباس525965

ي عبدالرحمن310493 5بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىاسماء خير

6بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىفادية رضوان فتاح389472

7بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىنور محمد عبدهللا435235

8بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىدعاء موفق احمد494029

9بكالوريوسصالح الدين81346نينوىأننىرشا فائز عزت434881

10إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىزينب موفق ذنون434887

11إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىيمان سنان فوزي500487



ى483231 12إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىفرح مظفر حسير

ى483229 13إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىمروه مظفر حسير

14إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىنورالهدى عصام حازم310501

ى483228 15إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىزينب مظفر حسير

ى494677 16إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىلينا ياش ياسير

17إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىنور عبدالمنعم عاشج241120

18إعداديةصالح الدين81346نينوىأننىايه محفوظ طه483227

ى جرجيس داؤد310495 19دبلومصالح الدين81346نينوىأننىاسير

1بكالوريوسالنض71347نينوىذكربشار يونس محمد388507

2بكالوريوسالنض71347نينوىذكرعلي سامي نوري466964

3بكالوريوسالنض71347نينوىذكرطاهر ادريس طاهر503735

4بكالوريوسالنض71347نينوىذكرليث يحنر قاسم388537

5بكالوريوسالنض71347نينوىذكروسام زهير عبدالقادر466961

ي حسن388519
 
ى شوق 6بكالوريوسالنض71347نينوىذكرحسير

ى466949 7بكالوريوسالنض71347نينوىذكرنوار علي حسير

8بكالوريوسالنض71347نينوىذكرعبدهللا اديب محمد553383

9بكالوريوسالنض71347نينوىذكرعمر محمدطاهر عبدهللا158681

10دبلومالنض71347نينوىذكرعبدالرزاق فاضل حمودي503734

11دبلومالنض71347نينوىذكراحمد عبدالهادي مصطفى158671

12دبلومالنض71347نينوىذكرايمن علي سعيد520353

13دبلومالنض71347نينوىذكرغزوان ابراهيم محمد388527

14دبلومالنض71347نينوىذكرزكريا احمد غازي466956

15دبلومالنض71347نينوىذكربهاء طالل عبدالرحمن466945

16دبلومالنض71347نينوىذكرشامل محمد محمود520354

17دبلومالنض71347نينوىذكرعلي احمد عبدهللا466049

18إعداديةالنض71347نينوىذكربتار زكي محمود466959

1بكالوريوسالنض71347نينوىذكرعمر محمود علي388361

2بكالوريوسالنض71347نينوىذكركرم ثائر ابراهيم466983

3بكالوريوسالنض71347نينوىذكرقبس رياض خليل388335

ى388311 4بكالوريوسالنض71347نينوىذكرانمار علي حسير

5بكالوريوسالنض71347نينوىذكراحمد ايمن رشدي466981

6بكالوريوسالنض71347نينوىذكرمحمد داود احمد543689

7بكالوريوسالنض71347نينوىذكرعبدهللا محمد احمد388450

8بكالوريوسالنض71347نينوىذكرعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا484226

9بكالوريوسالنض71347نينوىذكرمصطفى خوام دحام558233

10بكالوريوسالنض71347نينوىذكرحيدر احمد درويش466938

11بكالوريوسالنض71347نينوىذكرزيد مروان طه504052

12بكالوريوسالنض71347نينوىذكراحمد نضال حميد158621

13بكالوريوسالنض71347نينوىذكرسيف عزام اسماعيل388354

14بكالوريوسالنض71347نينوىذكرمحمد خزعل مزعل520352

15بكالوريوسالنض71347نينوىذكرمؤنس سعد صالح158606

16بكالوريوسالنض71347نينوىذكرمعاذ محمود طه538023

17بكالوريوسالنض71347نينوىذكرحمزة اثير سعدهللا158594

18دبلومالنض71347نينوىذكرمحمد هيثم عبدالرزاق158563

19دبلومالنض71347نينوىذكرعالءالدين يونس اسماعيل520349

20دبلومالنض71347نينوىذكرحمزة احمد درويش466937

21دبلومالنض71347نينوىذكرحذيفة رعد عبدالرزاق504016

22دبلومالنض71347نينوىذكرسالم معاوية محمد520351

23دبلومالنض71347نينوىذكرعبدهللا اياد محمود466992

24دبلومالنض71347نينوىذكريونس اسماعيل عواد493425



25دبلومالنض71347نينوىذكرمحمد عبدهللا مجيد520346

26دبلومالنض71347نينوىذكرمحمد عامر معيوف388388

ي داود158580
27إعداديةالنض71347نينوىذكرسعود هانى

28إعداديةالنض71347نينوىذكرمؤمن صفوان جرجيس484216

29إعداديةالنض71347نينوىذكرمشعان صالح جبيل158535

30إعداديةالنض71347نينوىذكراحمد محمد مولود466939

31إعداديةالنض71347نينوىذكربالل فؤاد محمود525815

32إعداديةالنض71347نينوىذكرعبدالوهاب محمد عبدالوهاب543687

ى مثنى محمد526130 33إعداديةالنض71347نينوىذكرحسير

34إعداديةالنض71347نينوىذكرحكم اسماعيل عبد388317

35إعداديةالنض71347نينوىذكرحذيفة مروان ذنون484219

36إعداديةالنض71347نينوىذكرعبدالرحمن طالل عبدالرحمن388377

37إعداديةالنض71347نينوىذكرعلي مروان ذنون540915

38إعداديةالنض71347نينوىذكرنعمان محمدبشير احمد466988

39إعداديةالنض71347نينوىذكرمصطفى عادل احمد466990

40إعداديةالنض71347نينوىذكرعبيدة نمير احمد531444

41إعداديةالنض71347نينوىذكرعبدهللا عبدالستار عبدالجبار531445

42إعداديةالنض71347نينوىذكريونس ميش خليل466987

43إعداديةالنض71347نينوىذكرعبدالرحمن بتار زكي158546

44إعداديةالنض71347نينوىذكراحمد طارق معيوف484224

45إعداديةالنض71347نينوىذكرمحمد اياد داهش158628

ي538401
46إعداديةالنض71347نينوىذكرايهاب احمد نجان 

47إعداديةالنض71347نينوىذكرمحمد رعد خلف484221

48إعداديةالنض71347نينوىذكرعبدالعظيم ادريس طاهر539424

49إعداديةالنض71347نينوىذكركرم حسن سعيد549989

50إعداديةالنض71347نينوىذكرباسم محمد مولود466991

51إعداديةالنض71347نينوىذكرمحمود اياد محمود526129

52إعداديةالنض71347نينوىذكراحمد غزوان ابراهيم520348

53بكالوريوسالنض71347نينوىذكرانور يسن طه388407

54دبلومالنض71347نينوىذكرماهر احمد يونس388368

55إعداديةالنض71347نينوىذكرفهىمي صباح الدين فريد388323

ى ذنون محمود466951 1بكالوريوسالنض71347نينوىأننىبشر

رواء محمود علي520357
2بكالوريوسالنض71347نينوىأننى

3بكالوريوسالنض71347نينوىأننىزينب محمدطاهر عبدهللا388560

4بكالوريوسالنض71347نينوىأننىنور نزار ذنون543683

5دبلومالنض71347نينوىأننىيشى سعيد محمد علي504019

ايمان محسن محمد علي520356
6دبلومالنض71347نينوىأننى

ميادة محمدزكي عبدهللا388580
7دبلومالنض71347نينوىأننى

8دبلومالنض71347نينوىأننىزينب سمير داهش388554

9دبلومالنض71347نينوىأننىدعاء سمير داهش484206

10إعداديةالنض71347نينوىأننىافراح احمد داود466953

1بكالوريوسالنض71347نينوىأننىايمان رياض يونس549968

2بكالوريوسالنض71347نينوىأننىسحر عبدالحكيم شاكر484208

3بكالوريوسالنض71347نينوىأننىشيماء نذير محمود520345

4بكالوريوسالنض71347نينوىأننىهدى اكرم سالم466968

5بكالوريوسالنض71347نينوىأننىزينب اسماعيل محمد543685

6بكالوريوسالنض71347نينوىأننىنور اسماعيل محمد520341

7بكالوريوسالنض71347نينوىأننىداليا عبدهللا جمال388459

8بكالوريوسالنض71347نينوىأننىسيماء مثنى محمدصالح466973

ي علي158631
9بكالوريوسالنض71347نينوىأننىسيماء هانى



10بكالوريوسالنض71347نينوىأننىجنان سعد عبدالرزاق494901

11بكالوريوسالنض71347نينوىأننىنجاة محمد ابراهيم520343

ي علي158657
12دبلومالنض71347نينوىأننىشهباء هانى

ي شيت538024
13دبلومالنض71347نينوىأننىزينب هانى

14دبلومالنض71347نينوىأننىرشا عبدهللا فتحي520342

15دبلومالنض71347نينوىأننىعفراء طالل عبدالرحمن388437

16دبلومالنض71347نينوىأننىرضاء طالل عبدالرحمن388432

17إعداديةالنض71347نينوىأننىرسل عبدالباري يونس388498

18إعداديةالنض71347نينوىأننىهاجر محمدرفعت عبدهللا466976

19إعداديةالنض71347نينوىأننىدانية مثنى محمدصالح466970

20إعداديةالنض71347نينوىأننىزيان محمد مولود466943

21إعداديةالنض71347نينوىأننىزينب محمود ادريس388486

ي علي466944
22إعداديةالنض71347نينوىأننىجلوس هانى

23إعداديةالنض71347نينوىأننىبيداء محمد الياس466977

24إعداديةالنض71347نينوىأننىزهراء نشات احمد158564

رشا علي سامي158668
25إعداديةالنض71347نينوىأننى

26إعداديةالنض71347نينوىأننىوسن رياض محمود541133

27إعداديةالنض71347نينوىأننىبراء محمدرفعت عبدهللا466975

28إعداديةالنض71347نينوىأننىلينة جمال احمد466980

29إعداديةالنض71347نينوىأننىنور جمال احمد484213

30بكالوريوسالنض71347نينوىأننىنوارة يسن طه158595

31بكالوريوسالنض71347نينوىأننىاكرام هاشم يحنر466942

32إعداديةالنض71347نينوىأننىهويدة حامد داؤد541137

ى طه538021 33إعداديةالنض71347نينوىأننىمريم ياسير

34إعداديةالنض71347نينوىأننىخالدة احمد يونس158617

35إعداديةالنض71347نينوىأننىرونق عبدالجبار عبدالرزاق466978

1ماجستيرالمنصور61348نينوىذكراحمد جهاد جمعة268439

2ماجستيرالمنصور61348نينوىذكراسامة جاسم محمد481124

3بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرنشوان ايوب رشيد492410

4بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرياش سالم احمد494821

5بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرفتحي مجذاب عبدهللا268427

6بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعمر فيصل عبدهللا540830

ى حميد268367 7بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكروليد ياسير

8بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرلؤي كمال اوراها268216

9بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرثائر نزار وعدهللا268469

10بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعبدهللا جمعة حسن268227

11بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكربشير عبدهللا محمد268224

12بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراثير حسن حمه رحيم268431

13بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد شعبان خضى556564

14بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد عزالدين ابراهيم268434

15بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعمر ضياء محمدصالح494825

16بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد ذنون عيدان483164

17بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمعاذ ناظم شيت481082

18بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد طليع جاسم268415

19بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكررمضان عواد احمد481120

20بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد صالح عباس481131

21بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمصطفى عبدالمحسن محمود518036

ي425199 22بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد مصلح حاجر

23بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكررضوان علي احمد225953

24بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد خميس خلف425028



25دبلومالمنصور61348نينوىذكرتركي ذنون يونس268443

26دبلومالمنصور61348نينوىذكرعمر قاسم محمود556561

27دبلومالمنصور61348نينوىذكربالل محمد محمود268466

28دبلومالمنصور61348نينوىذكرمازن ابراهيم صالح494359

29دبلومالمنصور61348نينوىذكرصالح مصطفى فتحي268361

30دبلومالمنصور61348نينوىذكرصالح صبحي عباس268436

31دبلومالمنصور61348نينوىذكرعمر محمد اخضير481128

32دبلومالمنصور61348نينوىذكرايهاب نواف صابر268370

33دبلومالمنصور61348نينوىذكركمال اكرم محمود517937

ف جاسم محمد481084 34دبلومالمنصور61348نينوىذكراشر

35دبلومالمنصور61348نينوىذكررافع هاشم فرحان517895

36دبلومالمنصور61348نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا518033

37دبلومالمنصور61348نينوىذكراحمد عبدالحميد موس558485

38دبلومالمنصور61348نينوىذكرعالء صالح هادي481087

ى268463 39دبلومالمنصور61348نينوىذكركرم عدنان ياسير

ى سليمان558484 40دبلومالمنصور61348نينوىذكروعد ياسير

41دبلومالمنصور61348نينوىذكرضياء صالح هادي481078

ى549964 42دبلومالمنصور61348نينوىذكررائد هاشم حسير

43دبلومالمنصور61348نينوىذكرعالء انور حميد268409

44دبلومالمنصور61348نينوىذكرغانم محسن حسن268417

45دبلومالمنصور61348نينوىذكرعبدالستار محمد رمضان268422

46دبلومالمنصور61348نينوىذكرعالء محمد كمال الدين268210

47دبلومالمنصور61348نينوىذكراحمد محمد احمد482964

48دبلومالمنصور61348نينوىذكرعمار علي محمد225936

49دبلومالمنصور61348نينوىذكرعلي سالم قدوري425076

50دبلومالمنصور61348نينوىذكرمحمد ميش قادر517887

51إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمعمر زهير محمد268364

52إعداديةالمنصور61348نينوىذكرطلب سامي محمود537886

ى481122 ي حسير
53إعداديةالمنصور61348نينوىذكرحسن عونى

54إعداديةالمنصور61348نينوىذكرصالح علي محمد226018

55إعداديةالمنصور61348نينوىذكرفوزان محمد صالح خلف268355

 علي268421
ى 56إعداديةالمنصور61348نينوىذكروعدهللا حسير

57إعداديةالمنصور61348نينوىذكرذنون خليل حسن481086

58إعداديةالمنصور61348نينوىذكرفراس خالد محمود268438

59إعداديةالمنصور61348نينوىذكروعد حسن علي268406

60إعداديةالمنصور61348نينوىذكرسعدي طارق سعدي483621

61إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدالكريم عبدالفتاح عطاهللا414799

62إعداديةالمنصور61348نينوىذكريزن مزاحم عبدالمحسن481076

63إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدالحكيم محمود ابراهيم268426

64إعداديةالمنصور61348نينوىذكريوسف عبدهللا خليل483623

65إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد خضير احمد268430

66إعداديةالمنصور61348نينوىذكريونس عدي دلف525002

ى226230 67إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعالء جماد حسير

1ماجستيرالمنصور61348نينوىذكرمحمد طارق حامد482969

2بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرسعدهللا محمد سعدهللا482968

3بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرلقمان محمد كمال الدين268388

4بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرفراس عبدالكريم جير268363

5بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكريحنر يونس يحنر481107

6بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعمر ابراهيم يونس268450

7بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرفراس يونس يحنر481098



8بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعمر طالل محمود268347

9بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمهند محمد سلطان268344

10بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرنور صباح احمد268384

11بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد رمضان عواد481117

12بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد احمد مصطفى268459

13بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد بازل محمد537906

14بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرهاشم محمد اخضير540792

15بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرصديق احمد صالح504166

16بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد سالم قدوري493534

17بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرشعالن رمضان حميد268368

18بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراسامة محمد كمال268386

19بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد نايف سلطان268273

20بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكررضوان احمد شاكر493198

 علي انهير541245
ى 21بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمدامير

22بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرسامر حازم عبدهللا225975

23بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرشامل فاضل محسن268413

24بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد يونس عواد268282

25بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرماهر يوسف عواد481115

26بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد فرحان ماالهلل268255

ى284078 27بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد وليد حسير

28بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعبدهللا ماجد محمد268420

29بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد نعمان عبد268399

30بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد بشار احمد537897

31بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد ازهر عويد268475

ى557028 32بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد عبدهللا حسير

33بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعبدالرحمن احمد صالح504164

34بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعال محسن محمد268437

35بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد محمود محمد علي268391

36بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكراحمد محمد احمود268376

37بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعلي محسن سليمان226010

38بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمهند صبحي عبدهللا482965

39بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرحيدر فيصل عبدهللا481109

40بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرعمار رعد كمال الدين268455

41بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرمحمد اكرم سعدهللا500345

42بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكروليد خالد محمدعلي268353

43دبلومالمنصور61348نينوىذكرياش طه شهاب268448

44دبلومالمنصور61348نينوىذكرجاسم محمد علي496386

45دبلومالمنصور61348نينوىذكرايمن يونس حامد268472

46دبلومالمنصور61348نينوىذكرسيف خالد شاكر268432

47دبلومالمنصور61348نينوىذكرمحمود سالم قدوري268407

48دبلومالمنصور61348نينوىذكرمحمد عماد جواد268402

49دبلومالمنصور61348نينوىذكراحمد حازم جاسم268453

50دبلومالمنصور61348نينوىذكرريان ياش طه494461

ى268444 51دبلومالمنصور61348نينوىذكررعد غانم ياسير

52دبلومالمنصور61348نينوىذكروعد عبدالمنعم محمد268397

53دبلومالمنصور61348نينوىذكرعمر جهاد جمعة268410

54دبلومالمنصور61348نينوىذكرفراس صبحي شاذل482966

55دبلومالمنصور61348نينوىذكرعبدالباسط ماجد محمد268416

56دبلومالمنصور61348نينوىذكرلقمان انور حميد268279

57دبلومالمنصور61348نينوىذكررامي فرحان مال هللا268468



58دبلومالمنصور61348نينوىذكرمحمد شاكر محمود268271

59دبلومالمنصور61348نينوىذكراحمد سعدالدين محمدبشير268465

60دبلومالمنصور61348نينوىذكرعقبة عبدالنافع يوسف268464

61دبلومالمنصور61348نينوىذكرعمار ياش طه479434

62دبلومالمنصور61348نينوىذكرمهند فارس محمد268411

63دبلومالمنصور61348نينوىذكريونس احمد مصطفى268449

64دبلومالمنصور61348نينوىذكريونس محمود فتحي268374

65دبلومالمنصور61348نينوىذكرعلي طالل محمود268414

66دبلومالمنصور61348نينوىذكرسيف محمد حسن483620

67دبلومالمنصور61348نينوىذكرعبدالرحمن هاشم محمد268429

68دبلومالمنصور61348نينوىذكرحميد محمد هايس483616

69إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمصطفى سالم محمدسعيد268284

70إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد نجم عبدهللا268451

71إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعمر عبدالمنعم محمد557009

72إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد غازي عبد268372

73إعداديةالمنصور61348نينوىذكرطه نكتل طه481090

ى احمد481154 74إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد حسير

75إعداديةالمنصور61348نينوىذكرقيدار وعدهللا حسن268390

76إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمصطفى بازل محمد537890

ى530815 ف محمد حسير 77إعداديةالمنصور61348نينوىذكراشر

ى468115 78إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدهللا احمد حسير

79إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعمار علي عواد268389

80إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمثنى محمود عزيز268446

ي268373
81إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد بشار عبدالغنى

82إعداديةالمنصور61348نينوىذكرصكر عبدالجبار عبدالغفور540565

83إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد عثمان سلطان268350

84إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدالهادي محمد احمد268470

85إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد عثمان سلطان268351

86إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدالسالم حسن محمد268358

ى محمود268445 87إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدالرحمن ياسير

88إعداديةالمنصور61348نينوىذكريوسف علي تومان268405

89إعداديةالمنصور61348نينوىذكرياش غانم مشعل268385

90إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد خليل ابراهيم268362

91إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمصطفى محمد هايس483615

92إعداديةالمنصور61348نينوىذكرسلوان انور حميد268381

93إعداديةالمنصور61348نينوىذكرليث طالل محمد268393

94إعداديةالمنصور61348نينوىذكرثامر قيدار احمد537901

95إعداديةالمنصور61348نينوىذكرابراهيم نزار ابراهيم537899

96إعداديةالمنصور61348نينوىذكررعد عبدهللا طه530890

97إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد عبدالرحمن عباس537895

98إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد مصطفى شهاب268467

99إعداديةالمنصور61348نينوىذكراسامه عبدالجواد يونس268435

100إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعمر علي تومان268457

101إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمصطفى طلب سامي268246

102إعداديةالمنصور61348نينوىذكرسيف الدين ماجد محمد268425

103إعداديةالمنصور61348نينوىذكرفهد فائز محمد530805

104إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعدي كمال اوراها268452

105إعداديةالمنصور61348نينوىذكريحنر كمال اكرم268341

106إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد حازم عبدالحافظ483165

107إعداديةالمنصور61348نينوىذكرشمد احمد محمود481110



108إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمود شاج محمد530800

109إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدالرزاق عبدالكريم احمد225998

110إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعامر قيدار احمد537900

ى ناض518043 111إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد حسير

112إعداديةالمنصور61348نينوىذكربراء صالح محمود268454

ى فتحي482967 113إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد امير

114إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد علي تومان268447

115إعداديةالمنصور61348نينوىذكروسام انور حميد268474

ى492375 116إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد هاشم حسير

117إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد فارس عبد268395

118إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد اسامة طه268423

119إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعمر محمد حازم268382

120إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعمر بشار يونس268404

121إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدهللا احمد صالح504171

122إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد عبدالباسط عزيز482961

123إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد بدر عالوي268288

124إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمود شكر محمود481111

125إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعبدهللا لقمان عيىس530813

126إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمثنى وعد حسن268289

127إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعلي احمد مصطفى268418

128إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمصطفى محمد احميد537903

ى268356 129إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد نصير ياسير

130إعداديةالمنصور61348نينوىذكرخضى قاسم جاسم482959

131إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد سعدالدين محمدبشير268458

132إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد طه شهاب268456

133إعداديةالمنصور61348نينوىذكريونس علي جاسم537905

ى268394 134بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرصالح محمود حسير

135بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكرسعد حسن علي268250

136بكالوريوسالمنصور61348نينوىذكربشار ذنون عيدان483163

137دبلومالمنصور61348نينوىذكرخالد مشعل جير268359

138دبلومالمنصور61348نينوىذكرصدام بدر حامد268440

ى483613 139دبلومالمنصور61348نينوىذكرياش عبد حسير

140دبلومالمنصور61348نينوىذكرعبدالباسط عزيز مصطفى226001

141دبلومالمنصور61348نينوىذكرفراس عبدالسالم خضى268460

ى مهيدي225964 142دبلومالمنصور61348نينوىذكرمهدي حسير

143إعداديةالمنصور61348نينوىذكرمحمد هاشم يحنر268462

144إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد حسن احمد494413

145إعداديةالمنصور61348نينوىذكرالزم سلطان خلف268392

146إعداديةالمنصور61348نينوىذكرحازم محمد طه268366

147إعداديةالمنصور61348نينوىذكراياد مخلف عواد518152

148إعداديةالمنصور61348نينوىذكرصدام محمد علي537894

149إعداديةالمنصور61348نينوىذكرعمر مشعل جير268461

150إعداديةالمنصور61348نينوىذكراحمد غازي عبد553134

1ماجستيرالمنصور61348نينوىأننىبسمة عواد جاسم483601

2بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىخولة محمود يونس494969

ثامرة محمد مرعي540808
3بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننى

4بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىجنان محمد وطبان494974

ى557015 5بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىرواء عبدهللا حسير

6بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىحال نايف سلطان268403

7بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىاالء سالم محمد526649



8بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىضح محمد نديم268433

9دبلومالمنصور61348نينوىأننىسناد غانم عبد268400

10دبلومالمنصور61348نينوىأننىميادة قيس هاشم268396

زبيدة خالد محمدعلي540292
11دبلومالمنصور61348نينوىأننى

12إعداديةالمنصور61348نينوىأننىمنتىه حازم جاسم268441

1دبلوم عاليالمنصور61348نينوىأننىنعم عبدالغفور مال هللا518025

2بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىرانية احمد يونس226000

3بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىزمن احمد يونس226029

4بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىرشا مؤيد محمود268206

نور علي محمد525457
5بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننى

اطياف مقداد علي495370
6بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننى

ى557022 7بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىرفل عبدهللا حسير

ى556995 8بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىاية عبدهللا حسير

9بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىساجدة نشوان غانم481113

10بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىشهد محمد جاسم268303

11بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىنغم قاسم جاسم268340

12بكالوريوسالمنصور61348نينوىأننىرؤى فارس عبد268326

13دبلومالمنصور61348نينوىأننىتغريد رياض ذنون525080

14دبلومالمنصور61348نينوىأننىرنا صدام محمد483603

15دبلومالمنصور61348نينوىأننىوجناء فرحان مال هللا538517

16دبلومالمنصور61348نينوىأننىزهراء جمهور جعفر268232

17دبلومالمنصور61348نينوىأننىوفاء غانم مشعل268329

18دبلومالمنصور61348نينوىأننىرغد صدام محمد483619

19دبلومالمنصور61348نينوىأننىفائزة غانم يونس540388

20دبلومالمنصور61348نينوىأننىهالة احمد عبيد268237

21دبلومالمنصور61348نينوىأننىضح موفق طابور537896

22إعداديةالمنصور61348نينوىأننىسماح سالم ابراهيم518017

23إعداديةالمنصور61348نينوىأننىمالك محمد خليف225921

24إعداديةالمنصور61348نينوىأننىشى قحطان لقمان537902

25إعداديةالمنصور61348نينوىأننىزهراء سعدالدين محمدبشير268334

26إعداديةالمنصور61348نينوىأننىحوراء سالم قدوري268197

رحمة علي تومان482963
27إعداديةالمنصور61348نينوىأننى

28إعداديةالمنصور61348نينوىأننىافراح رعد حمدون273354

ى268292 29إعداديةالمنصور61348نينوىأننىصفية محمود ياسير

30إعداديةالمنصور61348نينوىأننىاية قحطان لقمان518182

31إعداديةالمنصور61348نينوىأننىامنة الزم سلطان268308

32إعداديةالمنصور61348نينوىأننىصابرين مجذاب عبدهللا482957

33إعداديةالمنصور61348نينوىأننىندى سالم محمد526648

34إعداديةالمنصور61348نينوىأننىافراح نايف سلطان268333

35إعداديةالمنصور61348نينوىأننىشيماء حازم جاسم482956

ى طه241123 1بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرياش ياسير

2بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرماهر عامر شهاب514149

3بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكراحمد عبدالفتاح محمود458681

4بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرعماد جابر عبداللطيف458631

5بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرمحمد صابر حسن241980

6بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرنايف محسن جردو458626

7بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرحارث زهير حامد464663

8بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكربشار انصيف جاسم242121

9بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرادهم محمدعلي ادهام242112

10دبلومباب الجديد61349نينوىذكرنور طالل طاهر514337



ي458638
11دبلومباب الجديد61349نينوىذكراحمد اكرم اردينى

ي458653
12دبلومباب الجديد61349نينوىذكرصدام اكرم اردينى

13دبلومباب الجديد61349نينوىذكرمحمد محمود جرجيس458671

14دبلومباب الجديد61349نينوىذكرعمر مؤيد عزيز241181

15دبلومباب الجديد61349نينوىذكرحارث عبدالقادر سعيد524608

16دبلومباب الجديد61349نينوىذكرحامد زهير حامد464667

17دبلومباب الجديد61349نينوىذكرغزوان عامر عزيز458646

18دبلومباب الجديد61349نينوىذكرمازن موفق محمود464666

19دبلومباب الجديد61349نينوىذكرمحمدصالح عبدالسالم عبدالرحمن458760

20دبلومباب الجديد61349نينوىذكرعبدهللا ماهر سعدي458792

21دبلومباب الجديد61349نينوىذكرمحمد ماهر سعدي458591

22دبلومباب الجديد61349نينوىذكررامي عبدالكريم فتحي496610

23دبلومباب الجديد61349نينوىذكراحمد عبدهللا عمر494814

24إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعمر ماهر ثامر458666

25إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرمحمد علي مطر241149

1ماجستيرباب الجديد61349نينوىذكراحمد خزعل سالم464653

ى241320 2دبلوم عاليباب الجديد61349نينوىذكرحارث فتحاهلل حسير

3بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرمحمد طالل محمدزكي514322

4بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكراحمد تركي بشير464662

5بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرعلي عبدهللا سعدون458496

6بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرمصطفى عبدالجبار حامد241988

7بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكربركات اياد اسماعيل494679

8بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرعمر منير احمد494347

9بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكريونس عبدالقادر حودة241931

10بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرسفيان عامر شهاب458513

11بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكراياد محمدزكي عبدالرزاق513904

12بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكراحمد قصيد محمد241355

13بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرمصعب عبدهللا رمضان502668

14بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرحكم انور محمد525670

15بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكراثير محمد يحنر458585

16بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرمحمد جودت عزيز514469

17بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرشهاب عامر شهاب514397

18بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرمعن ثامر يونس498265

19بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرنذير غانم سالم458523

20بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكراحمد عمار احمد242041

21بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرعمر ماهر محمدصالح494396

22بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكراحمد وعد عبد495078

23دبلومباب الجديد61349نينوىذكرحمزة عادل سعدون458470

24دبلومباب الجديد61349نينوىذكركرم سالم عبداللطيف494724

25دبلومباب الجديد61349نينوىذكرزيد امير رمضان494055

26دبلومباب الجديد61349نينوىذكرحارث خالد محمد542626

27دبلومباب الجديد61349نينوىذكروناس فارس ادريس491933

28دبلومباب الجديد61349نينوىذكرسعد حازم ابراهيم241306

29دبلومباب الجديد61349نينوىذكرزكي طالل محمدزكي242028

30دبلومباب الجديد61349نينوىذكرعلي الزم عزيز241225

ف سمير محمود458530 31دبلومباب الجديد61349نينوىذكراشر

32دبلومباب الجديد61349نينوىذكرمروان موفق نجم241383

33دبلومباب الجديد61349نينوىذكراحمد سمير محمود458483

34دبلومباب الجديد61349نينوىذكرفهد نبيل عزيز514458

35دبلومباب الجديد61349نينوىذكراحمد باسم اسماعيل494459



36دبلومباب الجديد61349نينوىذكرخباب عبدالمنعم عبدالواحد242008

37دبلومباب الجديد61349نينوىذكرعلي سفيان عبدالهادي514455

38دبلومباب الجديد61349نينوىذكرايمن علي محمد241413

39دبلومباب الجديد61349نينوىذكرعمر سالم فتحاهلل514153

ى احمد464651 40إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرابراهيم حسير

41إعداديةباب الجديد61349نينوىذكركرم هيثم طليع458545

42إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرايمن قصيد محمد458575

43إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعبيدة محمد توفيق241817

44إعداديةباب الجديد61349نينوىذكروسيم احمد علي241715

ى احمد464656  حسير
45إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرمصطفى

46إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرمحمد ميش سالم540983

47إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرحسن اياد حسن464658

48إعداديةباب الجديد61349نينوىذكراوس احمد علي494028

49إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرحارث بسام شحان241683

50إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرمحمد نوزت احمد526244

51إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرمحمد وليد شهاب464642

52إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعبدالهادي دريد هادي241955

53إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعمر نوزت احمد494460

54إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرطارق زياد سالم464660

55إعداديةباب الجديد61349نينوىذكراحمد علي محمد242036

56إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرمصطفى رائد اسماعيل494682

57إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرمصطفى رياض علي458373

58إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعبدهللا عماد الدين حامد514036

59إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعبدالجبار عماد جابر464643

ى ابراهيم542624 60إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرامير معي 

61إعداديةباب الجديد61349نينوىذكريوسف عبدالسالم عبدالرحمن464645

62إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم464657

63إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرمحمد يحنر ادريس458567

64إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا سعدون464644

65إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعلي مروان محمد494389

66إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرعالء حميد خضى241241

67إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرطه اياد اسماعيل520773

68بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرهه زار حميد مجيد523758

69بكالوريوسباب الجديد61349نينوىذكرخالد حازم ابراهيم241367

70دبلومباب الجديد61349نينوىذكراحمد عبداللطيف خضير464654

71دبلومباب الجديد61349نينوىذكرنشوان حازم عزيز513885

72دبلومباب الجديد61349نينوىذكراحمد الياس يونس241474

73إعداديةباب الجديد61349نينوىذكرابراهيم حازم ابراهيم242049

1بكالوريوسباب الجديد61349نينوىأننىيشى فخري مجيد458600

2بكالوريوسباب الجديد61349نينوىأننىسحر ابراهيم قاسم458609

بان صالح علي241127
3بكالوريوسباب الجديد61349نينوىأننى

4بكالوريوسباب الجديد61349نينوىأننىبيداء طه حمودي241202

5دبلومباب الجديد61349نينوىأننىرائدة عبدالرحمن جارهللا242137

6دبلومباب الجديد61349نينوىأننىفادية رافع محمد523757

1بكالوريوسباب الجديد61349نينوىأننىغريبه رسول مدو242059

2بكالوريوسباب الجديد61349نينوىأننىاشاء ماهر ثامر458446

3بكالوريوسباب الجديد61349نينوىأننىرغد ماالهلل جاسم458395

4بكالوريوسباب الجديد61349نينوىأننىمثائل سعد سلطان241767

5دبلومباب الجديد61349نينوىأننىفرح طالل طه242086

6دبلومباب الجديد61349نينوىأننىمنال هاشم عباس242072



7دبلومباب الجديد61349نينوىأننىكةزال رسول مدو241946

8دبلومباب الجديد61349نينوىأننىصفا عبدالسالم عبدالرحمن526100

9دبلومباب الجديد61349نينوىأننىسوسن اسعد كريم458460

10دبلومباب الجديد61349نينوىأننىبيداء شهاب احمد242097

11دبلومباب الجديد61349نينوىأننىبراء عبدهللا رمضان538452

12إعداديةباب الجديد61349نينوىأننىسارة محمد صابر513979

 تركي بشير513924
13إعداديةباب الجديد61349نينوىأننىمنى

14إعداديةباب الجديد61349نينوىأننىشهد بشار سالم241480

15إعداديةباب الجديد61349نينوىأننىافنان عماد جابر464649

16إعداديةباب الجديد61349نينوىأننىانفال محفوظ محمد حسن464646

17إعداديةباب الجديد61349نينوىأننىمنار اياد ناصح458429

ي عبدهللا241614 18إعداديةباب الجديد61349نينوىأننىصبا خير

1ماجستيروادي حجر61350نينوىذكرعمر سعد محمدعلي558483

2بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمد عصام عايد478521

3بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعلي ذنون يونس214819

4بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمود شاكر محمد494797

5بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرنشوان حلىمي مهدي478502

6بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرالوليد خالد محمود496371

7بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعبدالرحمن سالم عبدالرزاق214885

8بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمروان عبدالفتاح حامد503939

9بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعبدالرحمن عدنان عبدالسالم478531

10بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعمر عامر شكر478553

11بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعبدهللا سهيل محمد517689

12بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمود ماهر محمود478546

13بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرحامد خلف فرج494818

14بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكروليد حازم محمد494806

15بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمد راسم محمد214988

16بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمد فائز هاشم558298

17بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكراحمد هاشم سعيد215113

ى يعقوب214965 18بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرسعد حسير

ى517738 19بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرفؤاد رعد حسير

20بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكربسام شبلي عبدهللا214868

ى214784 21بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمد سمير حسير

22دبلوموادي حجر61350نينوىذكرصهيب عبدهللا حسن537910

ى525537 23دبلوموادي حجر61350نينوىذكراوهام طه ياسير

24دبلوموادي حجر61350نينوىذكرمشير زينل ايوب517717

25دبلوموادي حجر61350نينوىذكرنبهان فاضل شيت215104

26دبلوموادي حجر61350نينوىذكرعمر سالم نافع478508

27دبلوموادي حجر61350نينوىذكرمحمود سالم نافع478524

ى478511 28دبلوموادي حجر61350نينوىذكرسهيل ابراهيم حسير

ي احمد حمش540204
29إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرهانى

30إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمضى حامد عبد537912

31إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد مدحت حازم احمد مدحت517684

32إعداديةوادي حجر61350نينوىذكركنان وعد محمد478516

33إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرسالم علي سالم549809

1ماجستيروادي حجر61350نينوىذكرعزيز فرحان عزيز478156

2بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكراحمد ادريس احمد214604

3بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمد نجيب شاكر482577

4بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرفائق صالح عبدالقادر214470

ى483650 5بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرسفيان ابراهيم حسير



ى483652 6بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعثمان ابراهيم حسير

7بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرهشام ابراهيم فتحي517830

8بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمد فؤاد سالم478444

9بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرحسام اسماعيل عبدهللا482570

10بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحب محمد عدنان214615

11بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرحكم ثائر ابراهيم478138

12بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمصطفى مؤيد فتحي214498

13بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعالء مؤيد عبد215060

14بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمثنى ادريس احمد214644

15بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعمر فهد عبدالمجيد214487

16بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمحمد فهد عبدالمجيد214447

17بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرحميدي ظاهر نواف478111

18بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرعماد عبدالغالي سعيد478162

19بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكريوسف حامد صالح214951

20بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرمهند احمد رجب215047

21بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرخليل حامد صالح214583

22بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكراوس احمد دريد517838

23بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكراحمد ذياب محمد214773

24بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرفهد مشعان عبدالمجيد493018

25بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرميش رياض يونس549857

26بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرطارق هاشم نجرس482588

27بكالوريوسوادي حجر61350نينوىذكرفياض شعالن محمد478089

28دبلوموادي حجر61350نينوىذكرمروان موفق طابور520432

29دبلوموادي حجر61350نينوىذكربالل اكرم غائب517851

30دبلوموادي حجر61350نينوىذكركرم شاكر سليمان482698

31دبلوموادي حجر61350نينوىذكرنادر ابراهيم عبدهللا478152

32دبلوموادي حجر61350نينوىذكراحمد خالد شيت215112

33دبلوموادي حجر61350نينوىذكرامير مشير زينل517844

34دبلوموادي حجر61350نينوىذكرمهيمن ميش عزت494378

35إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعبدهللا محمد نزار494985

36إعداديةوادي حجر61350نينوىذكركرم مؤيد فتحي531083

37إعداديةوادي حجر61350نينوىذكريوسف عبدالستار الياس308692

38إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمهند عماد ابراهيم531093

39إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمصطفى ياش محي الدين495015

ى214671 40إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد فوزي ياسير

41إعداديةوادي حجر61350نينوىذكروسام عبدالسالم علي540266

42إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرخلدون سهيل عبدالجواد495004

43إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرازهر صباح محمد214695

44إعداديةوادي حجر61350نينوىذكريونس طه خضى494715

45إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد سعيد احمد530885

46إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعبدالرحمن سهيل عبدالجواد483654

47إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرانس جاسم محمد554464

48إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعبدهللا مؤيد فتحي531092

49إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمصطفى سعد عزت483647

50إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد بركات غانم478114

51إعداديةوادي حجر61350نينوىذكريونس عناد شحاذة531088

52إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد صباح محمد478451

53إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد صالح خضير494727

54إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد فارس سالم215066

55إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعلي صالح عبدالقادر531090



56إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمؤمن سعد عزت530884

57إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعمر طه حميد537914

58إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرابراهيم امجد يونس531089

59إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرهذال علي سالم549794

60إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرسعود مساعد فتحي214513

61إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمصطفى احمد عبدالقادر531086

62إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعبدالرحمن صباح محمد482583

63إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرنورس عبدالسالم علي540264

64إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمحمد صفوان سالم494987

65إعداديةوادي حجر61350نينوىذكريوسف نشوان مالو478129

66إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرحذيفة خالد عبدالسالم494726

67إعداديةوادي حجر61350نينوىذكريونس احمد طه214971

68إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد محمد نزار494984

69إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرحاتم حسن علي214808

70إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرحسن احمد حميد494725

71إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعمر قحطان شكر536411

72إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمحمود شاكر محمود541278

73إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرهذال محمود علي530882

74إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمحمد عدنان عبدالجبار517860

75إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعالء عبدالعزيز طلب478133

76إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد عمار ممدوح530886

ى530883 ى ابراهيم حسير 77إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرحسير

78إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمحمد صباح خلف549844

79إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمحمد رعد محمد530880

80إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمحمد زياد ذنون530876

ي482552
81إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرسيف فواز عبدالغنى

82إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعلي زياد غانم556580

83إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرحمزة علي يونس214852

ي540267
84إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد قيدار عبدالغنى

85إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمصطفى احمد هاشم478136

86إعداديةوادي حجر61350نينوىذكريوسف محمد يونس482591

87إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعبدهللا مروان شوكت531096

88إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمصطفى محمد خليل494702

89إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد رعد محمد537911

90إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرحسن غيث امجد483655

91إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرزكريا ياش محي الدين494713

92إعداديةوادي حجر61350نينوىذكراحمد نجم صالح482594

93إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرسيف فائز ايوب531081

94إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمهند ماالهلل احمد478147

95إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرعبدهللا حمزة علي215030

96إعداديةوادي حجر61350نينوىذكرمحمود طارق حياوي215101

1بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىهند مظفر عارف517744

2بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىزينة ماالهلل جاسم478567

3بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىنادية خلف سليمان215020

الدين سلطان478557 4دبلوموادي حجر61350نينوىأننىريا خير

5دبلوموادي حجر61350نينوىأننىسلىم علي محمد557577

6دبلوموادي حجر61350نينوىأننىهبة موفق محمد478561

7دبلوموادي حجر61350نينوىأننىشيماء قيس قاسم491039

8إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىسلىم مال هللا حمودي215085

ى يونس عبدهللا478454 1بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىحنير



2بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىزهراء يونس عبدهللا478472

3بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىاصيل عبدالرحمن سالم214540

4بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىجنة فراس مؤيد551047

5بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىصبا يونس ابراهيم478493

ى محمد499942 6بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىغادة حسير

ى494709 دالل علي حسير
7بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننى

8بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىريم ثائر فانوس215095

9بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىنبا زاهر محمود214417

10بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىوالء محمود سلطان478481

11بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىرحمة عصام يونس214439

12بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىهبة خالد عبدالوحيد492995

13دبلوموادي حجر61350نينوىأننىظفر مظفر يونس525534

14دبلوموادي حجر61350نينوىأننىهديل ماجد سالم494404

ندى ابراهيم محمدعلي215126
15دبلوموادي حجر61350نينوىأننى

16إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىوسن باسم محمد482546

17إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىرحمة هاشم سعيد214553

18إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىزهراء يحنر محمد526101

ى214565 19إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىريم فوزي ياسير

20إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىنشوان موفق طابور520430

21إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىامنة عبدالرحمن سالم482573

22إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىتف  يونس ذنون517863

23إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىزينب مثنى سليمان549782

24إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىحنان باسم محمد482592

25إعداديةوادي حجر61350نينوىأننىزبيدة احمد حازم500610

26بكالوريوسوادي حجر61350نينوىأننىزهراء خليل عبود494831

ي تمام61351نينوىذكرمصطفى موفق جرجيس499878 1بكالوريوسانر

 علي سعيد443479
ي تمام61351نينوىذكرمثنى 2بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرليث سالم جاسم446317 3بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرقضي عبدالرحيم داود446306 4بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرمروان فاروق يونس526559 5بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرفراس رافع محمد443344 6بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكروعد حازم محمدصالح517679 7بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرمنهل عامر عكله222793 8بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرمازن عبدالجبار عبدالرحمن526549 9بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرعلي فارس محمدسامي223847 10بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكررائد محمدعلي عبدهللا495273 11بكالوريوسانر

ى494402 ي تمام61351نينوىذكرطه علي حسير 12بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكراحمد ادريس ماالهلل504088 13دبلومانر

ى سليمان540609 ي تمام61351نينوىذكريوسف ياسير 14دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد حكمت محمود558209 15دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمود ناظم محمد222766 16دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد عبدهللا محمود443340 17دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرليث عبدالمنعم حامد443490 18دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكراحمد عبدالجبار عبدالرحمن526545 19دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرهمام وافر حمزة446292 20دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد عبدالقادر احمد517674 21إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكركرم عبدالجبار عبدالرحمن537973 22إعداديةانر

ي معاد محمد494356 ي تمام61351نينوىذكرانر 1ماجستيرانر

ي تمام61351نينوىذكرعلي حازم جاسم443416 2بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمود عاكف حميد443352 3بكالوريوسانر



ي222992
ي تمام61351نينوىذكراحمد ماجد عبدالغنى 4بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرطه محمود خليل222999 5بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرابراهيم محمد فارس زهير540569 6بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرعبدهللا محمد فارس زهير540568 7بكالوريوسانر

ى عامر محمد222981 ي تمام61351نينوىذكرياسير 8بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرزكريا حازم محمد446301 9بكالوريوسانر

 علي446324
ي تمام61351نينوىذكرتف  مثنى 10بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد عاكف حميد443392 11بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرساهر شكر محمود492933 12بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكركرم بشار حامد538398 13بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكراحمد فارس جرجيس492157 14بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرارقم معاد محمد494355 15بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرايهاب وافر حمزة443368 16بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرمؤمن عثمان شهاب222955 17دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكريونس عبدالرزاق فاضل525863 18دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد موفق جرجيس492152 19دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد سامي محمود517449 20دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمهند عاكف حميد443384 21دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد عبدالرزاق فاضل525842 22دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرعدنان عبدالرحمن مرعي517437 23دبلومانر

ى525652 ي تمام61351نينوىذكرمحمد سالم ياسير 24دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرعلي اياد عبدالمجيد222975 25دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكراياد اسماعيل ابراهيم517621 26دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرفراس فيصل يوسف554375 27دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرليث غانم ادريس499760 28دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرحسن سالم حسن222723 29دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرعثمان سمير قنير540282 30إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعلي محفوظ محمد537923 31إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعلي عبدالرافع علي494225 32إعداديةانر

ى عبدالمحسن مصطفى443403 ي تمام61351نينوىذكرحسير 33إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعبيدة رافع يونس481506 34إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعبدهللا سليمان عبدهللا446300 35إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكراحمد فارس يوسف222946 36إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعبدالرحمن محفوظ طه502141 37إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد كامل ذنون222864 38إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد عاطف حميد443470 39إعداديةانر

ى222750 ى محمدنور حسير ي تمام61351نينوىذكرحسير 40إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرحسن محمد صالح احمد443377 41إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرزيد محمد حميد222908 42إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد عبدالقهار عزالدين222925 43إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعلي خضى الياس523637 44إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرابراهيم منهل محمد481510 45إعداديةانر

ي نمير نعيم494178 ي تمام61351نينوىذكرانر 46إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعزيز محمد عزيز446296 47إعداديةانر

ي حازم481505
ي تمام61351نينوىذكرمحمد هانى 48إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكربالل خالد مصطفى222889 49إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعمر كامل ذنون222785 50إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكراحمد سمير جاسم481490 51إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكريوسف بشار شكر477533 52إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعبدالقدوس غازي احمد443465 53إعداديةانر



ي تمام61351نينوىذكرعمر عمار توفيق481485 54إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرمصطفى جياد عبد548453 55إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرابراهيم احمد حامد555810 56إعداديةانر

ي سعدهللا543058
ي تمام61351نينوىذكرعبدهللا هانى 57إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعمر عبدالرافع علي494222 58إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكربهاءالدين نشوان حيدي222896 59إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعالء هيثم احمد446288 60إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعمران مظفر جالل537993 61إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعبدالملك طالل احمد443372 62إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرنوفل اياد عبدالمجيد481486 63إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرعامر احمد مجيد446310 64بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرعمار محمدخليل اسماعيل222963 65بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىذكرجمال سالم محمد443430 66دبلومانر

ي تمام61351نينوىذكرمحمد رحمان احمد548458 67إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرجمال احمد محمد443396 68إعداديةانر

ي تمام61351نينوىذكرحسن علي شمالي481482 69إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىلقاء حكمت جابر517667 1بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىشذى رمزي جاسم517642 2بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىهدى عبداللطيف خضير222801 3بكالوريوسانر

ى حسن محمد492173 ي تمام61351نينوىأننىبشر 4دبلومانر

ي تمام61351نينوىأننىانس احمد يوسف557441 5دبلومانر

ظافره علي عبدالقادر443409
ي تمام61351نينوىأننى 6دبلومانر

ي تمام61351نينوىأننىاسماء عبداللطيف حمودي222873 7دبلومانر

ي تمام61351نينوىأننىوهيبة يوسف احمد500895 8دبلومانر

ي تمام61351نينوىأننىزينب محمد محمود494828 9دبلومانر

ي تمام61351نينوىأننىشذى حامد يحنر481492 10إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىهاجر احمد سلمان491264 11إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىرائدة جاسم محمد222759 1بكالوريوسانر

 علي443363
ى ي تمام61351نينوىأننىشهالء حسير 2بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىضح حافظ جرجيس222667 3بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىدالل ذنون يونس538422 4بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىشى محمدصالح سليمان540391 5بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىدالل عبدالكريم خضى443358 6بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىشهد عبدالجبار حايف547321 7بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىهبة محمود خليل481495 8بكالوريوسانر

ي تمام61351نينوىأننىغفران زهير يونس493128 9دبلومانر

رقية علي عبدالرحيم547322
ي تمام61351نينوىأننى 10إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىرغد سعد يوسف494335 11إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىاشاء احمد مجيد446282 12إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىامنة الزم الياس543059 13إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىمريم بشار شكر477597 14إعداديةانر

سميه علي عبدالرحيم547324
ي تمام61351نينوىأننى 15إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىامنة جمال صالح494318 16إعداديةانر

ى ادريس احمد481499 ي تمام61351نينوىأننىرنير 17إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىرنا مجيد خلف494474 18إعداديةانر

فاطمه علي عبدالرحيم547323
ي تمام61351نينوىأننى 19إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىشهد قاسم حامد481503 20إعداديةانر

ي تمام61351نينوىأننىايالف وافر حمزة446303 21إعداديةانر

رحمة علي يونس286758
ي تمام61351نينوىأننى 22إعداديةانر

ى456099 1ماجستيرالمامون51352نينوىذكررعد احمد ياسير



2ماجستيرالمامون51352نينوىذكررعد عزيز محمد456315

3ماجستيرالمامون51352نينوىذكرعبدالرزاق عواد محمد540913

4بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرجمعة فتحي عبدهللا468338

5بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمحمود عباوي محمود468332

6بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرفارس عبد جاسم468334

7بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرطارق حسن جربوع456353

8بكالوريوسالمامون51352نينوىذكراسماعيل احمد شهاب456206

9بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرخالد محمد رمضان258426

10بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرعالء احمد عطية456214

ى احمد حمود456368 11بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرحسير

12بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرماهر عبدهللا جميل456358

13بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرحازم محمد شيت ابراهيم258787

14بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرشعالن خليل عيدان554427

15بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرخالد محمود عبد258706

16بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرخليل صالح محمود258771

اس محمود صالح468325 17بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرنير

18بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرحمادي سعيد يونس456195

19بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرنكتل علي عزيز526098

20بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرعاكوب محمد عاكوب518418

 علي257969
ى 21بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرعالء حسير

ي531188
22دبلومالمامون51352نينوىذكرفؤاد صبحي كيفى

23دبلومالمامون51352نينوىذكرمحمد محمود عبدهللا456256

24دبلومالمامون51352نينوىذكرعبدالقادر عواد محمد456221

25دبلومالمامون51352نينوىذكرقيس عبد خضى456185

26دبلومالمامون51352نينوىذكرهذال ابراهيم خضى456089

ى257961 27دبلومالمامون51352نينوىذكرعلي محمدصالح ياسير

 علي258476
ى 28دبلومالمامون51352نينوىذكرانيس حسير

29دبلومالمامون51352نينوىذكرصباح حسن محمد258176

30دبلومالمامون51352نينوىذكرعدنان احمد جاسم456150

31دبلومالمامون51352نينوىذكريوسف محمد خضى468340

32دبلومالمامون51352نينوىذكراحمد جعفر فاضل258155

ى خضير482297 33دبلومالمامون51352نينوىذكرضياء حسير

34دبلومالمامون51352نينوىذكرغسان علي صالح518215

35دبلومالمامون51352نينوىذكرمحمد نواف نجم456171

36دبلومالمامون51352نينوىذكرسالم احمد حمود456366

37دبلومالمامون51352نينوىذكراياد محمد طلب258171

38دبلومالمامون51352نينوىذكرسالم قاسم خضى258497

39دبلومالمامون51352نينوىذكرعبدهللا احمد عطية482295

40دبلومالمامون51352نينوىذكرعلي نجم نزال518213

41دبلومالمامون51352نينوىذكراحمد مصطفى احمد518345

42دبلومالمامون51352نينوىذكرمحمد احمد محمود258124

43دبلومالمامون51352نينوىذكرمحمود محسن رشيد456324

ي عبدالهادي عبدالغفور456233 44دبلومالمامون51352نينوىذكرخير

45دبلومالمامون51352نينوىذكرعمر احمد عواد257976

46دبلومالمامون51352نينوىذكرطيف سعدي محمد456302

47دبلومالمامون51352نينوىذكرمهند رمضان صالح456134

48دبلومالمامون51352نينوىذكرنورالدين ابراهيم خضى258523

49دبلومالمامون51352نينوىذكرعبدهللا محمود شكر456336

50دبلومالمامون51352نينوىذكرعبدالستار خلف محمود535209

51دبلومالمامون51352نينوىذكرمؤيد عطاهللا محمد468385



52إعداديةالمامون51352نينوىذكرعبدالجواد سلطان محمد456246

ي محمد سلمان258764 53إعداديةالمامون51352نينوىذكرخير

54إعداديةالمامون51352نينوىذكرحازم احمد محمد468344

ي خضى554432
55إعداديةالمامون51352نينوىذكراحمد راضى

56إعداديةالمامون51352نينوىذكراحمد حامد علي456178

57إعداديةالمامون51352نينوىذكرثامر مطلك حمود540708

58إعداديةالمامون51352نينوىذكراحمد عباوي محمود531185

59إعداديةالمامون51352نينوىذكرعمر عبد احمد456347

60إعداديةالمامون51352نينوىذكرعبدهللا علي حسن456331

ى عبدالقادر518229 1ماجستيرالمامون51352نينوىذكرطه ياسير

2بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمصطفى احمد مصطفى518700

3بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرسيف سعيد يونس468388

4بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرعبدهللا مصطفى رشيد258599

5بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرعدنان حمد ابراهيم456424

6بكالوريوسالمامون51352نينوىذكراحمد عبدالسالم محمد258408

ى258148 7بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمثنى محمد حسير

8بكالوريوسالمامون51352نينوىذكراحمد صبحي فتحي258162

9بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرصالح فاضل حميد258622

10بكالوريوسالمامون51352نينوىذكراحمد عبد خضى541549

11بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمحمد عدنان خلف468390

12بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرصباح خليل ابراهيم518223

ى اديب عبد258508 13بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمعي 

14بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمحمد جاسم محمد258329

15بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرعدنان محمد عبيد518600

16بكالوريوسالمامون51352نينوىذكربنيان محمد عاكوب258530

17بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم518243

18بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرعبدالصمد حمد محمد468366

ي علي451853
ى
19بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرليث الق

20بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمهند بشير عبدهللا538256

21بكالوريوسالمامون51352نينوىذكراحمد محمد عبدهللا258663

22بكالوريوسالمامون51352نينوىذكراحمد سامي عبدالمجيد518634

23بكالوريوسالمامون51352نينوىذكراحمد صبحي محمدصالح258580

24بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرمحمد جاسم محمد538257

ي خالد محمود531165
25دبلومالمامون51352نينوىذكرهانى

ى عبدهللا258636 26دبلومالمامون51352نينوىذكرجهاد حسير

27دبلومالمامون51352نينوىذكركرم معد محمد518235

28دبلومالمامون51352نينوىذكرحميد خليل ابراهيم456411

29دبلومالمامون51352نينوىذكرعبدهللا حسن محمد258486

30دبلومالمامون51352نينوىذكرهشام رمضان صالح258672

ي جمعة518240
31دبلومالمامون51352نينوىذكرمصطفى راضى

32دبلومالمامون51352نينوىذكراحمد خلف محمود258609

33دبلومالمامون51352نينوىذكرعلي صالح ابراهيم451883

34دبلومالمامون51352نينوىذكرسيف سعد محمد456386

35دبلومالمامون51352نينوىذكروسام محمد حمادة468380

ي451890
36دبلومالمامون51352نينوىذكرنشوان صبحي كيضى

37دبلومالمامون51352نينوىذكرمصطفى قاسم خضى541542

38دبلومالمامون51352نينوىذكرعادل وعد صالح518584

ي خضى525104
39دبلومالمامون51352نينوىذكرسعد راضى

40دبلومالمامون51352نينوىذكرمحمود يوسف احمد258546

41دبلومالمامون51352نينوىذكرضياء حمد عزيز526184



42دبلومالمامون51352نينوىذكرمحمد توفيق سلطان397690

43دبلومالمامون51352نينوىذكراحمد جمعة محمد531177

44دبلومالمامون51352نينوىذكربراء مزاحم جمعة518590

45دبلومالمامون51352نينوىذكرعبدهللا سالم عطية258590

46إعداديةالمامون51352نينوىذكربسام عبدهللا رزي    ج468363

47إعداديةالمامون51352نينوىذكروليد خالد حامد468382

48إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمد فياض عبدهللا258746

49إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمد رعد صالح484200

50إعداديةالمامون51352نينوىذكرايمن احمد حسن456443

51إعداديةالمامون51352نينوىذكرعبدالعزيز عمر حمد531173

52إعداديةالمامون51352نينوىذكراحمد عبدالحميد احمد468379

53إعداديةالمامون51352نينوىذكرانس رعد محمد538255

54إعداديةالمامون51352نينوىذكرايهاب علي صالح456432

55إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمد محمود قاسم539803

56إعداديةالمامون51352نينوىذكرعبدهللا خليل ابراهيم531168

57إعداديةالمامون51352نينوىذكربسام صالح ابراهيم456400

58إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمد عمر حمد541532

59إعداديةالمامون51352نينوىذكرايهاب يوسف احمد561615

60إعداديةالمامون51352نينوىذكرعامر محمود حسن468383

61إعداديةالمامون51352نينوىذكرمهند صباح حسن468326

62إعداديةالمامون51352نينوىذكرامير جاسم محمد258682

63إعداديةالمامون51352نينوىذكريوسف فالح صالح451939

64إعداديةالمامون51352نينوىذكرعبدهللا ابراهيم عبدالقادر538251

65إعداديةالمامون51352نينوىذكرعلي سليمان معجون538254

66إعداديةالمامون51352نينوىذكراحمد محمود قاسم557647

67إعداديةالمامون51352نينوىذكرخالد سالم علي494353

68إعداديةالمامون51352نينوىذكررعد شهاب احمد468342

69إعداديةالمامون51352نينوىذكرعمر فالح صالح451895

70إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمد تركي فري    ح468331

71إعداديةالمامون51352نينوىذكرسفيان عبدهللا جميل258461

72إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمد حميد عبدالهادي451874

73إعداديةالمامون51352نينوىذكرعبدالسالم عبدالستار محمد258651

74إعداديةالمامون51352نينوىذكرعبدالهادي عدنان خلف538252

75إعداديةالمامون51352نينوىذكرضياء ذنون محمود531171

76إعداديةالمامون51352نينوىذكرليث عبدالصمد مصطفى451903

77إعداديةالمامون51352نينوىذكرحارث اديب احمد258539

78إعداديةالمامون51352نينوىذكرعدنان محمد صالح258739

79إعداديةالمامون51352نينوىذكرسيف محمدصالح ادهم468372

80إعداديةالمامون51352نينوىذكرسيف وعد صالح468369

81إعداديةالمامون51352نينوىذكرسفيان احمد عواد468348

82إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمود خالد ذنون468374

83إعداديةالمامون51352نينوىذكرسيف الدين محمود طه531166

84إعداديةالمامون51352نينوىذكرسلوان محمد حمود484197

ي حميد456376 85إعداديةالمامون51352نينوىذكرعدنان غرنر

86إعداديةالمامون51352نينوىذكرنوري احمد حمود482294

ى538253 87إعداديةالمامون51352نينوىذكرراكان صدام حسير

88إعداديةالمامون51352نينوىذكرجهاد حمد محمود540682

89إعداديةالمامون51352نينوىذكرماهر سعد محمد518252

90إعداديةالمامون51352نينوىذكراحمد عبدالباسط احمد468365

91إعداديةالمامون51352نينوىذكرابراهيم حمدهللا علي468333



92إعداديةالمامون51352نينوىذكرعماد محمد حازم258572

93إعداديةالمامون51352نينوىذكرصالح خليفة مصطفى531179

94إعداديةالمامون51352نينوىذكرريان يونس محمود456453

ى محمود258563 95إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمود حسير

96إعداديةالمامون51352نينوىذكربهاء ياش عبدهللا258439

97إعداديةالمامون51352نينوىذكرلقمان عمر علي451860

ي456459
98إعداديةالمامون51352نينوىذكرسالم صبحي كيضى

99إعداديةالمامون51352نينوىذكرعالء محمد محمود525540

100إعداديةالمامون51352نينوىذكروليد يونس جزاع541537

101إعداديةالمامون51352نينوىذكراثير محمد عبدهللا468337

102إعداديةالمامون51352نينوىذكرزيد مزاحم جمعة518242

103بكالوريوسالمامون51352نينوىذكريوسف حمد محمد258692

ى518266 104بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرصالح امديد حسير

105بكالوريوسالمامون51352نينوىذكرغسان محمد شيت456393

106دبلومالمامون51352نينوىذكرزياد خلف محمود451922

107إعداديةالمامون51352نينوىذكرفالح حسن حمد518658

108إعداديةالمامون51352نينوىذكراسماعيل احمد صالح451868

109إعداديةالمامون51352نينوىذكرمحمود صالح خلف554372

110إعداديةالمامون51352نينوىذكرشاكر محمود خليفة554429

حنان علي صالح518273
1بكالوريوسالمامون51352نينوىأننى

نادية محمد علي257951
2بكالوريوسالمامون51352نينوىأننى

 علي518526
ى 3دبلومالمامون51352نينوىأننىهناء حسير

 علي518269
ى 4دبلومالمامون51352نينوىأننىانتصار حسير

5دبلومالمامون51352نينوىأننىنغم قحطان هاشم538259

6إعداديةالمامون51352نينوىأننىمحاسن محسن رشيد502739

7إعداديةالمامون51352نينوىأننىزينه دحام ناض456283

1بكالوريوسالمامون51352نينوىأننىسحر حسن احمد540707

سالي سعدي محمد456373
2بكالوريوسالمامون51352نينوىأننى

3بكالوريوسالمامون51352نينوىأننىهند هاشم ابراهيم538258

4بكالوريوسالمامون51352نينوىأننىحنان عبدالرزاق محمدطاهر468354

5دبلومالمامون51352نينوىأننىديانا خضى محمود451838

6دبلومالمامون51352نينوىأننىزينب محسن سليمان258781

7إعداديةالمامون51352نينوىأننىشيماء فالح حسن538249

8إعداديةالمامون51352نينوىأننىدالل طارق خلف541005

9إعداديةالمامون51352نينوىأننىنور عبدالقادر حمدون468346

10إعداديةالمامون51352نينوىأننىاالء اسحاق محمود468328

ى محمد محمود538526 11إعداديةالمامون51352نينوىأننىحنير

12إعداديةالمامون51352نينوىأننىنور عمار عبدالجبار531183

13إعداديةالمامون51352نينوىأننىاشاء علي صالح484193

14إعداديةالمامون51352نينوىأننىامال طارق خلف541004

15بكالوريوسالمامون51352نينوىأننىصباح محمد طلب451845

16إعداديةالمامون51352نينوىأننىخولة هالل محمد531182

17إعداديةالمامون51352نينوىأننىاسيا خلف عليوي484190

موك61353نينوىذكرمحمد زهير ذنون461716 1ماجستيرالير

موك61353نينوىذكرمنصور عياش سعيد482374 2ماجستيرالير

موك61353نينوىذكراحمد عبد محمد546135 3ماجستيرالير

موك61353نينوىذكردحام نواف جاسم481929 4ماجستيرالير

موك61353نينوىذكراحمد جاسم حمود482342 5ماجستيرالير

موك61353نينوىذكرغنام عبداللطيف وهب546126 6دبلوم عاليالير

موك61353نينوىذكرعويد تركي محمد241403 7بكالوريوسالير



موك61353نينوىذكرثائر خضى حسن541305 8بكالوريوسالير

ي قدوري546133
موك61353نينوىذكركرم هانى 9بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد سالم موس531395 10بكالوريوسالير

ي مصطفى241246 موك61353نينوىذكرشعاع خير 11بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد مظفر نجم460992 12بكالوريوسالير

ى545923 موك61353نينوىذكرعبدالستار فتحي حسير 13بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعدي احمد سليمان416539 14بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرهاشم عني  خضى546137 15بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعلي ابراهيم يونس459891 16بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكردريد ذنون يوسف460984 17بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد محمد بشير526286 18بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد مخلف محمود526682 19بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعمر موفق سالم459903 20بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد مخلف محمود520775 21بكالوريوسالير

ي شاهر482357 موك61353نينوىذكرعبدالجبار جير 22بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرنكتل محمد صالح531397 23بكالوريوسالير

ى فتحي546123 موك61353نينوىذكرفتحي حسير 24بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرنجدت ابراهيم حيدر546124 25بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرابراهيم محمد يونس460869 26بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرثائر ابراهيم محمود459807 27بكالوريوسالير

ى احمد242789 موك61353نينوىذكرعبدالرحمن حسير 28بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعامر احمد عزيز527141 29بكالوريوسالير

 علي241919
ى موك61353نينوىذكرانور حسير 30بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمهند عبدهللا يونس527116 31بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرغزوان نواف عبدالكريم546138 32بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكروليد محمد هادي481933 33بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد طالل يونس546118 34بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرميعاد علي محمد459827 35بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد عيدان اخضير531401 36بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرسالم اسماعيل موس546107 37بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد محمود عايد541285 38بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرايمن عيدان جاسم527114 39بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمهند محي الدين محمدزكي499723 40بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكررياض خليل ابراهيم546116 41بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرخالد وليد ابراهيم242851 42بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعبدالستار محمد خضى241798 43بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرذياب خلف صالح527167 44بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد عبدالمحسن عبدالعزيز520780 45بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرابراهيم عبدهللا اسماعيل242862 46بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرياش صالح محمد546114 47بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمصعب سليمان عبود527111 48بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعمر جاسم محمد527127 49بكالوريوسالير

ى531400 ى سهيل امير موك61353نينوىذكرامير 50بكالوريوسالير

ي460060 موك61353نينوىذكراحمد عبدالواحد جير 51بكالوريوسالير

ي527124 موك61353نينوىذكرعمر عبدالواحد جير 52بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد احمد اسمر459848 53بكالوريوسالير

ى460106 موك61353نينوىذكراثير مجبل حسير 54بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرطه اسماعيل حسن545981 55بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرحذيفة محمدعلي عبدالحافظ527165 56بكالوريوسالير

ي عبدالهادي527136
موك61353نينوىذكربشار عبدالغنى 57بكالوريوسالير



موك61353نينوىذكرهيثم رافع محمد459897 58بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكردحام اسماعيل عالوي541229 59بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعمر قحطان يحنر460989 60بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد صالح قاسم460881 61بكالوريوسالير

ي546112 موك61353نينوىذكرسيف حميد حاجر 62بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكررياض احمد سليمان546013 63بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعبدهللا احمد سلطان546134 64دبلومالير

موك61353نينوىذكرعماد زكي شيتاوي546131 65دبلومالير

موك61353نينوىذكرعمار غانم عزو520779 66دبلومالير

موك61353نينوىذكرعبدالقادر خليل محمدعلي241696 67دبلومالير

موك61353نينوىذكرايمن وعد حامد241926 68دبلومالير

موك61353نينوىذكرفرات شوكت عمر546136 69دبلومالير

موك61353نينوىذكرعدنان ابراهيم عزيز460998 70دبلومالير

موك61353نينوىذكرحمد جاسم حمود482343 71دبلومالير

موك61353نينوىذكرحازم محمد احمد526006 72دبلومالير

موك61353نينوىذكرنشوان وعدهللا محمود527131 73دبلومالير

موك61353نينوىذكرعامر حسن سعيد520788 74دبلومالير

موك61353نينوىذكرهشام طالل يونس546109 75دبلومالير

موك61353نينوىذكريونس اخضير محمود241728 76دبلومالير

موك61353نينوىذكرايش حسن سلطان241772 77دبلومالير

ى فتحي242818 موك61353نينوىذكرغازي حسير 78دبلومالير

موك61353نينوىذكرفيصل حازم مصطفى459937 79دبلومالير

موك61353نينوىذكرمحمد شعالن عبو242805 80دبلومالير

موك61353نينوىذكراحمد حسن علي527118 81دبلومالير

موك61353نينوىذكررشوان ظاهر عزالدين527168 82دبلومالير

موك61353نينوىذكرمصطفى احمد نجم242870 83دبلومالير

موك61353نينوىذكراسامه فيصل يونس461730 84دبلومالير

موك61353نينوىذكرعمر عصام يونس520785 85دبلومالير

موك61353نينوىذكرابراهيم فيصل يونس546120 86دبلومالير

موك61353نينوىذكرمصطفى محمد يونس محمد صالح459835 87دبلومالير

موك61353نينوىذكربشار محمد يونس محمد صالح459927 88دبلومالير

موك61353نينوىذكرغازي عبدالجبار جاسم520782 89دبلومالير

موك61353نينوىذكرنوفل ابراهيم حمادي449794 90دبلومالير

موك61353نينوىذكرخضى ضياء خضى459934 91دبلومالير

موك61353نينوىذكرمحمد وليد مظفر540638 92دبلومالير

موك61353نينوىذكريوسف صالح حمو481935 93إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعبدالرحمن جميل علي449863 94إعداديةالير

موك61353نينوىذكررياض عبدالرحمن محمود520774 95إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعمار سليمان عبود495453 96إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعالء عارف محمود241758 97إعداديةالير

موك61353نينوىذكراسامه محمدنور عبدهللا527058 98إعداديةالير

موك61353نينوىذكرصباح غانم نجم449859 99إعداديةالير

موك61353نينوىذكرارقم نوفل ابراهيم464461 100إعداديةالير

موك61353نينوىذكررضوان فرحان دخيل406902 101إعداديةالير

موك61353نينوىذكرصهيب ابراهيم صهيل531396 102إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعبدالرحمن محمد محمود520817 1ماجستيرالير

ي مجيد545928
موك61353نينوىذكرياش عونى 2بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرليث احمد جمعة459125 3بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرزيد طالل يونس481947 4بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمروان نواف عبدالكريم449610 5بكالوريوسالير



موك61353نينوىذكراكرم يوسف اسماعيل449640 6بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرواثق خلف عبد هللا449753 7بكالوريوسالير

ى خالد سالم459334 موك61353نينوىذكرمعي  8بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرفواز راكان محمود449833 9بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد عارف محمود241062 10بكالوريوسالير

ى243057 موك61353نينوىذكربسام علي حسير 11بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمصطفى طالل شمىس الدين449602 12بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرزيد وعد غزال545938 13بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد كاظم رحيم496729 14بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرنورالدين عباس فاضل243011 15بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد مشعل عبد449588 16بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرسعد محمد حامد546064 17بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكررائد رعد عبدالكريم449783 18بكالوريوسالير

ى هشام سالم458993 موك61353نينوىذكرحسير 19بكالوريوسالير

 مرعي541340
ى موك61353نينوىذكراحمد حسير 20بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرقضي قيس حامد545930 21بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكروليد خالد محمود546054 22بكالوريوسالير

ى531410 موك61353نينوىذكرمحمد محي الدين حسير 23بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعبدهللا ماجد حامد520795 24بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعزت ابراهيم عزيز243032 25بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد عبدالواحد حسن546046 26بكالوريوسالير

ى449596 موك61353نينوىذكرعلي احمد ياسير 27بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكربشار عزيز فتحي459582 28بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرابراهيم احمد مجيد482377 29بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعمار رجب صالح449852 30بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد سليمان خضى545919 31بكالوريوسالير

ى طه محمد242880 موك61353نينوىذكرمعي  32بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد وليد ابراهيم241006 33بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكربهاء الدين محمد صالح الدين520808 34بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمصطفى فواز جاسم557765 35بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد محمد عبدالوهاب240828 36بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمود محمد حسن449627 37بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد فهىمي محمود449827 38بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرليث عزيز حمد459281 39بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرحيدر ابراهيم حيدر240982 40بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرحامد عبدالمنعم حامد546084 41بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمروان وعدهللا محمود449701 42بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرصفوان نواف عبدالكريم546020 43بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم عزيز242973 44بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرخليل محسن خليل241382 45بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرخلدون ناظم حسن240908 46بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكروسيم بشار حمد449643 47بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكررباح ابراهيم ضياء545932 48بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكربراء عزالدين نذير389523 49بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمظفر احمد سلطان546076 50بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرزيد علي ابراهيم540696 51بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد مهدي صالح546061 52بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرابراهيم خضى جرجيس459351 53بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعائد ابراهيم خليف546004 54بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكراحمد صبحي سعيد406884 55بكالوريوسالير



موك61353نينوىذكرمحمود احمد محيميد520797 56بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعلي مروان جاجان242997 57بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرهيثم احمد محمد531413 58بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرفائز عالوي خليف459371 59بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكريوسف راكان محمود545959 60بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرحيدر ماجد حامد531408 61بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعدنان ازهر جير546045 62بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعمر الزم محمد540703 63بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمود عارف محمود449799 64بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرجمال ماجد حامد531407 65بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرحذيفة فتحي محمود541281 66بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرنشوان طه محمد240998 67بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد اياد احمد241358 68بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمثنى نوفل ابراهيم449607 69بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمد فتحي ويس546002 70بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمحمود حامد محمود545950 71بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعمار محمد يونس459704 72بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرزيد محمود محمد449604 73بكالوريوسالير

ي240772
موك61353نينوىذكرزيد هاشم لطفى 74دبلومالير

ى احمد545925 موك61353نينوىذكرعبدهللا حسير 75دبلومالير

موك61353نينوىذكرعمر محمد احمد449536 76دبلومالير

موك61353نينوىذكرعمار عبدالستار عبدهللا241049 77دبلومالير

موك61353نينوىذكرابراهيم علي علي449574 78دبلومالير

موك61353نينوىذكرايش سالم يحنر449599 79دبلومالير

موك61353نينوىذكرعيىس جارهللا محمود546010 80دبلومالير

موك61353نينوىذكرحارث حاتم ابراهيم243068 81دبلومالير

موك61353نينوىذكراحمد شكر محمود546093 82دبلومالير

موك61353نينوىذكراحمد عبدالكريم خلف459635 83دبلومالير

موك61353نينوىذكريحنر قاسم يحنر464444 84دبلومالير

موك61353نينوىذكرقدامة نوفل محسن549955 85دبلومالير

ى531406 موك61353نينوىذكرمحمد سهيل امير 86دبلومالير

موك61353نينوىذكرابراهيم احمد سلطان546016 87دبلومالير

موك61353نينوىذكرعلي خضى محمود546029 88دبلومالير

موك61353نينوىذكرعلي ثامر حازم546078 89دبلومالير

موك61353نينوىذكرمحمد محمود محمد546048 90دبلومالير

موك61353نينوىذكرانور ابراهيم حمادي449845 91دبلومالير

موك61353نينوىذكرمحمد جمال عبدالرحمن549940 92دبلومالير

ى جدوع546014 موك61353نينوىذكرعبدالعزيز حسير 93دبلومالير

موك61353نينوىذكرعزالدين هيثم عبدالجبار241108 94دبلومالير

ي مصطفى449828
موك61353نينوىذكرغسان عبدالغنى 95دبلومالير

ى240781 موك61353نينوىذكرمحمد جمال حسير 96دبلومالير

موك61353نينوىذكراسماعيل صالح محمد449709 97دبلومالير

موك61353نينوىذكرمحمد عبد خضى531416 98دبلومالير

موك61353نينوىذكرعلي سالم شيبان546008 99دبلومالير

موك61353نينوىذكرراكان طالل يونس546026 100دبلومالير

موك61353نينوىذكرعمر حازم حميد546033 101دبلومالير

موك61353نينوىذكرشعبان علي شعبان449735 102دبلومالير

موك61353نينوىذكرعلي نواف علي449762 103دبلومالير

موك61353نينوىذكرشعالن حاتم ابراهيم459668 104دبلومالير

موك61353نينوىذكرعمار مجيد خضى242988 105دبلومالير



موك61353نينوىذكراحمد وعدهللا اسماعيل545946 106دبلومالير

موك61353نينوىذكرعبدالرزاق طالل يونس545948 107دبلومالير

ى482364 موك61353نينوىذكرفرحان مطر حسير 108دبلومالير

هللا خضى صالح546097 موك61353نينوىذكرخير 109دبلومالير

موك61353نينوىذكريونس بشار محمود526998 110دبلومالير

موك61353نينوىذكرعلي محمدنور عبدهللا545943 111دبلومالير

موك61353نينوىذكراحمد محمد احمد240685 112دبلومالير

موك61353نينوىذكرقضي احمد حسن449616 113دبلومالير

موك61353نينوىذكررضوان نواف عبدالكريم546018 114دبلومالير

موك61353نينوىذكريونس بشار حمد481940 115دبلومالير

موك61353نينوىذكرهمام احمد خضى546079 116إعداديةالير

موك61353نينوىذكرسيف علي حماد546081 117إعداديةالير

موك61353نينوىذكرزكريا عبداالله نوزت540180 118إعداديةالير

موك61353نينوىذكرضبيان محمد محمود546031 119إعداديةالير

موك61353نينوىذكرفالح حسن محمد516729 120إعداديةالير

ى459115 موك61353نينوىذكرفهد سعد حسير 121إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد احسان فكاك527034 122إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعبدهللا خضير حمود449590 123إعداديةالير

موك61353نينوىذكروسام عبيد عيدان493527 124إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعطاهللا احمد محمد449771 125إعداديةالير

موك61353نينوىذكرصفوان فرحان دخيل240747 126إعداديةالير

موك61353نينوىذكرريان عبداالله محمد449778 127إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد نجم عبدهللا555046 128إعداديةالير

موك61353نينوىذكرطه علي عزيز520807 129إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد محمد عبد526982 130إعداديةالير

موك61353نينوىذكركرم رعد محمود531415 131إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعبدهللا سالم شيبان449570 132إعداديةالير

موك61353نينوىذكرانس عبدالجبار محمد545934 133إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمود نورالدين احمد288459 134إعداديةالير

 علي محمد545926
ى موك61353نينوىذكرحسير 135إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد محمد مطر527007 136إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعبدهللا علي محمد527011 137إعداديةالير

ى مرعيد459692 موك61353نينوىذكرعلي حسير 138إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد كاظم احمد526228 139إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد موفق ابراهيم240813 140إعداديةالير

موك61353نينوىذكروسام محمد عبدهللا541228 141إعداديةالير

موك61353نينوىذكرسعد اياد حسن449534 142إعداديةالير

موك61353نينوىذكرحارث شعالن عبو527025 143إعداديةالير

موك61353نينوىذكرراشد فارس سالم464469 144إعداديةالير

موك61353نينوىذكرجاسم محمد احمد546095 145إعداديةالير

موك61353نينوىذكرموفق احمد عويد520811 146إعداديةالير

موك61353نينوىذكرايمن سالم يحنر449579 147إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد فيصل محمد545940 148إعداديةالير

يف خضى243026 موك61353نينوىذكرحسن محمدشر 149إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمثنى مروان يحنر527019 150إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد449685 151إعداديةالير

موك61353نينوىذكرفيصل صباح كاوي464435 152إعداديةالير

موك61353نينوىذكرالحارث عبدالمحسن فكاك526977 153إعداديةالير

موك61353نينوىذكريوسف عماد زكي545921 154إعداديةالير

موك61353نينوىذكرطاهر شامي اتروش449539 155إعداديةالير



موك61353نينوىذكرعبدالرزاق علي حسن449674 156إعداديةالير

ى449818 موك61353نينوىذكراحمد فتحي حسير 157إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد عمر عبدهللا241184 158إعداديةالير

ى جاسم531417 موك61353نينوىذكراحمد حسير 159إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد خالد صالح520791 160إعداديةالير

موك61353نينوىذكرطه محمود طه464471 161إعداديةالير

موك61353نينوىذكريوسف نواف علي240819 162إعداديةالير

موك61353نينوىذكريوسف عبدالكريم فتحي449857 163إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد نوفل ابراهيم546073 164إعداديةالير

موك61353نينوىذكركاظم احمد محمود459682 165إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد عامر حسن449581 166إعداديةالير

موك61353نينوىذكربشار عيد محمود520816 167إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد فواز عبد459366 168إعداديةالير

موك61353نينوىذكريوسف صالح هادي240858 169إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعمر حازم عالوي449612 170إعداديةالير

موك61353نينوىذكرزبير معاذ عمر540500 171إعداديةالير

موك61353نينوىذكرنورالدين قيس جاسم493334 172إعداديةالير

موك61353نينوىذكرريان ابراهيم فالح481943 173إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد ليث ثامر449841 174إعداديةالير

ى545955 موك61353نينوىذكركنعان فتحي حسير 175إعداديةالير

ى احمد449719 موك61353نينوىذكراحمد حسير 176إعداديةالير

موك61353نينوىذكرليث عامر احمد545920 177إعداديةالير

موك61353نينوىذكرماهر ثامر عبدالكريم546051 178إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمود علي نجم520815 179إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد ابراهيم حيدر449831 180إعداديةالير

موك61353نينوىذكربالل خضى حسن449741 181إعداديةالير

موك61353نينوىذكريونس محمد عبدالوهاب531411 182إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد نورالدين احمد494521 183إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد عبدالكريم فتحي546000 184إعداديةالير

ى531409 موك61353نينوىذكراسعد سهيل امير 185إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعدي حسن خلف546091 186إعداديةالير

ى449765 موك61353نينوىذكراركان اجيات ياسير 187إعداديةالير

موك61353نينوىذكرخالد ممدوح رجب527069 188إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد ايمن احمد545956 189إعداديةالير

موك61353نينوىذكراسامه خالد عبدالكريم449637 190إعداديةالير

 علي فكاك526980
موك61353نينوىذكرالمثنى 191إعداديةالير

موك61353نينوىذكرواثق احمد طعمة555127 192إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمصطفى عالوي خليف464454 193إعداديةالير

موك61353نينوىذكرشامل رعد عبد449585 194إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعلي حسيب علي459309 195إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعبيدة عدي عبدالخالق549982 196إعداديةالير

موك61353نينوىذكرصدام محمد خضى449555 197إعداديةالير

موك61353نينوىذكرفيصل صدام اسماعيل546129 198إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمؤيد محمد خابور520813 199إعداديةالير

موك61353نينوىذكرراكان نايف طه459498 200إعداديةالير

موك61353نينوىذكررياض محمد خلف526992 201إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد محمود محمد546038 202إعداديةالير

موك61353نينوىذكرزيد ناظم حسن449649 203إعداديةالير

موك61353نينوىذكرنصار جاسم حسن459382 204إعداديةالير

موك61353نينوىذكرغيث علي عزيز520805 205إعداديةالير



 علي449625
ى موك61353نينوىذكرعمر حسير 206إعداديةالير

موك61353نينوىذكرايش خلف عواد449583 207إعداديةالير

ي يوسف546036
ى عبدالغنى موك61353نينوىذكرحسير 208إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمود محمد احمد526968 209إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد نواف علي449729 210إعداديةالير

موك61353نينوىذكرقاسم محمد مطر464457 211إعداديةالير

موك61353نينوىذكرفواز احمد علي464452 212إعداديةالير

ق حازم عالوي545983 موك61353نينوىذكراستير 213إعداديةالير

موك61353نينوىذكرابراهيم عطاهلل سالم464437 214إعداديةالير

موك61353نينوىذكرلؤي صالح الدين صديق545971 215إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعبدالجبار نوفل عبدالجبار242940 216إعداديةالير

يف محمد546043 ف شر موك61353نينوىذكراشر 217إعداديةالير

موك61353نينوىذكرقضي صالح الدين صديق545975 218إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعلي نشوان وعدهللا527062 219إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعمر احمد جاسم546006 220إعداديةالير

موك61353نينوىذكرفهد عبدالعزيز جير545945 221إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد حازم عالوي545979 222إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعبدهللا ريان خطاب459345 223إعداديةالير

موك61353نينوىذكرزياد احمد زعيان464445 224إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد عبدالرزاق عبدهللا481949 225إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعلي محمد عبدالوهاب545961 226إعداديةالير

موك61353نينوىذكرسيف ايمن احمد526995 227إعداديةالير

موك61353نينوىذكرريان طالل محمد449566 228إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد حميد مجيد240962 229إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمود عواد حسن449592 230إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد رمضان صالح540867 231إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعمر هاشم عني 449820 232إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد خالد فؤاد524704 233إعداديةالير

موك61353نينوىذكرليث نشوان عادل531412 234إعداديةالير

موك61353نينوىذكرهشام جير نجم538524 235إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمصطفى رافع ابراهيم543215 236إعداديةالير

موك61353نينوىذكرانس محمود محمد464436 237إعداديةالير

موك61353نينوىذكريونس احمد شحاذة482385 238إعداديةالير

موك61353نينوىذكرريان فارس سالم464442 239إعداديةالير

ى رميض449823 موك61353نينوىذكرجميل حسير 240إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمويد رائد عبدالجبار546070 241إعداديةالير

موك61353نينوىذكرميثاق محمد علي520804 242إعداديةالير

موك61353نينوىذكراوس عبدالمحسن فكاك526973 243إعداديةالير

ى احمد545963 موك61353نينوىذكرفاضل حسير 244إعداديةالير

ر راكان محمود449839 ى موك61353نينوىذكرمير 245إعداديةالير

موك61353نينوىذكرخالد فارس محمود240837 246إعداديةالير

موك61353نينوىذكروليد محمد عبود527029 247إعداديةالير

موك61353نينوىذكرمحمد نزار عائد243016 248إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعادل احمد زعيان459438 249إعداديةالير

موك61353نينوىذكرسيفالدين سعد عبداالله240871 250إعداديةالير

موك61353نينوىذكرخالد عبدالكريم فتحي545917 251إعداديةالير

موك61353نينوىذكرفواز حازم محمدعلي546023 252إعداديةالير

موك61353نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم459377 253إعداديةالير

 علي محمد546057
ى موك61353نينوىذكرحسير 254إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعمر محمد عويد540487 255إعداديةالير



موك61353نينوىذكريوسف وعد خلف464449 256إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد ميش حازم242961 257إعداديةالير

موك61353نينوىذكرحسام باسل حازم242953 258إعداديةالير

يف خضى243042 موك61353نينوىذكرخضى محمدشر 259إعداديةالير

موك61353نينوىذكراحمد نوزت ابراهيم242926 260بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعمار عبدهللا يونس526985 261بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعكرمة عبد حمدون504091 262بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرعمار صالح هزاع520810 263بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكروليد يونس احمد459654 264بكالوريوسالير

موك61353نينوىذكرمجول حميد محمد240757 265دبلومالير

موك61353نينوىذكرعلي عبدالقادر رشيد449848 266دبلومالير

ى مرعيد حسن459608 موك61353نينوىذكرحسير 267دبلومالير

موك61353نينوىذكرسبهان صالح محمود459488 268دبلومالير

موك61353نينوىذكرهشام نجم عبدهللا459393 269دبلومالير

موك61353نينوىذكرعماد ادريس حمادي449835 270دبلومالير

موك61353نينوىذكرعمار حازم حميد459621 271دبلومالير

موك61353نينوىذكرانور علي فتحي527046 272إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعلي محمد علي449630 273إعداديةالير

ى يونس527052 موك61353نينوىذكرفارس حسير 274إعداديةالير

موك61353نينوىذكروعدهللا اسماعيل موس464466 275إعداديةالير

موك61353نينوىذكرعمار غانم حميد546068 276إعداديةالير

موك61353نينوىأننىعامرة يونس احمد557757 1بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىالهام حازم فاضل461627 2بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىشيماء مظلوم احمد243140 3بكالوريوسالير

ى241312 موك61353نينوىأننىاخالص محمود حسير 4بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىاسيل غانم مدل241319 5بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىميش حازم حميد527173 6بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىامل محمدنور عبدهللا527160 7بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىبسمة يونس خليل527147 8بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىلجينه محمدنور عبدهللا527170 9بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىصبيحة فتحي عبدهللا241296 10بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىاخالص صالح احمد531405 11بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىالهام جاسم محمد461949 12بكالوريوسالير

ة ابراهيم صهيل531402 موك61353نينوىأننىاخير 13بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىنوال محروس يونس461739 14بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىمىه قيس حامد546105 15بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىهالة عبدالحميد موس449816 16دبلومالير

موك61353نينوىأننىمىه محمد رشيد243196 17دبلومالير

موك61353نينوىأننىنداء غازي شحان243095 18دبلومالير

موك61353نينوىأننىساجدة احمد ابراهيم243132 19دبلومالير

موك61353نينوىأننىنورة صالح محمد546099 20دبلومالير

موك61353نينوىأننىعاصمة عبدهللا صالح241507 21دبلومالير

ي461622
ريا علي حسانى

موك61353نينوىأننى 22دبلومالير

موك61353نينوىأننىحنان احمد شيت531403 23دبلومالير

موك61353نينوىأننىبلقيس سالم محمد464465 24دبلومالير

ي عبدالهادي527151
موك61353نينوىأننىازهار عبدالغنى 25دبلومالير

موك61353نينوىأننىشيماء سعد سالم241346 26دبلومالير

ى صالح خليل461636 موك61353نينوىأننىبشر 27دبلومالير

اس عبدالغفور يوسف461657 موك61353نينوىأننىنير 28إعداديةالير

ي520777 انفال سامي صير
موك61353نينوىأننى 29إعداديةالير



موك61353نينوىأننىمحاسن وعدهللا يعقوب527156 30إعداديةالير

موك61353نينوىأننىمها حمد عيىس243217 31إعداديةالير

موك61353نينوىأننىوفاء مظلوم احمد243113 32إعداديةالير

موك61353نينوىأننىهوازن حسن فتحي546141 1ماجستيرالير

ى مالو459771 موك61353نينوىأننىرحمه حسير 2بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىرغد رعد محمود243126 3بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىريم يوسف صالح546150 4بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىرغد سعد سالم459009 5بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىافنان بسام يحنر546157 6بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىهديل نزار عائد527090 7بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىفاتن طالل جاسم525730 8بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىهبة عبدالنافع خضى241942 9بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىنور حسن فتحي546143 10بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىنور عبدالجواد عضيب459479 11بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىبيدا جاسم عبدالرزاق449893 12بكالوريوسالير

ى مالو527105 موك61353نينوىأننىهالة حسير 13بكالوريوسالير

سارة علي ابراهيم494410
موك61353نينوىأننى 14بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىمارية عبدالرزاق عبدهللا243118 15بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىشيماء ذنون يونس459052 16بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىماجده سعد صبحي546152 17بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىرنا غسان سعيد459791 18بكالوريوسالير

موك61353نينوىأننىحنان طالل جاسم527074 19بكالوريوسالير

ى بشار جاسم536663 موك61353نينوىأننىياسمير 20دبلومالير

موك61353نينوىأننىرغدان توفيق احمد449594 21دبلومالير

ى545998 موك61353نينوىأننىغسان احمد حسير 22دبلومالير

موك61353نينوىأننىهيام احمد زعيان459428 23دبلومالير

موك61353نينوىأننىعبير رايد محمد546149 24دبلومالير

ى مالو527102 موك61353نينوىأننىشهد حسير 25دبلومالير

موك61353نينوىأننىرحمة سعيد ذنون546160 26إعداديةالير

موك61353نينوىأننىنور عبدالنافع خضى241234 27إعداديةالير

موك61353نينوىأننىرحمة سعد سالم546155 28إعداديةالير

موك61353نينوىأننىشهد وليد ابراهيم464468 29إعداديةالير

موك61353نينوىأننىامنة خضى حسن449909 30إعداديةالير

موك61353نينوىأننىريا ابراهيم فالح449808 31إعداديةالير

موك61353نينوىأننىصفا بسام يحنر449564 32إعداديةالير

موك61353نينوىأننىازدهار اسماعيل ابراهيم449887 33إعداديةالير

موك61353نينوىأننىزهراء ميش عبد241933 34إعداديةالير

براء عماد زكي546041
موك61353نينوىأننى 35إعداديةالير

موك61353نينوىأننىغدير رايد محمد546146 36إعداديةالير

زينة علي محمد527082
موك61353نينوىأننى 37إعداديةالير

موك61353نينوىأننىشهد ادريس فتحي449873 38إعداديةالير

موك61353نينوىأننىمها ثامر محمد449811 39إعداديةالير

شيماء علي هبالوي527087
موك61353نينوىأننى 40إعداديةالير

موك61353نينوىأننىرحمة احمد صطام527095 41إعداديةالير

موك61353نينوىأننىانفال دحام اسماعيل546162 42إعداديةالير

موك61353نينوىأننىشيماء محمد محمود243075 43إعداديةالير

موك61353نينوىأننىترفة فيصل محمد546140 44إعداديةالير

موك61353نينوىأننىسحر ثامر محمد459031 45إعداديةالير

موك61353نينوىأننىزينب عبدالقادر صديق459756 46إعداديةالير

موك61353نينوىأننىرواء صالح محمد449814 47إعداديةالير



ى عبدالستار فتحي449806 موك61353نينوىأننىحنير 48إعداديةالير

موك61353نينوىأننىاصالة محمود حسن546153 49إعداديةالير

موك61353نينوىأننىدموع يونس محمدزكي461963 50إعداديةالير

موك61353نينوىأننىدعاء فارس بدر481952 51إعداديةالير

موك61353نينوىأننىوسام ابراهيم ضياء449597 52إعداديةالير

موك61353نينوىأننىفاطمة عبدالقادر صديق242025 53إعداديةالير

ى احمد محمد449903 موك61353نينوىأننىبشر 54إعداديةالير

موك61353نينوىأننىسارة صالح خلف546158 55إعداديةالير

موك61353نينوىأننىميش احمد عويد531414 56إعداديةالير

موك61353نينوىأننىدنيا عبدالقادر صديق241993 57إعداديةالير

موك61353نينوىأننىمرام محسن احمد546145 58إعداديةالير

موك61353نينوىأننىفاتن نوزت ابراهيم241239 59دبلومالير

موك61353نينوىأننىنادية محمد حمودي241951 60دبلومالير

موك61353نينوىأننىالحان احمد يونس449881 61إعداديةالير

1دبلوم عاليالمحلبية61354نينوىذكرمصطفى عبدالكريم مصطفى301424

 علي483792
ى 2بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرخالد حسير

3بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرفاضل خليل ابراهيم284480

4بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمحسن غانم سليمان482248

5بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدهللا خليل ابراهيم284177

6بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرشهاب احمد محمود461083

7بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرطالل صالح محمدعلي301574

8بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرخالد صالح محمود461140

9بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمالزم جاسم بكر300533

10بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكررعد عبدهللا احمد464893

11بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكررياض عبدهللا احمد301293

12بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراسعد سعيد اسماعيل301312

13بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمصطفى ابراهيم يونس464903

14بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدالعزيز يوسف مصطفى300584

15بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراحمد ابراهيم محمد300645

ى محمود483765 16بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمجيد ياسير

يف مصطفى301108 17بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعزت محمد شر

ف عبدالغفور رشو483774 18بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراشر

ى عباس267927 19بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرخالد حسير

20بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرنافع حسو محمد465010

21بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرابراهيم عبدالقادر محمد267920

22بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراسعد مقداد محمد301400

23بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمحمد محمود شاكر301454

24بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدالقادر محمد اسماعيل300431

25بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرسنان عاصف سليمان301440

26بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرركان فاضل محمدصالح300711

27بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرباسل طالل احمد301482

28بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعمار فاضل رحال464982

29بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرموس عبدالكريم موس300414

30بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراحمد محمود احمد366558

31بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرصهيب عامر وسىمي300682

32بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراحمد زبير احمد464994

33بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرقتيبة محمد كرموش300244

34بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعامر فتحي علي464970

35بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرزيدان خلف موس298805

36بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرخضى سفر خضى482240



37بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدالباسط احمد محمد500579

38بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعباس فاضل جاسم298731

39بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراياد ابراهيم محمد301527

ى خضى284367 40بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرزيد محمدامير

41بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرماهر عبدالجواد خليل300391

42بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبدالجبار حسن465011

43بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعلي حازم محمود298939

44بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعلي مصطفى خلف464999

45بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعمر عبدالصمد خليل465000

46بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرحمزة مصطفى خلف298679

47بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرحسن عزيز احمد546727

48بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبدالكريم محمد300465

ى خليل482254 49دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعبدالباري عبدالمعير

50دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمود عبدالخالق خليل298958

51دبلومالمحلبية61354نينوىذكراياد عابد جاسم461177

ى خضى483785 52دبلومالمحلبية61354نينوىذكرجودت محمدامير

ى عزيز482233 53دبلومالمحلبية61354نينوىذكرزين العابدين محمد امير

ى284057  حسير
54دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد مصطفى

55دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد خلف حسن546993

ى خضى267944 56دبلومالمحلبية61354نينوىذكراسماعيل محمدامير

57دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد سيف الدين محمد يونس482216

ى267941 58دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد سالم امير

59دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعلي محمدجميل خضى267946

ى خضى267942 60دبلومالمحلبية61354نينوىذكرسعد محمدامير

ى خضى301347 61دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعبدالخالق امير

62دبلومالمحلبية61354نينوىذكراحمد الياس احمد301496

63دبلومالمحلبية61354نينوىذكرنجيب ناظم محمد300356

64دبلومالمحلبية61354نينوىذكرفهد صالح محمدعلي460996

65دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد فتحي حمو301181

66دبلومالمحلبية61354نينوىذكرخليل ابراهيم محمد460013

67دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمود احمد خضى461312

68دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد مقداد محمد300506

ي محمود شاكر300562
69دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعبدالغنى

الدين ابراهيم483755 70دبلومالمحلبية61354نينوىذكريوسف خير

ي عبدالعزيز عصمان300698
71دبلومالمحلبية61354نينوىذكرهانى

72دبلومالمحلبية61354نينوىذكرصباح عبدالغفور عبدالقادر461283

73دبلومالمحلبية61354نينوىذكرابراهيم عبدالقادر علي301277

74دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعلي محمد رحال284165

75دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعمر عبدالقادر شاكر301559

76دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعمر محمد خليل461168

77دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعلي مقداد محمد301260

ي صالح محمود554608
78دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعبدالغنى

79دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد ناطق عبدهللا464993

80دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبد محمدسليم298616

81دبلومالمحلبية61354نينوىذكرصباح احمد شاكر300229

82إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراسماعيل ابراهيم يحنر267887

83إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرجياد عابد جاسم501484

84إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرخالد هاشم محمد483790

ى طه محمد301329 85إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرياسير

86إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي عزالدين محمدصالح300733



87إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالخالق عبدهللا احمد301541

88إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد سالم سليمان507913

89إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد سالم سليمان301513

90إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراوس ناظم محمد483768

91إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبدالوهاب مصطفى301365

92إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحسن احمد موس300822

93إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعدي هاشم فاضل301375

 علي ذنون300624
ى 94إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرحسير

95إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمضهر سالم جاسم301131

96إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرخالد محمد جميل يونس465012

97إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبدالقادر شاكر541244

98إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عاصف سليمان284270

99إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرطارق ابراهيم محمد482221

100إعداديةالمحلبية61354نينوىذكربشير بهجت محمد300273

101إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي عبدالصمد خليل300317

ى366483 102إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرزكريا عبدالباري عبدالمعير

103إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعمر عادل عبدالقادر525447

1بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدالعزيز محمد ابراهيم284196

2بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدالهادي هاشم عبدهللا465101

ى464968 3بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمحمد صديق حسير

4بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرسالم عبدالقادر علي284158

5بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعلي عبدالقادر علي284169

6بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرخالد احمد يونس465095

7بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمهند طالل مصطفى464946

8بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراحمد عبدالخالق محمد465080

9بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراحمد فاضل رحال300804

10بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعمار امجد ابراهيم483758

11بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكررياض احمد محمد300662

12بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبداللطيف عبدالكريم298905

13بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراحمد خلف موس284111

14بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرفيصل صالح مجبل464876

15بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدالعظيم محمد عذابة284220

16بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراركان عمر غانم494189

17بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرسالم صباح محمود482227

18بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكروعد مازن عبدهللا267900

19بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدالعليم محمد عذابة301197

 احمد ولي367805
ى 20بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرحسير

ى شهاب احمد267936 21بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرحسير

22بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرقضي ابراهيم محمد301063

23بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرهشام ويس ابراهيم284294

24بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرخضى ابراهيم خضى461328

25بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرحسام ويس ابراهيم284243

26بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرجمال محمد خضى298783

الدين عامر وسىمي447078 27بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرخير

28بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبدهللا احمد464909

29بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرثائر عبدالخالق محمد267948

30بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرموجدا عبدالكريم محمد300852

31بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمدثر محمدصادق خضى301165

32بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراحمد محمد عبد284492

ي عبدالستار عصمان464951 33بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرناجر



34بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمهدي صالح عبد284035

35بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرنزار خالد عبدهللا464973

يف مصطفى267898 36بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعماد محمدشر

37بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرسعد محسن احمد464923

38بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبداالمير ابراهيم احمد284073

39بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرمحمد احمد محمود500234

40بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرهشام عبد محمدسليم284276

41بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرسعد مازن عبدهللا267882

42بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرصفاء زياد محمدسعيد464899

ى عباس300772 43بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرخليل حسير

44بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكررامي عبدالستار عصمان284521

45بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعبدهللا فتحي علي465078

46بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعمر محمديونس علي284201

47بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعمر محسن غانم284093

48بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكريحنر محمد يحنر464947

49بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرفالح حسن عبدهللا284466

ى جاسم267917 ى محمدامير 50بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرحسير

51بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرحارث صالح خضى284210

52بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعلي احسان علي298713

53بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكراحمد فاضل محمدصالح461300

54بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرعلي محمديونس علي465097

55دبلومالمحلبية61354نينوىذكرسعد شكر محمود464987

56دبلومالمحلبية61354نينوىذكرماهر سالم جاسم368065

ى284142 57دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعبدالستار عبدالخالق امير

ى482237 58دبلومالمحلبية61354نينوىذكرعبدهللا احمد امير

59دبلومالمحلبية61354نينوىذكرحسن عبدهللا برغش494321

60دبلومالمحلبية61354نينوىذكرمحمد فاضل محمدصالح284542

61دبلومالمحلبية61354نينوىذكرحسن احمد ولي284434

62دبلومالمحلبية61354نينوىذكرزياد عبدالرحمن عبدالجبار301143

63إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرايوب عبدالرحمن احمد483779

64إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرفيصل جمعة سلطان507899

ى465107  محمد ياسير
65إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمصطفى

66إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد احمد اسماعيل465024

يف اسماعيل368186 67إعداديةالمحلبية61354نينوىذكريوسف شر

68إعداديةالمحلبية61354نينوىذكريشار محمود احمد284262

69إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالرحمن عبدالكريم موس465066

70إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد عبدالباسط عبدالقادر546991

71إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعمر عبدالقادر محمد465070

72إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي سالم سليمان464990

73إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد عبدالهادي احمد465061

74إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرجعفر عبدهللا خليل367682

75إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي غسان علي483781

 محمدصالح علي464881
76إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمصطفى

77إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد سالم احمد298750

78إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرابراهيم سفر خضى284525

79إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرحيدر ابراهيم محمد465027

80إعداديةالمحلبية61354نينوىذكروسام احمد عبدهللا464984

81إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمصطفى عبدالرحمن عصمان464995

82إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد جاسم محمد367100

83إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد نجاح سعيد465071



84إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدهللا مؤيد عبدهللا267908

85إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعيىس صباح اسماعيل464960

86إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرايمن عبدالغفور شعيب465035

87إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد رافع محمد298769

88إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرهاشم نبيل عذابة465105

89إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرصهيب خالد محمدجميل284187

ى495080 90إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالرحمن خضى امير

91إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالقادر محمد خالد465054

92إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرصالح محمديونس علي465049

93إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي عزت عصمت543023

94إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالرحمن احمد محمود507877

ى مازن عبدهللا465022 95إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرامير

96إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي محمد عبد464889

97إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد سالم محمدصالح483784

98إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمصطفى طالل مصطفى284120

ى عبدالقادر محمد301084 99إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرتحسير

ى465029 100إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد محمود ياسير

101إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد حازم عبدهللا465002

102إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرشكر محمود احمد547000

103إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرفتحي محمد فتحي465043

104إعداديةالمحلبية61354نينوىذكريونس نامق يونس464861

105إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرشاكر محمود حسو543027

106إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمهند محمد فاضل546997

107إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد ياش محمد367541

108إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمثنى نجاح سعيد465110

109إعداديةالمحلبية61354نينوىذكردريد محمد عبدالقادر284233

110إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد سالم محمدصالح465036

111إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالكريم احمد حسن465013

112إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد فتحي حسن483771

113إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبدالقهار محمد465059

114إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد قاسم احمد464965

115إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرصالح عبدالقادر محمد284066

ى546999 116إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرزكريا محمدسعيد حسير

117إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعمر طالل صالح546995

118إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرحمزة يونس فتحي464886

119إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالمعز عبدهللا فتحي465051

120إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعمر عبدالرحمن عبدالجبار465073

121إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد حازم اسماعيل465025

122إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرباسم يوسف برجس461122

123إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد عبدالقادر علي526397

124إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالحكيم محمد ابراهيم367403

125إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالرحمن نامق يونس464865

126إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراسماعيل عبدالعزيز عصمان464873

127إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدهللا حازم عبدهللا465006

128إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالستار محمد اسماعيل366998

ى464996 ى احمد امير 129إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرياسير

130إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد فواز احمد495178

131إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرباسم جاسم محمد367723

132إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرصفوان صالح سليمان473124

133إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرفراس ابراهيم عبدالجبار465063



ى267915 134إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد خالد حسير

135إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعمر محمد خالد464956

ى464998 136إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرايمن محمد حسير

137إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرهاشم خالد هاشم366876

138إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي حسن علي367474

139إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرهاشم عبدالرحمن احمد546996

140إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمصطفى فاضل محمدصالح546732

141إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد اكرم صالح464953

142إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرشهاب احمد ابراهيم465099

143إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد قاسم احمد465017

144إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبدالستار حسن507920

145إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالقادر عزيز محمد465018

146إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد عبدالغفور عبدالقادر465090

147إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي عزالدين سعيد464885

ى464980 148إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرابراهيم عبدالباري عبدالمعير

149إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرريان عبدالمالك شعيب465045

150إعداديةالمحلبية61354نينوىذكروسام محسن صالح464986

151إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالرحمن حازم اسماعيل464869

ى محمدسعيد احمد267893 152إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرحسير

153إعداديةالمحلبية61354نينوىذكروسىمي عامر وسىمي465058

154إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمصعب خلف ابراهيم465019

155بكالوريوسالمحلبية61354نينوىذكرابراهيم عيىس عواد464927

ى خليل367277 ى عبدالمعير 156إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرحسير

157إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعبدالقادر محمد خضى368243

158إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرنزار محمديونس علي465040

159إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرمحمد زبير احمد267890

160إعداديةالمحلبية61354نينوىذكراحمد هاشم حمودي465008

ى حسن483788 161إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرعلي حسير

 مقداد علي465004
162إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرخضى

163إعداديةالمحلبية61354نينوىذكرباسم فتحي حمو367198

1بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننىميشا عبدالغفور شعيب465083

2بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننىهيام خلف موس483762

منال محمدعلي ابراهيم300975
3بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننى

ة محمد مجدل300888 4دبلومالمحلبية61354نينوىأننىسمير

5دبلومالمحلبية61354نينوىأننىهذال عابد جاسم482230

6إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىحفصة عبدالقادر عبدالكريم267933

7إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىسعدية شكر محمود301036

8إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىدنيا عذابه مصطفى301585

1بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننىاالء محسن غانم464896

2بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننىوعد عبدالغفور عبدالقادر465093

شيماء علي محمدسعيد300875
3بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننى

ى اسماعيل461152 4بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننىافراح تحسير

5بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننىهديل ناطق يونس300861

6بكالوريوسالمحلبية61354نينوىأننىعروبه عبدالجبار احمد546989

7دبلومالمحلبية61354نينوىأننىامنة شكر محمود301012

8دبلومالمحلبية61354نينوىأننىمنى عبدالرحيم محمديونس300941

9دبلومالمحلبية61354نينوىأننىغفران يوسف برجس367986

10إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىاالء اسماعيل ابراهيم464941

11إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىندى اسماعيل ابراهيم464944

االء محمد ولي482252
12إعداديةالمحلبية61354نينوىأننى



13إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىرواء جمعة ابراهيم464937

14إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىاخالص عدنان خليل464934

15إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىعناد اياد سالم447095

نجوى احمد ولي482244
16إعداديةالمحلبية61354نينوىأننى

17إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىعائشة الياس محمود367872

18إعداديةالمحلبية61354نينوىأننىنقلة امجد ابراهيم483763

1دكتوراهالحميدات61355نينوىذكراحمد طه ابراهيم482103

2ماجستيرالحميدات61355نينوىذكراياد طه محمود145209

3بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرصباح طه بالل482656

4بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعبدالستار محمد علي482665

5بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمحمود عبدهللا علو145144

6بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرغانم محمد علي482108

7بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعلي صالح بلو482124

8بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعبدهللا رشيد هاشم145179

ى482136 9بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرخليل ابراهيم حسير

10بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرغانم حسن خضير145420

11بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرشامل محمد حسن482101

12بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراحمد محمد سلطان461775

13بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراحمد عبدالجبار فتحي145445

14بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرنكتل نوري طه482114

ى482670 15بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرابراهيم حمادي ياسير

16بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعبدالعزيز محيميد علي145278

17بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمهدي صالح احمد524136

18بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراحمد عبد احمد145240

19بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمهند وعد محمد145154

20بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعدنان حسن حمد482120

21بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراركان جاسم محمد461872

22بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكريوسف صالح محمود145307

23بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمهند شامل محمد461766

24بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمحمود عبدالعزيز محمود482167

25بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكريونس احمد علي482105

26بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمحمد عبد محمد145353

27بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعمر عبدهللا محمود482132

28بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراحمد يونس محجوب145227

29بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرسيف علي مصطفى145163

30بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرحمود خضير شهاب482110

31بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرخميس محمد محمود145382

32بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكررافع ابراهيم احمد482142

33بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرصقر الياس احمد482253

34بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمهيمن حمدي محمود461829

35بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرصكر سالم ابراهيم147313

36دبلومالحميدات61355نينوىذكراسماعيل سلطان احمد482661

37دبلومالحميدات61355نينوىذكرشالش الياس خضى482139

38دبلومالحميدات61355نينوىذكرمنهل يونس الياس145130

39دبلومالحميدات61355نينوىذكرمحسن محمد حسن482153

40دبلومالحميدات61355نينوىذكرسهيل يونس الياس145369

41دبلومالحميدات61355نينوىذكريونس ابراهيم خلف461909

42دبلومالحميدات61355نينوىذكرشاكر محمود حمد482129

43دبلومالحميدات61355نينوىذكرصبحي محمود محمد482224

44دبلومالحميدات61355نينوىذكرعبدالكريم محمود احمد145190



45دبلومالحميدات61355نينوىذكراحمد عبدالرحمن محيميد461914

46دبلومالحميدات61355نينوىذكرمحمد جاسم محمد461759

 علي خضى145049
ى 47دبلومالحميدات61355نينوىذكرحسير

48دبلومالحميدات61355نينوىذكرعمر عبدالعزيز محمود145120

49دبلومالحميدات61355نينوىذكراحمد طه محمود482117

50دبلومالحميدات61355نينوىذكرمحمود محمد صالح482134

51إعداديةالحميدات61355نينوىذكرصالح طركي سلوم526570

52إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعواد احمد محمود534240

53إعداديةالحميدات61355نينوىذكرفهد سعود اسعد145289

54إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد محمود يوسف482144

55إعداديةالحميدات61355نينوىذكرحيدر عدنان عبدهللا553754

1بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكريونس علي خضى146078

2بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراسامة عبد القادر علي482172

3بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعبدالستار غدير علي147270

4بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرشاكر محمود سليمان146834

5بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعمر سليمان ناض461645

6بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرخضير الياس احمد482194

7بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرجمال احمد الياس145035

8بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمهند موفق ابراهيم145095

9بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعلي شبيب علي482271

10بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعبدهللا محمد صالح145863

11بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرريان صالح محمود146877

12بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرجاسم محمد داؤد146652

13بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرريان غازي فتحي147169

14بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكريونس عطاهللا محمد524127

ى146326 15بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراحمد حسن ياسير

16بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراحمد محمد عبدهللا145570

17بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمحمد خضير شهاب146442

18بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراحمد خضى محمد145882

19بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرطارق جاسم شهاب482255

20بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعبداالله حميد رشيد145737

21بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرسعد عيد عبدهللا482211

22بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعلي عبيد عبار482270

23بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرسعد طالل مصطفى145776

24بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرادريس محمد احمد482215

25بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم محمد482280

26بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعامر فتحي محمد482236

27بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمحسن ابراهيم احمد145083

28بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكراحمد ماهر اسماعيل461732

29بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرخالد عبدالرحمن احمد482257

30بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكررافع الياس احمد482188

31دبلومالحميدات61355نينوىذكرراكان فالح زيدان482222

32دبلومالحميدات61355نينوىذكرسامي داؤد سليمان461737

33دبلومالحميدات61355نينوىذكررعد محمد خضى145025

34دبلومالحميدات61355نينوىذكرحازم احمد سليمان147537

35دبلومالحميدات61355نينوىذكردحام احمد دحام482242

36دبلومالحميدات61355نينوىذكرعبدهللا احمد سليمان482192

37دبلومالحميدات61355نينوىذكرمهند محمد يونس145931

38دبلومالحميدات61355نينوىذكرمحمد عبدالرحمن احمد146796

39دبلومالحميدات61355نينوىذكرعمر جاسم محمد482163



40دبلومالحميدات61355نينوىذكرعمر حسن جاسم540783

ى146178 41دبلومالحميدات61355نينوىذكرهيثم حسن ياسير

42دبلومالحميدات61355نينوىذكرمزاحم يونس محمود461804

43دبلومالحميدات61355نينوىذكرمصطفى احمد سليمان482232

44دبلومالحميدات61355نينوىذكرعبدالستار محمد عابد482276

45دبلومالحميدات61355نينوىذكرالباز عكلة حمادي482205

46دبلومالحميدات61355نينوىذكررعد جاسم محمد482159

47دبلومالحميدات61355نينوىذكراحمد حمدي ابراهيم482183

48دبلومالحميدات61355نينوىذكرمحمود عبد محمد147047

49إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعمر عبدالقادر علي482177

50إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمروان محمد ابالل524147

51إعداديةالحميدات61355نينوىذكرخالص صالح محمد534232

52إعداديةالحميدات61355نينوىذكرشاهر سلمان علي146466

53إعداديةالحميدات61355نينوىذكرضياء ناض خضى482268

54إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمد غدير علي147242

55إعداديةالحميدات61355نينوىذكرحسام كنعان فتحي482261

56إعداديةالحميدات61355نينوىذكرحازم محمد محمود482147

57إعداديةالحميدات61355نينوىذكرغزوان نوفل ناض146528

58إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد عبد جاسم482272

59إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعمار صالح محمد482193

60إعداديةالحميدات61355نينوىذكريونس سعدهللا محمود534212

61إعداديةالحميدات61355نينوىذكرنوري عبدالسميع نوري146111

62إعداديةالحميدات61355نينوىذكردريد عدنان حسن482283

63إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد محمود خلف145982

64إعداديةالحميدات61355نينوىذكرفرحان محمود محمد482210

65إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمد مجيد ابراهيم147413

الدين احمد145552 66إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد خير

67إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد ابراهيم احمد145682

68إعداديةالحميدات61355نينوىذكريونس محمد عبدهللا482246

69إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمد نعمة احمد147560

70إعداديةالحميدات61355نينوىذكريونس ادريس محمود482190

71إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمود محمد محمود147191

72إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد عيد عبدهللا482281

73إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمهدي محمد صالح482260

74إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعمر محمود خلف146002

75إعداديةالحميدات61355نينوىذكرسليمان احمد سليمان482239

76إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعبدهللا قحطان عبدهللا482231

77إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد سعدهللا محمود461835

78إعداديةالحميدات61355نينوىذكروضاح عبدالحميد سالم147523

79إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعبدالباسط عبدهللا احمد482229

80إعداديةالحميدات61355نينوىذكرويس ابراهيم احمد145635

81إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد ابراهيم احمد524143

82إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمصعب سعود اسعد146482

ى482279 83إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمود عزام حسير

84إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد جاسم شهاب146245

85إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعمر محمد خضى145068

86إعداديةالحميدات61355نينوىذكرابراهيم عامر محمد461862

87إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد جاسم محمد482202

88إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمد قحطان عبدهللا145320

89إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمد عامر محمد534217



90إعداديةالحميدات61355نينوىذكرابراهيم فتحي محمد145058

91إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمد حامد رشيد461638

92إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعبدالرحمن خضى احمد145844

93إعداديةالحميدات61355نينوىذكرطارق احمد محمد495280

94إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعمر الياس اخضير531119

95إعداديةالحميدات61355نينوىذكرسفيان عبدالرحمن احمد146552

ى محمود حمادي482185 96إعداديةالحميدات61355نينوىذكرياسير

97إعداديةالحميدات61355نينوىذكرطلب عدنان محمد540754

98إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد كنعان فتحي482262

99إعداديةالحميدات61355نينوىذكراوس يونس محمد146032

100إعداديةالحميدات61355نينوىذكريوسف الياس خلف146780

101إعداديةالحميدات61355نينوىذكرذياب محمد سليمان146856

102إعداديةالحميدات61355نينوىذكرقاسم علي محمد461607

103إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعبدالرحمن فزع محمد145702

104إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمد الياس خضى146624

105إعداديةالحميدات61355نينوىذكريونس عدنان حسن482249

106إعداديةالحميدات61355نينوىذكرخالد عبد محمد461614

107إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعلي اياد سالم145901

108إعداديةالحميدات61355نينوىذكرصديق عبدالستار عبدهللا482265

109إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعلي فتحي محمد147217

110إعداديةالحميدات61355نينوىذكرصكر عبدهللا حمد482174

111إعداديةالحميدات61355نينوىذكرصالح عبد مصطفى145916

112إعداديةالحميدات61355نينوىذكرسعد عبدهللا احمد482267

113إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمصعب كامل احمد524169

ى حمد524171 114إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد حسير

115إعداديةالحميدات61355نينوىذكريونس محمود نوري520473

116إعداديةالحميدات61355نينوىذكرماهر احمد علي461869

117إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا احمد482161

118إعداديةالحميدات61355نينوىذكرحسن محمد سليمان482181

119إعداديةالحميدات61355نينوىذكرساري عبدهللا محمود146668

120إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعلي خضير شهاب482220

121إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمشعان ابراهيم صالح146505

122إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمود كنعان فتحي482263

123إعداديةالحميدات61355نينوىذكركرم رعد فتحي482278

124إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمحمد يونس احمد461749

125إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعلي عيىس سليمان147112

126إعداديةالحميدات61355نينوىذكررعد اسماعيل سلطان146304

127إعداديةالحميدات61355نينوىذكرميش خالد رشيد145821

128إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعماد خضير شهاب482208

129إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعلي شبيب علي482150

130إعداديةالحميدات61355نينوىذكرفارس عويد مخلف145009

131إعداديةالحميدات61355نينوىذكراحمد طالل مصطفى146919

 عبدالقادر علي482178
132إعداديةالحميدات61355نينوىذكرمثنى

133إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعالء ماهر اسماعيل461721

134إعداديةالحميدات61355نينوىذكرعلي اياد طه145962

135إعداديةالحميدات61355نينوىذكرجاسم محمد يونس461793

136إعداديةالحميدات61355نينوىذكرنوفل جالل ناض145529

137إعداديةالحميدات61355نينوىذكراثير علي طه461754

138بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرمحمد محي عيىس482277

139بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرذياب سليمان ناض482250



140بكالوريوسالحميدات61355نينوىذكرعالء طه سلطان461677

141دبلومالحميدات61355نينوىذكرصالح عبدهللا يوسف482180

142دبلومالحميدات61355نينوىذكرفواز فتحي بالوي147297

143إعداديةالحميدات61355نينوىذكرصفوان علي محمد145718

1إعداديةالحميدات61355نينوىأننىاري    ج محمد سليمان461784

1بكالوريوسالحميدات61355نينوىأننىاشاء نجم عبدهللا482156

2دبلومالحميدات61355نينوىأننىوسام محمد عبدهللا145595

3إعداديةالحميدات61355نينوىأننىهديل محمد سليمان461586

4إعداديةالحميدات61355نينوىأننىمنال قحطان عبدهللا482197

5إعداديةالحميدات61355نينوىأننىوعدهللا محمد علي482201

1بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرفالح سالم مرعي494103

2بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرسمير عبدالعزيز صالح242395

ى520997 3بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكربرهان محمود امير

4بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكراحمد محمد صالح242326

5بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرفالح فاضل محمد242377

6بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرمسعود مجيد عبدهللا240512

7بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرياش محمود خضى242403

8بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرمحمد احمد حمادي242411

9دبلومالفاروق21356نينوىذكرصالح فاضل محمد242305

10دبلومالفاروق21356نينوىذكرمامون رشيد سليمان483690

11دبلومالفاروق21356نينوىذكرياس ابراهيم اسود393138

1بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرحمد خضى فتحي242823

2بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرمزهر عبدهللا محمود393050

3بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكراحمد سالم هاشم393101

4بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكربنار جالل محمدسليم242430

5بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرمحمد بكر محمد240538

6بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرميش محمود خضى242749

7بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرحمودي احمد حمادي520996

8بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرعمر خالد عبدالرحمن393024

9بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرعمار هاشم مصطفى393205

10بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرعامر محمود خضى242674

11بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرقضي عبدالواحد عزت242800

12بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرسعيد عمر احمد393168

وان اكرم خورشيد240616 13بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرسير

14بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرمحمد ادريس جوهر520999

15بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكروسام حميد سليمان242497

16بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرطاهر محمود خضى242544

17بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرسليمان حافظ طه393185

18بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرراكان رمضان يونس393197

 علي فتحي242811
ى 19بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرحسير

وان شهاب احمد240570 20بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرسير

21بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرمحمد لقمان جاسم520998

22دبلومالفاروق21356نينوىذكرجاسم محمد احمد393038

23دبلومالفاروق21356نينوىذكرخالد ارشد شاكر467886

ى رشيد554369 24دبلومالفاروق21356نينوىذكرحمزة تحسير

25دبلومالفاروق21356نينوىذكرجوليان سليمان خليل392982

26دبلومالفاروق21356نينوىذكرفاضل سالم محمدصالح393228

27دبلومالفاروق21356نينوىذكرمحمد فالح سالم494101

28دبلومالفاروق21356نينوىذكرحبش عبدالستار هالل242724

29دبلومالفاروق21356نينوىذكرعبدالرحمن محمد علي393249



30إعداديةالفاروق21356نينوىذكرقاسم محمد رشيد242765

31إعداديةالفاروق21356نينوىذكرخليل طه محمد467929

32إعداديةالفاروق21356نينوىذكرحسام حميد سليمان467904

33إعداديةالفاروق21356نينوىذكرمحمد فرج عبيد467890

34إعداديةالفاروق21356نينوىذكراحمد لقمان مجيد526949

35إعداديةالفاروق21356نينوىذكرامجد احمد خضى467901

ى عبيد240521 36إعداديةالفاروق21356نينوىذكرمحمد حسير

37إعداديةالفاروق21356نينوىذكرلؤي علي ارميض526958

38إعداديةالفاروق21356نينوىذكراركان شدار احمد526863

39إعداديةالفاروق21356نينوىذكرمثنى احمد خضى242714

40إعداديةالفاروق21356نينوىذكراحمد اسماعيل فتحي467902

41إعداديةالفاروق21356نينوىذكرماهر محمود خضى467918

42إعداديةالفاروق21356نينوىذكرمحمد عدنان محمد467907

43إعداديةالفاروق21356نينوىذكرمحمد سعود حمود540449

44إعداديةالفاروق21356نينوىذكرقحطان عدنان محمد467913

45إعداديةالفاروق21356نينوىذكرجاسم محمد رشيد242754

ى عبيد467883 46إعداديةالفاروق21356نينوىذكراحمد حسير

47إعداديةالفاروق21356نينوىذكرمحمد ارشد شاكر467884

ى عبيد467927 48إعداديةالفاروق21356نينوىذكرفرات حسير

49إعداديةالفاروق21356نينوىذكرراكان علي حمادي483687

50إعداديةالفاروق21356نينوىذكرقاسم عدنان محمد467923

51إعداديةالفاروق21356نينوىذكرساهر محمود خضى526954

ى561787 52إعداديةالفاروق21356نينوىذكرعزت خدر حسير

53إعداديةالفاروق21356نينوىذكرميش فهد ارميض393255

54إعداديةالفاروق21356نينوىذكرثامر محمود خضى467916

55إعداديةالفاروق21356نينوىذكربشار محمود احمد467894

56إعداديةالفاروق21356نينوىذكرراكان ابراهيم خضى467898

57إعداديةالفاروق21356نينوىذكرمحمد صباح عادل242705

58إعداديةالفاروق21356نينوىذكرمحمد دحام عبيد467910

59بكالوريوسالفاروق21356نينوىذكرجاسم محمد صالل242788

60دبلومالفاروق21356نينوىذكرعدنان صالح احمد242692

61دبلومالفاروق21356نينوىذكروليد عبدالحميد محمد444252

1بكالوريوسالفاروق21356نينوىأننىسىه سالم محمدصالح393352

2بكالوريوسالفاروق21356نينوىأننىشيماء عبدهللا رمضان242439

3دبلومالفاروق21356نينوىأننىميش عبدالرزاق هالل242608

ى467906 4إعداديةالفاروق21356نينوىأننىنازدار يوسف ياسير

ى526867 5إعداديةالفاروق21356نينوىأننىسعدية سلو حسير

ى حبيب محرم492349 1ماجستير2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياسير

2ماجستير2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس يونس يوسف484096

3ماجستير2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشعيب احمد عزيز438594

4ماجستير2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد مصطفى محمد244584

ى481906 5دبلوم عالي2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش احمد حسير

6بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنجم عبدهللا خلف481914

ى زينل خلف249522 7بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

ي علي خضى مصطفى439218
8بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعونى

ى561658 9بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار محمدعلي حسير

10بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالجبار ويس احمد448901

11بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعدنان جمعة ابراهيم305027

12بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرذنون يونس احمد244276

13بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررعد محمدصادق الياس249632



14بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرويس مصطفى محمديونس244526

15بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغالب حسن احمد305032

16بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجاسم محمديونس كاظم438426

17بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصادق عباس محمود244576

18بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش جمعة يونس305130

ى249587 19بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالرزاق حسن حسير

20بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسالم عباس قاسم247092

21بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عباس محمود244595

يف محمد عباس278058 22بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشر

23بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزين العابدين عابد زين العابدين305134

ي احمد245214
24بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عونى

25بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجابر خضى الياس249534

ى305004 26بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحبيب بطال حسير

27بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروهب علي رضا قاسم304806

28بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنواف نوري محمود508552

29بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل محمد ويس245083

30بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسماعيل احمد عزيز244570

ى يوسف249666 31بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر حسير

ي محمود249692
32بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجعفر عونى

33بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعقيل فاضل مصطفى538455

34بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرقاسم علي يوسف243936

35بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالسالم قاسم محمد249783

36بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسن يونس438584

37بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعامر عزيز مقداد437579

38بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزاهد حسن يونس244633

39بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروسام سعدون شعيب437644

40بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرموس عبدهللا علي437602

41بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفالح طاهر يوسف247082

42بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفاضل حميد علي305154

43بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكربشار محمدصالح يونس305145

44بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محمد علي244200

45بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد مسلم محسن249707

46بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنافع زينعابدين وهب438588

ضا الياس493726 47بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل علير

48بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس عبدالجبار سالم244283

49بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل قاسم حسن481932

50بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس فاضل زين العابدين439341

51بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجودت عبدالكريم جواد244231

52بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحمود عبدهللا قنير448898

53بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراباذر اسماعيل محمد244080

54بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد ابراهيم خليل543376

55بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس محمدطاهر يعقوب244408

56بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار اسماعيل محمد278044

ي محمد244094
57بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرقضي عونى

58بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفخري هاشم ادهم439416

ى249713 59بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفيصل سعيد حسير

60بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجعفر محسن احمد462870

ي محمد305005
61بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعالء عونى

ى عبدهللا قنير249670 62بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

ى محسن244498 63بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد غالم حسير



64بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار علي عباس546487

65بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدهللا احمد علي547313

66بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررياض جاسم محمد247072

67بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي خضى الياس438027

68بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسالم خضى يوسف437802

69بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلياصغر جاسم محمد245102

ى508614 70بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالهادي محسن حسير

71بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمدجميل محمدنور خضى249681

72بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفارس محمديونس قنير249763

73بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشوكت عبدالكريم جواد244213

74بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محسن زينل437723

75بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفالح حسن محمد305016

76بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس جمعة محمدعلي249773

ى448910 ى بايز محمدامير 77بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرامير

78بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد حسن قاسم546499

79بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن فاضل محمد494646

80بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد علي غالب محمد طاهر244222

81بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجمعه ناض محمد سعيد561801

82بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفالح حسن محمد244292

83بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركنعان يعقوب يوسف481908

84بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريوسف عباس محمود244585

85بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر محسن زينل305118

86بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد يونس خليل277890

87بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد علي اصغر محمد علي249642

88بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغدير محمدعلي خليل244280

ى438669 ى امير 89بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرطلعت حسير

90بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمديونس مسلم محمد546495

91بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمود شهاب احمد245113

ى محمود276674 92بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرثائر ياسير

 علي305197
ى 93بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروندان حسير

94بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعامر اسماعيل سعيد244063

95بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرميش محمدبشير جاسم244261

ى علياصغر يونس245158 96بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

97بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعماد عبداالمير قاسم481928

98بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراكرم حبيب خضى463222

99بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش عدنان محمد481936

100بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنبيل يونس ابراهيم244557

101بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش قاسم محمدعلي438578

102بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعادل اسماعيل محمد546496

103بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسعود جاسم محمد244516

104بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرطالب مسلم محمديونس247038

ضى قاسم304808 ى علير 105بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

106بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عبدالكريم سعيد437926

107بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسيف علياصغر حيدر244530

 علي437890
ى 108بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرخليل حسير

109بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرازهر محمد يعقوب249656

110بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرانور احمد محمد448903

111بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس جمعة ابراهيم438527

112بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجاسم محمد قنير437541

 علي448946
ى 113بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن عبدالحسير



ي سعيد305010
114بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي هانى

115بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفارس احمد صالح249575

116بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنوار حيدر يعقوب244577

117بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرالياس خضى الياس448711

118بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار عبدالعزيز احمد244482

119بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرطلعت محمديونس مصطفى249573

120بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد غالب زينل440556

121بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عباس علي438887

122بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد جاسم محمد448913

123بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي كاظم عبو448892

124بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد علي اصغر حامد247100

125بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزكريا زينل محسن245135

126بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي قاسم محمدعلي244166

127بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن محمدغالب محمديونس244471

ى خليل ابراهيم438665 128بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

ى304998 129دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عبدالحافظ حسير

130دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي غالب زينل543347

ى عباس فاضل244186 131دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

132دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحسن محمد يونس492890

133دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريعقوب الياس سليمان249723

134دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد يونس قنير438659

135دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبداالمير عباس رضا508518

136دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرقاسم رضا علي305188

ي محمد249750
137دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرلؤي عونى

138دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلياصغر حيدر محمد244543

ى عباس304986 139دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركاظم محمدامير

ى عباس249593 140دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغائب محمدامير

ي محمديونس قنير244289
141دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرهانى

142دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس حمزة جويد249603

ي محمد448924
143دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحازم تف 

144دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشهيد عبدالكريم جواد448889

145دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررعد علي عاشور305030

146دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرادريس حبيب يونس249651

147دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراكرم مختار علي530149

148دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمسلم علي كاظم448893

149دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسالم محمدباقر زينل243945

150دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسالم محمد علياصغر438590

151دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمسلم محمدصالح يونس305144

152دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي احسان قاسم حسن249503

153دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد خضى الياس305097

154دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم فاضل عباس538459

155دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصالح عبدهللا قنير245071

156دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحلىمي علي هادي يونس305080

157دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس علي محمد446730

158دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررسول علي يوسف249569

159دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدهللا عبداالمير مهدي249557

ى304795 160دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريعقوب يوسف حسير

161دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالرحمن محمدطاهر حسيب503975

162دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررضوان عقيل مسلم247025

163دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرتوفيق عيىس احمد249738



164دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر فاضل زين العابدين249601

165دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزين العابدين عبدهللا علي494659

166دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشعيب زينل حسن249542

167دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعادل مصطفى محسن249621

ى504062 ى حسير ي حسير
168دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالغنى

169دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن عبدهللا علي437617

170دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد محمود حمو305007

ى304797  محمدعلي حسير
ى 171دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

172دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد ابراهيم يعقوب249650

ى زكر خورشيد437664 173دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

174دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعدنان اسماعيل عبو448887

175دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريونس ابراهيم علي437743

176دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفرحان محمديونس قنير249610

ى305121 ي حسن حسير
177دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالغنى

178دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي ابراهيم جعفر305015

179دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعادل محمدباقر شكري437810

180دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراديب فاضل احمد504085

181دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمود محسن قنير245256

ى محمدسعيد244453 182دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسير

ى يونس301894 183دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجابر حسير

184دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروعد ادريس موس462860

ى249755 185دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسعود يوسف حسير

186دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر قاسم محمدعلي244091

187دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجهاد سليمان احمد305128

ى244299 188دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسمير غانم حسير

189دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفاضل عبد عزيز494635

ى481924 ى احمد حسير 190دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

191دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس احمد زينعابدين244683

192دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزهير عبدالمحسن علي249697

ى439251 193دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصاحب مهدي محمدامير

 علي اكبار481911
ى 194دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسير

195دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر عباس محمدعلي244553

196دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس نوري محمود446809

197دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محمديونس مصطفى439424

198دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار مصطفى زينعابدين301797

199دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريوسف حسن وهب249594

200دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرخضى غائب نوح543443

201دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجودت باقر زينعابدين439310

ى244244 202دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعادل علي هادي حسير

203دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى محمد يونس305009

204دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصلح احمد يونس494034

205دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش عاصم علي244484

 محمدعلي546489
206دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد مصطفى

207دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعدنان اسماعيل احمد446811

208دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفاضل مصطفى احمد244262

209دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد الياس خضى481917

210دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عباس محمدعلي243897

ى يونس305140 211دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجمال حسير

212دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدهللا خليل عبو244607

213دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرازهر اسماعيل محمد249535



214دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشهاب احمد محمد305204

ى محسن زينل305162 215دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

216دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش علي محمدعلي249607

217دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي ابراهيم خليل244420

ي ذنون305114
 
218دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالرحيم ناق

219دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفائز عبداالمير خلو244459

 علي غالب الياس249634
ى 220دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

221دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عباس محمديونس244436

222دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر هاشم الياس438512

223دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد علي محمدسعيد448917

ى محمد فاضل437826 224دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالحسير

225دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنجم ادهم ابراهيم448920

226دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر سليم كاظم301782

227دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركمال جميل بكتاش305148

228دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبدالجبار خلو305147

229دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عصام محمدغائب437781

230دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحسن مسلم حسن538415

ى فاضل نوح245093 231دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

232دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد سالم عباس437841

233دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس علي اصغر عباس437869

234دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالباسط باقر زين العابدين546483

ى حسن244451 235دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم حسير

236دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عبدالجبار خلومحمد249582

237دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار قاسم محمدعلي244357

238دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرطالب سليمان بشير245145

239دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار علي اكير جعفر504060

ى481919 240دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبداللطيف ذنون حسير

241دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن جميل بكتاش244495

242دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرايمن عبدالوهاب محمد304988

243دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس حسن محمد448916

244دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمجيد يعقوب الياس249661

ى مصطفى محمد538125 245إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

246إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالرزاق محمديونس علي448950

247إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي اكير زكر سليمان243983

248إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرخليل حسن خليل448940

ى305064 ى حسير 249إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكربايز محمدامير

250إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسليم محمدطاهر محمدعلي305085

يف علي محمد538123 251إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشر

252إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرادريس ابراهيم مصطفى481916

ى538124 253إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس فاضل حسير

254إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرقاسم حيدر مصطفى462877

255إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم ادهم ذوالفقار448943

256إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسالم الياس سليمان246157

257إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنذير احمد يونس305021

258إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغانم وهب علي508526

259إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس احمد صالح304801

260إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد اسماعيل احمد439401

261إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصالح فاضل احمد305137

262إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنايف يونس علي249788

263إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركمال ابراهيم علي439437



264إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغالب الياس سليمان438217

ي عباس خلف449075
265إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي نف 

266إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد صالح قنير304793

267إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدهللا محمدعلي سعيد438396

268إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن علي هادي يونس305076

269إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنورالدين محمود محمد448270

270إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجبار عباس ذوالفقار449073

الدين عبدالعزيز عباس448930 271إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصير

272إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروهب حمزة سليمان246001

273إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجعفر محمدسعيد ابراهيم243939

ى543379 274إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفيصل شيت حسير

275إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسماعيل محمدطاهر عبدهللا305026

276إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعليهادي محمددخيل علي448255

277إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عطية العزب448956

278إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفالح نوري محمود305058

279إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسلمان محمدسعيد يوسف546492

280إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد محمود زينعابدين305105

281إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزهير محمدعلي سعيد249731

282إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرقاسم فاضل موس305070

ى561660 283إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي علي حسير

ى247207 ي محمدامير
1ماجستير2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنوفل عبدالغنى

2ماجستير2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعادل شهاب احمد243318

3بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم زينل بكتاش245395

4بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمر ادريس محمد244835

5بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريوسف محسن يعقوب246043

6بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عباس خضى439548

7بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريوسف هاشم يوسف453309

ى249114  علي حسير
ى 8بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرتحسير

ى245959 9بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدهللا حسن حسير

10بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعادل حيدر جاسم302026

ي خلو245023
11بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرخليل عبدالغنى

12بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد زين العابدين محمد303243

ى اسماعيل501078 13بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي حسير

ى242887 14بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمدعلي عدنان حسير

15بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد مسلم صالح247962

16بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى سليم كاظم448307

17بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن عبدالوهاب حسن437879

18بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد علي محمد246232

19بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي ابراهيم فاضل246481

20بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس علي يونس301738

21بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار محسن محمد245967

22بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد سالم محمد246080

ى245989 23بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محمد صالح حسير

24بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محمد غائب الياس247767

25بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفاضل حبيب محمدباقر543419

26بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عبدهللا علي437758

ى247298 27بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد سعيد امير

28بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حبيب حسن500944

29بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجاسم محمدغائب الياس302714

30بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد مسلم احمد249281



31بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحازم شعيب حازم246056

32بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد محسن محمد303081

33بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد محمد رضا494565

ى محمد242933 34بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عبدالحسير

35بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنواف سالم مزرب244733

ى245767 36بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن ابراهيم حسير

37بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعقيل جاسم زينل246238

 كاظم علي اكير482970
ى 38بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

39بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش عزيز عيىس244878

40بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجعفر علي اصغر محمود481974

41بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرخليل زينل بكتاش245268

42بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي حسن محمد448577

ى246595 43بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي زينل محمدامير

44بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنذير مسلم مصطفى244844

ى ابراهيم خليل546462 45بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

46بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعماد جاسم محمد يونس304840

47بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرموس دخيل احمد246549

48بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد مسلم مصطفى244855

49بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرميش عبدالقادر حسن245406

 علي301992
ى 50بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي حسير

51بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسالم محمدصالح يونس303119

ى448754 52بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحكمت حميد محمدامير

ي عبدالمجيد446772
53بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي عبدالغنى

54بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرميثم حيدر اسود242907

55بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرهادي شعيب الياس448877

ى مصطفى508577 56بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي حسير

57بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم صالح جهور540887

ي محمدعلي448810
58بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي نف 

59بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرطه عباس علي249085

60بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرذوالفقار علي يونس439531

61بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمدجميل عبدالجبار محمدجميل247194

62بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعيىس حيدر عيىس302893

63بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عباس جمعة540890

ي حيدر جاسم249024
64بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرهانى

ى جمعة482974 65بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار محمدامير

66بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفالح حسن فاضل494546

67بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكربرهان حبيب قنير243182

68بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسماعيل نوري جمعة247936

69بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار باقر فارس248392

70بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد جودت علي273866

ى302988 ى محمد حسير 71بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

72بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن سالم بكتاش546474

ى زينل448838 73بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرريان ياسير

74بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى عباس احمد243204

75بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفالح حسن يونس448364

76بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن حبيب محمدسعيد304748

77بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد جعفر حسن481920

78بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرماهر سليمان فارس302917

79بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجالل علي احمد481960

ى محمد448857 80بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعدنان حسير



81بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عبدهللا علي246311

 علي244814
ى ى حسير 82بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياسير

83بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حيدر يعقوب508641

84بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسن محمد303218

85بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحمزة غائب علي244887

86بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد ابراهيم علي440428

87بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد مهدي اسماعيل244995

88بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي محمديونس كاظم438411

ى زينل245722 89بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحبيب حسير

90بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروعدهللا محمد عباس402090

91بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد كاظم باقر249991

92بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزين العابدين محمد يونس448326

93بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي جاسم محمد437900

ى فاضل نوح437818 94بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرتحسير

95بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد احمد زين العابدين304869

ى عباس مصطفى481969 96بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

97بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرباقر زين العابدين محسن440466

98بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي جمعة اسماعيل301942

99بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحميد يونس محمد301879

100بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنبيل يعقوب يوسف440585

101بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالقهار جالل قاسم482997

102بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى يونس مصطفى243157

ى448724 103بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسعدون عبدالرحيم حسير

104بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد قاسم محمد301713

105بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالعظيم سعيد يونس540133

106بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزيدان حميد حسن438544

ى246246 107بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشهاب احمد امير

ى540888 ي حسير
108بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عبدالغنى

109بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسيف احمد اسماعيل438599

110بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجعفر عباس صالح301726

111بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار علياكير فاضل303030

112بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررياض جمعة علي302386

113بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمازن حميد قتير248089

114بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عزيز موس448800

ى246539 115بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي سعيد امير

116بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي اصغر فاضل علي481980

117بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعزالدين هاشم ادهم247360

ى مصطفى448835 118بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسير

119بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشدار حبيب قاسم302736

120بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرذنون يونس ابراهيم438486

ي سعيد248162
121بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنبيل هانى

122بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرماجد حسن محمد245168

123بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالباري شهاب احمد243287

124بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصالح مسلم صالح246489

125بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبدالمحسن علي244718

126بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروائل حميد ادهم467444

127بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشوكت محمود محمد242893

ى448936 128بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي كاظم حسير

129بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريوسف نجم يوسف245325

ى خضى247213 130بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسير



131بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالرحيم عباس فاضل248070

132بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن محمد ذنون304712

133بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصادق جعفر خضى246068

134بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروسام قاسم عباس363396

ي جعفر245224
135بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبدالغنى

 علي عباس481970
ى 136بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

 غارب محمدعلي302478
ى 137بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

138بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد غائب موس303101

ى ابراهيم سليمان243031 139بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

140بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد حسن جمعة540894

141بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالعظيم حسن محمدسعيد304824

142دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروسام محمدغالب محمديونس246558

143دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد هاشم حسن243038

144دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش محمدبشير جاسم448820

145دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررياض غالب الياس242919

ى303175 146دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد مهدي محمدامير

 محمدعلي439473
147دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشمد مصطفى

148دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس عبدالكريم خضى249216

149دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي جاسم زينل302007

150دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عمار محمدعلي246445

ى245982 151دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي غائب محمد امير

ى446778 ى حسير ى محمدامير 152دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

153دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحالم عبدالغفور احمد303142

154دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفؤاد محمد قنير245129

155دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد دخيل جميل302082

ي اسماعيل249444
156دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمشتاق حف 

 محمدعلي247119
ى 157دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجمال حسير

158دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار محمدصالح يونس242947

159دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررضوان محمدسليم يونس245179

160دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد يونس غريب304836

161دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغسان محمديونس كاظم438245

162دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشهاب احمد محمود247914

163دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار علي اكير محمدسعيد245922

164دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي طالب ابراهيم246054

165دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرالياس صادق الياس247190

166دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي شعيب محمود543406

167دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسمير شعيب سعيد244954

168دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركمال قاسم احمد448295

 علي448648
ى 169دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار حسير

170دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محمد علياصغر249997

171دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد رضا خضى245985

ى448304 172دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسعد بايز محمدامير

173دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحسان عباس علي ابراهيم247462

174دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرايوب اسماعيل ابراهيم304831

175دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنذير بشير احمد482971

176دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجاسم حيدر جاسم249076

ى245286 177دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعالء حسن غالم حسير

178دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريونس علي هادي يونس437937

179دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي اكير قاسم فاضل249233

 علي ابراهيم246523
ى 180دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير



181دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلمدار محمد محمود247459

ي244684
182دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصادق علي تف 

ي علي250007
183دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكربدر عبدالغنى

184دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريعقوب باقر بكتاش304760

185دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد باقر خضى448813

ى543398 186دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسن حسير

ى شعيب محمود302180 187دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

188دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد علي اكير حسن303326

ي502605
 
189دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسليمان داود ناق

190دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركاظم حازم عباس245189

191دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريونس محمد ذنون448289

ى439541 192دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمسلم عباس حسير

193دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدهللا فتحي جعفر246093

 علي اصغر عباس448743
ى 194دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرتحسير

ى بدر مسلم448436 195إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

 علي543404
ى 196إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجواد حسير

197إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنارا شهاب احمد249388

198إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسعد يونس ابراهيم245836

199إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد محمدزكي عباس543420

200إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبدالرزاق باقر446832

ى احمد246470 201إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرخضى حسير

202إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسندس عون عباس305264

203إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد غالب سليمان304854

ى ذنون482981 ى امير 204إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

ى ادريس رضا543428 205إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

ى زينل448280 206إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد ياسير

207إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل سالم ذنون546471

208إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد علي سعيد248408

209إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عادل علي448487

210إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجميل دخيل جميل244600

211إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى عباس ايوب543385

212إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفاضل عباس صالح245472

213إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم محمد ابراهيم538120

214إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي الياس خضى247344

ى حازم حمزة440439 215إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

216إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي عليهادي محمدباقر448281

ى304863  علي حسير
ى 217إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

218إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرريان علياصغر محمد448426

219إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحبيب الياس علي538128

220إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسامة جمال يونس540128

221إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراكرم عدنان عيىس302499

222إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرناض عبدهللا احمد446824

223إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد بشير محمد247566

224إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراديب محمود محسن247577

ي احمد546469
225إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى عونى

226إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار محسن عبدهللا242992

227إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرادريس مسلم احمد482417

228إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد علي جميل481963

229إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرذوالفقار محمد علي448285

230إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريونس غائب يوسف448292



231إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحمزة نزار علي530150

232إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي اصغر لقمان علي245120

233إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبد محمود عزيز440397

234إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس فاضل يوسف543423

235إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركاظم جواد جمعة304719

236إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي مسلم مصطفى302870

237إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررضا محمود قاسم448717

238إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عبداالمير خلو448306

239إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عصام محمد غائب304741

240إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبدالواحد صالح448469

241إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمجتنر حسن حيدر448316

242إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجالل مهدي علي547309

243إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي هادي خضى446744

ى خليل حمزة448458 244إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالحسير

ى زينل482976 245إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل ياسير

246إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسن علي543439

247إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل علي مصطفى245687

248إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محمود محسن246638

249إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد سلمان مصطفى448850

250إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد علي اكير زكر543392

251إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحلىمي محمود قاسم301953

252إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحبيب علي غالب محمدطاهر500662

253إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالرزاق شهاب احمد546467

254إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن سليمان محسن243086

255إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدهللا زين العابدين محسن448829

256إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعقيل محمدطاهر محمدعلي448736

257إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش حسن فاضل494540

258إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررائد رياض محمدشيت446725

259إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى سلمان مصطفى302971

260إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعصام علي اكير زكر543394

ى541208 261إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محسن حسير

ى محمد247489 262إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي حسير

263إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي مجيد مصطفى543432

264إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي عباس حمزة302538

265إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعادل محمد ويس302430

266إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي محمد عطية448418

267إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي زينل دخيل245827

268إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغازي فيصل عباس543416

269إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي يحنر محمدسعيد247529

270إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس عدنان فاضل243887

271إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرصادق جعفر فاضل247367

ى446710  علي اصغر حسير
272إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى

273إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي ادريس محمد244824

ى304756 274إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد ابراهيم حسير

275إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعليهادي فاضل عباس543399

276إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي حسن محمد448844

ى نورالدين محمود448353 277إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياسير

278إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرلؤي خليل ابراهيم543421

279إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسالمة قاسم عباس449024

280إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن احمد ويس249248



ي علي ذنون448381
281إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرهانى

282إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبداالمير بكتاش245804

283إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عزالدين احمد477075

284إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر يحنر محمد494584

ى عبدالجبار خضى543424 285إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

286إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد نجم الدين يونس246458

287إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالعظيم نوري عبدالوهاب448390

288إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبداالمير علي546482

289إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسامة جمعة ابراهيم448452

290إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد لقمان قاسم481893

291إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد مصطفى محمد543382

292إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي غالب زينعابدين302404

293إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالكريم نوري عبدالوهاب243000

294إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعصام محمدسعيد الياس561657

ى زينل247309 295إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسير

296إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى مجيد مصطفى245098

297إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحيدر فيصل محمديونس249092

298إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عسكر ابراهيم543390

299إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسامي غالب حسن244613

300إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد ابراهيم احمد546465

301إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي فالح حسن548363

ى عبدالرحمن543388 302إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد امير

303إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي احسان شعيب448860

304إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عمار اسماعيل245670

305إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد فيصل علياكير482979

306إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحسن محمد مصطفى553792

307إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرم محمد ذنون448298

308إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس فاضل عباس302420

309إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرباقر مهدي اسماعيل448322

310إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن شهاب احمد302532

ي يوسف245105
311إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار عبدالغنى

312إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل محمديونس يوسف481976

313إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس علي سعيد247199

314إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراكرم احمد قاسم541267

ى246016 ي يوسف حسير
315إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحف 

316إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي حبيب علي246650

ى عباس علي476960 317إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياسير

318إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسماعيل علي اكير اسماعيل304737

319إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد مسلم زينعابدين448392

320إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغيدان عبدهللا خلف304817

321إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجعفر حسن علي543429

322إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركاظم غازي احمد304847

323إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي غازي مصطفى538395

324إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسيف محمد خضى481956

325إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن علي محمد302315

326إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحمزة اسماعيل سليمان448625

ي محمدباقر قاسم302434
327إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرتف 

328إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفاضل خليل فاضل546461

329إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي جودت علي274565

330إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرالياس يونس مصطفى249299



331إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررياض جواد يوسف481953

332إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد عسكر خضى481959

ى543387 ي حسير
333إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي تف 

334إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعليالسجاد موس خضى561802

335إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشهاب احمد ويس448825

336إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد ابراهيم فاضل448333

337إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي زيرام محسن246083

338إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد قاسم عباس448598

339إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس شهاب احمد249197

340إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي مسلم يونس543418

 محمدعلي خليل302522
ى 341إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

342إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد خليل احمد448637

343إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرقاسم علي غالب محمدطاهر541209

344إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمران احمد عزيز247950

345إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عبدالواحد حميد448793

346إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسماعيل حسن يونس543430

347إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد فاضل محمد539605

348إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمديونس فاضل محمديونس244589

ي غائب157652
349إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس عبدالغنى

350إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبدالكريم قاسم557370

ى سالم محمد448413 351إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

ي علي245817
352إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن عبدالغنى

353إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلمدار محمد علي448376

ى عبدهللا245870 354إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي حسير

355إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد غائب يوسف247176

356إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجهاد باقر محمد481967

ى حبيب محمدسعيد543442 357إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

ي448768
358إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررضا عبدالقادر عونى

359إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفالح حسن علي448465

360إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي مسلم محمديونس246037

361إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمدنور عبدالرحمن سالم301699

362إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركاظم علي هادي محمد494329

ى448965 363إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحسن محمد حسير

364إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمسلم ادريس مسلم399850

365إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس ذنون يونس543412

ي محمدعلي302939
366إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن نف 

ف عبدالرحمن محمدطاهر448658 367إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراشر

368إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجواد فاضل زين العابدين448586

369إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمؤمل سليمان زين العابدين538130

ي محمد494174
ى عونى 370إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

371إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلمدار محمد مصطفى244929

372إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن جاسم يونس543383

373إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحسن علي هادي محمدطاهر500894

374إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرنذير محمدعلي خليل302593

375إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرليث مقداد محمد448841

376إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عباس هادي448823

377إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عبدالجبار سالم543441

ى247179 ي حسير
378إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عونى

379إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل محمدباقر قاسم302321

ى448449 380إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمعاذ مهدي محمدامير



ى448757 381إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد يوسف حسير

ى اسماعيل محمدطاهر543400 382إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

383إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد كمال ابراهيم440376

ى موس محمود246430 384إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

385إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمود عباس فاضل538121

386إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن محسن عزيز448301

ي علي276204
387إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى عبدالغنى

388إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسمير غالب جمعة476986

389إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد صالح عباس482977

390إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمنتظر جالل قاسم250012

 علي اكبار477055
ى 391إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمدباقر حسير

392إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمنتظر فيصل محمد543435

ى محسن245448 393إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي محمدامير

394إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعليهادي باقر زينل247395

 محمد قنير249173
395إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى

396إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكربشار محمدنجم جمعة448615

397إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي عبدالجبار محمدجميل302604

398إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزكريا عبدالواحد كراب481978

399إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلياصغر زبير محمد543409

400إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن محمدعلي قاسم302762

401إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمصطفى حازم مصطفى246114

ى440504 ى حسير 402إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجمال محمدامير

403إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرغالب محسن محمدغائب508608

404إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد عاصم عباس448378

405إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن كاظم محمدعلي301767

ى245976 406إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرموس كاظم محمدامير

ى543437 ى ياسير 407إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجاسم محمدامير

ى448442 408إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد مهدي محمدامير

ي زينل448632
409إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجودت تف 

410إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي اصغر احمد صالح247831

ى عبدهللا247256 411إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعامر حسير

ى302585 ي محمدامير
412إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرفراس عبدالغنى

413إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد غائب فاضل467462

414إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد حسن محمدعلي543384

415إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرالياس علي اصغر علي اكير244915

416إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد فيصل علياكير244866

417إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالعزيز علي محمد246269

418إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن سالم ايوب304812

419إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحر عبد فاضل446722

420إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد موس عبدهللا481954

421إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسليمان يونس قاسم243150

422إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراسماعيل غالب مسيب303200

423إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجاسم جميل محسن244898

424إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكركرار جمعة ناض553716

425إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكردعد قاسم رضا449048

426إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرضياء احسان يحنر243020

427إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد عبدهللا محمدعلي446785

ى543408  علي محمدامير
ى 428إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

429إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرياش عماد محمدعلي448310

430إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد فيصل سعيد448828



ي302546
431إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرامير سليمان تف 

432إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس علي محمود481891

433إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزينل مسلم مصطفى498448

434إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررعد احمد محمدعلي543422

 لقمان علي اصغر304842
ى 435إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

436إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس علي اصغر قنير448874

ى543414 437إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي كاظم حسير

438إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعيىس علياكير يونس477010

ى زينل245796 439إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي حسير

440إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد زينل محمدعلي246509

441إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي رضا خضى244625

ى243012 442إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس جميل حسير

443إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسعد محمدصادق الياس448604

444إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد سالم عباس543401

445إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي احمد محمد246389

ى شعيب احمد482972 446إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

447إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس فاضل عباس543431

448إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلم دار محمد شهاب448561

449إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد فاضل عباس303011

يف سعد هللا علي543434 450إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد شر

451إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزين العابدين علي احمد476866

452إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد جعفر حسن546479

ى448475 453إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررسول عدنان حسير

454إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرهادي شعيب محمود448846

455إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن محمدعلي خليل302489

456إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسجاد مهدي زينعابدين448728

457إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد جمعة اسماعيل543397

458إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم جمعة ابراهيم448681

459إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد علي عباس علي448318

460إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسن جاسم محمد448328

461إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالرضا عبدالجبار خضى543425

462إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس عسكر عباس250069

463إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرطه نورالدين محمود448342

464إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسيف زيدان غالب543426

465إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعباس سليم ايوب245824

466إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد غانم عباس246027

ى543436 ي حسير
467إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدهللا تف 

468إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعادل جعفر حسن481922

469إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد ادريس محمديونس540345

470إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجالل حبيب عباس246567

471إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرايمن محسن محمدغائب304816

472إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالعزيز جودت علي276638

473إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي ابراهيم علي546476

474إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسليم سالم محسن244941

475إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد اسماعيل ابراهيم448799

476إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي اكير نواف نوري543427

477إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمحمد علي محمد302302

478إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرذوالفقار جالل قاسم250049

479إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمهدي محمديونس خليل448670

 علي عباس249983
ى 480إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير



481إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرريان صالح جهور246608

482إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم قاسم صالح246674

 علي اكير قنير302165
ى 483إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

484إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلياكير جميل محمد448839

485إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررامي غالب حسن302117

486إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراياد مقداد محمد543395

ي302188
487إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد نوري تف 

488دبلوم عالي2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي سليمان محمد248069

489بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشفيق عبدالكريم جواد303168

ى محمد يونس543378 490بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحسير

491بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىذكربهجت اسماعيل وهب543381

492دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكررائد يونس عباس247416

493دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزيد احمد مسيب481957

494دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرباقر زين العابدين خليل546459

495إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد ويس يوسف448833

496إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرخليل ابراهيم محمد246630

ى يونس501045 497إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروعدهللا حسير

498إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالكريم ويس يوسف245427

499إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريوسف عباس مصطفى484103

500إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالحق محمديونس حيدر484105

501إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم محمد سعيد538129

502إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحسان مصطفى صالح448787

ى446776 ى عزيز حسير 503إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمشر

504إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعبدالرزاق باقر بكتاش481950

505إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرزيد جاسم محمد247204

506إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجعفر علي هادي الياس276347

ى يونس247434 507إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرابراهيم حسير

508إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكروعدهللا خضى خليل543417

509إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكراحمد خليل محمد561656

ى محسن247185 510إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعلي اصغر غالم حسير

511إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكريونس دخيل محمد439525

512إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرعمار اسماعيل سعيد246578

يف عباس جاسم448805 513إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشر

514إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرذنون يونس خليل493732

515إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمجيد حبيب محمد538122

516إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرشهاب احمد يونس247538

517إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرسيف الدين محمود محمدطاهر448884

ى446798 518إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرجودت علي حسير

ى440539 519إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرمظاهر حبيب محمدامير

ي اسماعيل سعيد302368
520إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىذكرحف 

1دبلوم عالي2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاحالم محمدجواد قاسم301909

2بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىميسون عبدالجبار يوسف304785

3بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسكينة حيدر يعقوب543374

ى مصطفى249905 4بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنهلة امير

ى543370 5بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنرجس حسن ياسير

6بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاسيا جمعة اسماعيل249901

7بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسالمة محمديونس كاظم547311

8بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب جعفر احمد249854

ق محمد علي249928 9بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاستير

10بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرجاء عبدالجبار عباس301824



ى481946 11بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمريم جعفر حسير

12بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىافنان عباس يونس462866

13بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرنا زينل محمد543372

14بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنورهان حازم جاسم249845

ى محسن قاسم546472 15بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىبشر

16بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرنا يوسف ويس249945

17بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىازهار عزيز عيىس547310

18بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفيان احمد ويس249806

19بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمروى عبدالجبار يونس304782

فاطمة قاسم علي481941
20دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

فاطمة سالم علي467062
21دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

22دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىجمانة عدنان حسن547308

ى301862 ى حسير 23دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنضال محمدامير

ى301835 ى حسير 24دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسندس محمدامير

25دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىوفاء جرجيس عبوش543375

26دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىساجدة حسن قاسم523379

27دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىحليمة قاسم ادهم266623

ى301851 ى حسير 28دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرشا محمدامير

29دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنوال اسماعيل محمد543444

زهره ابراهيم علي اكير249914
30دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

ى438880 31دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنورة اكرم حسير

32دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىابتسام محمديونس كاظم249778

33دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسناء جعفر حسن249785

34دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهبة محمد ويس249968

 علي رضا249823
ى 35دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىايمان حسير

36دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة يوسف ذنون494345

ين ابراهيم محمد249957 37إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىشير

38إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىايمان ابراهيم محمد249939

39إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىليل حسن حيدر304789

ى249982 ى حسير 40إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفائزة محمدامير

41إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىيشى ابراهيم يونس249435

42إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاشاء محمود نوح249881

ى خليل حمزة481938 43إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىبشر

44إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمنتىه حسن زين العابدين540161

45إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسىه سليم محمد515940

46إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفائزة علياكير يونس448969

ى278694 47إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة فخري ياسير

48إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنورالهدى عصمت الياس439328

49إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب عباس ابراهيم249937

50إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىايمان محمديونس حيدر448274

فاطمة علي سعيد249815
51إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

52إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسحر عصمت الياس249891

53إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفريدة علياكير احمد249802

54إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىصباح باقر محسن249871

ى249677 ي حسير
55إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب عونى

56إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىحوراء عليجواد فاضل440492

57إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىشيماء فالح احمد439232

58إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرباب محمود محسن481944

ى481939 59إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمريم غانم حسير

1ماجستير2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزهراء محسن محمد304940



2ماجستير2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرحمة فالح حسن278564

3بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىغدير شهيد عبدالكريم442323

ى446515 4بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرويدة عبدالمناف حسير

5بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنوال سالم محمد305192

6بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسمية يوسف عباس484086

ي علي خضى543353
7بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىغدير عونى

ى زينل484090 8بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاالء عبدالحسير

9بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمروة غالب حسن305069

10بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسكينة يونس علي513165

11بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىامينة علياوسط حيدر250025

ى305053 12بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمها كاظم حسير

13بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاخالص محمدنور فاضل249994

14بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىشيماء فاضل عباس481903

ى عزيز عيىس305296 15بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىبشر

16بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىصفاء صادق رضا482960

17بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرنا محمد قنير305166

18بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمها ابراهيم يونس249526

19بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسحر عبدالقادر خضى543350

20بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىيلدز حازم يونس249337

21بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسكينة علياصغر رضا305282

ى305156 شيماء علي حسير
22بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

فاطمة علي الياس305061
23بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

24بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاخالص جمعة اسماعيل304924

خديجة محمدزكي فاضل513105
25بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

26بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة نوري مسلم481896

27بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسكينة قاسم محمد245691

نجاح ابوزيد علي اصغر448995
28بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

29بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة يوسف حسن543355

30بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهدى رسول عباس504083

ندى علي فاضل449031
31بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

مريم شاكر علي249321
32بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

ى248220 33بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسعاد عبدالرحيم حسير

فاطمة حسن علي245399
34بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

35بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب علي اصغر محمد245463

36بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمها محمدبشير جاسم305151

ي449065
 
37بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمنتىه محمدنور عبدالباق

38بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنجالء محمدبشير جاسم305235

39بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىكلدران عبدالكريم جواد245295

40بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهالة غالب يوسف249514

41بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىخديجة خضى غالب249492

42بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىكوثر فاضل محمديونس245629

43بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمنى يوسف ويس543364

44بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىبتول يحنر احمد245669

45بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة مصطفى محمد438519

46بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىحسينة عباس ايوب305215

47بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسالمة حسن قاسم305242

48بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاحالم ابراهيم يونس249450

ي علي خضى437631
49بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسكينة عونى

50بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب عدنان عيىس249419

51بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة قاسم فاضل449061



52دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمريم محمود الياس247878

53دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب اسماعيل محمد448263

54دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمروة عبدهللا احمد500416

55دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمنتىه محمد علياصغر245477

ندى علي هادي محمد304989
56دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

57دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسحر احسان مصطفى245490

58دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهدى ابراهيم الياس305083

ى500887 59دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة وعدهللا حسير

60دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة حبيب عباس278323

هدى علي فاضل543358
61دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

62دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىذكرى محمد بشير جاسم543481

63دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمروة فالح احمد449045

64دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىوسيلة حيدر يعقوب513117

65دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنرجس محسن محمد304767

66دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة عباس محمدبشير247944

67دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنىه سالم محمد539557

ى547315 68دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمعصومه حبيب حسير

فاطمة مقداد علي247918
69دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

70دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسكينة اسماعيل محمد304942

امينة علي سعيد513115
71دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

72دبلوم2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاالء فالح احمد305029

فاطمة علي هادي حيدر547312
73إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

74إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرغدة قاسم رضا249346

ى ابراهيم448978 75إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنجوى حسير

 محمدعلي449014
ى 76إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرغدة حسير

ى249969 77إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة زينل محمدامير

الدين محمدطاهر512403 78إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرواء خير

79إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىخديجه عبدالجبار حسن543368

ي فاضل446828
فاطمة علي نف 

80إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

81إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىالهام حازم جاسم543360

82إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة كاظم زينل304957

ى305176 ندى علي محمدامير
83إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

ى539526 84إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاتن بايز محمدامير

85إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىوالء حازم مهدي481900

86إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهدى عزالدين احمد477094

87إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىعزيزة غائب يوسف248274

ى305278 فاطمة علي حسير
88إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

89إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىوردة عباس مصطفى448261

ى400226 اقبال علي حسير
90إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

91إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة زينل رضا449012

صابرين غانم علي اصغر249309
92إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

93إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهيفاء شعيب محمود245418

94إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنور عبدالغفور احمد305291

95إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة احمد زين العابدين245438

ى305142 96إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىعهود عبدالرحيم حسير

شهزنان زهير محمدعلي449050
97إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

98إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنجاة حسن جمعة540889

99إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاخالص عبدهللا احمد446830

نجوى قاسم محمدعلي245261
100إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

101إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمروة غالب زينل249479



102إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىخديجة مصطفى محمود305031

103إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب نوري عبدالوهاب449042

104إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهدى فاضل عباس245741

 علي اكير249484
ى 105إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب بنيامير

خديجة علي هادي محمد304776
106إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

نور عقيل علي اوسط481904
107إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

108إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىناريمان ادريس محمدشيت494354

109إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىجنان حسيب عباس449037

110إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىبلقيس حازم جاسم448989

111إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسندس محمدعلي حسن304895

112إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزهرة سالم محمد245303

113إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىافراح عبدالقادر خضى543351

114إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهدى محمدبشير جاسم557374

ى305175 115إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسهاد عبدالرحيم حسير

116إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىندى الياس علي541207

117إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىامل محمديونس حيدر484101

118إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىشكرية رمزي فاضل494320

119إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزهرة محمد قنير543362

ي غريب448986
 
120إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب محمدطاق

121إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمنال غانم عباس304918

122إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفرح غانم عباس304779

 علي اكير يونس547317
123إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمنى

ي مصطفى249508
124إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب عبدالغنى

125إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرحمه زينل محمد249523

126إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرغدة قاسم عباس449003

127إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب ذنون يونس543366

ى493479 128إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهدية عمران حسير

129إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزهرة حازم عباس449022

130إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمدينة سلمان مصطفى448983

ى خلف543367 131إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسارة حسير

132إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفردوس كاظم زينل305229

ى248600 133إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمروة اكرم حسير

ي علي278267
ية عبدالغنى 134إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىصير

135إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنهاية كاظم زينل249499

136إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىامل نواف نوري547318

137إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرحيمة رضا خضى245512

138إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىليل عبدالجبار حسن245383

139إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىجنار جالل قاسم245643

سكينة شاكر علي245282
140إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

ي543371
 
141إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهدية داؤد ناق

142إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنجالء حسن جمعة305279

143إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىفاطمة عبدالغفور احمد304963

ى514643 144إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمها اكرم حسير

 محمدعلي449016
ى 145إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىصبيحة حسير

146إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىامينة يوسف حسن543348

147إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىحمدية موس محسن250032

148إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىصفا الياس حسن305262

149إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرباب سالم محمد245320

ى449069 150إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىنور هادي حسير

151إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسارة مهدي محمدصالح481894



152إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىندى عبدالكريم سعيد547314

ي448992
 
153إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىيشى فيصل محمدطاق

154إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىزينب غانم محسن448258

155إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىوصال حازم مهدي481898

156إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىرشا توفيق عباس249500

157إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاشاء عليهادي محسن449010

ة حسن مصطفى467520 158إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىمنير

ى538414 159إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاسيا محمدسليم محمدامير

فاطمة سعود علي245569
160إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

ى جميل448572 161إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاكرم حسير

162إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىوضحة حسن مصطفى467516

163إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسلوى مهدي محمد546501

164إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىاشاء قاسم رضا249356

مهدية محمدعلي محمد449036
165بكالوريوس2-1/ تلعفر 42301نينوىأننى

166إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىهناء نوري حسو449055

167إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىقدرية نعمان زينل248123

168إعدادية2-1/ تلعفر 42301نينوىأننىسهام فاضل عباس304770

1ماجستير2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررياض احمد حامد306238

2بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمصطفى محمدصابر عباس466845

3بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكروليد حسيب الياس306947

4بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد عمر حسن307012

5بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسن صالح موس483235

6بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرفاضل سالم خلف306985

7بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمود احمد محمد306975

8بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدالمنعم محمد قاسم466858

9بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصباح حسن محمدخاتم466841

10بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد محمد قاسم466838

11بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد محمد احمد549041

12بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرطالل صالح موس466864

13بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصهيب محمد جاسم466813

14بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسامي حسن محمدخاتم306965

15بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمهند ابراهيم موس306248

16بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرخلف صالح عثمان306182

17بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد احمد فتحي483232

18بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرساري سالم ابراهيم306939

19بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرنوزت محمدطاهر خضى466839

20بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرماجد ابراهيم خضى466843

21بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعثمان محمد وهب530847

22بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد احمد خضير466848

23بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكربشار محمدسعيد مصطفى306993

ى549058 24بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسن محمود ياسير

ى306952 25بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرغانم جاسم ياسير

26بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد حسن علي461613

27بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحمدون صالح علي306956

28بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد علي وهب466853

29بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعلي صالح عثمان306962

30بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدالعزيز خليل ابراهيم461605

31بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسالم عثمان موس306290

32بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرابراهيم علي صالح466859

33بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسعيد حمزة شلش306960



34بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسمير محمدعلي رشو543491

35دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدهللا فتحي عبدهللا549045

36دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسيب علي الياس306245

37دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمصطفى حمزة شلش466855

38دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد الياس حماد306995

39دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصابر محمدطاهر نجرس493720

40دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحاجم ابراهيم حماد306981

41دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكردحام محمد اسماعيل306259

42دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحمود محمد عواد466846

43دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد خضى احمد306157

44دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعصمت فاضل عباس525034

45دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرماهر خلف عواد549052

46دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرنذير حسن عيىس461687

47دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس محسن الياس307014

48دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرقحطان احمد خضى306361

49دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرخلف علي الياس306253

50دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرماهر شعيب طاهر306225

ى466842 51دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد عبدالكريم حسير

52دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعمار احمد فتحي306945

53دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحامد احمد محمد306943

54إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعلي عثمان موس466850

ى يونس مصطفى306231 55إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسير

1بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمصعب محمد قاسم306301

2بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدالعزيز علي جاسم306286

3بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسيف الدين خضى احمد307143

4بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكربشار طه احمد466786

5بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدالسالم فيصل احمد307082

6بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعلي عويد عباس461855

7بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكربشير خضى احمد543507

8بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصايل طه محمود461704

9بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد ابراهيم حسن306348

10بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمنير حمود محمد307114

11بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرخالد عبدهللا طه306641

ى307133 12بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد صديق حسير

13بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعمر ابراهيم محمد543522

14بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعمر ابراهيم خضى306852

15بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصالح محمد علي306841

 مرعي307136
ى 16بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسن حسير

ى306328 17بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعدنان مقداد حسير

18بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس محمود يوسف561722

ى492984 19بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد خضير ياسير

20بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسعدون حسن طه543510

21بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعدي علي الياس306737

22بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد عباس علي307168

23بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد عبد علي306381

24بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكركهالن احمد خضى307176

25بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرباهر شعيب طاهر543517

26بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرثائر محمد علي307105

27بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدهللا طه احمد307044

ي محمود238883
28بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعماد عبدالغنى



29بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد محمود محمد306744

30بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعالء احمد جاسم306503

31بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمؤيد حسن علي306887

32بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرقضي خلف احمد461894

33بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدهللا علي صالح307042

34بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدالسالم عباس عبدهللا461735

35بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحامد احمد عبدهللا307132

36بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريحنر محمد جاسم306307

37بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصهيب حسيب علي306847

38بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررمضان محمد هجيج307164

39بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس صالح عثمان306297

40بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرابراهيم ادريس احمد307150

ى306355 41بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعمر خضى ياسير

ى احمد307084 42بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرناض ياسير

43بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسعيد طه ابراهيم543502

44بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد خضى احمد306342

45بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكروعد محمد احمد466775

46بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكروعدهللا محمد موس306757

47بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمازن ادريس فتحي307070

48بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرنزار محمد ابراهيم307122

49بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسفيان اسماعيل فتحي307109

50بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرفؤاد سالم عثمان306749

51بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرالياس خضى رمضان530842

52بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراسحاق حميد حسن543506

53بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس عبدهللا سلطان306897

54بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسلطان سالم عثمان306818

55بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد محمد حسن307172

56بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعثمان محمد عثمان549044

ى306789 57بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرابراهيم محمود ياسير

58بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد حمد سليمان305800

59بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعمر علي صالح500747

60بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد محمود خضى306493

61بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراياد محمد حمد306339

62بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمصعب عبدهللا صالح306390

63بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد محمد حبش306444

64دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد محمود عبدهللا307100

65دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصباح محمد علي466811

66دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمود صالح اسماعيل307057

67دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسعد محمد علي543494

68دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكربالل محمد احمد461714

69دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرضياء سالم حسن522173

70دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكردحام نايف علي306483

71دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد فيصل احمد307080

72دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررعد خضى ابراهيم307088

73إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرطاهر احمد خضى530839

74إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعمار عبدالهادي مختار543504

75إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصالح خلف عثمان306831

76إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدالهادي محمد ابراهيم307118

ى307030 77إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسن علي حسير

78إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكروطبان محمد خضى466821



ى محمد306864  حسير
79إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمصطفى

80إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرابراهيم محمود صالح466805

81إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرريان رعد احمد306781

82إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحمزة مصطفى حمزة466756

83إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكروعد سالم احمد307165

84إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرياش احمد حسن307024

85إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد خالد عويد461871

86إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدهللا جاسم محمد466789

87إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس احميد سلطان543495

88إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمثنى رياض عزيز549028

89إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصالح سالم يونس306856

90إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد ابراهيم خلف306881

91إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرياش خضى ابراهيم543505

92إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرظاهر محمد ظاهر307155

93إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد جاسم احمد307052

94إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرياش خلف سليمان549050

95إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمصطفى طه ابراهيم466796

96إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد هاشم عباس307048

97إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصفاء محمد خضير504181

98إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرظاهر شعيب طاهر307147

99إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسامي عبدهللا فتحي307128

100إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعباس حسن علي307037

101إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسليمان حمد سليمان540943

102إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررياض احمد محمد543490

ى307017 103إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريوسف مقداد حسير

104إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراسامة مصطفى حمزة466872

105إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعدنان طه حسن307033

106إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكروليد محمد ابراهيم483249

ى طه احمد307075 107إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرياسير

108إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررشيد حمدي عوض307163

109إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمنيف خلف احمد530838

110إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررائد عثمان محمد307063

111إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس طه ابراهيم307102

112إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد عبدهللا محمود461808

113إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرهمام حارث يونس543497

114إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد منديل احمد461802

115إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرخالد محمد احمد466792

ى483244 116إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرطه ابراهيم ياسير

117إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكربالسم ابراهيم عبدالعزيز306773

118إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد طه محمد307050

119إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعامر محمد ابراهيم483233

120إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسبهان محمد علي543496

121إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد علي عبدهللا543516

ى306732 122إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعمر غازي حسير

123إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد حسن علي466875

124إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرخلف خضى لطس543500

 علي461861
ى 125إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدالقادر حسير

126إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد علي صالح466762

127إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد حازم عزيز466881

128إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسعد سالم خلف466869



129إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمشاري الياس ابراهيم549036

130إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرجاسم محمد حسن466808

131إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرنجم احمد محمد307121

132إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدهللا احمد خلف306815

133إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرهشام احمد محمد307092

134إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرندى عبدالرحيم هذال466835

135إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسن محمد خلف307180

136إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعثمان خلف عثمان306422

137إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرصالح طالل صالح466769

138إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرنزار طه احمد307023

139إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمهند حسن علي307035

140إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرابراهيم محمد ابراهيم483248

141إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحمد عبدهللا احمد306837

142إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد علي حسن307177

143إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرهيثم عبدالهادي مختار543503

144إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرميش محمد احمد543513

ى عبدالرحمن محمود466889 145إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرياسير

ى549047 146إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرديار خالص حسير

147إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسفيان خضير موس447851

148إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمصطفى خضى احمد549083

149إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررداد سالم ابراهيم306475

150إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرخضير احمد خلف306893

151إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرذياب محمد صالح466781

152إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرخضى محمد خضى306377

153إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرياش علي خضى466765

154إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرابراهيم محمد علي466779

155إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراسماعيل عبدالباسط محمود306868

156إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمروان لقمان عبد461791

157إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرجودت اكرم ابراهيم307126

158إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرخالد مصطفى محمدصابر466885

159إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكروعد محمد هادي307078

160إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرواثق رمضان خضى461796

161إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد فارس ابراهيم466788

162إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسامي صالح احمد307161

163إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرراغب جاسم محمد307066

164إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررياض فاخر محمد306812

165إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد احمد طه483240

166إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكروعدهللا محمد ابراهيم306903

167إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعثمان ابراهيم محمد543519

168إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد طه جاسم307140

169إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعهد حمد سليمان547077

170إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكردحام عبدالرحيم هذال306681

171إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسامي علي طه483238

172إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمتعب ابراهيم خضى307028

173إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمازن احمد عمر466761

174إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكررعد محمد هادي307007

175إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس خلف عثمان543512

176إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد محمود حسن466888

ى سعيد306822 177إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسعيد حسير

ى محمد466783 178إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرنواف حسير



179إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكربسام عبدهللا فتحي307138

180إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس محمود احمد307097

181إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمود محمد محمود461876

182إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد حاجم ابراهيم307020

183إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمهند احمد حسن306434

ى حويجة خلف500753 184إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسير

185إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدالرزاق يونس محسن466887

186إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكريونس خلف احمد543499

187إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرابراهيم طه محمود306460

188إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعمر احميد سلطان306875

ى محمود466758 189إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحمود ياسير

190إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسن محمدطاهر خضى306652

191إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرقتيبة احمد جاسم549105

ى543520 ى حسير 192إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرسفيان حسير

193إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمهند محمد ابراهيم543493

194دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرعبدهللا حسن محمد306319

195دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرغيدان عبد الياس306365

196دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد محمود ابراهيم306825

197دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكراحمد خضى درويش306629

198دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمود جاسم محمود306313

199دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرغازي سالم ابراهيم483251

ى ظاهر466772 200دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرادهام حسير

ى حسن ظاهر306322 201دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسير

202إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرطه محمد احمد543514

ى306786 203إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرطه محمود ياسير

ى الياس306370 204إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرغازي حسير

205إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرمحمد احمد خضى549038

ى خضى طاهر543501 206إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىذكرحسير

1بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىنجاة خالد صالح306272

2دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىنهلة اشحاذة جاسم306279

 علي306266
ى 3دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىفوزية حسير

ى498144 4دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىيمامة غازي حسير

5دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىنىه ابراهيم عليوي466867

6إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىبهية خضى احمد461671

1بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىرؤى جاسم محمد500732

ى خضى466800 2بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىوسام حسير

3بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىنضال ابراهيم حسن306610

4بكالوريوس2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىماجدة صابر محمدطاهر306927

5دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىايمان سالم يونس306908

6دبلوم2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىنجاح خالد صالح306527

ين جاسم احمد466901 7إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىشير

8إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىنور خالد حسيب549030

ى466893 9إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىيارة حميد حسير

ي543492
10إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىسهيبة عصمت عبدالغنى

11إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىعبير عادل يوسف306552

12إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىصبا حسيب علي466827

13إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىخوله جميل يوسف493351

14إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىبان حاجم ابراهيم466903

15إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىهبة حسيب علي466837

16إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىكوثر نذير حسن466892



17إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىلىم وعدهللا ابراهيم306570

18إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىواجدة صابر محمدطاهر466905

ى306560 19إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىساجدة اسماعيل حسير

20إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىهوازن حاجم ابراهيم549033

21إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىحنان محي الدين علو306929

22إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىوعد احمد جاسم466802

ي466825
23إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىنشين عصمت عبدالغنى

24إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىهناء اكرم ابراهيم306510

25إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىميسم نذير حسن466895

ى306565 26إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىشذى اسماعيل حسير

27إعدادية2-2/ تلعفر 42302نينوىأننىحجاب محمد جاسم466797

1ماجستير2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرطاهر عبدالقادر عبو452106

2ماجستير2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمروان صالح جميل549171

3ماجستير2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريشار فاضل الياس513392

ي307016
4ماجستير2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمهدي حازم عونى

5ماجستير2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخضى عبدالعزيز خضى503908

6ماجستير2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدهللا قاسم بكتاش307107

7بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحسن مسلم ساعد452066

8بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحسن عزيز احمد306688

9بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحبيب احمد حسن306802

10بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد ذنون حسن542617

11بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجمعة ابراهيم مصطفى244541

12بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد يونس جاسم306829

13بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررعد جاسم محمد306999

14بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي رضا يونس محمد446656

15بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمصطفى احمد مصطفى307031

16بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبداالمير يونس علي306725

17بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمود محمد محمود306880

18بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرالياس علي احمد452102

ى موس307005 19بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحفوظ ياسير

20بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرغالب صابر يونس306768

21بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالحميد مصطفى ابراهيم443872

22بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسيب احمد حسن306755

ى سعيد عاشور504086 23بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

24بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد خليل يونس498399

25بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرلقمان محمدطاهر سعيد306792

26بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد يونس خضى306733

ى سليمان307089 27بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حسير

28بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراياد عبدالقادر محمد452009

29بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحازم عبدالكريم سليمان306716

 علي306848
ى 30بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسالم حسير

ي307047
31بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبدهللا علي نف 

ى307065 32بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد حسن حسير

33بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسجاد عباس يونس307043

34بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعقيل محمد عبدالوهاب306712

35بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرزينل جاسم محمد266589

36بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفيصل ناصح خضى306760

37بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراركان يوسف محمد493697

ف محمد حسن306769 38بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراشر

 علي306682
ى 39بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حسير



40بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفواز سعود شعيب307036

41بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد حازم مصطفى306894

42بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمؤيد عمر خضى306836

43بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرانصار الياس خضى306692

44بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفالح محمد سليمان306746

45بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربهجت جاسم محمد451995

46بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرنبيل جاسم محمد306724

47بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركمال عبدالقادر محمد307113

ي محمدصالح محمود494256 48بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخير

49بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسامة زينل عبدالرحمن306930

50بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسالم محمدمصطفى محمد306861

51بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمؤيد فخري عزالدين306720

52بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرقاسم عادل جعفر277701

53بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرطارق ابراهيم خضى463155

 محمد علي306863
ى 54بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

55بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسالم محمد سليمان306922

56بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبدالقادر محمد452002

57بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعدنان توفيق خليل452077

58بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد زينل سعيد306806

59بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس محمد احمد530514

60بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربكر محمود بكر451952

61بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكردريد علي مصطفى306698

62بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحيدر محمدعلي عاشور307027

63بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمود صالح محمود306779

64بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عدنان محمد306888

65بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرصالح عبدالغفور يوسف556457

ى306926 ى حسير 66بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسامة امير

67بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعماد شحان عطو306777

68بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس قاسم خضى513380

69بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبداالمير يونس306729

70بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعادل عبدالكريم بشير452094

71بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمصطفى فاضل محمدطاهر243963

72بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسجاد يوسف محمد طاهر306819

73بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي مصطفى يوسف306767

ف نبيل خليل451944 74بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراشر

ى باقر306899 75بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حسير

76بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد عقيل احمد306700

77بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد جرجيس يوسف306703

78بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرنوري فيصل ابراهيم452007

79بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراكرم حميد مصطفى307091

80بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي محمديونس حسن452042

81بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريونس صادق محمدعلي463149

82بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراكرم محسن سعيد306876

ى306772 83بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربسام حازم امير

ى حسن452083 84بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرصادق حسير

ى محمدباقر ويس306824 85بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

86بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراثير نايف محمدعلي451997

87بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجالل فاضل محمد306808

88بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراياد سعيد عباس446761

89دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرشعيب محمدصالح مصطفى306811



90دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسعد مصطفى محمدنجم307025

91دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخضى سليمان خضى307116

ى جمعة452018 92دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حسير

93دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد عبدالقادر عبو451969

94دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعقيل عباس فاضل306783

95دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفيصل محمد سليمان244428

96دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسماعيل جميل دبو306895

97دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرقاسم عباس خليل306858

98دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرناظم يونس محمود307068

ى حسن306782 99دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحسن حسير

100دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجعفر صادق حميد503944

101دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحمزة زبير سليمان451982

102دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريوسف عبدالعزيز فرحان306780

ى451865 103دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد محمدصادق حسير

104دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسعدون عبدالرسول مسلم307104

105دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررامي يوسف محمد513440

يف علي513520 106دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرلؤي شر

107دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسيب فاضل عباس306734

108دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسعد مصطفى محمديونس306970

109دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمديونس احمد بكر513513

110دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجعفر صادق محمد451921

يف احمد306754 111دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجاسم محمدشر

112دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسليمان قاسم مسيب452028

113دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمظفر مصطفى حسن513446

114دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحكيم احسان محمدسعيد306834

115دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررجب يوسف محمود306901

116دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفاروق فاضل ابراهيم307010

117دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد جميل حمو503948

118دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجميل مجيد عباس452111

ى307040 119دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعصمت الياس امير

ى سعيد306884 120دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسعيد محمدامير

121دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسام ابراهيم عيىس306763

122دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرطه محمدمهدي يونس307003

123دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجاسم محمدعلي محمود306940

124دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكروليد خليل ابراهيم306758

125دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركاظم محمد عبدالقادر306936

126دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفؤاد عبدالحق محمد306759

127دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد علي هادي حازم302847

ى306853 128دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي اصغر رضا حسير

129دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرشاهر مجيد احمد306765

ى موس306745 130دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد ياسير

131دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمنصور خليل ابراهيم306915

132دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسعد عبد بكر538525

133دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرايمن علي هادي عباس266718

134دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهيثم جرجيس يوسف307000

135دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرلقمان محمد ابراهيم306797

ى يونس306909 136دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن حسير

137دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد احمد علي306938

138دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعصام ذنون محمود451933

139دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعقيل عالء صادق523291



140دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجعفر محمود عباس306695

141دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربالل مقداد محمدطاهر540155

142دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسيفالدين جعفر حسن306870

143دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد طارق محمدعلي306958

144دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعالء فهىمي عبدالجبار492387

ى306918 145دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسام حسن حسير

146دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي محمديونس جرجيس494656

 علي306774
ى 147دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمسلم حسير

148دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرقاسم حسن علي306718

ى452035 149دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخضى صادق حسير

150دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهشام جاسم محمد نجم451953

151دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراكرم حازم يونس306974

 علي اصغر قاسم543255
ى 152دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

153دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد علي محمد بهجت540911

154دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعماد عبدالرحمن شعيب306906

155دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن يونس محمد306851

ى عيىس463346 156دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حسير

157دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمهند محمدسليم ابراهيم306820

158دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي محمود الياس452122

ى451958 ى غالب حسير 159دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

160دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركمال كاظم مصطفى451876

161دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبدالعزيز نعمان452058

ى307038 162دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربديع حسن حسير

163دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد صباح محمود451981

164دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسعد ايمن سعيد306704

165دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس بشير رضا306977

166دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس عبدالقادر عزيز492738

167دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريونس خليل يونس498248

ى451973 168دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالعظيم رسول حسير

169دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحيدر زينل هاشم446756

170دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمنهل محسن سعيد306878

171دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرارشد محمدشيت يحنر541290

172إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراويسن محمود علي307060

173إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالحكيم محمديونس علي452017

174إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسماعيل عبدالرحمن ابراهيم306828

175إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس يوسف عبدالقادر306706

176إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمصطفى حسن الياس306741

ي خضى513376
177إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي اكير عبدالغنى

ى ابراهيم306871 178إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجميل حسير

179إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربسام عبدالغفور خليل306840

180إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعالء صادق محمدعلي508506

ى محمود ابراهيم306821 181إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

182إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحمزة عبدالرحمن ابراهيم306727

183إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجهاد حازم حسن306924

184إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرنايف محمد قدو451966

185إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرطه حسن الياس446658

ى307093 186إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمسلم رضا حسير

187إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحازم محمد مصطفى307029

188إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجاسم محمد وهب306714

189إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرواثق عبدهللا يونس463145



190إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي سليمان خضى446580

191إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهادي جويد احمد306988

192إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلو يوسف معجن463153

يف قاسم464717 193إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكروئام شر

ي اسماعيل محمد452053
194إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحف 

ى306709 195إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرامير سليمان حسير

196إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخليل ابراهيم خليل306914

ي خضى463162
197إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرشيت عبدالغنى

198إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحبيب محمد عبدالوهاب306934

199إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفاضل عباس يونس446750

1ماجستير2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركمال عاشور خضى266698

2ماجستير2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرشهاب احمد حسن266625

3بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفهد هاشم احمد513370

4بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرغالب الياس عبدهللا266390

5بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسالم غانم قاسم543283

ى نذير مصطفى266669 6بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرياسير

7بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمهدي ذنون محمد266732

8بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالمطلب حازم سعيد266578

9بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي رضا خضى266330

10بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربهجت رعد جاسم266586

11بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد حسن محمد504079

12بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالكريم عباس علي307032

13بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعصام محمدعلي خضى454292

ى محمود احمد266587 14بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمعي 

15بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكروليد عصمت عثمان454536

16بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفاضل عباس علي266520

17بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريوسف عبدالقادر عزيز504076

18بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمهند زبير سليمان266469

19بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد حازم عبدالكريم266400

20بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعمار عبدهللا يوسف266369

21بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي نايف محمدعلي266332

ار فاضل محمد493414 ى 22بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسير

23بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسمير هشام عزيز446742

24بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي ابراهيم خليل266572

ي يوسف266684
25بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي عبدالغنى

26بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمصطفى حسن مصطفى266360

27بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحمزة عباس يوسف266488

28بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمهدي فالح حسن266714

29بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمنتظر حسن ابزر266570

ى احمد494603 30بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد عبدالحسير

31بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالقادر هاشم احمد504084

32بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس محمدنور خضى266500

33بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريوسف محمد سليم ابراهيم266389

34بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد زينل عبدالرحمن266472

ى فاضل محمدطاهر493384 35بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

36بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجعفر سعدو ابراهيم266475

37بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعماد محمديونس يوسف454627

38بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخضى عبدالكريم محمد266728

39بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد محمد طاهر266677

40بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرزهير الياس خضى266411



41بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعماد محمد احمد453219

ى266515 42بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد هاشم حسير

ي قاسم494593
43بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرزينل عونى

يف266312 44بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرصباح محمد شر

45بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسعد محمد عبدهللا266396

ى عبدالرحمن شعيب446500 46بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرامير

47بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس فاضل محمدطاهر493360

48بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعمر جرجيس ذنون266368

49بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي فؤاد مسلم454592

ى266331 ى حسير 50بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي محمدامير

51بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد عبدالمهدي صالح266687

ى266351 ى حسير 52بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرنوزت محمدامير

53بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عدنان خليل266700

ى266346 54بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرابراهيم محمد حسير

55بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحميد دخيل مصطفى446655

ى محمد ذنون266657 56بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

يف مصطفى454581 57بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد شر

58بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد قاسم طاهر453288

59بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد فاضل عباس266441

60بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرذوالفقار حازم يونس266727

61بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد خليل ابراهيم501746

62بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراركان فاضل الياس454693

63بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعادل يوسف محمود266309

64بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد نور نايف266437

65بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالخالق خليل ابراهيم266215

ى266317 ى حسير 66بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد محمدامير

67بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرايمن عبدالمجيد فاضل266731

68بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررعد عليجان رضا453300

69بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسعيد سليمان سعيد266335

70بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد ادريس عبدهللا266421

71بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس فيصل ابراهيم266502

72بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرصادق جعفر محمدعلي266706

73بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراياد فاضل الياس453261

74بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد مصطفى يوسف266343

75بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي احمد عبدهللا266696

76بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعمشة عبدالستار محمدطاهر446559

77بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسليم محمد علي266598

78بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد ايمن سعيد266381

79بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعماد بهجت جاسم266603

ى قنير266427 80بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حسير

81بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسعد علي هادي عباس266418

82بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس حبيب عباس454511

83دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمهند حسن مصطفى266338

84دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفواز محمدبهجت عبدالرحمن454557

85دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعمر غانم احمد454021

ي463163
86دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد محمد بهجت علي نف 

87دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالرحمن علي يونس494162

ى سليمان خضى266384 88دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

ى266672 89دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفراس محمدنور امير

ي علي266376
90دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررضا عبدالغنى



91دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحيدر قاسم محمدصالح266484

92دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حسن محمد454095

93دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد سليمان زين العابدين266702

94دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس محمد عبدهللا266414

95دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربهجت مزاحم محمدعلي266725

96دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكروليد عبدالكريم محمدعلي266600

97دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكروليد عبدالرحيم اسماعيل541214

98دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد محمود احمد266709

99دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد محسن قاسم266666

100دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن علي اكير الياس454658

101دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسعيد فاضل حسن266197

102دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرساالر عباس علي266326

ى جميل446747 103دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربشار حسير

104دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرقاسم محمدعلي يونس266410

105دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد عبدالستار طه266373

ى266544 106دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفالح علي حسير

107دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعسكر حسن شيت266339

108دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسماعيل حميد ذنون538541

109دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس صباح محمود266361

110إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجاسم محمدعيد محمود446752

ي543264 111إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرنواف سالم حاجر

112إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبدالخالق سلمان446724

113إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرتاج الدين جعفر حسن464697

114إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد جاسم محمد543271

115إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفالح محمد محمود446745

116إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد يوسف حسن463165

117إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد جمعة ابراهيم446333

118إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسلمان غانم خضى464718

119إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرموس زينل سعيد464706

120إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن يعقوب محمد266529

121إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريونس محمدمهدي يونس446615

122إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسعيد عبدالحكيم سعيد543286

123إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي ابراهيم حسن495172

124إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريحنر قاسم محمديونس266380

125إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركرار فيصل محمد543267

126إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد ذنون يونس266329

127إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركاظم اويسن محمود446586

128إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد ناظم محمد سعيد492344

129إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد خالد شعيب446507

130إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرابراهيم سعدو ابراهيم266479

131إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهادي محسن حسن266408

132إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد باقر جعفر446597

133إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي عدنان محمد266322

134إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحمزة عبداالمير علي436641

135إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي محمدنور فاضل541624

136إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرايدن عبدالمجيد فاضل446621

137إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجواد سالم يونس266605

138إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررائد خضى سليمان266474

139إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد هشام عزيز446704

140إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدهللا غائب موس446611



141إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن قاسم محمدصالح446773

142إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا266302

143إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد رشيد محمدعلي266455

ى محمد266320 144إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد حسير

145إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمود حازم محمد542622

146إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسماعيل محمدعيد اسماعيل446698

147إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرياش مال هللا يونس266650

148إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراياد محمدبهجت عبدالرحمن543284

ى فاضل عباس454248 149إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

150إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكروعد علي شعيب446784

ي244746
151إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس محمد عونى

152إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخليل نبيل خليل538518

153إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد حازم سعيد543281

154إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي اكير اسماعيل عبدالرحمن464700

155إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد قاسم محمود446638

156إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن عبدالرزاق باقر446328

157إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجهاد عدنان محمد446644

ى446734 158إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن سالم امير

159إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحمزة محسن حسن446601

160إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررياض هادي قاسم542619

161إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبدالرحمن شعيب446600

162إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعقيل فرحان محمدطاهر541614

163إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالقادر عباس يوسف446608

164إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجاسم محمد اسماعيل446701

165إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرقاسم عدنان توفيق464689

166إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرنشوان حسن علي266504

167إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرميش نجم سعيد446786

ى عبدالرزاق باقر540501 168إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

169إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد هاشم احمد446602

170إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرنض عبدالحميد احمد494415

171إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرادهم عماد ويس266465

ى446763 172إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي سالم محمدامير

173إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهيثم هادي قاسم464715

174إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرزياد صالح خضى446729

175إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمدصالح قاسم محمدصالح266391

176إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرليث مصطفى ويس446576

177إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحمزة سالم يونس446594

ى فاضل شاكر446606 178إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

179إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد بكر يوسف446574

180إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخضى سعود خضى446642

181إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركرار ياش فاروق446767

ى ابراهيم446732 182إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرابراهيم حسير

183إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالعزيز مصطفى محمدنجم266692

ى عبدالقادر عزيز494315 184إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

ى543290 185إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرشمد هاشم امير

186إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد اياد محمدطاهر266716

187إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حيدر حسن446591

188إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد خليل مصطفى266609

ى446647 189إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد محسن امير

ى446616 190إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررافت حازم امير



191إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرذنون محمدمهدي يونس446771

192إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرقاسم اسماعيل محمد446630

193إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكربرهان الدين حازم قاسم446641

194إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرلقمان محسن عبدالجبار446738

ى حسن548368 195إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد حسير

196إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي عبدالرزاق باقر446322

197إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررعد اسماعيل جميل543257

198إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحسن عباس خضى446610

199إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد مروان محمدسعيد266492

ى مصطفى446551 200إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرصفاء ياسير

201إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حبيب جعفر543259

202إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس حسن عباس523577

203إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحبيب علي اصغر خضى446758

204إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي صادق زين العابدين538472

205إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمدعلي محمدبهجت عبدالرحمن266323

206إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرنهاد محمدبهجت عبدالرحمن266601

ى542614 207إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفارس عبدالستار حسير

208إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن علي موس464719

209إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد حبيب خضى446598

210إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن مصطفى يوسف266349

211إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد احمد محمدنور266342

212إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرداود سليمان حسن454495

213إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحكيم لقمان علي266274

214إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدهللا قاسم ادريس446781

215إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكروليد خالد يونس464677

216إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد غائب ادريس266328

ى266279 ى محسن امير 217إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

 علي446760
ى 218إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفيصل حسير

ى446497 219إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد علي حسير

220إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرزين العابدين هاشم زين العابدين454620

ى266367 221إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمدعلي حسن حسير

222إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس عبداالمير عباس266541

223إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن قاسم محمود446637

يف فاضل446590 224إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجودت محمدشر

225إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجمال عبدالملك رجب446726

226إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريوسف خالد شعيب446620

ى464682 227إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد محسن حسير

228إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي عزالدين احمد446337

229إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد زينل يونس531380

ى446777 230إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرياش فالح حسير

ى زينل446578 231إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي اصغر حسير

232إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمهدي عبداالمير محمدعلي446714

ى446634 233إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحسان علي حسير

234إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرقاسم علي محمدبهجت538520

ي محمد464691
235إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرقتيبة راضى

ى446736 236إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن علي حسير

 علي اصغر زينل266347
ى 237إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

238إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد ناظم يونس543261

ى ابراهيم محمدغايب543273 239إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

240إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن محمد طاهر454019



241إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبدالملك رجب266307

242إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعمار عدنان خليل446588

243إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحيدر هاشم علي اكير266287

244إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد علي هادي عباس266723

ى266401 245إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبدالرحمن ياسير

246إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرموس كاظم موس454213

ي قاسم540371
247إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسلمان عونى

248إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس محمدمهدي يونس446711

249إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد عبدالمجيد فاضل446503

250إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد صباح مختار446627

251إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسعيد يعقوب محمد266372

252إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعبدالرحيم صالح محمود266596

253إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي فاضل ويس266406

254إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرياش غازي عبدالرحمن266394

ى540297 ى قاسم حسير 255إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

256إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرصفوك خالد محمد513310

257إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهيثم رضا احمد446719

258إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسن محمد حسن543270

259إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي عبدالسالم مهدي446623

260إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراصالن مسلم جميل454245

ى مجيد اسماعيل266403 261إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

ي538539
262إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهادي محيسن عونى

ر سعدون محمدسعيد543275 ى 263إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمير

ى446607 ى محمد حسير 264إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

265إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهاشم علي اكير عبدالمحسن446613

266إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمروان طارق محمدعلي447098

267إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكروليد محمدبهجت عبدالرحمن446650

ى خضى446604 268إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد ياسير

269إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد غانم ابراهيم446592

ى جميل446779 270إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركاظم حسير

271إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي حميد يونس446505

272إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمجتنر نزار حسن543278

273إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعمار علي شعيب446783

274إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي يونس عثمان446583

ى446631 275إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعماد حسن حسير

ى محسن سعيد446702 276إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمعي 

277إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمنشد احمد حسن266453

278إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكريونس خضى يونس446619

ى حازم حبيب446652 279إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرحسير

280إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد قاسم محمديونس266383

281إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرجون قاسم خضى463169

282إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكركاظم محمدطاهر ابراهيم543279

283إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحسان علي هادي عباس266662

284إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرصدرالدين اسماعيل مصطفى543277

ى موس446639 285إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعباس تحسير

286إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد صالح قاسم446585

ى266482 287إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرفالح حسن حسير

 عزالدين محمدعلي504071
ى 288إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرياسير

289إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراسماعيل غانم قاسم446789

290إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعامر عبدالحكيم سعيد543288



ى سليمان538538 291إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرمحمد امير

292دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعصام محمديونس محمد266446

293دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي اكير سليمان بالل513318

294دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرسيف حميد مصطفى266721

295دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراحمد محمد رضا266679

296دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخالد خليل ابراهيم266375

297دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلي ذنون محمود266496

298إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكراياد محمد محمدعلي266366

299إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرخضى يونس خضى539569

300إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرشوكت محسن عبدالرحمن266720

301إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهاشم احمد محمد266397

302إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكررائد محمدنور مسلم446626

303إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعادل سليمان بالل513367

304إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرهشام عزيز احمد446707

305إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرشهاب احمد عيىس266199

306إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىذكرعلياصغر محمد خضى266555

1بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىخالدة محمدصالح حمزة266630

2بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىبلقيس محمدصالح حمزة503746

كلسان علي جواد فاضل537611
3بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

4بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة محمدصالح حمزة441883

5بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنوال جمعة قدو306750

6بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمها عبدالحميد محمد446677

7بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىجهان محمدطاهر جاسم492230

8بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىليله محمد عبدالوهاب266675

9بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة ابراهيم خليل266665

10بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهبة اسماعيل يونس452243

ة محمد عبدالوهاب446660 11بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىامير

12بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمروة نايف محمد446530

13بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنجالء حازم عبدالكريم446663

14بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىلطيفة عبدالحميد محمد446680

15دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىسلوى يوسف حسن446694

يفة جميل خالد446685 16دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىشر

ى452233 17دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنبيهة خضى حسير

18دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمنى حسن محمد266638

19دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىوردة طاهر عبدالقادر513303

20دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاالء اسماعيل يونس452237

21دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهاجر محمدصالح عبدالقادر446689

22دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىجيالن عبدالقادر ابراهيم446536

ي452227
23دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهالة علياصغر عبدالغنى

24دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىرقية يحنر قاسم452255

25دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمريم محمدسليم ابراهيم452270

26إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة يعقوب نوح538490

27إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنيسان يعقوب نوح452286

ة سعيد علي446682 سمير
28إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

29إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىسليمة يوسف صالح446669

ى446675 30إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىامل حمان حسير

ى452321 31إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاشواق عبدالغفور امير

32إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمىه حيدر يعقوب451987

33إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىعمشة محسن محمدصادق446533

34إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىخديجة نافع عبدالجبار446667



يفة محمدصالح خلف446571 35إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىشر

ماجدة حيدر علي540987
36إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

37إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىامينه محمد احمد392184

38إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهدلة زبير سليمان266691

1بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزينة ذنون محمد513383

2بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة ابراهيم عيىس446549

3بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىسونيا يحنر قاسم555405

4بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىكوثر محسن مسلم452021

5بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىعلياء الياس ابراهيم266543

ى مصطفى266512 6بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىسحر ياسير

7بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهدى فاضل محمد239713

8بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنفيسة جرجيس ذنون266424

9بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاالء فاضل محمدطاهر305272

10بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمروة عبدالعزيز نعمان452123

ة عبد علي446538 سمير
11بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

12بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة عبدالحميد محمد266615

13بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىايصل هاشم يونس266493

14بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهدى محسن سعيد266419

15بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىروما انصار خضى492752

16بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىافراح عبدالكريم بشير266532

ي يوسف266599
17بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة عبدالغنى

18بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىسالر هشام عزيز266527

19بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىسوسن عبداالمير يونس266564

ى461142 خديجة محمدعلي حسير
20بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

21بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنرجس ابراهيم خليل266595

22بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة صالح محمود266553

23بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزينب علياكير عبدالمحسن452097

24بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاسماء عبدالجبار نعمان452129

ى فخر الدين ادريس425189 25بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىبشر

شيماء مهدي علي446315
26بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

27بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىليل عباس علي رسول266514

28دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىعمشة عدنان محمد446511

29دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزكية محمدطاهر جاسم493217

30دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزهراء ابراهيم ابراهيم452054

ي يوسف266462
31دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزهراء عبدالغنى

نور علي سليمان446567
32دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

33دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىشيماء محمد احمد530528

34دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهدى رمزي يونس540845

ى عبدالقادر452057 35دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاية حسير

ى266535 36دبلوم2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىرمزية عبدالجبار حسير

37إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىرانيا ايمن سعيد543296

ى مصطفى266508 38إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة ياسير

ى446513 39إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزينب عباس حسير

40إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاشاء محمدجواد يونس446527

كليناز جليل علي464671
41إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

ي عبدالقادر446542
42إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىسناء هانى

43إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىلبنى ايمن سعيد543295

44إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىشيماء يحنر قاسم464703

45إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفردوس محمد ابراهيم446523

46إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزهرة غانم خضى266559



47إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاشاء عدنان عيىس452049

48إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاسيل احمد ذنون452079

49إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىندى باقر جعفر266517

50إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنجوى يعقوب نوح464708

ى543293 51إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنورة عبدالرزاق امير

52إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىجهان شاكر محمود542612

53إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمنتىه عبدالحق محمد446564

54إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىسمية سالم محمدطاهر500874

55إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهدلة فرحان محمدطاهر541573

56إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة محمد ابراهيم446520

57إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنور حسن يونس452088

58إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهيه خليل ابراهيم494258

59إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفادية يعقوب عباس446516

60إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىعذراء جعفر صادق266582

61إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنوال يعقوب نوح464712

62إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزينب غائب خضى446555

63إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنىه حازم ابراهيم447411

ي452072
64إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة شهاب عونى

65إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمروة سالم محمدطاهر541266

ي464687
ي عونى

66إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىنورهان عبدالغنى

خديجة قاسم محمدعلي266613
67إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

امينة علي هادي عباس446544
68إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

ى446562 69إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىجنان حازم حسير

70إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىشهد موفق اسماعيل446508

ي538542
71إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىشهباء حازم عونى

72إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزينب خليل اسماعيل266506

73إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىجنان رضوان ابراهيم446526

ي464670
ي عونى

74إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزينب عبدالغنى

75إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاية احمد عبدالحميد447425

76إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىمنى خليل ابراهيم278294

77إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىزينب حازم محمد طاهر543291

78إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىحوراء احمد عباس266580

ى عبدالقادر266565 79بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة محمدياسير

بتول محسن علي266546
80بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

81بكالوريوس2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىفاطمة محمد طاهر266550

ي عباس452050
82إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىهدية عونى

83إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىعيدة سليمان محمد446570

84إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىاحالم محمود احمد266525

85إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننىابتسام محمود احمد266430

فضيلة علي حسن443848
86إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

فاطمة علي موس446535
87إعدادية2-3/ تلعفر 42303نينوىأننى

1ماجستير2زمار42304نينوىذكربشار جميل علي476672

2ماجستير2زمار42304نينوىذكرعمر الياس خضى481069

ى مهندس466517 3ماجستير2زمار42304نينوىذكرمحمد حسير

4دبلوم عالي2زمار42304نينوىذكريونس عبداالله احمد475037

5بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدالكريم اسماعيل عفدو466513

6بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد ظاهر محمد483740

7بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرفتحي مراد علي476559

ى302449 8بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد محمود حسير

ي عزير481079 9بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحمود صير



10بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحسن سليمان حسن475936

ى481097 11بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرجاسم محمد حسير

12بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرخلف محمد خلف296499

13بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرموس محمد زكي اسماعيل481062

ى خليل296043 ان حسير 14بكالوريوس2زمار42304نينوىذكركامير

ى محمد494352 15بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرانمار حسير

16بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرليث علي حمود540303

17بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرصالح عثمان محمد466455

18بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد جميل علي481059

19بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرجمعة صالح خالد555065

20بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرسعدون فوزي ايوب481073

21بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرخالد زيدان محمد481074

22بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعلي محمود حمد481094

23بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمود محمد مراد296449

24بكالوريوس2زمار42304نينوىذكروليد يعقوب يوسف481089

25بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشاهر محمود نايف296132

26بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحسن احمد محمود302491

ى فقة475060 27بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرفرحان ياسير

28بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرفهد عبدالعزيز احمد302363

 علي جندي466515
29بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمصطفى

30بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد سعيد رشو481060

31بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدهللا محمد محمود537747

32بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرخالد حسن خالد484145

33بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد سعيد رشو481064

34بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد قاسم عمر475077

35بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعماد جولو علي475029

36بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد محمد علي296196

37بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد صالح خلف494375

ي484143 38بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد عبدالكريم صير

39بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرظاهر محمد احمد466514

40بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرويس حسن محمد296012

41بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشفان محمد سعدون298744

42بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد صالح خليف494369

43بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرادم علي عمر300526

44دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد خضى محمد475992

ى475082 45دبلوم2زمار42304نينوىذكرحسن رمضن حسير

46دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد احمد حسن555057

47دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد رمضان علي296385

48دبلوم2زمار42304نينوىذكرفالح جدوع اسعد466397

49دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد خليف طالب296062

50دبلوم2زمار42304نينوىذكريوسف موفق عمر296512

51دبلوم2زمار42304نينوىذكرعبدالرزاق هسن اسماعيل481077

52دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد يونس علي476544

53دبلوم2زمار42304نينوىذكرسعدون محسن سعدون504007

54دبلوم2زمار42304نينوىذكرضاري عباس خليل501213

55دبلوم2زمار42304نينوىذكرحكيم محمود محمد475087

56دبلوم2زمار42304نينوىذكرغريب علي محمد466518

57دبلوم2زمار42304نينوىذكرحمودي موفق عمر302461

58دبلوم2زمار42304نينوىذكرسمير محمد عمر503985

59دبلوم2زمار42304نينوىذكرعبدالكريم محمد علي503986



60دبلوم2زمار42304نينوىذكرراوان عبدهللا ابراهيم475071

ي476531 61دبلوم2زمار42304نينوىذكرنهاد رشيد حاجر

62دبلوم2زمار42304نينوىذكرخضى عبدهللا احمد296462

63دبلوم2زمار42304نينوىذكرزيرفان خالد عمو296441

64دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمود جعفر رشو302476

65دبلوم2زمار42304نينوىذكرروزهات عبدالرحمن علي296483

ى494398 66دبلوم2زمار42304نينوىذكراحمد محمد ياسير

67دبلوم2زمار42304نينوىذكراسماعيل محسن احمد466519

68دبلوم2زمار42304نينوىذكرنزار عبدالعزيز عمر481054

ى فقة543082 69دبلوم2زمار42304نينوىذكرعادل ياسير

ي466453 70دبلوم2زمار42304نينوىذكراياد يوسف حاجر

71دبلوم2زمار42304نينوىذكرنشوان بشير يوسف482444

ي466511 72دبلوم2زمار42304نينوىذكرجالل برجس حاجر

73دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد احمد علي481080

74دبلوم2زمار42304نينوىذكرخالد عرب علي466512

75دبلوم2زمار42304نينوىذكرحيدر يوسف احمد466409

76إعدادية2زمار42304نينوىذكرناجح عبدهللا علو481091

77إعدادية2زمار42304نينوىذكرخليل اسماعيل تمر296411

78إعدادية2زمار42304نينوىذكرسليمان خليف تمر482440

79إعدادية2زمار42304نينوىذكربرجس سليم جانكير300156

زاد عبدالغفار482445 ى شير 80إعدادية2زمار42304نينوىذكرجكرخير

1بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشبست سليم رمضان466337

2بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرجوتيار عمر مصطفى537684

3بكالوريوس2زمار42304نينوىذكروالت حسن جميل297326

4بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرسالم ابراهيم موس300720

5بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدالرحمن احمد عبدي462522

6بكالوريوس2زمار42304نينوىذكريوسف محمد يوسف293911

7بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرادهم رشيد عبدي300922

8بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشامل ابراهيم عبدي298965

9بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرسليمان محمد زكي466347

ي474526 10بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرطه فاضل حاجر

11بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمروان جميل عيسو298725

12بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرقاسم حسن محمد300168

ى محمد473772 13بكالوريوس2زمار42304نينوىذكركلش حسير

14بكالوريوس2زمار42304نينوىذكررمزي حميد احمد298860

ي عبدي300425 15بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراكرم خير

16بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرجوهر خالد عمو462571

17بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشهاب احمد عمر296717

18بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرقاسم جمعة عمر474784

ي عمر300105
19بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحمود فف 

ي537697
ى
20بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد بشير كوق

21بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرخليل ابراهيم عبدي298955

22بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد نوري عمر298996

23بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدالمنعم محمد عبدالحافظ295315

ي ابراهيم480995 24بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعلي حاجر

25بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشبست يونس يوسف474688

26بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد فيصل يوسف482407

27بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرانور عبدهللا سالم478203

28بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد حبيب عبدهللا300828

29بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرجمعة علي بارم300087



ى محمد531115 30بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحامد حسير

31بكالوريوس2زمار42304نينوىذكركامل حسن خلف480985

ى عبدهللا481029 32بكالوريوس2زمار42304نينوىذكررزكار حسير

33بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرجمعة محمد عبدهللا481000

ى482408 34بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرسليمان رمضان حسير

35بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحميد محمد مصطفى462526

36بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرصالح محمد زكي اسماعيل481047

37بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرسعد اسويلم علي537732

ى300677 38بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد مهدي حسير

39بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمراد احمد مراد296532

40بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد محمود قاسم481010

41بكالوريوس2زمار42304نينوىذكربهزاد خضى بادر294861

42بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرساهر ذيبان ابراهيم298594

43بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدالعزيز محمد خليف537741

44بكالوريوس2زمار42304نينوىذكررافع جناح احمد298908

45بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرنايف محمد عبدهللا537719

ي هايس شكري474611 46بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحاجر

47بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرقيدار عبدالرحمن محمد298219

48بكالوريوس2زمار42304نينوىذكررشيد عبدالرحمن محمد297488

49بكالوريوس2زمار42304نينوىذكريوسف محمد يوسف298891

50بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرخالد وليد محمد298793

51بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشهاب محمد علي466338

52بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرطارق محمد سليمان482414

ي عمر466378
53بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرهادي فف 

54بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحسن يوسف محمد293153

55بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرجالل سليم رمضان288471

ى احمد300847 56بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعمار حسير

ى481033 57بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرراكان عامر حسير

ي علي474998 58بكالوريوس2زمار42304نينوىذكريوسف صير

ى462588 59بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرصباح خليل حسير

ى محمد537734 60بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرابراهيم حسير

ي483723 61بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرابراهيم برجس حاجر

62بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشالل فاضل حامد297926

63بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراسماعيل محمد حسن480988

64بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرابراهيم احمد علي298932

65بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعمر ابراهيم حسن300479

66بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرخليل محمدسعيد سليمان537746

67بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمشعان محمود نايف300462

68بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرصديق نوري احمد555070

69بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرانور نوري يوسف537721

70بكالوريوس2زمار42304نينوىذكركريم حسن عبدهللا300602

71بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعمر حواس حسن531137

72بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرفرمان عبدالجبار تركي300039

73بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرصباح علي عبدي483724

ى خليل300628 74بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعيىس حسير

75بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمود سعدو كالن300539

ى466354 ي حسير 76بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعلي صير

77بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرنشوان احمد علي462617

78بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد كاظم رمضان296789

79بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحبش حسن جانكير481050



80بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعمر حسن محمد300741

81بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحسن سلطان محمد300350

ى473623 82بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرازاد عزير حسير

83بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمشعان محمد عبودي466432

84بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمعمر عبدهللا سالم473653

ي علي474802 85بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدهللا حاجر

86بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعمر صالح عثمان300642

ى برجس محمود466359 87بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحسير

88بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمردان عبدهللا ابراهيم537739

89بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرالياس ابراهيم خليل481003

90بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعلي احمد علي473807

ان حسو ابراهيم481006 91بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمير

92بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد علي محمد300496

93بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعدنان عمر درويش300058

ي300896 94بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد مهدي حاجر

95بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد عباس طعمة293769

96بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدهللا حسام محمود474713

97بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد محمدسعيد سليمان537673

98بكالوريوس2زمار42304نينوىذكركرم محمد جوير293949

99بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرزياد ممدوح عبدالحميد555064

ى474949 100بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراسماعيل رمضان حسير

101بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرزيد ناجح ابراهيم300447

102بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعماد يوسف عبدي300096

103بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرابراهيم خضى زعل466345

104بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرصالح احمد عبد300242

105بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرابراهيم محمد يوسف298871

106بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرياش رحيل ابراهيم483738

107بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمصطفى عبدالعزيز ابراهيم295655

108بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدالماجد عبدالعزير عمر481053

109بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرصهيب محمد علي474889

110بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرشاكر محمود محمد466349

111بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدهللا علي نايف481018

112بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد عبدهللا علي537699

113بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدالعزيز يوسف ابراهيم480992

114بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرماجد حميد صالح537690

115بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرجدعان حسام محمود300809

116بكالوريوس2زمار42304نينوىذكروليد خضى عمر466376

117بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدالجبار خليل حسن297022

118بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرغانم شعالن محمد480993

119بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرضاري مشعان مهباش466372

120بكالوريوس2زمار42304نينوىذكراحمد هاشم خليل288469

121بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرفرحان عبدهللا رمضان298758

122بكالوريوس2زمار42304نينوىذكربدران اكرم يوسف473886

123بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعدنان جميل حامد298985

124بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرصهيب صالح عبد293971

125بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدهللا جعفر عمر300793

126بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرفواز ابراهيم قاسو294676

ى محمد555080 127بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرمحمد حسير

128بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرحسن يونس فتحي288475

129بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرنيجرفان احمد عبدهللا296622



130بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعصمت محمد احمد296550

131دبلوم2زمار42304نينوىذكرشاكر احمد خليل531117

132دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمود عادل شيخو543148

133دبلوم2زمار42304نينوىذكراسعد عبدالرحمن تمو475014

134دبلوم2زمار42304نينوىذكرابراهيم جميل علي481045

135دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد اسالم هسن474874

136دبلوم2زمار42304نينوىذكرفرهاد سعيد محمد481051

137دبلوم2زمار42304نينوىذكرماهر احمد خليل481042

138دبلوم2زمار42304نينوىذكرمردان حسن محمد294882

139دبلوم2زمار42304نينوىذكريوسف علي نايف481016

ى احمد عمو295102 140دبلوم2زمار42304نينوىذكرامير

ى عبدهللا481027 141دبلوم2زمار42304نينوىذكراسماعيل حسير

142دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد رمضان ابراهيم298667

143دبلوم2زمار42304نينوىذكرمردان محمود رشيد480979

144دبلوم2زمار42304نينوىذكرسعد صالح محمدسعيد474982

145دبلوم2زمار42304نينوىذكرحسن موس عبدهللا482412

146دبلوم2زمار42304نينوىذكرخالد سعود علي480982

147دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد فياض ابراهيم300125

148دبلوم2زمار42304نينوىذكرعلي حسون جرجيس499178

149دبلوم2زمار42304نينوىذكرجهور اكرام قاسو294140

150دبلوم2زمار42304نينوىذكرزياد خالد مصطفى537670

151دبلوم2زمار42304نينوىذكرجاسم جمعة عمر480990

ف481038 ى شر 152دبلوم2زمار42304نينوىذكرسوزدار حسير

153دبلوم2زمار42304نينوىذكرمردان عبدالكريم عمر298538

154دبلوم2زمار42304نينوىذكرادريس محمد عبدهللا480997

155دبلوم2زمار42304نينوىذكرحسن سليمان خالد473787

156دبلوم2زمار42304نينوىذكرعصمت دريعي باشوك481012

157دبلوم2زمار42304نينوىذكرجهاد حواس عمر296883

158دبلوم2زمار42304نينوىذكرمهدي محمود برندار481020

159دبلوم2زمار42304نينوىذكربالسم ابراهيم احمد296910

160دبلوم2زمار42304نينوىذكرحواس غدير حنش499171

161دبلوم2زمار42304نينوىذكرماهر اسعد صالح481040

162دبلوم2زمار42304نينوىذكراكرم خالد محمد481031

163دبلوم2زمار42304نينوىذكرمحمد حسن احمد298976

164دبلوم2زمار42304نينوىذكرايوب محمود رشيد480977

ى احمد481024 165دبلوم2زمار42304نينوىذكرسليم امير

166دبلوم2زمار42304نينوىذكرعماد عمر رمضان298568

167دبلوم2زمار42304نينوىذكركلي عبدالرحمن محمد466508

168دبلوم2زمار42304نينوىذكررودي عبدهللا ابراهيم474929

ى قاسم473977 169دبلوم2زمار42304نينوىذكرسميان امير

ى عرب300944 170دبلوم2زمار42304نينوىذكررافع لزكير

171دبلوم2زمار42304نينوىذكرسليمان عمر محمد474904

172دبلوم2زمار42304نينوىذكرحميدي مشعان محمد480989

ى483736 173دبلوم2زمار42304نينوىذكرهشيار جعفر لزكير

174دبلوم2زمار42304نينوىذكرفاضل يعقوب يوسف300201

175دبلوم2زمار42304نينوىذكريوسف زيدان محمد297306

176دبلوم2زمار42304نينوىذكرسعد عبدالكريم محمد300113

177إعدادية2زمار42304نينوىذكراسماعيل ابراهيم عبدالعزيز543140

ى حامد زتو466448 178إعدادية2زمار42304نينوىذكرحسير

179إعدادية2زمار42304نينوىذكرمصطفى يوسف خضى543116



180إعدادية2زمار42304نينوىذكرنشوان فرحان علي293841

181إعدادية2زمار42304نينوىذكرشعالن ابراهيم كبالن288503

182إعدادية2زمار42304نينوىذكرمهدي صالح عثمان293563

183إعدادية2زمار42304نينوىذكرمثنى صالح خليف494360

184إعدادية2زمار42304نينوىذكرجميل عبدالرحمن محمد530857

ى داؤد سليمان300224 185إعدادية2زمار42304نينوىذكرحسير

186إعدادية2زمار42304نينوىذكراكرم محمد داؤد474763

187إعدادية2زمار42304نينوىذكرغازي صالح عبودي482413

188إعدادية2زمار42304نينوىذكرفارس نايف اوصمان530850

189إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد دحام احمد295918

190إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد جمعة محمود543143

191إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحسن عبدالعزيز حسن293592

192إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد صالح عثمان466401

193إعدادية2زمار42304نينوىذكرمسعود حسن خلو296996

194إعدادية2زمار42304نينوىذكرمسعود فارس يوسف481044

195إعدادية2زمار42304نينوىذكرحسن صالح عبودي483734

ى537733 196إعدادية2زمار42304نينوىذكررفعت جعفر حسير

197إعدادية2زمار42304نينوىذكرشالل عبدالرزاق محمد543105

198إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد عزيز سليمان481049

199إعدادية2زمار42304نينوىذكربيكس عبدهللا حامد537695

200إعدادية2زمار42304نينوىذكرصالح احمد بادر501501

201إعدادية2زمار42304نينوىذكرشعالن ذياب فياض294718

ى482383 202إعدادية2زمار42304نينوىذكرامير سليمان حسير

203إعدادية2زمار42304نينوىذكرعبدالجليل محمد طه537749

204إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد نوري حسو474462

205إعدادية2زمار42304نينوىذكرسيدخان عبدي ابراهيم466433

206إعدادية2زمار42304نينوىذكرمعروف جالل محمد531129

207إعدادية2زمار42304نينوىذكرايمن عبدهللا جعفر466356

208إعدادية2زمار42304نينوىذكرعلي حازم صالح300701

209إعدادية2زمار42304نينوىذكرعمر عدنان جاسم466305

210إعدادية2زمار42304نينوىذكرهشيار فيصل سعود483731

211إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد عبدي ابراهيم466341

212إعدادية2زمار42304نينوىذكرجمعة علي احمد466320

213إعدادية2زمار42304نينوىذكرنازي عبدالرزاق محمد543086

214إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد مهيدى صالح474443

215إعدادية2زمار42304نينوىذكرعلي ابراهيم حسن466339

216إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد محمود ابراهيم466462

217إعدادية2زمار42304نينوىذكرهوكر محسن رشيد295167

218إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد عبدالرزاق خضى466388

219إعدادية2زمار42304نينوىذكرصالح خليل ابراهيم543097

ى466446 220إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد عبد حسير

221إعدادية2زمار42304نينوىذكرمصعب جمعة محمود543142

222إعدادية2زمار42304نينوىذكرخلف هايس شكري531139

ي537720 223إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد رمضان حاجر

224إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد عبدهللا صالح543115

225إعدادية2زمار42304نينوىذكريونس محمد رشيد543108

ي295372 226إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد برجس حاجر

227إعدادية2زمار42304نينوىذكرصفوان محمد سلطان482386

228إعدادية2زمار42304نينوىذكرفائز موس علي298692

229إعدادية2زمار42304نينوىذكرامير حسن كري531136



230إعدادية2زمار42304نينوىذكرعلي نوري عمر543137

231إعدادية2زمار42304نينوىذكرغازي موس عبدهللا531140

232إعدادية2زمار42304نينوىذكروالت عمر محمد543117

ى294750 233إعدادية2زمار42304نينوىذكرصباح حمود حسير

234إعدادية2زمار42304نينوىذكرحميد عزيز محمد466316

235إعدادية2زمار42304نينوىذكرسعد نوري حسو474420

236إعدادية2زمار42304نينوىذكرمروان محمد سلطان482381

237إعدادية2زمار42304نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم عزيز482379

238إعدادية2زمار42304نينوىذكراسماعيل نوري عمر543136

239إعدادية2زمار42304نينوىذكرحاتم كريم عبدالعزيز448806

240إعدادية2زمار42304نينوىذكرفواز نايف اوصمان295248

241إعدادية2زمار42304نينوىذكرراكان محمد علي جرجيس466428

242إعدادية2زمار42304نينوىذكرعمر محمود محمد543138

243إعدادية2زمار42304نينوىذكرخالد عبدالعزيز ابراهيم300612

244إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد ابراهيم خلف466324

245إعدادية2زمار42304نينوىذكرفتحي يوسف احمد466407

246إعدادية2زمار42304نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم531134

247إعدادية2زمار42304نينوىذكردحام احمد محمود293524

248إعدادية2زمار42304نينوىذكراسماعيل خليل حسن531116

249إعدادية2زمار42304نينوىذكرعادل عبدالرزاق هسن504032

250إعدادية2زمار42304نينوىذكرسليمان خليل ابراهيم300367

ي محمود543106
ى
251إعدادية2زمار42304نينوىذكركامل كوق

252إعدادية2زمار42304نينوىذكروعد عبدهللا سالم481019

253إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد عبدهللا صالح543113

254إعدادية2زمار42304نينوىذكروعد عبد حديد540333

255إعدادية2زمار42304نينوىذكرعامر محمد خليف543122

ي محمد483730 256إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد صلنر

257إعدادية2زمار42304نينوىذكرشعالن صالح محمد482405

ى293460 258إعدادية2زمار42304نينوىذكرحميد صدام حسير

259إعدادية2زمار42304نينوىذكرحسن محمد ابراهيم295987

260إعدادية2زمار42304نينوىذكرعبدهللا علي عبدالعزيز482376

261إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد اسماعيل محمد531112

262إعدادية2زمار42304نينوىذكريعقوب رحيل ابراهيم543119

263إعدادية2زمار42304نينوىذكرتركي محمد عبد294403

ى483725 264إعدادية2زمار42304نينوىذكرصهيب عبد حسير

زاد عبدالكريم محمد540844 265إعدادية2زمار42304نينوىذكرشير

266إعدادية2زمار42304نينوىذكرعبدالرزاق توفيق يوسف537868

267إعدادية2زمار42304نينوىذكرسليم مصطفى درويش482399

268إعدادية2زمار42304نينوىذكرفراس نايف اوصمان543111

269إعدادية2زمار42304نينوىذكرعبدهللا محمود ابراهيم466466

270إعدادية2زمار42304نينوىذكرمظهر دحام عزيز466352

271إعدادية2زمار42304نينوىذكرخالد ابراهيم حسن288465

ر احمد صالح295343 ى 272إعدادية2زمار42304نينوىذكرمير

273إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد يحنر جميل531149

274إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد صالح محمد462539

275إعدادية2زمار42304نينوىذكرنادر صالح كضيب543131

276إعدادية2زمار42304نينوىذكريوسف جدعان محمد543126

277إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد حميدالدين رشيد543109

278إعدادية2زمار42304نينوىذكراسماعيل احمد جاسم466307

ى مهندس543110 279إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد حسير



280إعدادية2زمار42304نينوىذكررسول ابراهيم خليل531147

281إعدادية2زمار42304نينوىذكرخطاب عمر صالح543121

282إعدادية2زمار42304نينوىذكرحسن هسام عمر482410

ي543098 283إعدادية2زمار42304نينوىذكرنكتل حامد حاجر

ي295528 284إعدادية2زمار42304نينوىذكرحسن برجس حاجر

285إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمود صالح احمد481039

286إعدادية2زمار42304نينوىذكررشيد عبدو علي481037

287إعدادية2زمار42304نينوىذكرماجد حامد زتو295956

288إعدادية2زمار42304نينوىذكريوسف عابد رمضان483749

289إعدادية2زمار42304نينوىذكرمصطفى رمضان ابراهيم466336

ى482396 290إعدادية2زمار42304نينوىذكرعبدهللا يونس حسير

291إعدادية2زمار42304نينوىذكرنومان رمضان مرعي497192

ي531126 فان حسن حاجر 292إعدادية2زمار42304نينوىذكرنيجير

293إعدادية2زمار42304نينوىذكرسمير عمر مصطفى537839

ى483726 294إعدادية2زمار42304نينوىذكريوسف جبار حسير

295إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد كوري احمد543103

296إعدادية2زمار42304نينوىذكرحاتم عكيد عبدالعزيز474850

297إعدادية2زمار42304نينوىذكرنازي عمر درويش482388

298إعدادية2زمار42304نينوىذكرعلي عبدالكريم سليمان466389

299إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد خضى جميل537743

300إعدادية2زمار42304نينوىذكرضياء محمود احمد543134

301إعدادية2زمار42304نينوىذكرهفال خليل حسن466400

302إعدادية2زمار42304نينوىذكرابراهيم شفيق خليل531113

303إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد فياض ابراهيم543100

304إعدادية2زمار42304نينوىذكرمحمد رمضان ابراهيم293930

305إعدادية2زمار42304نينوىذكرمهند احمد خضى293851

306إعدادية2زمار42304نينوىذكرغالب محمود محمد295127

307إعدادية2زمار42304نينوىذكرناجح ناض اسود295082

308إعدادية2زمار42304نينوىذكرسعيد احمد محمد543135

309إعدادية2زمار42304نينوىذكررياض عمر رمضان482404

ي466393 310إعدادية2زمار42304نينوىذكركهالن حامد حاجر

311إعدادية2زمار42304نينوىذكرايمن عبيد محمد531151

ى288473 312إعدادية2زمار42304نينوىذكرمجبل عبدالرحمن حسير

313إعدادية2زمار42304نينوىذكرنواف حواس ابراهيم482682

314إعدادية2زمار42304نينوىذكرفهد اسماعيل عبدالعزيز474741

ي حمدان حسن293356 315إعدادية2زمار42304نينوىذكرصير

316إعدادية2زمار42304نينوىذكرنايف محمد حامد466384

317إعدادية2زمار42304نينوىذكرعادل فاضل جميل482406

ى عمر531130 318إعدادية2زمار42304نينوىذكرصفوان حسير

319إعدادية2زمار42304نينوىذكرحمود ابراهيم مندو531144

320إعدادية2زمار42304نينوىذكرنوري هايس عبد537725

 علي537736
321إعدادية2زمار42304نينوىذكرعدي مصطفى

322إعدادية2زمار42304نينوىذكربنيان رشيد علي466419

ى محمود جانكير297347 323ماجستير2زمار42304نينوىذكرحسير

324بكالوريوس2زمار42304نينوىذكرعبدالكريم محمد سلو531118

325دبلوم2زمار42304نينوىذكرطارق عمر مصطفى537675

326دبلوم2زمار42304نينوىذكرعلي محمد قاسم480984

327دبلوم2زمار42304نينوىذكروليد محمد علي298818

328إعدادية2زمار42304نينوىذكرزيدان محمد علي483748

329إعدادية2زمار42304نينوىذكرشهاب احمد عزية462557



330إعدادية2زمار42304نينوىذكراحمد جمعة محمد466300

1بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىفاطمة حسن احمد466509

2بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىناديه احمد سليمان462679

3بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىفريال عبدالرزاق محمد466471

ى محمد عمر473021 4بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىهيلير

ى543095 5دبلوم2زمار42304نينوىأننىنوفة احمد حسير

6دبلوم2زمار42304نينوىأننىشفان خالد عمو541284

7دبلوم2زمار42304نينوىأننىهيفاء محمد رشو473011

8دبلوم2زمار42304نينوىأننىشعلة ذياب فياض301043

ى خليل476696 9دبلوم2زمار42304نينوىأننىجنار حسير

10إعدادية2زمار42304نينوىأننىاخالص حامد عبدهللا494367

1ماجستير2زمار42304نينوىأننىهلمت شبست خلف302240

2بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىروباك خشمان محمد473038

3بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىاشاء عبدالعزيز مراد482152

4بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىليل يوسف علي301944

فاطمة عبدو علي472941
5بكالوريوس2زمار42304نينوىأننى

ة ابراهيم عبدي472990 6بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىسمير

ى472933 7بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىنورا عامر حسير

8بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىكوثر احمد مصطي476500

9بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىرنا جعفر كلش472973

ين محمد حسن475943 10بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىشير

11بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىفاطمة محسن مهباش302109

12بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىرغده جعفر كلش476580

13بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىجيالن ذيبان ابراهيم483743

14بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىميعاد عبدهللا رمضان301764

15بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىعزيمة جميل حامد301675

16بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىايمان عبداالله احمد302065

17بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىشمال اسماعيل عبدالعزيز472969

18بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىكلستان فقة درويش475906

19بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىمنال ادريس عمر301531

20بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىدالل احمد عمر301145

21بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىامينه حسن عبدهللا301655

22بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىدنيا جدعان محمد302018

23بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىحنان نوري سيد301179

ى حميد محمد473006 24بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىهفير

25بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىافا حسن ابراهيم530855

ى محمد301696 26بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىسهله حسير

ي عمر301735
27بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىترفه فف 

28بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىخطر اسماعيل اسماعيل301109

29بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىصافية خليل حسن301207

30بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىمريم عبدالعزيز مراد482168

ى475885 31بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىيشى محمد حسير

32بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىكفاح حسن محمود302307

هند خليل علي301125
33بكالوريوس2زمار42304نينوىأننى

ي301966 34بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىعالية مهدي حاجر

35بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىيوبيال حسن عبدهللا302091

ى476569 36بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىماريه محمد حسير

37بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىنارين صالح محمد543092

38بكالوريوس2زمار42304نينوىأننىالهام حازم صالح301061

39دبلوم2زمار42304نينوىأننىهاجر حميد ابراهيم543090



صبيحة جميل علي301686
40دبلوم2زمار42304نينوىأننى

41دبلوم2زمار42304نينوىأننىانسام محمد سعدون301615

42دبلوم2زمار42304نينوىأننىهزينة عمر ابراهيم466503

43دبلوم2زمار42304نينوىأننىديانا خليل حسن300872

44دبلوم2زمار42304نينوىأننىاديبة صالح احمد472925

ى غازي301887 ة حسير 45دبلوم2زمار42304نينوىأننىامير

46دبلوم2زمار42304نينوىأننىكوجر صالح خليل301582

47دبلوم2زمار42304نينوىأننىهاله يوسف ابراهيم472981

48دبلوم2زمار42304نينوىأننىنوما عبد عمر473031

49دبلوم2زمار42304نينوىأننىمنفية خلف رشيد301708

50دبلوم2زمار42304نينوىأننىعبير عبدالكريم اسماعيل466502

ى475260 يفان عامر حسير 51دبلوم2زمار42304نينوىأننىشر

52دبلوم2زمار42304نينوىأننىمريم احمد مصطي476007

53دبلوم2زمار42304نينوىأننىامينه رمضان فرحان483746

54دبلوم2زمار42304نينوىأننىعمشة احمد جانكير466507

55دبلوم2زمار42304نينوىأننىشيالن حسن سليمان302135

 علي472954
ى كز حسير 56دبلوم2زمار42304نينوىأننىنير

57دبلوم2زمار42304نينوىأننىنزهة خالد رشيد466485

ي فقة درويش531111
ى
58دبلوم2زمار42304نينوىأننىبرق

59دبلوم2زمار42304نينوىأننىليل خلف رشيد301926

يفان ابراهيم قاسو466482 60دبلوم2زمار42304نينوىأننىبير

61دبلوم2زمار42304نينوىأننىنفلة احمد عمر301167

ى عبدالرحمن محمد466479 62دبلوم2زمار42304نينوىأننىدلفير

63دبلوم2زمار42304نينوىأننىبرزين يوسف خالد537844

ى غازي301907 64إعدادية2زمار42304نينوىأننىسعاد حسير

65إعدادية2زمار42304نينوىأننىايمان خليل اسماعيل466494

ى خليل482449 66إعدادية2زمار42304نينوىأننىمروة حسير

67إعدادية2زمار42304نينوىأننىهناء ابراهيم عبدي531099

68إعدادية2زمار42304نينوىأننىروزين محمد ويردي543094

69إعدادية2زمار42304نينوىأننىشيخة صالح عثمان466505

70إعدادية2زمار42304نينوىأننىهنوف عمر درويش466488

71إعدادية2زمار42304نينوىأننىجيهان عبدهللا رشيد530851

ين ابراهيم خلو476519 72إعدادية2زمار42304نينوىأننىشير

ة علي حسن483744 سمير
73إعدادية2زمار42304نينوىأننى

74إعدادية2زمار42304نينوىأننىهديه اكرم احمد301665

75إعدادية2زمار42304نينوىأننىاسيا اسماعيل عبدالعزيز483741

76إعدادية2زمار42304نينوىأننىرجا محمد خلف466423

77إعدادية2زمار42304نينوىأننىعزيمة حسن عبدهللا466473

78إعدادية2زمار42304نينوىأننىلطيفة عمر درويش466499

ى543085 79إعدادية2زمار42304نينوىأننىمها احمد حسير

80إعدادية2زمار42304نينوىأننىزينب عمر صالح543083

81إعدادية2زمار42304نينوىأننىانعام خليل اسماعيل466491

82إعدادية2زمار42304نينوىأننىفاطمة رمضان فرحان530854

 علي543093
ى ى حسير 83إعدادية2زمار42304نينوىأننىمزكير

84إعدادية2زمار42304نينوىأننىهند يعقوب يوسف301506

ى فقة531108 85إعدادية2زمار42304نينوىأننىصابرين ياسير

86إعدادية2زمار42304نينوىأننىداليا احمد مراد466510

اسيا جانكير علي472962
87إعدادية2زمار42304نينوىأننى

88إعدادية2زمار42304نينوىأننىجنان طالب محمود531110

89إعدادية2زمار42304نينوىأننىغيداء ذياب فياض531101



90إعدادية2زمار42304نينوىأننىهيام يوسف ابراهيم531103

91إعدادية2زمار42304نينوىأننىيمامة عبدالرحمن محمد543087

ي475760 92إعدادية2زمار42304نينوىأننىزينب دهام صير

93إعدادية2زمار42304نينوىأننىهناء احمد صالح301721

94إعدادية2زمار42304نينوىأننىغزالة خليل كري531107

95إعدادية2زمار42304نينوىأننىالوان صالح محمد466441

96دبلوم2زمار42304نينوىأننىعادلة عزالدين احمد472999

ي482442 97إعدادية2زمار42304نينوىأننىجوان دهام صير

98إعدادية2زمار42304نينوىأننىرحيمة احمد بالل301748

1ماجستير2ربيعة42305نينوىذكرثامر مطر عطية393241

2بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرشعالن نايف شبيب527182

3بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمتعب حسن متعب466090

4بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرماجد مطر عبيد250575

5بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعلي مخلف اكوير393813

6بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد عراك هزاع393839

7بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد طالع منوخ393777

8بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرالياس خضى خالد464841

9بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدالحكيم يونس االفنش393855

10بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكراحمد دحام احمد466088

ي رضا مفلح556436
11بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرهانى

12بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدالرحمن مطر عبيد310466

13بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعلي مطر عبيد310464

ي محمد250613
14بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدهللا مرضى

15بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرلورنس خلف معيوف250565

16بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرخالد ظاهر مصلح393801

17بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرممدوح كطيان مطر464846

18بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكراحمد محمد جدوع393787

19بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعلي محمد مطرب464847

20بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفيصل هواي فروان525907

21بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرخالد محمود يونس250576

22بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسعدون خزيم غدير393880

23بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرزيد هالل سوادي464907

24بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرماهر صالح ويس464842

25بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرخالد احمد مشعان250606

26بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفالح حماد كنوش393865

27بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسعد سالم محمد428428

28بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسعد جاسم محمد393222

29بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكراحمد حميد نهار525914

30بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرممدوح عايد مخلف464918

31دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرعلي سليمان عبدهللا250582

32دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرسعود خميس حماد393253

33إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعود عايد خلف250608

34إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرابراهيم اعبيد حمدان393963

1ماجستير2ربيعة42305نينوىذكرعبدالكريم زهير عطية393276

2بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدالعزيز طالع منوخ393477

3بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمصطفى حماد متعب556406

ي464777
4بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرزعيم حماد مفضى

5بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكربدر حمود يوسف466086

6بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرشعالن طالع منوخ466055

7بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفالح ظاهر عفات393319



8بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد فرحان سالم250673

9بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد اكزار محمد250849

10بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد صطام نزال393704

11بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكراياد محمد جاسم250961

12بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكراحمد دحام افليح250977

13بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد احمد عطية250860

ى525917 14بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكريوسف شاهر حسير

15بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسليمان عايد خالف393656

16بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفائز فالح فرج250853

17بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد حماد متعب464969

18بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحسن فاضل حمود556415

ي465039
ى
19بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكربادي خالد داق

20بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدالكريم حميد نهار464827

21بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفرحان نهاب عذاب250740

22بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرغازي خلف محمد525920

ي امهيدي زيد393758
23بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرراضى

24بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفراج غدير فراج250708

25بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسالم شبوط ابي 525932

26بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفواز فهد مطر250804

27بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمود صالح ويس464975

28بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمشاري احمد الركعي250837

29بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرثامر محمد يوسف250660

ي تحيان464836 30بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرتحيان ناجر

31بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد عبدهللا ضحوي393432

32بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعامر مطر عطية556412

33بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرضاري هليل خلف393303

34بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفواز جاسم محمد250981

35بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسالم مطر عطية464807

36بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحسن حمد صالح250824

37بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكربدر حمود خزيم393441

38بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسعد مايد سليمان464834

39بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد ثامر خلف465033

ي464825
40بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفائز حمود اثوينى

41بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرشاهر مخلف اكوير250760

42بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرنايف علي عيد393626

43بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد اعبيد حمدان393665

44بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرحسام صالح احمد464767

45بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرحسان اكزار محمد250844

46بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمانع نافع اضحوي464974

ان465026 47بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرخالد كحيط مطير

48بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمزاحم خلف معيوف250515

49بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكريوسف محمد نفدان527187

50بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدالمحسن حماد عباس393721

51بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكريعقوب محمد نفدان527190

52بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكراحمد تركي جاسم250898

ر يحنر احمد464778 ى 53بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمير

54بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعارف كطيان مطر464789

ي527184 55بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفايز دحام صير

56بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمخلص صالح مطلك464824

57بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعلي عبود عايد250968



58بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدهللا حازم عبدهللا393594

59بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسالم محمد يوسف250675

60بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكروليد خليف عيدان250832

61بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسيف نهاب عذاب250811

62بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعامر حاجم جاسم250888

63بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكررويد حميد فرج464785

ي علوان250773 64بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعزيز حضير

65بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفرحان عبدهللا حمود464822

66بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدالسالم جير مبارك547414

67بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفيصل فهد مطر250797

68بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعلي خلف معيوف250782

69بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرثامر مجبل بلو464963

ي محمد عكيل250506
70بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرهانى

71بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرحازم عطية متعب250884

ى250820 72بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمدلول خلوف حسير

73بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفهد عبد محمد464966

ى سعود يوسف250792 74بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرياسير

75بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمطلب مدي حمد250785

76بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمحمد تركي جاسم250892

ى فالح عريف250647 77بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرحسير

78بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرنواف خضير عواد250752

79بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرسعد عبدهللا ضحوي466082

80بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرياش احمد عطية250870

ي525918
81بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرزيدان عواد حصينى

82بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدهللا ابراهيم عويد464831

83بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكربندر محمد عذاب250736

84بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرفهد محمد يوسف250667

85بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكررافع رياض مجبل464962

86بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرخميس ضحوي كرماش393527

87بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدالعزيز ندى رويان464829

88بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعبدالرزاق عراك شالل393342

ى525923 89بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرمنيف ظاهر حسير

90بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعامر فهد زحيم250520

91بكالوريوس2ربيعة42305نينوىذكرعمار حاجم جاسم250952

92دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرعلي حازم عبدهللا393613

93دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرفهد صباح فهد464780

94دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرسعد عبد عايد464775

95دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرانور حاضى خليف464771

96دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرعدنان ابراهيم نعس393510

97دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرفاخر تركي جاسم250828

98دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرعبدهللا نهار سالم464914

99دبلوم2ربيعة42305نينوىذكراحمد محمود فكعان464837

100دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرمحمد ابراهيم احمد464840

101إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفهد خلف سالم547417

102إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحمد عبدهللا عشوي547404

103إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمحمود تركي جاسم547403

ى عبدهللا525939 104إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحمد ياسير

ي محمد امنوخ466074
105إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرراضى

106إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمحسن شحاذة نجم547409

107إعدادية2ربيعة42305نينوىذكربالل محسن متعب525938



108إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفرحان محمد فرحان250863

109إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالعزيز محمد عبيد547405

110إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسلطان محمود احمد250721

111إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرصطم عطية جير547418

112إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمساعد حبيب ابي 525934

113إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسند علي حماد546811

114إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحميد شاهر عواد465159

115إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعد مطر عطية547413

ي محمد464933
116إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرثائر مرضى

117إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرجاسم صالح تاية525927

118إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحمد يحنر احمد546817

ي مرفوع393385 119إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرطالل غرنر

120إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالرحمن مرعي حسن547411

121إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمطلك جزاع صالح464945

122إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرحسون تركي شعيوط464992

123إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخالد احمد بتال465055

124إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفارس عائد سطم465041

125إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرهيثم جاسم محمد465151

ى547410 126إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمطلك محفوظ تبير

127إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعود سبع حجاب547424

128إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسطام صالح احمد527259

129إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمشاري عامر فالح525921

130إعدادية2ربيعة42305نينوىذكروليد حمود نومان250666

131إعدادية2ربيعة42305نينوىذكردهش حمود خلف547408

132إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرنواف حمود ابي 527180

133إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرشالل سالم مسعود464981

ى احمد عطية465206 134إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرياسير

135إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحمد محمد خليف465213

136إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرلزام فهد مطير547415

137إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمحمد خميس محمد540871

138إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالعزيز عبدالكريم زعال465030

139إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرحواس علوان هادي465062

140إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخالد صالح تايه525925

141إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمحسن محسن هليل465150

142إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحمد صالح رمضان465214

143إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرماجد بشير حلو525943

144إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرزبن مطر عبيد543047

145إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمزاحم زعال ظاهر465211

146إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدهللا علي ظاهر546809

147إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرقيس سبهان شطي464948

148إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرثامر احمد حبيي 464936

149إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرضاري احمد الركعي393417

150إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرنايف عماش حميد547423

151إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرانس دحام حمدوك310397

ى466054 152إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعد مخلف حسير

153إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمنيف صعب حمود464939

154إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسيف خليل عويد464943

155إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرحمود احمد محمد465149

156إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمشعل وادي شاهر546818

157إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخالد هليل خلف466080



158إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالعزيز محمد نفدان527179

159إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمالك ابراهيم كلو465202

160إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفرحان دحام افليح465133

161إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسلمان ابراهيم متعب465020

162إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعد مطر سوادي393396

163إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخالد فهد مطر250700

164إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحمد ابراهيم عويد466075

165إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعيىس مزاحم مهاوش465158

166إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرثامر غزاي قديىمي250555

167إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعد خميس حماد466061

168إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرايمن حاجم جاسم547412

169إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعمر نواف مطر465015

170إعدادية2ربيعة42305نينوىذكررائد صبح عطية466059

171إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالعزيز نايف فالح465003

172إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمحمد دحام حمدوك465152

173إعدادية2ربيعة42305نينوىذكردواس نايف خلف465067

174إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعلي فرحان سالم250714

175إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمشاري غالي حماد465009

176إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعذال صباح فهد465222

177إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمحمد خالد عذاب464765

178إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعود ظاهر عواد465138

179إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرزامل ميش محمد393360

180إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخالد خلف خليل250639

181إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخالد نزال قديىمي250726

182إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبد رمضان علي250534

183إعدادية2ربيعة42305نينوىذكربندر احمد نغيمش250722

ل عباس250730 ى 184إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالملك منير

185إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعلي فالح عريف465052

186إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرحواس صباح حواس464955

ي393288 187إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرنواف محمد ححر

188إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرتركي محبس شعبوط465007

189إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمشعل كريم فتيخان525931

190إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفرحان احمد عطية465057

191إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمانع فرحان سالم547419

192إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالعزيز محمد جدوع466057

193إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسلمان عبد عايد250709

194إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفهد اربيع مفلح464932

195إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمنيف انغيمش اخضير465069

ل عباس250713 ى 196إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمطلك منير

197إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفيصل دواس ظاهر466052

198إعدادية2ربيعة42305نينوىذكربنيان سعيد نهار250633

199إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمصلح علي ظاهر466070

200إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمغير حازم فرحان465047

ي547406
201إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمنيف احمد راضى

202إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرذياب عماش سحل465217

203إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخالد خميس حماد464983

204إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخليفة فليح سهيل547416

205إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفهد خميس حماد464817

ي فزع مرفوع525930
206إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرهانى

207إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعثمان اعبيد حمدان466083



208إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمصعب احمد حبيي 465135

209إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمشعل خالد حمود547420

210إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرجاسم محمد خلف464949

د جربوع464958 211إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعدون مير

212إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالرحمن عايد خالف466051

213إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمدلول كطيان مطر465001

214إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالكريم عويد خليف465021

215إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرليث صالح ويس547425

216إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفرحان عبدهللا عشوي464814

217إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعامر مطر سوادي465139

ي547426
218إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرنايف احمد راضى

219إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدهللا حمود نومان250626

220إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحمد حماد متعب465065

221إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفواز محمد عذاب250695

222إعدادية2ربيعة42305نينوىذكربندر طالل حميد546806

223إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرسعيد ممدوح نهار465220

224إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرابراهيم احمد حمود527183

225إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفيصل محمد يونس554753

226إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخوام فهد مطير547427

227إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمحمد علي ظاهر466071

228إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفرحان برهو رمضان464782

229إعدادية2ربيعة42305نينوىذكروسىمي محمد حماد525928

230إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرصباح ظاهر عفات546814

ي تحيان465160 231إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدالحميد ناجر

232إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرياش محمد عبيد547407

233إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرشعالن خالد حمود393749

234إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعبدهللا ذياب عماش393457

235إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرمجيد فهد مطر250701

236إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرغازي حسن اخضير464985

ي310490 237إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرفرحان محمد ححر

238إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرعجيل نايف فالح466063

239إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرخالد خلف محمد250696

240دبلوم2ربيعة42305نينوىذكرجاسم محمد ابراهيم250514

241إعدادية2ربيعة42305نينوىذكردحام حمدوك حمور464779

242إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرظاهر حميد فرج464978

243إعدادية2ربيعة42305نينوىذكرطالل عكيل عبدهللا466079

244إعدادية2ربيعة42305نينوىذكراحمد حلو شطي393466

1دبلوم2ربيعة42305نينوىأننىوعد مدهللا فرحان393576

2إعدادية2ربيعة42305نينوىأننىمنار نهاب عذاب464919

ي صبار نافع466091
3إعدادية2ربيعة42305نينوىأننىتاضى

1ماجستير2العياضية42306نينوىذكرمحمود جاسم احمد288626

2بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرابراهيم تركي شيخو288598

3بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرجوكان شيخو حسو452265

ى288629 4بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعزالدين سليمان حسير

5بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرخليل محمد ابراهيم288641

6بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرشويش حمو علي452740

7بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرحسن ابراهيم عباس555053

8بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعبدهللا حمد محمد452829

9بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكركنعان خلف ابراهيم447808

10بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحسن محمود صالح288574



11بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرخالص عبدهللا عمر288625

12بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعبدالعزيز تركي شيخو447807

13بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرفيصل صالح جنديل288600

14بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعلي جاسم محمد288631

15بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعزام محمد احمد447814

ى محمود خضى286082 16بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرحسير

17بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد ادهم قدوري288579

18بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرفالح ابراهيم يوسف288577

19بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرخضى احمد الياس288649

20بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعبدالرحمن الياس احمد538291

21بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد محمد حسن288628

22بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمهدي صالح محمد452760

23بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد نواف جنديل288586

24بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرطارق عزالدين خضى503729

25بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرصالح جوكان شيخو452304

26بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعلي الياس حسن288635

27بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرسعد حواس فتحي452279

28بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرنزار محمد صالح288591

29بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرامير احمد صالح288589

30بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد محمد سليمان452223

ى503728 31بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعماد علي حسير

32بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد نواف جنديل288623

ى خضى286029 33بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرانس حسير

34بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد جمال محمد288639

ى علو452907 35بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرفرحان حسير

36بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعلي عواد خضى452782

37دبلوم2العياضية42306نينوىذكرمحمد ابراهيم حسن288619

38دبلوم2العياضية42306نينوىذكرمحمد خضى ابراهيم445996

39دبلوم2العياضية42306نينوىذكرصديق تركي شيخو447804

40دبلوم2العياضية42306نينوىذكراحمد صالح جنديل288607

41دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعبدالحكيم شاكر شيخو288612

42دبلوم2العياضية42306نينوىذكرموفق خضى الياس288632

43دبلوم2العياضية42306نينوىذكرميش محمد مرعي288652

44دبلوم2العياضية42306نينوىذكراسامه محمد مرعي288653

45دبلوم2العياضية42306نينوىذكرمحمد حسن حموش286045

46دبلوم2العياضية42306نينوىذكرسعد مدلول زيدان288582

47دبلوم2العياضية42306نينوىذكرصالح محمد سليمان452210

48دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعمر احمد محمد288644

49دبلوم2العياضية42306نينوىذكررائد عبدالوهاب ابراهيم288650

50دبلوم2العياضية42306نينوىذكرصالح انور احمد547101

51دبلوم2العياضية42306نينوىذكرحسن علي محمد447781

52دبلوم2العياضية42306نينوىذكرابراهيم محمد علي445968

53دبلوم2العياضية42306نينوىذكرمحمد رمضان محمدسعيد447778

54دبلوم2العياضية42306نينوىذكرجاسم خضى ابراهيم447812

55دبلوم2العياضية42306نينوىذكرسلطان جمعة حسن452849

ى حموش288655 56دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعلي حسير

57دبلوم2العياضية42306نينوىذكرمحمد نايف محمد288658

58دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعبدهللا احمد خلف288604

59دبلوم2العياضية42306نينوىذكرمحمد عبدهللا حمد286080

60دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعلي احمد خلف288647



61دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعبد حمدي صالح445965

ى خضى عزو464838 62إعدادية2العياضية42306نينوىذكرحسير

63إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعبدهللا خلف ابراهيم288609

64إعدادية2العياضية42306نينوىذكركمال خضى احمد452806

65إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد خضير محمد288572

66إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعبدالعزيز عواد حسن447777

1بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرفهد تركي شيخو288565

ي ابراهيم547114 2بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد صلنر

3بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكربهاء محمود سمو288734

4بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرصادق حسن حمو288541

5بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد حازم عون الدين288663

ى288744 6بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراكرم محمد حسير

ى حمد286051 7بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعلي حسير

8بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرحسن خضى ابراهيم447675

9بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرنواف عبدالعزيز علو465330

10بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرراغب طارق صالح446000

11بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعاصم الياس ابراهيم288670

12بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد علي عبدهللا445987

13بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمهند يونس سلو288675

14بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرثامر صالح محمد452677

15بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرصديق سليمان علي447712

16بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمود احمد جاسم286072

17بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرصالح خلف حمو447750

18بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرريان محمد صالح288518

19بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرنذير كنعان خلف288509

20بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرخضى يوسف ابراهيم555054

21بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرخلف علي الياس288525

22بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد حماد خلف452377

23بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد الياس علو286089

24بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد يونس محمد288733

25بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكروعدهللا اسماعيل محمد452314

26بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرهزاع خضى ابراهيم447658

27بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكررضوان عبدالمجيد علو445985

28بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرناض الياس علي452706

 سعدون علي288662
ى 29بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرياسير

30بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرامير خلف خضى288560

31بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعلي يونس محمد288726

32بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكريوسف عضي محمد447774

33بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرفالح عويد خلف452285

34بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرخضى عزالدين خضى452641

35بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرفتحي حازم بارزان452532

36بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرحيدر محمد حسن547080

37بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد مرعي حسن288522

38بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد اسماعيل خضى288738

ى288527 39بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكركرم محمود حسير

40بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرسمير محمد صالح288555

41بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعبدالسالم حمود احمد452295

42بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرصالح ايوب صالح288511

43بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمسعود محمود حسن288728

ى خلف547117 44بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمسعود حسير



45بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد نوري حسون447770

46بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد خلف حمو288666

47بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرسعد محمود احمد288686

48بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعمار عبدالوهاب ابراهيم288688

49بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعامر احميد خلف452271

50بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعني  محمود سليمان447718

51بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكروليد اسماعيل خضى447767

ى خالد منديل452523 52بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرتحسير

53بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراسامة ابراهيم حسن452344

54بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعبدالكريم خلف الياس288678

55بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحسن محمود خضى288698

56بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكروليد شاكر محمد288529

57بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرفارس ابراهيم صالح445953

58بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرحازم قاسم محمد452258

59بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكررائد الياس ابراهيم288717

60بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرشاكر محمد علو447647

61بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرناض فخري محمد447728

62بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرفالح حسن حموش288714

ى حسن عبدهللا447764 63بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرحسير

64بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمنير احمد صالح447630

65بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمهند عبدالوهاب ابراهيم288691

66بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرخالد يونس محمد288736

67بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرناض محمد علو447798

68بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرجاسم حمود بازو447765

69بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد محمود صالح452656

70بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرتوفيق محمود خضى445975

71بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرخالد تركي شيخو288564

72بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرمحمد سليمان خلف288695

73بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرسعد محمد حنش447628

74بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرماهر حسن عبدهللا288539

75بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرعبدهللا ابراهيم احمد288679

76بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكراحمد جاسم احمد288532

ى447743 77بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكروليد محمد حسير

78بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرصالح حسن جاسم452323

79بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرحازم ابراهيم احمد288563

80بكالوريوس2العياضية42306نينوىذكرسليمان حسن حمو452791

ى خضى288665 81دبلوم2العياضية42306نينوىذكرذياب حسير

82دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعامر محمود خضى464857

83دبلوم2العياضية42306نينوىذكراحمد سليمان محمد452312

ى445970 84دبلوم2العياضية42306نينوىذكرراكان حمد حسير

85دبلوم2العياضية42306نينوىذكرخلف خضى خلف452718

86دبلوم2العياضية42306نينوىذكرفارس فخري عباس288730

87دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعلي احمد محمد288668

88دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعمر عبدالرحمن الياس464852

89دبلوم2العياضية42306نينوىذكرقضي حمادي احمد547103

90دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعماد احمد جاسم447645

ى حموش288667 91دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعبدهللا حسير

92دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعلي عزيز خلف452651

93دبلوم2العياضية42306نينوىذكرابراهيم خلف احمد547081

94دبلوم2العياضية42306نينوىذكرادريس محمد قادر288669



95دبلوم2العياضية42306نينوىذكرمحمد نايف عمر288550

96دبلوم2العياضية42306نينوىذكربارق سعود احمد286033

ى288535 97دبلوم2العياضية42306نينوىذكراحمد خضى حسير

98دبلوم2العياضية42306نينوىذكراحمد حسن حموش288715

99إعدادية2العياضية42306نينوىذكرشاكر عزيز هندري288707

100إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفهد محمد محمود447669

101إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعسكر احمد سلطان288569

102إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسعود محمد عباس447737

103إعدادية2العياضية42306نينوىذكرخالد محمد سليمان286023

104إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسند عبدالحليم حسن286065

105إعدادية2العياضية42306نينوىذكرماهر ابراهيم بلو538294

106إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعامر ثامر عبدهللا464821

107إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعبدالمنعم محمود خضى447661

108إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعامر يونس محمد447756

109إعدادية2العياضية42306نينوىذكرحسن حواس فتحي464816

110إعدادية2العياضية42306نينوىذكرخالد محمود عبدهللا503727

111إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسيف الدين زياد نواف447698

112إعدادية2العياضية42306نينوىذكراحمد انور احمد447635

113إعدادية2العياضية42306نينوىذكرنض محمد صالح288558

114إعدادية2العياضية42306نينوىذكرغانم محمد جاسم447664

115إعدادية2العياضية42306نينوىذكرنايف سامي حمدي288516

116إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمصعب حمادي احمد447761

117إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفالح حسن ابراهيم447689

ى452744 118إعدادية2العياضية42306نينوىذكرخضى عليوي حسير

119إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفرحان حسن محمد445886

120إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمازن عزو خضى288712

121إعدادية2العياضية42306نينوىذكروليد بشير احمد447651

122إعدادية2العياضية42306نينوىذكرغازي عبدالعزيز عبدهللا286059

123إعدادية2العياضية42306نينوىذكرورد اسماعيل احمد447760

124إعدادية2العياضية42306نينوىذكرزياد احمد جاسم447646

125إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمروان عبدالمجيد علو445876

126إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمردان محمدعلي خضى447703

127إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد احمد سيدو447656

128إعدادية2العياضية42306نينوىذكررامي غانم علو447634

129إعدادية2العياضية42306نينوىذكركرم محمد سليمان547110

130إعدادية2العياضية42306نينوىذكربسام بدر جاسم288672

131إعدادية2العياضية42306نينوىذكراسماعيل يونس ابراهيم288515

ى محمد452512 132إعدادية2العياضية42306نينوىذكراحمد حسير

133إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد عواد حسن547126

134إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمعد عبدهللا جاسم447663

135إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعمر خلف احمد483246

136إعدادية2العياضية42306نينوىذكرماهر الياس سليمان288693

ى خلف دليان288551 137إعدادية2العياضية42306نينوىذكرحسير

138إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد ابراهيم الياس538290

139إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد صالح احمد447666

140إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفراس عني  محمد452728

141إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسليمان عليان خلف447695

142إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعمر عزالدين خضى447649

143إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد فخري عزو447741

144إعدادية2العياضية42306نينوىذكراحمد خضى حسن547128



ى محمد452316 145إعدادية2العياضية42306نينوىذكرابراهيم حسير

146إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمنذر خالد رجب288737

147إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسعود ابراهيم احمد447707

148إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعلي عويد خلف546969

149إعدادية2العياضية42306نينوىذكركرم فارس محمد447678

150إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد حازم محمد288725

151إعدادية2العياضية42306نينوىذكرشاكر عبدهللا احمد538295

152إعدادية2العياضية42306نينوىذكرهادي طه احمد464833

153إعدادية2العياضية42306نينوىذكرابراهيم خلف علي547106

154إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمود عيدان محمود538293

155إعدادية2العياضية42306نينوىذكركرم خضى ابراهيم447673

156إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعبدالسالم شويش حمو452695

157إعدادية2العياضية42306نينوىذكراحمد شويش حمو464851

ى452461 158إعدادية2العياضية42306نينوىذكرهيثم حمد حسير

159إعدادية2العياضية42306نينوىذكراركان محمد احمد288520

160إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسعود جاسم احمد286039

161إعدادية2العياضية42306نينوىذكرياش عبدالعزيز تركي501455

162إعدادية2العياضية42306نينوىذكريونس عزيز خلف464812

163إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمسعود محمود محمد286096

164إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد احمد دليان447623

ي فخري محمد547119 165إعدادية2العياضية42306نينوىذكرناجر

166إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحسن سعدون علي447751

167إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعامر سليمان صالح447753

168إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعمر عبدالعزيز تركي447791

169إعدادية2العياضية42306نينوىذكراسعد نافع احمد447626

170إعدادية2العياضية42306نينوىذكراحمد فخري عزو547108

171إعدادية2العياضية42306نينوىذكرحامد حسن احمد288720

172إعدادية2العياضية42306نينوىذكرزيد الياس علو540543

173إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعبدالسالم محمد خلف447717

ى447642 174إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد حازم حسير

175إعدادية2العياضية42306نينوىذكرالياس سعدون علي288660

ى مناور452815 176إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد حسير

177إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعبدهللا اسماعيل عبدهللا288513

178إعدادية2العياضية42306نينوىذكرياش خضى علو452371

179إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفهد عبدالرحمن حسن452471

180إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعبدالعزيز احمد محمد547112

181إعدادية2العياضية42306نينوىذكروليد رجب احمد447739

182إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعوض محمد خلف452291

183إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفهد فارس محمد547124

184إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد جمال الياس288701

185إعدادية2العياضية42306نينوىذكراحمد محمد ابراهيم288673

186إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسفيان حمد احمد447746

187إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسعدون سعد عبدهللا452487

188إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعمار الياس اسماعيل464820

189إعدادية2العياضية42306نينوىذكرساري عبدهللا موس452859

190إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعلي محمد نوح288718

ى نافع احمد447705 191إعدادية2العياضية42306نينوىذكرحسير

192إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعبدالعزيز خضى خلو447682

ان سليمان سيدو447654 193إعدادية2العياضية42306نينوىذكركامير

ى طه447701 194إعدادية2العياضية42306نينوىذكرياش ياسير



195إعدادية2العياضية42306نينوىذكرراكان علي حمدي447653

196إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعلي ثامر عبدهللا498282

197إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد محمود احمد288548

198إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسالم حامد علو447755

199إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعمر نايف حموش447796

200إعدادية2العياضية42306نينوىذكرحميد نوري عبد447691

201إعدادية2العياضية42306نينوىذكربدر محمد محمود464864

202إعدادية2العياضية42306نينوىذكررضوان عساف علو447715

203إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعمار محمد علو447736

204إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد علي ابراهيم288705

هللا ابراهيم عبدهللا447729 205إعدادية2العياضية42306نينوىذكرخير

206إعدادية2العياضية42306نينوىذكرعمار حامد محمد288544

207إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمد عزيز حموش288722

208إعدادية2العياضية42306نينوىذكرنواف اطراد طالب288567

ي خضى ابراهيم447640
209إعدادية2العياضية42306نينوىذكرهانى

210إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمردان عزيز عبدالقادر538292

211إعدادية2العياضية42306نينوىذكراياد خالد منديل464793

212إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمهند محسن هندري447636

213إعدادية2العياضية42306نينوىذكرمحمود خلف حمو288724

214إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفيصل نوري محمود540546

ى طه447702 215إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسعد ياسير

216إعدادية2العياضية42306نينوىذكررحال قسام حسن445980

217إعدادية2العياضية42306نينوىذكرنذير احمد صالح288554

218إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفيى عبد حمدي547086

219إعدادية2العياضية42306نينوىذكرنمير احمد صالح288505

220إعدادية2العياضية42306نينوىذكرزيدان الياس علو546967

ى447686 221إعدادية2العياضية42306نينوىذكرسعد ابراهيم حسير

222إعدادية2العياضية42306نينوىذكرزهير محمود حمو447638

223إعدادية2العياضية42306نينوىذكربشير سعود خضى447759

224إعدادية2العياضية42306نينوىذكراحمد بهاءالدين حسن547083

225دبلوم2العياضية42306نينوىذكرعزيز سليمان محمد447721

ى ابراهيم288677 226إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفاضل حسير

227إعدادية2العياضية42306نينوىذكربسمان محمود صالح447693

228إعدادية2العياضية42306نينوىذكرفارس احمد حسون547122

229إعدادية2العياضية42306نينوىذكرصالح محمد نوح447734

1بكالوريوس2العياضية42306نينوىأننىجواهر ابراهيم حسن288742

2إعدادية2العياضية42306نينوىأننىيشى حسن فتحي447792

3إعدادية2العياضية42306نينوىأننىنجاة خضى محمد286075

4إعدادية2العياضية42306نينوىأننىسمية عزيز حموش288740

5إعدادية2العياضية42306نينوىأننىزينب صالح احمد447785

6إعدادية2العياضية42306نينوىأننىزهرة صالح احمد547098

7إعدادية2العياضية42306نينوىأننىمريم صالح احمد447790

8إعدادية2العياضية42306نينوىأننىسهام عزيز حموش464868

9إعدادية2العياضية42306نينوىأننىامنة صالح احمد447787

1بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعبدالقادر ابراهيم حمادي539794

2بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكركفاح فارس عيىس483901

3بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعامر صالح فتحي244636

4بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرياش سالم ابراهيم490950

5بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرفيصل صالح علي430466

6بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعادل جميل سلطان415103



7بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرحارث تركي احمد430431

8بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمر ذياب صلو491497

9بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكروسام نعمة رمضان490941

ى محمد490944 10بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمر ياسير

11بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكريحنر بشار احمد490942

ي خلف490948 ى صير 12بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرحسير

13دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرهمام محمود ابراهيم491485

14دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمهند خالد محمد541082

15دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرجاسم محمد كنعان415226

ى محمد244563 16دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمثنى ياسير

17دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد احمد حنش540999

18دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرفتحي احمد فتحي525777

19دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرقضي محمد محل519391

20دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرراكان هيثم احمد491426

21دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرقتيبة خليل علي541114

22دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرياش رمضان مصطفى415242

23دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد محمد جاسم415149

24إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي جاسم محمد541333

25إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرياش احمد سلطان556937

26إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعامر عبدهللا هندي538456

ي415264
27إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعامر حمد راضى

28إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكريونس فرحان عبدهللا541045

29إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرخلف احمد محمد555044

30إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعبدالكريم عبدهللا حسن541107

31إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم525782

32إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرابراهيم خليل علي541008

33إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد انور عبدهللا541001

1بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمر عادل سلطان541009

ى245252 2بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعبدهللا خلف ياسير

3بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرفيصل عجيل صالح415348

4بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمود فتحي حسن490893

5بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعالء عبدهللا احمد494272

ى415327 6بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعبدالعزيز عزيز حسير

 علي516285
ى 7بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعبدهللا حسير

8بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرارشد خالد محمد288766

9بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمود جمعة حسن415301

10بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكريونس عثمان احمد557145

11بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعزالدين عواد اسماعيل490930

12بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرسعد عادل سلطان541011

13بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراركان خميس جمعة519387

14بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمار حميد عبدهللا415424

15بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرانمار سلطان حاجم245248

16بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرضياء جاسم رمضان482398

17بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي محمد سلطان501449

18بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد احمد حمد491004

19بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد ابراهيم احمد490931

20بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراسامة جمال كنعان491003

21بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد عواد احمد491006

22بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمهند احمد حمد490934

23بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرشهاب احمد صالح150733



24بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرشبيب فيصل حسن490867

25بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرصباح جميل سلطان519385

26بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعصام عبدالفتاح مربط540933

27بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد محمود احمد490915

28دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد صالح مهيدي245018

29دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكررياض احمد جاسم490946

30دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد احمد محمود557139

31دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرماهر عطيه خليف490951

32دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكررائد ماجد خلف491008

33دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي محمد اسود288768

ي خلف540918 34إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعالء صير

35إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمود عطيه اخليف541017

36إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرخضير احسان خضير537351

37إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمود عبدالكريم مربط540930

38إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي احمد خلف541056

39إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكريونس احمد مغير541181

40إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرميش احمد حنش288749

41إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمثنى محمود خلف491009

42إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد زيدان خلف490925

43إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعبدالرحمن احمد محمد494271

ى525765 44إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمروان خلف ياسير

45إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعاصم سعيد هالل491026

46إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمصعب يحنر اسماعيل540919

ى526147 47إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد حسن ياسير

48إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرفالح فتحي علي483911

49إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرهيثم سعود خلف483908

50إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرقيض عبد حمادي547094

51إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمر تركي احمد541024

52إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمار فاضل خلف490880

53إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرحسام يونس علي491005

54إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكريوسف خالد مجيد540932

55إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي غانم خليف490882

56إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرهيثم احمد عبدهللا447797

57إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكريوسف سعيد هالل حمدي245592

ى عباس541014 58إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد ياسير

59إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعباس احمد صالح150720

60إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد عبدالقادر ابراهيم557170

61إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي محمد زرزور534930

62إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكررامي حسن علي547091

63إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمر سلمان حسن506891

ى حسن557156 64إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد حسير

65إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي حميد صالح541055

66إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد فتحي احمد541063

67إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرايمن محمد سعيد519394

68إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراثير نصيب عبدالكريم541094

69إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمصطفى عيدان احمد541115

70إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمود احمد صالح150741

71إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمرالخطاب حامد جاسم490900

72إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي عطاهللا خلف541060

73إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرفارس عامر حمد541054



74إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمعمر احمد حنش288751

75إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد عواد اسماعيل555035

76إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد احمد صالح284597

77إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمهند اياد ابراهيم491167

78إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد جمعة احمد541058

79إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرحمد عامر حمد288746

80إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرنوفل عبدهللا هندي244505

81إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرلؤي نايف خلف288771

82إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمر اياد ابراهيم490907

83إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكربسام عبدالفتاح مربط288772

84إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد خوام شعبان550775

85إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمحمد عبدهللا منديل415388

86إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعبدهللا فتحي احمد288764

87إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكريوسف احمد علي491000

88إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرطارق عادل جميل482441

ى526148 89إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراسامة حسن ياسير

90إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرامجد سعود خلف483905

91إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرخالد محمود خلف501453

92إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرمعاذ ماجد خلف550773

93إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكروليد خالد محمود288754

94إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرشاكر محمود احمد490926

95إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكراحمد يوسف محمد541057

96إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرداؤد سالم خليف519401

97إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرابراهيم احمد ابراهبم490932

ى مصلح خلف541021 98إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرياسير

99إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعمرالفاروق دحام عباس415281

100إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرصالح جميل سلطان415503

101إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكروليد خالد محمد288762

102إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىذكرعلي احمد جاسم502338

1بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىوعدهللا علي الياس491464

2بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىدنيا عامر جارو541066

3بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىدعاء يوسف محمد541065

4بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىتغريد صالح خضى415450

5دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىرتيبة خضى شعبان491036

6دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىرندة عامر حمد540935

عمشة علي محمد491117
7إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننى

1بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىهدى فرحان بدر491139

2بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىازهار صالح خضى554315

3بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىدانيا جاسم الياس491121

4بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىهدى جاسم محمد491020

5بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىنادية عامر جارو491284

6بكالوريوس2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىابتسام محمد عواد245237

7دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىنور ابراهيم عبيد491125

8دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىعال واثق عبدالرحمن491389

9دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىاشواق رمضان داؤد557133

10دبلوم2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىشهد حميد صالح491294

غفران تركي احمد541020
11إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننى

ايمان ابراهيم علي555038
12إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننى

13إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىوسن محمد مغير245244

بيداء محمد علي541019
14إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننى



15إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىغفران محمد عواد483878

16إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىمنى صالح فتحي491358

17إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىهدى سلطان صالح482722

18إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىاشاء احمد صالح491394

19إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننىفاتن محمد مغير491318

سعاد تركي محمد541110
20إعدادية2داخل/ حمام العليل 52307نينوىأننى

1بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمروان عايد فتحي483321

2بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمود عايد محمود158432

3بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد رمضان احمد478062

ي عبدالوهاب جمعه545734
4بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدالغنى

5بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرابراهيم محمد صالح483070

6بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمود عاكوب محمد506933

7بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد حمادي دويك158454

8بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمثنى صالح سالم483068

9بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد احمد رمضان491504

10بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرنكتل عبدالحليم عبدالكريم506943

11بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعمر يوسف محمد478146

12بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرطه عبدالجواد صالح477780

13بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرثائر عبدهللا فتحي483067

14دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرجاسم محمد جاسم483090

15دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمروان حاتم خلف477880

16دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدالحكيم جاسم محمد478077

17دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدهللا جاسم محمد478072

18دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرريان عبدهللا فتحي492162

19إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكررياض وحيد يونس506938

ى478115 20إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكربهاءالدين وعد حسير

1بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرابراهيم جاسم يونس555066

2بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد علي معجون507020

3بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرابوبكر يوسف محمد483320

4بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرطالل عبدالكريم احمد158467

5بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرسيف سعدي محمود477790

6بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد سعد نجم555068

7بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرجمال طايس سلطان540700

8بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد صالح خلف538150

9بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرخالد خضير اسود492164

10بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد محمد عبدالعزيز492158

11بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمود جاسم محمد483322

12بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراياد خالد محل482439

13بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد زيدان خلف507028

14بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكريونس جاسم حمادي545728

15بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكررياض دنو احمد477928

16بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرجمال طالل كردي482437

17بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرحمد وعد عطية507845

ى555073 18بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد محمد حسير

19بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمود صباح غانم507023

20بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرجرجيس مجبل عبد477773

21بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمود سعدي محمود530864

22بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدهللا سعد محمود478049

23بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعلي خضير حسن484076

24بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد يونس حسن545726



ى483092 ى احمد حسير 25بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرحسير

26بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد سبهان احمد478091

27بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمازن هاشم طه484050

28بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكربدر خضير محمود478008

ي545736 29بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكربهاءالدين احمد صير

30بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرسيف عبدالهادي جاسم484032

31دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد عبدالنافع عبدالكريم478055

32دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراياد عبدالحليم عبدالكريم507817

33دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرسبعاوي رافت عبدالهادي530867

34دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدالكريم فارس ذنون483086

35دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمهند مصعب جاسم478103

36دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد رعد عطية483079

37دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعلي اسماعيل صالح483076

38دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد جاسم يونس478095

39دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرصالح محمد صالح158407

40دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرغانم سلطان عبدهللا478024

41إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد ناطق خضير484078

42إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد حاتم علي478029

43إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرسفيان نوح محمد507839

44إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدالكريم فتحي عيدان398011

45إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمروان خالد عبدهللا484074

46إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد عبدالواحد سطم530936

47إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد عايد فتحي484052

48إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعمر عابد عجاج478100

49إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكررياض احمد عربود484024

50إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكروسام عبدهللا فتحي483085

51إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدهللا عبدالغفور عبدالوهاب545903

52إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمضى طاهر عيدان158421

53إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرحاتم طاهر عيدان483074

54إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعلي عبدهللا سلمان477771

55إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكروسام احمد عواد530859

56إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراسامه علي يونس484054

57إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد علي خضير483314

58إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرسالم عامر عبدالرزاق478107

59إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمرعي حسن يونس538410

60إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرياش سعدي محمود483319

61إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعلي صالح محمدكامل503936

62إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرساير ابراهيم حسن545739

63إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرسعد شامل احمد483081

64إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمود محمد عبدالعزيز494255

65إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرراكان خليل ابراهيم545902

66إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد محمد جاسم483307

67إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدالستار طايس سلطان526269

ى سالم محمد540424 68إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرحسير

69إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرفرات عامر عبدالرزاق484065

70إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمصطفى خليل ابراهيم483325

71إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمرعي عادل عبدهللا555063

72إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرفهد حسن علي483080

73إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمالك وعد حمادي484070

74إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرصالح مؤيد صالح477712



75إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدالرحمن علي صالح507808

76إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكررداد يوسف احمد484057

77إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرخالد محمد جاسم478066

78إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعلي طارق خضير530935

79إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد حميد عبدالهادي478037

80إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمهند علي خضير483323

81إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعثمان عادل محمود483316

82إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرايمن رشيد زوب  ع483324

83إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد طايس سلطان526259

84إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعلي عاضي علي483304

85إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدهللا وعد حمادي483311

86إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرسعد طه محمد483088

ى483318 87إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمتعب كريم حسير

88إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد وعد حمادي483312

89إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكروجيه وليد شاكر530865

90إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعلي يونس جاسم483317

91بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعمار محمد عداي506995

92بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمحمد شاهر يونس506974

93دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكراحمد فاضل ابراهيم506969

ى ابراهيم483082 94دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعلي حسير

95دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرعبدالحكيم حبش ابراهيم484059

96إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكربرهان محمد عداي507006

97إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرصالح احمد صالح507000

98إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرمشعل احمد عبدهللا477738

99إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرحامد عبدهللا احمد547367

100إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرصباح عواد محمود507804

101إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرخالد جاسم يونس484026

102إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىذكرفيصل سالم عبداللطيف507819

1بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىأننىمها جودت عبدالهادي492825

2بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىأننىمها وليد قادر555061

1بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىأننىمنتىه عبد حسن491017

2بكالوريوس2خارج/ حمام العليل 52308نينوىأننىغزوان احمد هواس483073

3دبلوم2خارج/ حمام العليل 52308نينوىأننىميس سعدي محمود530933

ى عليوي257733 4إعدادية2خارج/ حمام العليل 52308نينوىأننىرفل حسير

1دكتوراه2الشورة52309نينوىذكرمحمود سلمان احمد493435

ى صالح442672 2ماجستير2الشورة52309نينوىذكرغازي حسير

3دبلوم عالي2الشورة52309نينوىذكرمحمد عبدهللا مصطفى500890

4بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرباسم شيت محمد441606

5بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرفالح حسن جاسم519670

6بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمصطفى عبدالرزاق محمد519656

7بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبود موس حمد442601

8بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي جاسم محمد446478

9بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد احمد محمد286835

10بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسامي سلمان حمدي286815

ى543199 11بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكررعد صالح حسير

12بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد سالم فرج442153

13بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمود محمد جارو442817

ى537395 14بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرابراهيم محمد حسير

15بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكربشير نائف عبوش519635

16بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمراد احمد ابراهيم442785



17بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي مرعي احمد497242

18بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكربشير صالح محمد519639

19بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالستار علي عبدهللا441685

ى بالل446496 20بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرصدام حسير

ى442824 21بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرصالح ابراهيم حسير

22بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدهللا خلف علي286675

23بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد جاسم صالح446482

24بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالكريم محمد خطاب519632

25بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالكريم رمضان خلف446518

26بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعمار علي ابراهيم286848

27بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمؤيد خلف علي446499

ى446502 28بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسعد حمد حسير

29بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرفالح توفيق محمد442455

30بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرريان شيت محمد441549

31بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد سالم محمد446227

32بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرموفق خضى طميش286793

33بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي احمد صالح441918

34بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرغانم مهدي صالح286823

ى519663 35بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد ابراهيم حسير

ي صالح خلف446509
36بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرهانى

37بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالكريم راكان خلف446173

38بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرطارق مخلف علي286837

39بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي سعيد علي286795

40بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمود عبدالرزاق محمد446501

41بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسامي خلف عبدهللا442682

42بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالسالم علي خضى441979

43بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرقتيبة محسن صالح286802

44بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمهدي صالح حواس286796

45بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكروعد محمد ابراهيم442486

46بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرزياد حميد صالح286786

47بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي سليمان ابراهيم442710

48بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكربسام خلف علي446495

49بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرفوزي خلف احمد442764

50بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعمر احمد صالح442445

51بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرجاسم محمد علي442961

52بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد صالح عواد441709

53بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعناد صالح خلف446494

54بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسبهان خضى جاسم442514

55بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرابراهيم عبدالرزاق محمد446476

ى مغيي 547186 56بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعدي حسير

57بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي سالم فرج442416

58بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعالء احمد عواد286845

59بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرطارق محمد علوش446521

60بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرميثاق علي ابراهيم446355

61بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد خضى طميش555056

62بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمود عاشور درويش286665

ى حواس445988 63بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعالء حسير

ى احمد555024 64بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعادل امير

65بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعالءالدين ساجد خلف286806

66بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرماهر عبدالعزيز فرحان286798



67بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرداود احمد محمد543197

68بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمصعب محمد شحاذة537398

69بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكروطبان صالح محمد446380

ي نوح446481
ى
70بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرلقمان صاق

71بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرصالح خلف احمد286826

72بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمصعب حميد اضعيف441966

73بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعدنان رمضان محمد286775

74بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالرزاق بشير احمد286843

ى286789 75بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعالء احمد حسير

76بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعماد علي سليمان446138

77دبلوم2الشورة52309نينوىذكرابراهيم محمود علي537369

78دبلوم2الشورة52309نينوىذكرحميد عايد محمد446170

79دبلوم2الشورة52309نينوىذكرنوري سلمان حمدي286790

80دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمجبل علي محمد446236

ي عابد446485 81دبلوم2الشورة52309نينوىذكرخلف ححر

82دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمحمد علي سليمان286819

ى حواس445978 83دبلوم2الشورة52309نينوىذكراحمد حسير

84دبلوم2الشورة52309نينوىذكروليد عايد محمد286792

85دبلوم2الشورة52309نينوىذكرحسن احمد زيدان442461

86دبلوم2الشورة52309نينوىذكرهاشم ابراهيم عبد442502

 علي442524
ى 87دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمعن حسير

88دبلوم2الشورة52309نينوىذكرصالح محمود محمد446525

89دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعبدالرحمن محمود دخيل286781

90دبلوم2الشورة52309نينوىذكرفالح عبد حميدي286683

91دبلوم2الشورة52309نينوىذكراحمد عبد علي286832

 سعيد علي286794
ى 92دبلوم2الشورة52309نينوىذكرحسير

93دبلوم2الشورة52309نينوىذكرسعد عموري صالح442741

94دبلوم2الشورة52309نينوىذكرقحطان محمد حميد446214

95دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمحمود عطية علي441740

96دبلوم2الشورة52309نينوىذكرسفيان صباح صالح446504

97دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعادل جاسم صالح554944

98دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعالء سعدي احمد446211

99دبلوم2الشورة52309نينوىذكرزيد عبد احمد442106

100دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعبدالرحمن محمد نامس442668

101دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمحمد امهيدي صالح446489

ى محمود442879 102دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمحمد حسير

103دبلوم2الشورة52309نينوىذكراحمد حميد عايد286807

104دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمحمد خلف عطاهللا419120

105دبلوم2الشورة52309نينوىذكرصالح صالح ابراهيم286673

106دبلوم2الشورة52309نينوىذكرزيد صالح ابراهيم286813

107دبلوم2الشورة52309نينوىذكرسعد سالم محمد540148

108إعدادية2الشورة52309نينوىذكربدر علي عطاهللا446248

ى فرج537402 109إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعدي حسير

110إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحمد زيدان اخليف446232

111إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي محمد عطاهللا286828

112إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد خميس احمد286803

ى286817 113إعدادية2الشورة52309نينوىذكرغانم محمد حسير

114إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمار احمد صالح500680

115إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحازم احمد عمر553075

116إعدادية2الشورة52309نينوىذكررجب نجم حميد446228



117إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعد خلف علي497233

118إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد جميل علي441692

119إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد رمضان خلف441729

120إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسالم ابراهيم محمود286779

121إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسمير توفيق علي286829

122إعدادية2الشورة52309نينوىذكرطارق محسن سالم446233

123إعدادية2الشورة52309نينوىذكرطالب محسن سالم446510

124إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعادل علي احمد446484

125إعدادية2الشورة52309نينوىذكروعدهللا شعبان جاسم446242

126إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحميد محمد علي446235

127إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسن احمد حميد446487

ى حمادة545686 128إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي حسير

129إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعد محسن سالم446219

130إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر عيادة صالح446519

131إعدادية2الشورة52309نينوىذكرفندي عطية علي442746

132إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعدي اسليم عبد446184

 علي ابراهيم442694
ى 133إعدادية2الشورة52309نينوىذكرتحسير

134إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسام حسن علي446491

135إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد حمدان خلف501029

136إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح حسن علي286783

137إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح رمضان عطية555058

138إعدادية2الشورة52309نينوىذكرانور عزيز صالح446477

139إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعدي احمد عبدهللا543205

140إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعايد احمد عبدهللا446230

1ماجستير2الشورة52309نينوىذكربرهان شيت محمد442050

2دبلوم عالي2الشورة52309نينوىذكررائد اسماعيل صالح446279

3دبلوم عالي2الشورة52309نينوىذكرحسام الدين رشيد سنجار286566

4بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحسن فاضل جاسم446165

ى441697 5بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد ابراهيم حسير

6بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبد الحكيم راكان خلف441625

7بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد سلطان نوح286727

8بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد محمد رجب501056

ى286627 9بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرانمار احمد حسير

10بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرثائر قحطان محمد286587

11بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد خضى طميش547161

ى547173 12بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالواحد عبدهللا حسير

13بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرابراهيم محمود دخيل286596

14بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسعد صالح اسود446289

15بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكروليد صالح نجم446153

 علي عواد286656
ى 16بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحسير

ى286693 ى عبد حسير 17بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحسير

18بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالرحمن سعدي ارزي    ج547159

19بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم446294

ى سليمان286611 20بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعمر امير

ى286579 21بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحسن ابراهيم حسير

22بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي محمد صالح286698

23بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرخليل خضى طميش286741

24بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالحميد مصلح علي446180

25بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراركان علي عطاهللا286702

26بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمصعب سعود محمد446231



27بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحيدر عبدالرحمن عمر446314

ى286722  احمد حسير
28بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمصطفى

29بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراسامه علي حميدي286617

30بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحسيب حسن محمد286613

31بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد فتحي سلطان286606

32بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد علي حسن286636

33بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد عبدالكريم محمد286755

34بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعادل محمد سعود441653

35بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرزياد طارق محسن446369

36بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرصالح علي حمادة446189

37بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسلطان حسن علي286604

38بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبدالرحمن حسن شعبان286706

39بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحازم نائف عبوش554939

40بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد علي احمد446254

41بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد علي سلطان555465

42بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرثامر محسن سالم446465

43بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي حسن عبد446212

44بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرماهر رشيد اضعيف441675

45بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرضياء علي شحاذة491968

46بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراسامة احمد محمد446151

47بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي احمد جاسم286704

48بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراياد محمد عاضي441970

49بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعامر احمد سالم446461

ى286557 50بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرصباح احمد حسير

51بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرخليل عبد طميش547170

52بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد محمود عبدالسالم441994

53بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمقداد نجم عبدهللا446244

54بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرشاكر علي حسن446433

55بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكريونس احمد صالح446475

56بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحاتم محمد حسن446253

ى442791 ى حسن حسير 57بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحسير

58بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرماهر قحطان محمد286694

59بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد عزيز صالح446429

60بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرريان سعدي صالح286723

61بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي عامر علي446272

62بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحمد صالح محمد286716

63بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسيف سعد مهدي442733

64بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعمر حمد سعيد286780

65بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعمير محمود سالم547168

66بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعبد سعدي عبد286711

67بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرايهاب نورالدين عطاهللا286689

68بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرخالد عبد محمد286631

69بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد مطر عواد446247

70بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعمر عبدالحميد عمر286637

71بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد احمد علي286648

72بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحارث محمد حامد286677

73بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرخالد علي محمد446342

74بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحذيفة محسن صالح446269

75بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسعدون عبد محمد286638

76بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد غانم محمد286559



ف ساجد خلف286610 77بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراشر

78بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعمر اسليم عبد442073

79بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسعد عبدالعزيز سلطان286753

80بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرطارق عبدالسالم احمد286589

81بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد سلمان صالح286607

82بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي احمد علي446067

83بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرفراس محمد خلف446238

84بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد رمضان عطية446432

ى286684 85بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي احمد حسير

86بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراسماعيل ابراهيم سعود442001

87بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمهند مجيد علي446473

88بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكريوسف عبدالحميد حوادي441518

ى286688 89بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد احمد حسير

90بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد سعدي عبد286671

ى286623 91بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمسار احمد حسير

92بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرابراهيم محمود عباوي286756

93بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرفراس ناض محمد446359

94بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرفاروق عبيد جاسم286614

ى احمد286655 95بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد امير

96بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرابراهيم عبدالسالم احمد547176

97بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكروقاص سعدي فيصل446350

98بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسلوان كنعان حسن446081

99بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحسام فالح محمد286645

100بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرمحمد مجيد محسن286600

101بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكروسام ابراهيم محمد446023

102بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراحمد بشير احمد446449

103بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرسعيد محمد خلف286778

104بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرخالد عايد محمد446092

105بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحماد جمعة شهاب286740

106بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكراياد سعدي احمد446171

ي446438 107بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرنزار سعيد ححر

108بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعمر وليد خالد442535

ى286715 109بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحمزة عايد حسير

 علي441505
ى 110بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرعلي حسير

111دبلوم2الشورة52309نينوىذكرصالح احمد اطميهير441660

ى شعبان446223 112دبلوم2الشورة52309نينوىذكرحسام حسير

113دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمحمد مهدي صالح286784

114دبلوم2الشورة52309نينوىذكرقيض ميش سالم446234

115دبلوم2الشورة52309نينوىذكراحمد محمد رمضان286666

116دبلوم2الشورة52309نينوىذكربرزان عبدالوهاب محمد446249

117دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعلي رمضان عطية446220

118دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعبدهللا جمعة شهاب446281

119دبلوم2الشورة52309نينوىذكرليث محمد عبدهللا446127

120دبلوم2الشورة52309نينوىذكراحمد صالح عبدهللا286752

121دبلوم2الشورة52309نينوىذكرحمود مطلك محمود555018

122دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعبدالمنعم مهدي صالح286782

123دبلوم2الشورة52309نينوىذكرسمير حسن عواد446284

ى446471 124دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعالء حمد حسير

125دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمثنى يحنر جاسم286582

126دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمحمد رجب محمد446267



127دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعلي عاصم صالح446290

128دبلوم2الشورة52309نينوىذكركامل ابراهيم سعود441905

129دبلوم2الشورة52309نينوىذكرعبدالحميد عبدالرزاق محمد442023

130دبلوم2الشورة52309نينوىذكرمحمد علي محمد555028

131دبلوم2الشورة52309نينوىذكرضياء نوري صالح286585

ى446198 132دبلوم2الشورة52309نينوىذكررعد حمد حسير

133دبلوم2الشورة52309نينوىذكرحسام خليف احمد286568

134إعدادية2الشورة52309نينوىذكرفالح حسن علي446240

135إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحازم حسن داؤد554935

136إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد علي عبدهللا446195

137إعدادية2الشورة52309نينوىذكرضاري علي محمد286732

138إعدادية2الشورة52309نينوىذكرميش عبد طميش446277

139إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي عبد محمد286742

140إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسن علي مصطفى446297

141إعدادية2الشورة52309نينوىذكرياش حسن صالح446174

142إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسن سعدهللا محمد446378

143إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمهدي صالح رمضان286584

144إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعد سعود حميدي446045

145إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد ابراهيم داؤد446243

ى احمد547172 ى امير 146إعدادية2الشورة52309نينوىذكرياسير

147إعدادية2الشورة52309نينوىذكرايوب صالح حمود446224

ى446379 148إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح سعود حسير

149إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسيف سعد حميدي286593

150إعدادية2الشورة52309نينوىذكرفراس احميدان محمد446085

151إعدادية2الشورة52309نينوىذكربهاء عبدالجبار محمد446215

152إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد صالح محمد446239

153إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد علي عواد446308

154إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد غانم ارزي    ج286621

155إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد خضير حواس286696

156إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي خلف محمد446164

157إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد يحنر جاسم286703

158إعدادية2الشورة52309نينوىذكرابراهيم غانم ارزي    ج446177

159إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر حسن خضى286564

160إعدادية2الشورة52309نينوىذكرزيد طالل صالح446160

161إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي فالح حسن286746

162إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد عبدالرحال مطر446187

163إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر عبدالسالم احمد286560

164إعدادية2الشورة52309نينوىذكرجاسم محمد جاسم446157

165إعدادية2الشورة52309نينوىذكررجب جاسم محمد286622

166إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعالء ابراهيم عطاهللا441646

167إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحمزة عبد الرحال مطر446325

168إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر احمد صالح286777

169إعدادية2الشورة52309نينوىذكرايمن احمد محمد446167

ى صالح446316 170إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر حسير

171إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعدون محمد حميد446051

172إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمراد سالم محمد286641

ى446346 173إعدادية2الشورة52309نينوىذكراياد سالم حسير

174إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر حامد محمد446237

175إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدالرزاق جاسم محمد543198

176إعدادية2الشورة52309نينوىذكرنشوان صباح صالح286762



177إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحميد عبدهللا حميد446364

178إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعدي سالم ارزي    ج286761

179إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد داود سالم446213

ى محمد خلف446251 180إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسير

181إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح فوزي صالح286687

182إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد محمد احمد547178

183إعدادية2الشورة52309نينوىذكريونس صالح سلطان442610

ى555017 184إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدالقادر عبدهللا حسير

185إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعالء مهدي صالح547144

ى صالح286699 186إعدادية2الشورة52309نينوىذكرطاهر حسير

187إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي صالح محمد446131

ي446110 188إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر سعود ححر

189إعدادية2الشورة52309نينوىذكراثير محمد داود547154

190إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد جاسم نامس545683

ى ابراهيم543204 191إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح حسير

192إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحميدي فالح حسن446273

ى حواس286219 193إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي حسير

194إعدادية2الشورة52309نينوىذكرريان غانم عبدهللا446261

195إعدادية2الشورة52309نينوىذكرهمام عبدالستار مطر286653

196إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحمزة احمد زيدان446103

197إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعامر محسن سالم446258

198إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي عبدالحميد عمر543210

199إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعد محمد جاسم286553

200إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعادل عواد احمد442627

201إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسنجار رائد عزيز446368

202إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعادل محمود عبدهللا446302

203إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد محمد حمودي446486

ى عواد547165 204إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد حسير

205إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي مجيد مصلح446199

206إعدادية2الشورة52309نينوىذكربسام حسن خلف286605

 علي286554
ى 207إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد حسير

208إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد عبدالعزيز محمد286594

209إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر صالح محمد554946

ى555059 210إعدادية2الشورة52309نينوىذكرياش صالح حسير

211إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح ازهر صالح286619

212إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر محمود محمد446185

213إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد سعدي عبد446245

214إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد علي عواد286674

215إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد علي حسن446168

216إعدادية2الشورة52309نينوىذكرماهر رعد عبدالعزيز446383

217إعدادية2الشورة52309نينوىذكرغسان عطية عواد286680

218إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد سعد مهدي446209

219إعدادية2الشورة52309نينوىذكررياض احمد ابراهيم497033

220إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي عبدالرزاق محمد286632

221إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدالعزيز خضى احمد446178

222إعدادية2الشورة52309نينوىذكرقتيبة عمار خضى442849

223إعدادية2الشورة52309نينوىذكرقحطان غانم احمد446394

 علي محمد446305
ى 224إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسير

225إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدهللا رافع عبدهللا547167

226إعدادية2الشورة52309نينوىذكرغسان قحطان محمد286595



ى عطية561619 227إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد حسير

ى صالح446264 228إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمود حسير

229إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد نائف عبوش446194

230إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد احمد علي286652

231إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمشتاق احمد عطاهللا446373

ى حميد446221 232إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي حسير

ى خلف446329 233إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي حسير

234إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمود ذياب احمد286649

235إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد ناض محمد286556

ى286768 236إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد عبدهللا حسير

ى555030 237إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد علي حسير

238إعدادية2الشورة52309نينوىذكرنعمان قحطان محمد286598

 علي احمد446106
ى 239إعدادية2الشورة52309نينوىذكرياسير

240إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد عبدالجبار علي446207

241إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد محمد حسن286714

242إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمصعب اسماعيل اطميهير554961

243إعدادية2الشورة52309نينوىذكرطارق محمد سباك286708

244إعدادية2الشورة52309نينوىذكرضياء سعدي شحاذة547157

ى446186 245إعدادية2الشورة52309نينوىذكرفرحان فرحان حسير

246إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد صالح محمد441718

247إعدادية2الشورة52309نينوىذكريونس عبدالوهاب علي286691

ى حميد محمد446255 248إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسير

249إعدادية2الشورة52309نينوىذكرابراهيم خضى طميش286669

ى صالح286749 250إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمود حسير

251إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي احمد صالح446141

252إعدادية2الشورة52309نينوىذكراسعد محمد حسن446090

253إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحيدر محمد عاضي446176

254إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح مجيد داؤد554964

255إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمود عبد اللطيف مصطفى286658

ي547166 256إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدالكريم خلف ححر

257إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد عبيد جاسم446454

258إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدالرحمن مهدي مطر446208

ي446113 259إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعامر سعود ححر

ى صالح446396 260إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد حسير

261إعدادية2الشورة52309نينوىذكركرم محمد صالح446144

262إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح ابراهيم عطية286625

ى446256 263إعدادية2الشورة52309نينوىذكرطارق احمد حسير

264إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد سلمان محمد446263

265إعدادية2الشورة52309نينوىذكروعدهللا فرج احمد286590

ى537408 266إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد عبدالستار حسير

267إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر حسن محمد446132

268إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر خلف محمد446192

269إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح فالح صالح442798

270إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد علي صالح286682

271إعدادية2الشورة52309نينوىذكرابراهيم علي صالح286748

272إعدادية2الشورة52309نينوىذكرخالد احمد زيدان286739

273إعدادية2الشورة52309نينوىذكرغازي سعدي عبد446217

274إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد محمد صالح555047

275إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمروان حازم حميد503947

276إعدادية2الشورة52309نينوىذكريونس سالم احمد446197



277إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعد حسن خضى286628

278إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد غانم عبدهللا286663

279إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي حميد علي554958

280إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد محمود علي446191

281إعدادية2الشورة52309نينوىذكرفيصل عبدالكريم محمد446038

282إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعلي عامر خلف500884

283إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر احمد عواد446266

ى286719 284إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدالكريم احمد حسير

ي441927 285إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمار سعود ححر

286إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعد عبدهللا خلف286757

287إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد عبدالفتاح حميد446084

288إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد صالح عطاهللا441572

289إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد سعد صالح547180

هللا سالم555464 290إعدادية2الشورة52309نينوىذكرغسان خير

هللا مازن حميدي547142 291إعدادية2الشورة52309نينوىذكرخير

292إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد علي صالح446320

293إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسلطان عبدالعزيز خضير555469

294إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمود محمد علي547147

295إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمار عبدالستار مجبل446299

296إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد محمد سلطان446250

297إعدادية2الشورة52309نينوىذكرليث حمد صالح547156

298إعدادية2الشورة52309نينوىذكرهشام علي عباوي446332

299إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد رضوان محمد446202

 علي446460
ى 300إعدادية2الشورة52309نينوىذكرياش حسير

301إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد حمد عباوي446260

 علي446107
ى 302إعدادية2الشورة52309نينوىذكرمحمد حسير

303إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد مجيد مصلح446074

304إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحاتم خليف احمد446241

305إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسن علي حسن446183

306إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسعيد خلف نجم286581

307إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدالهادي سامي عواد554936

308إعدادية2الشورة52309نينوىذكرضياء محمد فاضل446268

309إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد عبدهللا مصطفى554933

ى446225 310إعدادية2الشورة52309نينوىذكرراجح بالل حسير

311إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد صالح علي446205

312إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد حميد مهندز446229

313إعدادية2الشورة52309نينوىذكرهيثم فوزي احمد446034

314إعدادية2الشورة52309نينوىذكرخلف حسن داود446246

315إعدادية2الشورة52309نينوىذكرهمام عبدالكريم عطاهللا446216

ي446111 316إعدادية2الشورة52309نينوىذكربشار سعود ححر

317إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعمر عبدالعزيز سلطان286562

318إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعاصم يحنر جاسم543207

319إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعطية محمد رمضان286660

320إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعبدالقادر جاسم خلف286759

321إعدادية2الشورة52309نينوىذكرتوفيق علي صالح286751

322إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعثمان ضياء علي286661

323إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعالء محمد فاضل286643

ي446336 324بكالوريوس2الشورة52309نينوىذكرحميد صالح ححر

ى446439 325إعدادية2الشورة52309نينوىذكرسلطان حمد حسير

326إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسن عبد احمد446467



327إعدادية2الشورة52309نينوىذكراحمد جاسم صالح446270

ى حوري محمد446259 328إعدادية2الشورة52309نينوىذكرحسير

329إعدادية2الشورة52309نينوىذكرعماد عطاهللا علي442650

330إعدادية2الشورة52309نينوىذكرصالح محمد صالح446182

1ماجستير2الشورة52309نينوىأننىيشى حسن خلف286862

2بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىعنان طه عبد500936

3بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىزينة حسن خلف446560

4دبلوم2الشورة52309نينوىأننىنمارق عبدهللا مصطفى446557

1بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىكوثر عبدالواحد محمد445963

2بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىرشا سعيد محمد491018

3بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىسىه مهدي صالح442756

سالي سليمان رشيد539753
4بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننى

وزيرة حسن علي286857
5بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننى

6بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىعبير حسن احمد286850

ى286577 7بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىوعد حمد حسير

8بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىختام غانم محمد446206

ى446203 رنا علي حسير
9بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننى

ى441985 10بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىاشاء علي حسير

11بكالوريوس2الشورة52309نينوىأننىرنا محمد سعيد286834

احقاف عثمان علي286841
12إعدادية2الشورة52309نينوىأننى

13إعدادية2الشورة52309نينوىأننىامل سعدي ارمضان441312

14إعدادية2الشورة52309نينوىأننىايناس صباح صالح446011

انفال سامي سلمان446531
15إعدادية2الشورة52309نينوىأننى

16إعدادية2الشورة52309نينوىأننىاخالص احمد حسن442759

17إعدادية2الشورة52309نينوىأننىرنا عواد حسن446566

مها ابراهيم علي543200
18إعدادية2الشورة52309نينوىأننى

عذراء علي شحاذة492383
19إعدادية2الشورة52309نينوىأننى

ى خلف446529 20إعدادية2الشورة52309نينوىأننىسارة حسير

ى286773 ى عبدهللا حسير 21إعدادية2الشورة52309نينوىأننىحنير

22إعدادية2الشورة52309نينوىأننىاصالة محمد رجب547139

23إعدادية2الشورة52309نينوىأننىزينة خلف علي286858

شهد محمد تركي446548
24إعدادية2الشورة52309نينوىأننى

ايالف سامي سلمان286854
25إعدادية2الشورة52309نينوىأننى

26إعدادية2الشورة52309نينوىأننىاشاء احمد محمد541003

عدي سامي سلمان446522
27إعدادية2الشورة52309نينوىأننى

28إعدادية2الشورة52309نينوىأننىمروة عبدالفتاح احميد547137

29إعدادية2الشورة52309نينوىأننىاية خضير حواس446554

ى446532 30إعدادية2الشورة52309نينوىأننىوجدان احمد حسير

ى547133 31إعدادية2الشورة52309نينوىأننىايمان نوري حسير

ايمان احمد علي286851
32إعدادية2الشورة52309نينوىأننى

33إعدادية2الشورة52309نينوىأننىشور صالح محمد446545

34إعدادية2الشورة52309نينوىأننىعال قيس عايد446543

وق سالم ابراهيم547135 35إعدادية2الشورة52309نينوىأننىشر

36إعدادية2الشورة52309نينوىأننىجيهان سعدي ارزي    خ555055

37إعدادية2الشورة52309نينوىأننىرفل احمد عطاهللا446569

38إعدادية2الشورة52309نينوىأننىوجدان عبدالرحمن محمد286847

39إعدادية2الشورة52309نينوىأننىسحر طالل صالح446002

40إعدادية2الشورة52309نينوىأننىعبير عمار احمد442776

41إعدادية2الشورة52309نينوىأننىنجالء احمد عطاهلل446540

1ماجستير2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد فرمان محمد560311



ى هزاع419779 2دبلوم عالي2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد حسير

3بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحمزه عسكر محمد419063

4بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد فرحان عبدهللا426133

5بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد عطية عبيد497910

6بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعيد خليف محمد419258

7بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراياد محمد حسن497920

8بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراياد محمد جاسم420089

9بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالجبار جاسم موس450091

ى420865 10بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد سليمان شاهير

11بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر عيادة خلف419084

12بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحسن صالح حسن420649

13بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد محمدصالح شاكر499249

14بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربسام علي حاجم420898

15بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعيىس ذنون علي75222

16بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر احمد عطية501230

ى جاسم خلف520708 17بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحسير

ى555013 18بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرجابر عبدهللا حسير

19بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد حمد علي419754

20بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكررائد فرحان صالح498012

ى75153 ي عماش حسير
21بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرهانى

22بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرشمد صالح خلف499262

23بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخالد ادريس عباس420911

24بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد محمود احمد420256

25بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد جاسم صالح546768

26بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد علي نجم75130

27بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرقحطان عبدالرحمن احمد420195

28بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرغزوان عبدهللا محمد497989

29بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفراس احمد محمد419726

30بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمهند تركي محمد425731

31بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرحمن اخليف حسن419372

32بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد احمد خلف419429

33بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحاتم سليمان صالح419835

34بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعزيز فرج زعالن75281

35بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالمنعم خلف عبدهللا420075

36بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمود شاكر محمود76516

37بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمهند محمود احمد539770

38بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرماجد رمضان صالح420246

39بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمخلد عبدالعظيم رمضان420933

ى501211 40بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرابراهيم عماش حسير

41بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسامي محمود عبدهللا525009

42بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراياد خلف صالح420217

43بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخالد مخلف محمد426107

44بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصهيب احمد حسن420923

ى426092 45بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعادل عماش حسير

 علي نجم501235
ى 46بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحسير

47بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرانس خالد ابراهيم426167

48بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر احمد ابراهيم501424

49بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرزيد احمد عسكر426123

50بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرابراهيم احمد خلف482004

51بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمهند عبدهللا حمادي482035



52بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسفيان محمود مخلف540499

53بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحارث محمد صالح526131

54بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرزياد خلف صالح419386

55بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرابراهيم محمود ابراهيم450107

ى ابراهيم خلف540522 56بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحسير

57بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي عطية علي501274

58بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد علي صالح74871

ى75188 59بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد احمد حسير

60بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرطه احمد حمد425811

61بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد وليد محمد540497

62بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفارس عابد ابراهيم482041

ى420206 63بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد عماش حسير

64بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمود احمد صالح420875

ف نهير علي75105
65بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراشر

66بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراثير مجيد علي499317

67بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربراء عبدالرزاق جاسم482036

68بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد حسن صالح499373

ى419593 69بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسالم احمد حسير

70بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرنبيل خالد رشيد526136

71بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي عيادة خلف546780

72بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدهللا صالح عبدهللا75085

73بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرثامر عبدهللا سلطان420830

74دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخالد محمد خليف450086

75دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعالء صالح علي74994

76دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد خلف محمد74897

77دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرزاق عطاهللا محمد420679

78دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصباح صالح عبدهللا499434

ي جاسم موس419401 79دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخير

80دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرنهل احمد سليمان426042

81دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد محمود فرمان498066

82دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحسن ابراهيم محمد420987

ى صالح499380 83دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعماد حسير

84دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصالح خلف حسن499254

 علي419156
ى 85دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد احسير

86دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراسعد محمود فرحان497936

87دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد عصام صالح501427

ى420811 ر حسير ى 88دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسند مير

89دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمظفر عبدالكريم اخليف420961

90دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرثائر مذري فياض560302

91دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصبار عبدهللا خلف491197

92دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمود صالح عبدهللا75051

93دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرماجد نوري ذياب419696

ى محمد محمود75023 94إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحسير

95إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعادل حسن احمد450140

96إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد حسن علي450133

ى احمد501385 97إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرزياد ياسير

98إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكريحنر سليمان علي420952

99إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد علي نجم501239

100إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرجاسم محمد سلطان560898

101إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد احمد جاسم497926



102إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفارس مجيد عبدهللا501251

103إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرماهر عبدالحميد خلف560306

104إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد فرمان خلف419138

105إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمهند عبدهللا خلف546772

106إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد مطر خلف419459

107إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد حواس صايل450078

108إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد ابراهيم عبدهللا74918

109إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرموفق ابراهيم اسود75256

ي ذياب ابراهيم497965 110إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخير

111إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرشاكر ابراهيم عبدهللا426077

112إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرقيض مجيد ابراهيم501421

113إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد اخليف حسن499276

114إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد عواد سليمان501415

115إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي محمود نهار425793

116إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكركامل ابراهيم عباس497980

117إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرزاق احمد سليمان420270

118إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرحمن سليمان محمود482043

119إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد عبدالعظيم علي539877

120إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد عبدالرحمن عيادة498034

121إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالكريم خلف محمود420887

122إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفؤاد جماد صالح425557

123إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد جلود حمد450056

124إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد عمار محمد546765

125إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد لطيف عطية546777

126إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكريحنر عبدهللا فارس501389

127إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد سالمة عبدهللا450100

128إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي حسن عبدهللا420666

129إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرياش صالح محمد425710

130إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد صالح خلف420856

131إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرحمن حمد عبدهللا501406

132إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربسمان فرحان نامس420975

133إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسالم عبدهللا حمادي450115

1بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخلف علي صالح77218

ى76501 2بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفادي عادل حسير

3بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكروسام محل نجم497106

4بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد علي حمد499467

5بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسمير سليمان محمد424312

6بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد نوري علي76906

7بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد سعيد جاسم482009

8بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرتوفيق صالح حسن77363

9بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد سعدهللا احمد560065

10بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخالد عبدهللا ابراهيم482002

11بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعالء محمد مسلط482048

12بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد صباح محمد424416

13بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمراد خلف فرج424634

14بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمثنى جالل رمضان424608

ى75393 15بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمراد سعيد حسير

16بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكروسام حسن علي499453

17بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي فرحان علي425115

18بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد فرحان مطر77124



19بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد فرحان احمد424458

20بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعالء محمود صالح534284

21بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرانمار خلف عبدهللا77354

22بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمهند ابراهيم عيىس76777

23بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد مطر سليمان77461

24بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرياش علي جاسم77284

25بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد علي حمد77406

26بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربرهان سلطان صالح77344

27بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسعد مهدي صالح424227

28بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحبيب محمد ظاهر482063

29بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرجهاد فاضل ابراهيم482049

30بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرجابر عادل محمد539750

31بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر عادل رمضان76542

ى499358 32بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرزاق سليمان شاهير

33بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفتحي علي خلف539758

ى محمد عبدهللا424089 34بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرياسير

35بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخالد سالم احمد77202

 علي76560
ي خضى 36بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصير

37بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد رمضان عسكر76581

38بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد هالل خلف499341

39بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرياش ابراهيم محمد536634

40بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد صالح عطية76872

41بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرشامل عبدهللا احمد423880

42بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرراكان ابراهيم احمد501610

43بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخالد نزار سعيد482047

44بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحاتم محمد اسود77106

 علي حمد424939
ى 45بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرالحسير

46بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعالءالدين ادريس عبدهللا499325

47بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد ذياب ابراهيم423736

48بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد خالد ابراهيم423542

49بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحسن صالح علي77329

50بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرحمن عبدالرزاق عبدهللا481878

51بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرراغب يحنر عثمان482062

ى76648 52بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرديار محمد حسير

53بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحماد رشيد ابراهيم482053

ى محمد77429 54دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربالل حسير

55دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد عبدالرزاق علي76722

56دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد وليد سعيد554993

57دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي عبد عثمان499304

58دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمروان محمد حاجم425327

59دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرميثم جاسم خلف77313

60دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد علي خلف499350

61دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد ابراهيم عطية481899

62دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد محسن صالح499417

63دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحارث عبدالرزاق عبدهللا77408

 علي76600
ى 64دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرثامر حسير

65دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد محمود جار497135

66دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعالء حسن عزيز76841

ى77353 67دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد خالد حسير

68دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر عادل فرحان482044



69دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي خلف عبدهللا76989

70دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد محمد حمد76530

71دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر علي جاسم450178

72دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر عبدالرحمن حمد77393

73دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي عبدالعزيز عيادة560071

74دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدهللا ريكان عبدهللا77418

75دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربراء غانم عيادة424577

76دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحميد محمد نجم76411

77دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرادريس صالح عبدهللا77380

78دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربراء عبدالرحمن اسود76890

79دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرساجر صالح محمد425372

80دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصفوان عبدالرحمن علي424431

81دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد خلف فرج499359

82دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراياد صالح الدين خلف540525

83دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرايمن صباح علي77026

84دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرنزار عماد احمد546786

ى عزيز75353 85دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالعزيز حسير

86إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد بشير فرج497094

87إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسفيان علي فرج539773

ى482046 88إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحارث ازهر حسير

89إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرياش عبدالحميد اخليف77446

90إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعساف جاسم محمد77415

91إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرشاكر محمدصالح شاكر534310

92إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسيف خلف محمد77423

93إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرزيد خلف عبدهللا482031

94إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد علي احمد539765

95إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربارق بشير احمد481997

96إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد صالح فتحي539763

97إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسلطان فتاح سلطان76831

98إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرغانم فرحان عثمان425107

99إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد عمر احمد539748

100إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرياش سعد محمد77477

101إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمروان خالد ابراهيم450157

102إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد وعدهللا هالل499480

103إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمود حميد محمد526138

104إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالهادي عبدهللا احمد77274

105إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد خلف محمد481995

106إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرالمعتصم باهلل خلف عبدهللا482030

107إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرحمن مؤيد محمود77293

108إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمود هالل فرج546784

109إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراسامة محمود احمد424338

110إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر سالم محمد76489

111إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدهللا يوسف علي497123

112إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربرزان عكاب شحاذة481982

 عطية علي482011
ى 113إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرالحسير

114إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحمد جاسم محمد450201

115إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي سليمان عبدهللا424648

116إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمصطفى سعدي صالح76640

117إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرريان خالد صباح482027

118إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربسام ابراهيم محجوب482058



119إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالكريم عبدهللا حمد450195

120إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمثنى عبدالجبار عطية450169

121إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد رضوان دخيل499294

122إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصايل عبدالرحمن صايل539769

123إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمهند محمد ابراهيم424492

ى450186 ى حسير 124إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصادق امير

125إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمار عبدالحميد خلف77096

126إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد عطية علي450151

ي سعيد497101
127إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرزياد لطفى

128إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالحافظ عدنان سلمان540852

129إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي صالح احمد424378

ى76966 130إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعدي حامد ياسير

131إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالسالم جاسم محجوب423934

ى534293 132إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمقداد سعيد حسير

133إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرانس علي محمود76922

134إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم450007

135إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرجابر اسود ابراهيم499448

ى423791 136إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعايض عبدهللا حسير

137إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدهللا خليل عيىس76792

138إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكركرم علي محمد76953

139إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحسن علي سلطان77306

140إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمار صالح عسكر481910

141إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفالح عطية ابراهيم481881

142إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرصفوك فواز عبدالعزيز482029

143إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرهمام حسن احمد482024

144إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكررعد خلف حسن481994

145إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي عبدهللا حمد450191

146إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفارس عزيز حسن481986

ى423636 147إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمزهر عبدهللا ياسير

148إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد علي فرمان450163

149إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمصطفى ابراهيم محجوب534357

150إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد سالم احمد77238

151إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر علي احمد76747

152إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحسام ابراهيم خلف539781

153إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمصطفى صالح عطية482033

ائيل اسود ابراهيم481902 154إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرجير

ى صالح حسن482054 155إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحسير

156إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرحمن محمود حمادي482022

157إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراثير خلف عواد77472

ر سلطان424711 ى 158إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمسلم مير

159إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسلطان سالم علي76977

160إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر عبدالرحمن عطية449993

161إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربارق مهند صالح539789

162إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد منهل بشير449998

163إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعلي عبدهللا علي482006

164إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسالم ادريس عبد هللا534272

165إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرقاسم صالح عبدهللا482013

166إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد عبدالرزاق عطية75435

167إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحيدر علي عبدهللا539775

168إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد علي فرمان482052



169إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعيد محمد احمد482025

170إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراثير عبدالكريم اخليف482055

171إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد عبدالستار احمد425506

172إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد خلف احمد424394

173إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد عباس عسكر423768

 علي76857
ى 174إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمار حسير

175إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد صالح فرج450001

176إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرقتيبة ياش اخليف77248

177إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرفرح محمد احمد77045

178إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرابراهيم علي حسن450165

179إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعبدالرزاق خلف فرج482039

180إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحاتم حميد مطلك450145

181إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد علي حسن449974

182إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد مطر محمد450181

183إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرثابت عبدالعزيز خلف540526

184إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرالمقداد علي سعيد481991

185إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد جاسم صالح481907

186إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكروضاح احمد عبدهللا423669

187إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرابراهيم ذياب ابراهيم482000

188إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد جاسم محجوب423922

189إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرشاج الدين عبدالمنعم سعيد525474

190إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكراحمد عبدهللا احمد481983

191إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرسالم عبدالرزاق حمد534385

192إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعمر عدنان حسن482015

ى صالح481877 193إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكروليد حسير

194إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعامر كامل ابراهيم76626

195إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعطية جاسم حمد481905

196إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحيدر مظفر عبدهللا76699

197إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكررشيد محمد احمد76680

198إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرابراهيم فاضل ابراهيم449987

199إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكربشار محمد عبدهللا77464

200إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعثمان فرحان فرمان449981

201إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكريوسف اسامة حمد76620

202إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخلف محمود احمد424354

203إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمصعب جاسم محمد504093

204بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعالء الدين محمد حاجم424237

205دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحميدان صالح ثالب424820

ى77376 206دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرمحمد علي حسير

207دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرخالد عبدهللا محمد499429

208إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرحردان نجم عبدهللا77084

209إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعدنان سالم عبدهللا425396

210إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىذكرعكاب شحاذة ثالب423693

ى صايل محمد499287 1بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىبشر

2بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىفضيلة ذياب محمد76221

3بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمنتىه حسن خلف525011

4بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىعال سعد احمد497078

ى421418 5بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىصبيحة خضى حسير

6بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمنى عبدالوهاب اسماعيل450032

7بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىصابرين صالح حسن421531

8دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنداء سعدون عبدهللا501226



9دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنجالء موس صباح75851

10دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىروز عبد عبدهللا421460

11دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىسارة خضى حسن421541

12دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىميش صالح محمد419808

13إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىبيداء مسلط حمري76147

14إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىحنان محمد خلف421570

نهلة علي خلف421476
15إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننى

16إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنجالء احمد عبدهللا421618

ى497136 بثينة علي حسير
17إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننى

1بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىاحالم عواد احمد534440

2بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنور مصعب احمد421863

ق عبدالحكيم علي77092 3بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىاستير

4بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنادية احمد محمد76949

5بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىبلقيس رمضان علي534466

6بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىسحر محمود سليمان450042

7بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىسحر رضوان دخيل76529

8بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىعلياء خلف عطاهللا424084

9بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىرؤى حسن محمد481921

10بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنداء عبدالكريم اخليف77009

11بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىرواء صالح حامد481886

12بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىورود فرحان احمد497161

13بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنبا عبدهللا سعيد74880

14بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىاسماء جاسم صالح77194

قادسية محمد علي539768
15بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننى

16بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىموج احمد محمد481971

17بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىرؤى صالح جاسم534371

18بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنور صالح حسن76933

19بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىهاله سلطان محمد77175

20بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىهدى عبدهللا احمد422232

سها سعيد علي424127
21بكالوريوس2داخل/ القيارة 52310نينوىأننى

22دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىغفران هالل فرج422251

23دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىوجدان هالل فرج424141

24دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمريم حمزه عسكر560061

25دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىغزوة سالم ابراهيم424099

اسيل مجيد علي481913
26دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننى

27دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىاية عصام صالح422295

28دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىزينب عمار محمد76583

29دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىانتظار خلف فرج76634

30دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمروة محمد ابراهيم422271

ى76968 31دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمريم نايف حسير

32دبلوم2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمنى محمود محمد76608

33إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمحاسن حمود حميد546783

34إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىايمان مطر خلف422445

35إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىغسق اسعد صالح481931

36إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىاكرام محمود ادريس497147

37إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىاثمار يحنر سليمان554990

38إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمريم محمد حمد77145

39إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىرجاء ارفاعي دكديش77105

40إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمعالم حمود حميد538516

41إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىهندى عواد احمد534457



42إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىزينة عبدهللا احمد77025

ى421908 43إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىضح عبدهللا حسير

44إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىزينب مصعب احمد498155

45إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىرفاة منهل بشير481973

46إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىبشائر فرحان ابراهيم481979

47إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمنتىه عبدالكريم اخليف481888

48إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىسبأ سالم عطاهلل481964

49إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىريم عطيه جاسم534337

50إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىسحر عبدالوهاب اسماعيل481961

51إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىفاطمة عبدالجبار صالح534328

52إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىسمر عبدهللا خلف450013

53إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىانفال حسن محمد481923

54إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىسارة سعيد عسكر77063

55إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىصهباء فواز مجيد450016

56إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىبلقيس سالم عطاهللا481968

57إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىلىم احمد حسن481873

58إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىسيناء سعد صالح77127

ة عبدالوهاب اسماعيل450027 59إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىامير

60إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىهدى هادي اسود539767

61إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىهديل حمد محمود450022

62إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمروة خميس سالم77213

63إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىايالف خلف محمد76561

64إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىوفاق عبدهللا سعيد481975

65إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىمريم سليمان عمر76988

ى عبدهللا74853 66إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىنباء حسير

67إعدادية2داخل/ القيارة 52310نينوىأننىاالء عطية جاسم534317

1بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرحسام محسن علي525272

2بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرعبدالوهاب حمو خليل303113

ي غائب525282 3بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرعزيز حضير

4بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرمحمد مدي مخلف430709

5بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرفيصل نجم عبد551346

6بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكراحمد محمد حمود430647

7بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرمحمد جساب خلف551347

8بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرغزوان اسماعيل علي430683

9بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرحازم جاسم محمد540846

10بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرزياد خلف مشعان430673

11بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرربيع بزي    ع غزاي430661

12بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكراحمد حنظل احمد525278

ى احمد302826 13بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرطه حسير

14بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرثائر زيد ابراهيم303127

15بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرابراهيم علي سعدون531123

16بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكراحمد شهاب احمد302778

17بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرعبدالكريم جمعة احمد430755

18بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكراحمد مرعي حسن525298

19بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرعمر خليل حمود525297

20بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرراكان شاكر محمود430718

21بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرسطام مصطفى محمد531191

22بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرراكان محمد يونس483611

ى525330 23بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكربشير علي حسير

24دبلوم2الحضى52311نينوىذكرمجدي اسعد حمو302792



25دبلوم2الحضى52311نينوىذكرفراس نجم عبد302815

26دبلوم2الحضى52311نينوىذكرعمار عبدالرحمن احمد430635

27دبلوم2الحضى52311نينوىذكرحمد سباح مهوس430698

ي غائب525305 28دبلوم2الحضى52311نينوىذكرغائب حضير

29إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمود جبار خضير483614

30إعدادية2الحضى52311نينوىذكرحميدي احمد علي525295

ى551344 31إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعبدهللا ابراهيم حسير

32إعدادية2الحضى52311نينوىذكرفايز محمد سالم525301

1ماجستير2الحضى52311نينوىذكرمحمد موس خضى525270

2بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرمحمود فرج ظاهر303186

3بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرغزوان عبد علي303165

4بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرمقداد موس خضى430785

5بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرحماد موس خضى430772

6بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرقيض دحام مشعان430844

7بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرجاسم علي حنظل431081

ي غائب430856 8بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرعبدالملك حضير

9بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكررضوان محمد صالح525363

10بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكروسيم اسماعيل فتحي483596

11بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرهيثم ابراهيم نزال525275

12بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرعبدالعزيز ذياب ربيع303199

13بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرصالح حاتم غزاي430593

14بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرمحمد عالءالدين عبدالرزاق525266

15بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرسعد موس خضى430871

16بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرمحمد سليمان صالح504167

17بكالوريوس2الحضى52311نينوىذكرفيصل عبدهللا سليمان531157

18دبلوم2الحضى52311نينوىذكريوسف فرشح عدو525639

ى محمد531127 19دبلوم2الحضى52311نينوىذكرعلي ياسير

20إعدادية2الحضى52311نينوىذكريوسف احمد محمد551363

21إعدادية2الحضى52311نينوىذكرشجاع علي جمعة525259

22إعدادية2الحضى52311نينوىذكرحسن خلف حسن302885

23إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد حميد جمال302740

24إعدادية2الحضى52311نينوىذكرجاسم محمد غضوي484267

25إعدادية2الحضى52311نينوىذكرايوب محمود خلف483582

 علي خلف484269
ى 26إعدادية2الحضى52311نينوىذكرحسير

ى محمد302987 27إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعلي حسير

ى551352 28إعدادية2الحضى52311نينوىذكربشير عواد حسير

29إعدادية2الحضى52311نينوىذكرخالد محمود علي560075

30إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمهيب احمادي جاسم541230

31إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد حمد جبل302998

32إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمدلول خزيم عيفان484272

33إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعمر جمعة احمد430614

34إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعبدهللا علي حنظل430621

35إعدادية2الحضى52311نينوىذكرذيبان محسن متعب531132

36إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد مصطفى محمد531195

37إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعبدالعزيز خليل احمد483608

38إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمثنى سعد حميد303155

39إعدادية2الحضى52311نينوىذكرفراس محمد احمد303178

ى احمد483618 40إعدادية2الحضى52311نينوىذكرصالح حسير

41إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم430580

42إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعلي عبدهللا سليمان531146



43إعدادية2الحضى52311نينوىذكرصفوك خلف مشعان302759

44إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعبدالرحمن عبدالقادر حسن430827

45إعدادية2الحضى52311نينوىذكرسعدي جاسم صالح430789

46إعدادية2الحضى52311نينوىذكراحمد شهاب احمد483591

47إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد عبدالقادر حسن430821

48إعدادية2الحضى52311نينوىذكراحمد خضى الياس525360

ى احمد302897 49إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد حسير

50إعدادية2الحضى52311نينوىذكرصالح علي احمد430813

51إعدادية2الحضى52311نينوىذكرحسن عبيد حسن525355

52إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمود زيدان خلف483589

ي هذال525346
ى
53إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد الق

54إعدادية2الحضى52311نينوىذكرهجيج علي سعدون302973

ى احمد551350 55إعدادية2الحضى52311نينوىذكراحمد حسير

56إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمرعي حمد مرعي525264

ى محمد430808 57إعدادية2الحضى52311نينوىذكرضياء حسير

58إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمود احمد خلف531148

59إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعبدالكريم عزالدين سليم483598

60إعدادية2الحضى52311نينوىذكراحمد سمير نجم303026

61إعدادية2الحضى52311نينوىذكرخالص شهاب احمد303037

62إعدادية2الحضى52311نينوىذكرخالد جاسم محمد302982

63إعدادية2الحضى52311نينوىذكرريان محمود احمد501187

64إعدادية2الحضى52311نينوىذكرياش عامر احمد302727

 علي430799
ى 65إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد حسير

66إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعلي حمد جبل303014

ى483594 ي نواف ياسير
67إعدادية2الحضى52311نينوىذكرهانى

68إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد سالم خضى541225

69إعدادية2الحضى52311نينوىذكرقحطان الياس خضى531141

ي سعد حميد303191
70إعدادية2الحضى52311نينوىذكرثانى

71إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعمار حسن علي302799

72إعدادية2الحضى52311نينوىذكروطبان جساب خلف531187

73إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد عبدهللا رضا303100

74إعدادية2الحضى52311نينوىذكرشعالن زيد ابراهيم302715

75إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعبدالعزيز عبدهللا صالح430835

76إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعلي محمود ثري302958

ى531196 77إعدادية2الحضى52311نينوىذكراحمد محمد حسير

78إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعزالدين سليمان صالح538396

79إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعلي احمد محمد483609

 علي ظاهر551361
ى 80إعدادية2الحضى52311نينوىذكرحسير

81إعدادية2الحضى52311نينوىذكريعقوب محمود خلف483586

82إعدادية2الحضى52311نينوىذكراحمد شاكر تركي302877

83إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد عويد ظاهر531150

84إعدادية2الحضى52311نينوىذكراحمد محمود نزال551345

85إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد حميد حلبوص303135

86إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعويد هجيج ظاهر531142

87إعدادية2الحضى52311نينوىذكربرزان محمد نواف302912

88إعدادية2الحضى52311نينوىذكرنبيل موفق حيدر525367

89إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد حسام محسن531152

90إعدادية2الحضى52311نينوىذكرقاسم محمد عبدهللا483597

91إعدادية2الحضى52311نينوىذكرياش فضل خضى551354

92إعدادية2الحضى52311نينوىذكرغزوان عبدهللا سليمان531186



93إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمحمد عيد نزال531145

94إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعباس امهيدي صالح551349

95إعدادية2الحضى52311نينوىذكربشير محمديونس يوسف430763

96إعدادية2الحضى52311نينوىذكرمشعان جساب خلف483584

97إعدادية2الحضى52311نينوىذكرفوزي صالح خضى551351

98إعدادية2الحضى52311نينوىذكرفواز زبن فارس525256

99إعدادية2الحضى52311نينوىذكرفهد عبدالعزيز مدهللا539687

100إعدادية2الحضى52311نينوىذكرانور عطية خضى483610

101إعدادية2الحضى52311نينوىذكراركان جاسم علي302859

102إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعبدالرحمن بزي    ع غزاي302849

103إعدادية2الحضى52311نينوىذكرعيىس مفرج ظاهر303010

1بكالوريوس2الحضى52311نينوىأننىيشئ محمود خلف430904

2دبلوم2الحضى52311نينوىأننىغزوان عبدهللا حسن525351

3إعدادية2الحضى52311نينوىأننىوداد صالح خالد531143

4إعدادية2الحضى52311نينوىأننىامل محمد فليح525261

مريم شاكر تركي483579
5إعدادية2الحضى52311نينوىأننى

1ماجستير2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرليث ابراهيم محمد439589

2ماجستير2خارج/ القيارة 52312نينوىذكربارق محمود عباوي538171

 ابراهيم علي538158
3ماجستير2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخضى

4ماجستير2خارج/ القيارة 52312نينوىذكربراق محمود عباوي438626

5بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريحنر صالح وسىمي446891

6بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسالم خلف نجم518378

7بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالخالق محمد عطية446896

8بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد خالد ابراهيم554968

9بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبد عبدهللا483525

10بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبيد عيىس438777

11بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرشعبان ابراهيم مصطفى483532

12بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمعن محمد حمود546914

13بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد نامس احمد446901

14بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالمالك شبيب شحان440394

15بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكررضوان علي عبدهللا518594

16بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريوسف جاسم سليمان546912

17بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد عبود عزيز446902

18بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسالم حمد عبد483533

19بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرضياء خضى عطية546913

20بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرشاكر محمود عباوي440196

21بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمهند خليل ابراهيم439728

22بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر حميد خشم446886

23بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمثنى وسىمي عصان538170

ى هالل مخصف498453 24بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسير

25بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرغانم عبدهللا محمد438640

26بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحاتم حسن خلف483522

27بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراسامة علي عبدهللا439677

28بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرجمال علي عمر440506

29بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد محسن سليمان439188

30بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعالء جمعة حمد439693

31بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرشكري محمود عباوي440182

32بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرطه محمد فرج518288

33بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسالم عبدهللا محمد438635

34بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرانور فتحي زيدان483519



35بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر ابراهيم نهر554984

ه محمود عبادي440152 36بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكربير

37بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصالح منيف فندي438618

38بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكركمال خلف يونس518281

39بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي عبوش عبدهللا560118

40بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمروان يونس ابراهيم438908

41بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد محمد عبيد439780

42بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد446890

43بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر علي احمد439714

44بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرقتيبة محمود خلف438886

45بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرايهاب عبدالرحمن نوري282379

ي محمد احمد446893
46بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرهانى

47بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحاتم محمد علي439092

48بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراياد نوري زيدان446887

49بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد عبدالسالم ادريس439170

50بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسعدهللا حسن محمد440475

51بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعامر علي احمد439972

52بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد نامس احمد440213

ي546910
53بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرضياء محمد سحى

54بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريونس مصلح احمد439041

55بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكروعد امديد جمعة282339

56بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبدالكريم احمد538156

57بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرظافر ابراهيم نهر538169

58بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسمير حسن محمد446888

59بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكروضاح موس عبدهللا439271

ى ابراهيم446905 60بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسفيان ياسير

61بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبدالعزيز علي439321

62بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمنذر ابراهيم علي483530

63بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمروان علي عبدهللا518596

64بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد جدعان حمادي439145

65بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي عبدهللا علي438632

66بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد علي ابراهيم282360

67دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرابراهيم عبيد علي519134

68دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرطه خلف فرج497171

69دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرباسم عبود عزيز518275

70دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمار يونس ابراهيم446889

71دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريوسف جاسم محمد439409

ى احمد540144 72دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالقادر ياسير

73دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكربرزان عبد حمد438946

ى درويش439056 74دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرفارس حسير

75دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمجيد احمد محمد538155

76دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد440134

77دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالستار احمد عبيد282355

78دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد خضى اليح282395

79دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي خضى احمد446899

80دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعزيز لطيف ثامر439305

81دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرغزوان عواد عبدهللا439666

82دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصائب كمال ابراهيم518598

ى محمد438989 83دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمهند حسير

84دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرابراهيم احمد ابراهيم446906



ى فرحان احمد483536 85دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسير

86دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحمد خضى خلف446894

ى عبدهللا446897 87دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراياد حسير

ى عبدهللا483535 ى حسير 88دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرياسير

89دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد علي حرب439618

90دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر عبدالعزيز علي439899

ى439986 ى درويش حسير 91دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسير

92دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصباح سعيد عطية438786

93دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر عرفان عبد446907

94دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدهللا علي احمد446898

95دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا446895

96دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالحكيم عبدهللا خلف439605

97دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد فتحي زيدان483520

98دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحذيفة عبدالكريم احمد546908

99دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكررمضان خليفه زيدان282369

100دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسن عبدهللا حسن530916

101دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمود عبدهللا عيىس546893

102دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبدالكريم حمد282400

103دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد حسن محمد546897

104إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعدنان حسون عجاج446903

ى530913 105إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسامي عيد حسير

106إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمار ظاهر خلف538166

107إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعدي عبدهللا حسن530915

108إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحمد داود احمد538163

109إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد ياس جاسم538179

110إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي دحام حسن554989

ي علي439344 111إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرهادي ححر

ى حنظل439635 112إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد حسير

113إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر عماد محفوظ538174

114إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبد ابراهيم حسون538173

115إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرذنون مصطفى محمد439128

116إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرفالح حسن عبيد538172

ى غثيث438677 117إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخالد حسير

118إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد محمود سلمان438896

119إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد علي عبدهللا538154

120إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسامر ابراهيم نهر554975

121إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسام محمد نجم554985

122إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد محمود عبد518408

123إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد عبد ابراهيم446068

124إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرواثق محمد علي546907

125إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد رمضان بهنان538272

126إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالعزيز جرجيس ابراهيم446892

1دكتوراه2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرقاسم عمر عالوي514774

2بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصالح مصلح احمد281966

ى518574 3بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد علي حسير

ى محمد446860 4بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد حسير

5بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد خليفة صالح420112

ى احمد خلف419878 6بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسير

 علي احمد546918
ى 7بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسير

ي420463 8بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسعيد محمد حاجر



9بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصالح حسن عبيد420805

10بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمثنى حامد سليمان546934

11بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد احمد سالمة282118

12بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد غازي محمد281956

13بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد صالح علي446926

14بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبد عزيز446093

15بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسعد ابراهيم محمد446884

 علي446915
ى ف ياسير 16بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراشر

غام صالح خلف420478 17بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرضى

18بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي جدعان حمادي419350

19بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدهللا حمد محمود546931

ى جميل حمد420870 20بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمعي 

ى حمد420289 21بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعدي ياسير

22بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرنزهان طه عمر282323

23بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكروعد محمد احمد282335

24بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحامد عبدهللا حسن420273

25بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد عبدهللا محي446862

26بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعالء ابراهيم عوض281949

27بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر حمد محمود419289

28بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمود عبد زيدان282329

29بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد عبد عزيز420792

30بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرضياء خلف هالل421134

31بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصباح صالح احمد446870

32بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد احمد محمد420825

33بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالقادر ابراهيم حمد419867

34بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد طه عمر282318

35بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحسن محمود خلف419923

36بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد حامد جاسم546929

37بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرضياء جمعة حمد514760

38بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد خليل مجبل282086

39بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر شعالن هادي514842

40بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي خليل محمد421169

41بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد غافل احمد420731

42بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد رمضان زيدان514799

43بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد صباح صالح420429

44بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد علي طه446934

45بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسامر عبدهللا علي446925

46بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسن شبيب حسن282302

47بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر علي عبدهللا514746

48بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي طالب عناد282094

49بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي محمد علي419273

50بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسالم علي محمد420181

51بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصالح منصور ياس420854

52بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد ياس جدعان446930

53بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالرحمن محمد عزيز446931

54بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد سالم خلف282019

55بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرضياء خلف عبدهللا546933

56بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصالح جاسم محمد418731

57بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد سالم محمد282060

58بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدهللا خضى محيميمد446935



59بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرهاشم خليل ابراهيم421159

60بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسيف الدين صعب عبدهللا446089

61بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد دخيل خلف420148

62بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد صالح علي446855

63بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي عواد محمد281962

64بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد نبيل مجبل282079

65بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمنير رمضان عبد514853

66بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي يحنر صالح281718

67بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد شيت حسان446858

68بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرفارس علي خضى282275

69بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريونس حامد جاسم546928

70بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخلف عواد خلف420665

71بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدهللا صالح عبدهللا446877

ى420196 72بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالسالم احمد حسير

73بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصالح حسن خلف282052

74بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرنجم محمد حسن282286

75بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد خلف هالل421122

76بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخالد وليد غازي446911

77بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي عبدهللا عبد446859

78بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر خالد عبدهللا420402

79بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد محمد عبدهللا282268

80بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريونس شيت حرب420881

81بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسن احمد جدعان446933

82بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرزياد احمد خلف546082

83بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد يونس ابراهيم446096

84بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد يحنر عبدهللا497191

85بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراكرم صعب عبدهللا514818

86بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد رمضان زيدان514808

87بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالرزاق جميل حمد419905

88بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرهاشم احمد عبدعلي538280

89بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعامر فيصل خليل419213

90دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصدام ابراهيم محمد281953

91دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي ظاهر خلف419913

92دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمود محجوب محمد282282

93دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخضير حميد خلف446876

94دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبد حسن جاسم421220

95دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعادل صالح ابراهيم419844

96دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخليل احمد صالح419020

97دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصالح خضى صالح546936

98دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرضياء طه عمر446882

99دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمصطفى سعد جاسم282027

100دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرذاكر عبد علي446936

101دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمؤيد عبدهللا عبد282137

102دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراكرم سالم عزيز446929

103دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريحنر صالح حميدان282122

104دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصفاءالدين خلف هالل421148

105دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكركمال علي عمر420935

106دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرفارس منيف فندي420163

107دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسن صالح حسن282164

108دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمنار خلف صالح419968



109دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمنير محمد عبدهللا282236

110دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد طه عمر282014

111دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد جاسم محمد446861

112دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرابراهيم جاسم محمد420713

113دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعالء طه عمر282008

114إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبدهللا محمود546920

115إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرواثق محمد عبد446066

116إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد خضى رمضان446913

117إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدهللا ابراهيم محمد446087

118إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرهيثم نذير احمد446857

119إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد عبد محمد546829

ى حسون514870 120إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد ياسير

 محمد علي546834
121إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخضى

122إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد خضى حطاب546142

ى عبدهللا446036 123إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمهند حسير

124إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرباسم ابراهيم عيدان546144

125إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرريان ابراهيم عوض546886

126إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد جاسم ابراهيم538281

127إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالكريم جادهللا محمد446071

128إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر خليل ابراهيم559936

129إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر محمد حمود446912

130إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد وليد احمد546855

131إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمهند عمر فرحان420424

132إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبدالوهاب ادريس446061

133إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعامر حمد محمود446043

134إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد علي احمد446908

135إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد حسن عبيد446058

136إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعثمان حمد هادي546868

137إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالعظيم ابراهيم عبد538287

ى546861 138إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسالم علي حسير

139إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرغانم حازم احمد546154

140إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرناظم غانم عناد446922

141إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرزيدان فتحي زيدان446918

142إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي محمد عبوش446049

143إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرصباح شبيب حسن546840

144إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكررامي فاضل عطية546148

145إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالرحمن محمد معيد538286

146إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبود محمد514792

147إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالكريم عكلة محمد514827

ي احمد420056
148إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرزيد عبدالغنى

149إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمار محمد احمد446916

150إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد سالم احمد446854

151إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد خليل ذنون446099

152إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالرزاق محمد عبدهللا419310

153إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد صالح احمد514783

ي420686 154إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرزيدان علي حاجر

155إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد عبدهللا حمد420650

156إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرجاسم حمد محمد446869

157إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرجاسم محمد عبد446062

ي546052
158إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي محمد سحى



159إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد محمود عباوي546101

160إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرقحطان خضى اليج546845

161إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدهللا عواد عبدهللا420085

ى حمد مناع446845 162إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسير

163إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالعزيز احمد وسىمي446840

164إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرابراهيم شهاب عطية446851

165إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالعزيز جاسم احمد419904

166إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرامجد عبود عزيز420186

167إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر ابراهيم جاسم546842

168إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمازن جدعان حمادي418748

169إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرثامر فيصل خليل420400

يدة420924 170إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالقادر حماد شر

171إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكربكر احمد ابراهيم546888

172إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالقادر صعب عبدهللا419403

 علي546905
ى 173إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرطه حسير

174إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمثنى محمود خلف546059

175إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرراكان عويد عطية546156

176إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد546089

 علي546866
ى 177إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالرحمن حسير

178إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرياس حمد ياس446852

179إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعالء خلف عبدهللا446921

180إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريونس جاسم محمد282443

181إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرزهير منير حميد282149

182إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرجرجيس عبداالله صالح446914

يدة446094 183إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد حماد شر

184إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد عبدهللا حمد421018

185إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحمزة سلمان عمر547365

ى عبد282450 186إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريونس حسير

187إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراياز سعود زينل491820

188إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرطارق عمار خلف546837

189إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحامد يوسف حامد446850

190إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعباس خلف عبدهللا420068

191إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرشاج احمد عبدهللا514880

192إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد ميش احمد420113

ى446072 193إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرضياء محمود حسير

194إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرجاسم محمد جاسم420098

ي420458 195إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرزياد محمد حاجر

196إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرساهر هزيم خلف420415

197إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرايمن فاضل عطية546831

198إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسن علي احمد546850

199إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكركمال صالح عبدهللا446853

200إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالرحمن محمد صالح546151

201إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالحميد محمد حمد420171

202إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرقتيبة احمد علي538276

203إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد جاسم ابراهيم538274

204إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكربهاء خلف معيد446910

205إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرزيد حمد عيىس446920

ى احمد446046 206إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرقيس حسير

207إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد حسن رمضان446844

208إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد اسعد ظاهر446097



209إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرطالل علي عمر446909

210إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر ابراهيم خلف419394

211إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسالم فاضل احمد546869

212إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمعاذ غازي احمد446880

213إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد عبدهللا احمود282291

ى طلب حمود538284 214إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسير

215إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالرحمن عبد محمد446054

216إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالكريم جاسم علي446863

ى حسون514754 217إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد ياسير

218إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر صالح حسن546859

219إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد علي سليمان446856

220إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريونس خليل ابراهيم282110

221إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخضى محمد ابراهيم446849

222إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخضى وليد سالم446917

223إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالمطلب ابراهيم عباوي421194

224إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد جمال احمود546923

225إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد علي جاسم446841

226إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكركمال محمد جميل446076

227إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمود عواد جارهللا538282

228إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرهاشم جاسم علي446056

229إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي سلمان عمر546110

230إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعلي حماد مصلط514862

231إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمار عادل ظاهر419998

232إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرسعدي صفوك احمد282145

233إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد علي حمد446041

234إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد حازم احمد546062

235إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد سلطان محمد538511

236إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد صالح حسن446883

237إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر صالح عبدهللا282431

238إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدهللا ميش احمد420074

239إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعمر محمد عبوش446083

240إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكريوسف عبد محمد419118

ى282438 241إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرمحمد احمد حسير

ى صالح خلف420778 242إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرحسير

243إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد محمد حمد538283

244إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالجبار محمد عطية282460

245إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرعبدالرحمن احمد حبيب546055

246دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرفارس خليفة صالح420123

247إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرخالد عبدهللا محمد546065

248إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكرجاسم احمد سلطان514832

249إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىذكراحمد صالح معيد419937

1دبلوم عالي2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىهيام يونس خضى520943

2بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىخديجة وسىمي شالل282427

3دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىامينة عبدهللا عزيز282416

والء علي محمود519153
4دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىأننى

5دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىانتصار وسىمي شالل282422

6إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىري  هام محمد حمد405381

1بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىمروة عبدالكريم احمد538267

2بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىميسم اسماعيل خليل418855

3بكالوريوس2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىاسماء عبدالكريم احمد546924



4دبلوم2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىامل يونس مشعل281995

5إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىهبة احمد ابراهيم548572

6إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىوسام حازم احمد282433

7إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىخولة عواد محمد282000

8إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىجواهر فهد محمد446919

9إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىعاتكة شهاب احمد514771

10إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىنجالء غانم محمد546881

11إعدادية2خارج/ القيارة 52312نينوىأننىرانيا حازم احمد546049

1ماجستير2تلكيف22313نينوىذكرنور نجيب قاقوس463146

2بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرغانم يلدا ججو484207

يف سلو برو484209 3بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرشر

ي251580
 
4بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكررياض ابراهيم رزوق

5بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرنجاح صليو داود463203

6بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكروسام اسطيفان هرمز251542

ائيل481771 7بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرسامر عزيز جير

8بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرعمر بولص عزيز251541

9بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرممتاز عبدالجليل عزريا463141

10بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرقضي قرياقوس ايشو251571

11بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرماهر يوسف بولص557173

ي شاه دوست463157
12بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكربسمان من 

ي روفائيل251584
13بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكربراء من 

14بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرعبدهللا سعدهللا محمدسعيد463125

15بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكربراء نجيب روئيل251545

16بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكراياد كوركيس ايشو463184

17بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرسلوان سليمان عبدالرزاق251567

18بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرستيفن نضت حنا481776

19بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكردريد هرمز ججو463117

20بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرمكرم عبدالجليل عزريا463168

21بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرضياء شمعون كوركيس251555

22بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرفرانس جميل فرنسيس463192

ائيل463196 23بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرسلوان عزيز جير

24دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرصالح سلو برو484212

25دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرعائد شابا فلفل251578

ي251561 26دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرفتاح درمان حاجر

27دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرفادي عادل سعيد481783

28دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرقيس قرياقوس ايشو251575

29دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرفاروق كوركيس كانون463150

30دبلوم2تلكيف22313نينوىذكررواد محمد نزال251582

31دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرافرام جميل فرنسيس481779

32دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرعصام اسطيفان هرمز251576

33دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرديفيد سليم بطرس251548

34إعدادية2تلكيف22313نينوىذكروسام عبدالمسيح ايشو251570

35إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرسايمون صباح ميخا463095

ائيل481773 36إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرفارس عزيز جير

1بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكربهاء ناظم روفائيل251646

2بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرستيفن عصام كليانا484196

3بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرستيف رعد كوركيس251643

4بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكررويد نجم عبد463012

و251625 5بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرمايكل كامل جير

6بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرفنار نجيب ميخا251637



ى سليمان251649 7بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرليث حسير

8بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرمزبان علي خليل481800

و481825 9بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرجير حازم جير

10بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرراكان نجاح ياقو481841

11بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرسعدي مهدي صالح251656

12بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرفارس محمدعلي عبدالغفور484189

 علي خليل481803
ى 13بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرحسير

14بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرسيف محمدعلي عبدالغفور462934

15بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرعبدهللا ادريس شحاذة484181

16دبلوم2تلكيف22313نينوىذكراودي كامل سفيا557181

17دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرنوار نزار كلو537934

ي بطرس462989
18دبلوم2تلكيف22313نينوىذكربيي  هانى

19دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرماهر سالم صليوا481838

ي هرمز462895 20دبلوم2تلكيف22313نينوىذكراوس ناجر

21دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرمايكل منيب قرياقوس462963

22دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرسفيان خديدة جبور294260

23دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرلؤي طوبيا داود462953

24دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرلؤي حسيب موس251619

ي484225
25دبلوم2تلكيف22313نينوىذكردريد رمزي من 

26دبلوم2تلكيف22313نينوىذكراحمد عيدان منصور484179

27دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرابراهيم جمعة ابراهيم484192

28إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرديفد عصام يوخان537935

29إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرحارس خليل حميد251651

30إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرراندي نجاح ياقو481833

31إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرفالح حسن احمد251621

ى عائد منصور251616 32إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرحسير

ار عبدالعزيز جاجان484202 33إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرضى

34إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرحاتم علي تركي484198

35إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرنرسي لؤي عزيز481830

ى463030 36إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرعبدهللا اسماعيل حسير

37إعدادية2تلكيف22313نينوىذكررامي عصام شمعون481844

38إعدادية2تلكيف22313نينوىذكريوسف احمد حسن462924

39إعدادية2تلكيف22313نينوىذكريوسف صالح سوادي484204

40إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرعيىس عادل عيىس537933

41إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرعيىس سعيد عيىس481827

42إعدادية2تلكيف22313نينوىذكربراق نجيب روئيل484187

43إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرشمد رعد اكرم537932

ى محمود481816 44إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرحمد ياسير

45إعدادية2تلكيف22313نينوىذكراحمد ابراهيم محمد484205

46إعدادية2تلكيف22313نينوىذكريوسف محمد حازم251659

ى251640 47إعدادية2تلكيف22313نينوىذكراحمد محمود حسير

48إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرعبدهللا محمود محمد481819

49إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرمحمد ابراهيم حسن462876

50إعدادية2تلكيف22313نينوىذكرسالم حكمت ابراهيم463024

51بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرعبدهللا منصور توما481806

52بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكرمخلص كوركيس كانون462975

ي ياقو463003
53بكالوريوس2تلكيف22313نينوىذكررعد من 

ي عزيز251635 54دبلوم2تلكيف22313نينوىذكرهيثم ناجر

ي جبوري ميخا484184
55دبلوم2تلكيف22313نينوىذكروصفى

56إعدادية2تلكيف22313نينوىذكروسام مسعود ايليا539622



1بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىوسن مايكل ادم251610

2بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىرانية نجيب ميخا251602

3بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىمحاسن منصور توما251596

4بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىرنا سليمان داود251606

ائيل251595 5بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىنجالء عزيز جير

6بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىعواطف شابا فلفل251600

ائيل251591 7بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىعهود فرج جير

8بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىنشين قرياقوس دنخا251585

9بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىفريال شمعون داود481794

و481790 10بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىوجدان حازم جير

11بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىهناء عبدالهادي عمير495345

12بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىسناء كليانا جبو481798

13بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىشاب نضت حنا251613

14دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىحياة شمعون داؤود557203

15دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىاوصاف جبوري ميخا251609

ي557189
16دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىرغد رحيم من 

17دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىفادية لطيف نعمان251587

18دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىجنان يونس صادق481785

ي463172
19دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىسناء جورج من 

20دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىرهام مايكل ادم251614

21دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىسارة اثير ايليشاع463177

22إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىرواء هرمز بطرس463173

23إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىريته فؤاد عيىس251590

ي بطرس463073
1بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىناردين هانى

2بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىسهير سالم بولص484220

و463208 3بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىجوان حازم جير

4بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىميالد مسعود ايليا463048

5بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىكلوديا سالم بولص484222

ى394077 6بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىزهورة مازن امير

و554966 7بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىسارة فريد جير

نه زكي ايشو517059 مير
8دبلوم2تلكيف22313نينوىأننى

9دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىسهاد سالم بولص484214

10دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىايمليان رفو باكوز481853

11دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىسما سالم الوند251673

سالي رعد كوركيس251667
12دبلوم2تلكيف22313نينوىأننى

ي توما539377 13دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىريفه صير

نا عامر كوركيس484223 14إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىمير

15إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىتانيا فهىمي اوراها481861

16إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىسماء سعيد عيىس481855

ى فيصل جرجيس463080 17إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىايلير

18إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىساره يونس روئيل539477

19إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىسمارة سالم الوند481846

20إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىداليا وسام مسعود251670

21إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىفلورا صباح رفو557197

22إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىمريم عبدهللا منصور463084

23إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىلينا ناض بطرس517072

نا جمال ابراهيم481858 24إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىمير

25إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىايمان حسيب شمعون251538

26إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىفرندي سلوان يونس484194

ي463055
27إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىارجوان جورج من 



28إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىالرا نبيل كوركيس537929

ائيل توما481856 29إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىالرا جير

30بكالوريوس2تلكيف22313نينوىأننىامال عزت كوركيس463067

31دبلوم2تلكيف22313نينوىأننىزينا سالم حنا463062

32إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىعاصمة عبدالمسيح ميخا481769

33إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىلينا حازم يوسف484217

34إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىاحالم ابلحد ياقو463037

35إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىزينة طوبيا داود481848

36إعدادية2تلكيف22313نينوىأننىاديل هادي جبوري251540

1ماجستير2القوش22314نينوىذكرباسم شمو الياس547300

2بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرشاهر عبدالقادر سلو251811

3بكالوريوس2القوش22314نينوىذكركرم بركات حسن450102

4بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرفارس الياس درويش463254

ي450113 5بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرفالح حسن ححر

6بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرغانم شمو درويش251827

وان فرمان حسن450225 7بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرشير

8بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرجاسم عبدي حسن251817

9بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرجندي مدور محو463091

10بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعدنان عبدي سلو463274

11بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرحسن يزدين عرب463121

12بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرزيبار بركات سليم251826

13بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعلي فتحي علي463191

14بكالوريوس2القوش22314نينوىذكردلكش علي اسماعيل463248

15بكالوريوس2القوش22314نينوىذكراحمد يونس كاظم463085

16بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرسالم عبدال هافند546255

17بكالوريوس2القوش22314نينوىذكردلو خدر الياس463211

ي450224 18بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعلي حسن حاجر

19بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرماجد يزدين درويش463078

20بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرخليل محمد خليل251816

21بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرخالد محمود خليل463235

22بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرفهىمي فتاح الياس546303

23دبلوم2القوش22314نينوىذكردلشاد مسطو خديدة463199

ي547301 24دبلوم2القوش22314نينوىذكرعزيز بشير حاجر

25دبلوم2القوش22314نينوىذكرعادل بسان عقدي251815

26دبلوم2القوش22314نينوىذكريزدين عرب حسن450124

27دبلوم2القوش22314نينوىذكرعماد سعيد درويش522347

ي درويش مراد522351 28دبلوم2القوش22314نينوىذكرصير

29دبلوم2القوش22314نينوىذكرسعيد درويش مراد522349

30دبلوم2القوش22314نينوىذكرجندي حسن درويش531360

 علي خضى450098
31دبلوم2القوش22314نينوىذكرخضى

32دبلوم2القوش22314نينوىذكرفيان حسن درويش522345

ي عبو462857
 
33دبلوم2القوش22314نينوىذكرعلي جوق

ى سامو251807 34دبلوم2القوش22314نينوىذكرسعيد تحسير

35دبلوم2القوش22314نينوىذكرنشاد حسن كوجر463071

 علي غزال463158
ى 36دبلوم2القوش22314نينوىذكرحسير

37إعدادية2القوش22314نينوىذكردخيل جيجو محمود522354

 علي450120
ى 38إعدادية2القوش22314نينوىذكرصالح مسكير

39إعدادية2القوش22314نينوىذكرمسطو خديدة علي463223

40إعدادية2القوش22314نينوىذكرنجيم سينو خضى463174

41إعدادية2القوش22314نينوىذكرداود سليمان حسن465495



42إعدادية2القوش22314نينوىذكرسليمان خضى مراد450117

43إعدادية2القوش22314نينوىذكررائد بيبو خديدة251806

ى546254 44إعدادية2القوش22314نينوىذكرفرهاد اسماعيل حسير

45إعدادية2القوش22314نينوىذكرمحمد ابراهيم عبد450109

ي سليمان251850 1بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرهيثم صير

2بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرنافع عيدو علي546297

3بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرري  هاد عبدالمجيد سلو546281

4بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرنوفل علي اسماعيل462998

ى محمد سعيد493057 5بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعلي حسير

6بكالوريوس2القوش22314نينوىذكريونس سعدون علي450143

7بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرخالد احمد فتحي462920

8بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرسيف سالم خليل463023

9بكالوريوس2القوش22314نينوىذكردلشاد سليمان خضى251908

10بكالوريوس2القوش22314نينوىذكركاوه سليمان مرشو251837

11بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرالوين عادل سلو462792

12بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرمازن عبدي سلو546277

13بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرموفق يونس كاظم462932

و السو463147 14بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرزياد خير

15بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعالء داود سليمان450213

16بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرفرست ابراهيم الياس547298

ي450198 17بكالوريوس2القوش22314نينوىذكردلوفان خليل حاجر

18بكالوريوس2القوش22314نينوىذكررائد قاسم خلف522364

19بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعلي درمان علي251904

ى463205 20بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعمار ناض امير

ى546285 21بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرنزار حميد حسير

22بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرمسعود جايد شمو251862

23بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرشدار مندو خديده547275

ي465544 24بكالوريوس2القوش22314نينوىذكراراس حسن حاجر

25بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرزردشت هادي اسماعيل546288

26بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرزياد بيبو علي547299

ي يزدين عرب251856
27بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرهانى

28بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعمر احمد فتحي462978

29بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرحكمت سعيد جعفر251842

30بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرالوين بركات حسن251899

31بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرغزوان غازي نافخوش463197

32بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرشورش سليمان حسن465531

ي251853 33بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرسفيان سليمان ححر

34بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرفاهم شكر كستو450129

35بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرفرزند عبدالقادر سلو251838

ان طالب حسن251844 36بكالوريوس2القوش22314نينوىذكركامير

ي251854 37بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرمروان سليمان ححر

38بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعماد مشعل حسن251841

39بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرايش مدور سلو465542

40بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرايمن مشعل حسن251846

ي462844 41بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرشمال حسن كوجر

ان اسماعيل حسن450135 42بكالوريوس2القوش22314نينوىذكركامير

43بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرفرهاد جالل جاسم251866

44بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرعماد صباح مراد546294

45بكالوريوس2القوش22314نينوىذكراحمد حامد جاسم463188

46بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرمحمود جندي خضى251861



ي251909 47بكالوريوس2القوش22314نينوىذكرحامد خدر بينر

48دبلوم2القوش22314نينوىذكررعد رشيد بىسي مشكو450150

49دبلوم2القوش22314نينوىذكرشوكت شمو رمو547274

ي مراد251898 50دبلوم2القوش22314نينوىذكرنشوان خير

51دبلوم2القوش22314نينوىذكرداخواز مجيد علي463194

52دبلوم2القوش22314نينوىذكرعزت ابراهيم سعدو462775

53دبلوم2القوش22314نينوىذكرنوزاد يزدين بيبو251852

54دبلوم2القوش22314نينوىذكرعامر عاشور مراد450155

55دبلوم2القوش22314نينوىذكرديار بدران بركات251906

56دبلوم2القوش22314نينوىذكرالوين يزدين خضى536349

57دبلوم2القوش22314نينوىذكرفراس نشوان عيدو547278

58دبلوم2القوش22314نينوىذكرزهوان مراد نافخوش546291

59دبلوم2القوش22314نينوىذكراستيفان خليل حمد251903

60دبلوم2القوش22314نينوىذكرريكار عبدالمجيد سلو546280

61دبلوم2القوش22314نينوىذكررياض فاروق شمو251848

62دبلوم2القوش22314نينوىذكررياض احمد عمر251857

وان ازاد خدر465528 63دبلوم2القوش22314نينوىذكرشير

64دبلوم2القوش22314نينوىذكرمحمد فتحي جاسم531362

ي450094 ي عبدالكريم ححر
65دبلوم2القوش22314نينوىذكرعونى

66إعدادية2القوش22314نينوىذكرارشد بيبو قارو547296

67إعدادية2القوش22314نينوىذكرعمر فتحي علي465549

68إعدادية2القوش22314نينوىذكرعدنان سالم خليل463015

69إعدادية2القوش22314نينوىذكرريان محمود صالح251822

70إعدادية2القوش22314نينوىذكرايمن مدور سلو462841

71إعدادية2القوش22314نينوىذكرموفق محمود خليل462849

72إعدادية2القوش22314نينوىذكرزياد حسن سلو517054

ي جاسم251895 73إعدادية2القوش22314نينوىذكرريان خير

 علي450147
74إعدادية2القوش22314نينوىذكرجمال خضى

زا251830 75إعدادية2القوش22314نينوىذكرذكران درويش مير

76إعدادية2القوش22314نينوىذكرساهر حامد مادو463053

77إعدادية2القوش22314نينوىذكرباسم محمد جرمل522365

78إعدادية2القوش22314نينوىذكرسمير جميل كندل251833

79إعدادية2القوش22314نينوىذكرساهر جاسم درويش546267

ى سعيد450164 80إعدادية2القوش22314نينوىذكرايفان امير

ي حيدر547280 81إعدادية2القوش22314نينوىذكرحبيب حاجر

82إعدادية2القوش22314نينوىذكرامير الياس سمو465525

يف465536 83إعدادية2القوش22314نينوىذكرشبست بركات شر

84إعدادية2القوش22314نينوىذكرعبد طه منصور251825

85إعدادية2القوش22314نينوىذكرفؤاد شكر كستو547276

86إعدادية2القوش22314نينوىذكرمهند نذير سالم251819

87إعدادية2القوش22314نينوىذكرسالم علي عبد463180

88إعدادية2القوش22314نينوىذكربديع نجيم علي251823

89إعدادية2القوش22314نينوىذكرهفال رشيد بىسي مشكو547297

90إعدادية2القوش22314نينوىذكرناظم عادل خليل251835

91إعدادية2القوش22314نينوىذكرفرهاد خديده حسن450089

92إعدادية2القوش22314نينوىذكرفراس طالل صالح450158

93إعدادية2القوش22314نينوىذكرريان انور درويش450211

ي251839 94إعدادية2القوش22314نينوىذكررياد حيدر حاجر

ى محمدسعيد494434 95إعدادية2القوش22314نينوىذكرمحمد حسير

96إعدادية2القوش22314نينوىذكربسام شمو رمو450222



ان بركات خضى547283 97إعدادية2القوش22314نينوىذكرمير

98إعدادية2القوش22314نينوىذكرابراهيم سليمان ابراهيم546299

99إعدادية2القوش22314نينوىذكرعبدهللا فتحي حسن251836

100إعدادية2القوش22314نينوىذكرشوت قاسم خضى463214

ي547281 ي بشير حاجر 101إعدادية2القوش22314نينوىذكرححر

ي450206 102إعدادية2القوش22314نينوىذكرحكيم حيدر حاجر

103إعدادية2القوش22314نينوىذكرخليل سالم خليل463031

104إعدادية2القوش22314نينوىذكرحيدر خديدة سليمان465526

105إعدادية2القوش22314نينوىذكرسعد فتحي علي465546

106إعدادية2القوش22314نينوىذكروسام خليل برو547294

107إعدادية2القوش22314نينوىذكررامس عماد الياس547282

108إعدادية2القوش22314نينوىذكرسفيان سالم خليل463005

109إعدادية2القوش22314نينوىذكرساهر سالم كندل465533

110إعدادية2القوش22314نينوىذكرمحمد احمد عبد462908

111إعدادية2القوش22314نينوىذكرخليل محمد جرمل463390

112إعدادية2القوش22314نينوىذكرمهند محمد سالم463097

ي546272 113إعدادية2القوش22314نينوىذكرسامح دخيل كوجر

114إعدادية2القوش22314نينوىذكرمحمد جاسم ابراهيم462992

115إعدادية2القوش22314نينوىذكرمرشد يونس كاظم462928

116إعدادية2القوش22314نينوىذكراياد خدر الياس546270

117إعدادية2القوش22314نينوىذكردلمان فخري حمد450168

118إعدادية2القوش22314نينوىذكربرزان علي محمد465539

119إعدادية2القوش22314نينوىذكرطالل محمود صالح251820

120إعدادية2القوش22314نينوىذكرعلي محمد بالل450161

121إعدادية2القوش22314نينوىذكرفالح حيدر جندي251912

122إعدادية2القوش22314نينوىذكرايمن خليل برو547295

123إعدادية2القوش22314نينوىذكرعبدالقادر عواد محمد462952

124إعدادية2القوش22314نينوىذكركرم الباري يونس محمد463154

ي درويش531363 ي صير 125إعدادية2القوش22314نينوىذكرخير

ي450202 126إعدادية2القوش22314نينوىذكرطالب صالح حاجر

127إعدادية2القوش22314نينوىذكرمحمد خالد محمد547302

128إعدادية2القوش22314نينوىذكراياد خلف صاهود463127

129إعدادية2القوش22314نينوىذكرعلي يونس كاظم463182

عبو450087 130إعدادية2القوش22314نينوىذكرالوك خدر بير

131إعدادية2القوش22314نينوىذكرايمن احمد سالم463114

ى طه462959 132إعدادية2القوش22314نينوىذكربشير ياسير

133إعدادية2القوش22314نينوىذكردحام ابراهيم الياس547277

134إعدادية2القوش22314نينوىذكراحمد محمد جرمل462967

135إعدادية2القوش22314نينوىذكرناهد خليل حمد450084

ي حكيم462943 ى ححر 136إعدادية2القوش22314نينوىذكرحسير

1بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىنهلة عبدي سلو465501

2دبلوم2القوش22314نينوىأننىمنى حسن درويش522357

3دبلوم2القوش22314نينوىأننىابتسام حسن درويش522362

4دبلوم2القوش22314نينوىأننىحزنة سليمان جبو463280

5دبلوم2القوش22314نينوىأننىعامرة قادر الياس465520

 نعمان علي547292
ى 6إعدادية2القوش22314نينوىأننىدلفير

1بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىعيىسر غانم خرتو251934

2بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىالوين جايد شمو450137

3بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىجنان جاسم عبدي251926

4بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىحنان جمال بيبو465510



5بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىبسمة عبدالمجيد سلو540195

ي251868 يفان سليمان ححر 6بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىشير

7بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىحنان جندي خضى251891

8بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىزيان الياس خليل251921

ي سليمان450217 ي  هان صير 9بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىشير

10بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىعيدي سليمان اسماعيل251932

11بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىرحمة يونس محمود251886

ى سامو251889 12بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىخالده تحسير

ى عصمان251867 13بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىنجوى امير

14بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىوسن صدام محمد251869

15بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىهدى مهدي جاسم251935

ي عبدال465508 16بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىرويده صير

17بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىهناء مراد عبدهللا251883

ي463333 ي ححر 18بكالوريوس2القوش22314نينوىأننىدالل صير

ى546261 19دبلوم2القوش22314نينوىأننىفيانة حميد حسير

20دبلوم2القوش22314نينوىأننىقاهرة جندي مدور465513

21دبلوم2القوش22314نينوىأننىديانا سليمان بيبو547279

22دبلوم2القوش22314نينوىأننىشهناز جالل سليمان251878

23دبلوم2القوش22314نينوىأننىالهام خدر عبدهللا251930

24دبلوم2القوش22314نينوىأننىناريمان جندي مدور463291

سورين خدر علي463350
25دبلوم2القوش22314نينوىأننى

26دبلوم2القوش22314نينوىأننىبيداء الياس خليل251928

نجوى عادل علي450173
27دبلوم2القوش22314نينوىأننى

28دبلوم2القوش22314نينوىأننىنيدار داود مراد251865

29دبلوم2القوش22314نينوىأننىشهرستان سليمان مرشو251938

30دبلوم2القوش22314نينوىأننىلندا نشوان عيدو251874

31دبلوم2القوش22314نينوىأننىنهاد مرزا خليل251924

32دبلوم2القوش22314نينوىأننىدلير شمو خديده251936

ي531404 33إعدادية2القوش22314نينوىأننىهناء حيدر حاجر

ي450188 34إعدادية2القوش22314نينوىأننىكافية حيدر حاجر

طولي حسن درويش531369
35إعدادية2القوش22314نينوىأننى

36إعدادية2القوش22314نينوىأننىخانم عبدالقادر سلو547285

ف علي450194
نا شر 37إعدادية2القوش22314نينوىأننىمير

38إعدادية2القوش22314نينوىأننىناريمان مدور سلو465512

ي251893 39إعدادية2القوش22314نينوىأننىريناس حيدر حاجر

40إعدادية2القوش22314نينوىأننىكاسندرة حسن سلو537926

41إعدادية2القوش22314نينوىأننىجنان جندي خضى251916

42إعدادية2القوش22314نينوىأننىميادة رشيد بىسي مشكو547291

43إعدادية2القوش22314نينوىأننىكلستان بركات حسن450179

44إعدادية2القوش22314نينوىأننىفوزية بدل عرب546259

45إعدادية2القوش22314نينوىأننىوسن خدر عبدهللا450079

46إعدادية2القوش22314نينوىأننىوعدهللا محمد خليل251911

ف علي546266
47إعدادية2القوش22314نينوىأننىرونزا شر

48إعدادية2القوش22314نينوىأننىسلوى سليمان خضى463322

49إعدادية2القوش22314نينوىأننىغزال ملحم الياس546250

ي عبدال546257 50إعدادية2القوش22314نينوىأننىاشنيمان صير

ي450171 51إعدادية2القوش22314نينوىأننىازهار صالح حاجر

ى547290 52إعدادية2القوش22314نينوىأننىروزين ندير حسير

53إعدادية2القوش22314نينوىأننىساهره شكر قارو531367

54إعدادية2القوش22314نينوىأننىسناء مراد عبدهللا547289



ى546263 55إعدادية2القوش22314نينوىأننىسناء حميد حسير

ي الياس547287 56إعدادية2القوش22314نينوىأننىهناء خير

57إعدادية2القوش22314نينوىأننىفائزة عادل بسان251917

58إعدادية2القوش22314نينوىأننىزينب مهدي جاسم547293

ى463356 59إعدادية2القوش22314نينوىأننىروعه طه حسير

60إعدادية2القوش22314نينوىأننىناريمان غانم شمو547286

61إعدادية2القوش22314نينوىأننىزوزان قاسم خلف522367

62إعدادية2القوش22314نينوىأننىفادية جالل جاسم251914

ي بيبو546247 63إعدادية2القوش22314نينوىأننىبروين ححر

ي450190 ى نعمت حاجر 64إعدادية2القوش22314نينوىأننىجاكلير

65إعدادية2القوش22314نينوىأننىافراح فخري حمد450185

66إعدادية2القوش22314نينوىأننىندى مرزا خليل540649

67إعدادية2القوش22314نينوىأننىحنان مهدي جاسم547288

68إعدادية2القوش22314نينوىأننىهيام فتاح الياس465516

باكستان علي محمد465506
69إعدادية2القوش22314نينوىأننى

70إعدادية2القوش22314نينوىأننىازهار عبدالقادر سلو465503

1ماجستير2وانة22315نينوىذكرابوبكر عبدهللا خلف401168

2ماجستير2وانة22315نينوىذكرحسن عبدالجبار سعيد401038

3بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرموفق حميد محمود555498

ي523408 4بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرجمعة عبدالهادي حاجر

5بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد علي احمد401158

6بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعادل ذنون خلف401061

7بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرحكمت محمد رشيد308861

8بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرصفوان صالح مشعل308827

9بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد علي ملحم401122

10بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراكرم عباس عبدالرحمن449629

11بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعبدالرزاق حسن ملحم401078

12بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرضياء رسول عبدالجبار523472

13بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمناف محمدصالح عبدالكريم308824

14بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرزيد حيدر عبدالجبار308857

15بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرامجد علي حمادي308846

16بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرياش حيدر عبدالجبار499841

17بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرقضي ذنون خلف401070

18بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرسيف سعدهللا صديق400963

19بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرحمزة يونس صالح401088

20بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعامر احمد حميد308811

21بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرقيس الياس خضى523509

22بكالوريوس2وانة22315نينوىذكربارزان سعدون علي523462

23بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد مؤيد محمود308828

24بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمعن عبدالمجيد صالح308809

ى308883 25بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرخالد بشير حسير

26بكالوريوس2وانة22315نينوىذكروسام عبدالسالم ابراهيم401111

27بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد عبدالستار سعيد400992

28بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد خضى هاشم308869

29بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرقيس سعدون علي523445

30بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحسن مال هللا يونس308848

31بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرريان يونس حمادي308865

32بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرتيسير عبدالجبار سعيد401050

33بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعمر طعمة معيوف523405

34بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد رمزي علي449711



35بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد علي محمد308845

36بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرذنون عبدالرزاق ذنون449675

37بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعمر محسن حسن308872

38بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد عبدالرحمن حمادي523528

39بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد عبدالستار سعيد400977

40بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرشهد حازم محمد308839

41بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمصعب خالد الياس401019

42بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرناض اسماعيل احمد308831

43دبلوم2وانة22315نينوىذكرغسان عبداالله موس541282

44دبلوم2وانة22315نينوىذكرعلي احمد علي308823

45دبلوم2وانة22315نينوىذكرارشد صالح موس540135

46دبلوم2وانة22315نينوىذكرعبدالحي ابراهيم احمد504177

47دبلوم2وانة22315نينوىذكراحمد عبدهللا يوسف308814

48دبلوم2وانة22315نينوىذكربشار صباح عبدال308820

49دبلوم2وانة22315نينوىذكرحميد نذير حسن401133

50دبلوم2وانة22315نينوىذكرعالء زعالن حسن498402

51دبلوم2وانة22315نينوىذكرمحمود محمد هاشم546326

52إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمود سليمان عباس401102

53إعدادية2وانة22315نينوىذكروليد خالد رشيد523424

54إعدادية2وانة22315نينوىذكرعماد عدنان بكر401184

55إعدادية2وانة22315نينوىذكرخضير احمد سعيد449611

ى538457 ى امير 56إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد حسير

57إعدادية2وانة22315نينوىذكرسعيد عزام محمد555598

58إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدالمنعم علي صابر495388

59إعدادية2وانة22315نينوىذكرموفق محمود اسماعيل449619

60إعدادية2وانة22315نينوىذكرعالء علي طه308853

1بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد رمزي علي308725

2بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد عزيز احمد308675

3بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرامجد حسن يونس308770

4بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمازن حسن محمود555610

5بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد سالم صالح308826

6بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمود خليل علي308736

7بكالوريوس2وانة22315نينوىذكربشار محمد هاشم308784

8بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراسعد نوري موس308655

9بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرذاكر حسن حمادي308715

10بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد اسماعيل احمد308665

11بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمود جمعة محمود457194

12بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمعن نضالدين جاسم457316

13بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد محمد خلف457377

14بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعامر محمدطاهر محمود308658

15بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمصطفى فتحي حسن308711

16بكالوريوس2وانة22315نينوىذكروسام سعدهللا صديق457420

17بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرفائز نوري موس308771

18بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرخالد حميد صالح308671

19بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعدنان عبدالحي ابراهيم308704

20بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرليث احمد خلف449632

21بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرذيبان عبدالرزاق جاسم457395

22بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمنهل عبدالرزاق جاسم484256

23بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد فاضل محمود308668

24بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرابراهيم محمد رجب308728



 علي449718
ى 25بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعلي محمدامير

26بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد ابراهيم عبدهللا523599

27بكالوريوس2وانة22315نينوىذكررياض احمد ابراهيم457500

28بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد اسماعيل احمد308679

29بكالوريوس2وانة22315نينوىذكروضاح خالد علي457493

30بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرجاسم نضالدين جاسم484242

31بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرصالح عزيز احمد457283

32بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد سالم حمود308646

33بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعثمان عبدالرزاق محمود449723

34بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد عبدالرحيم احمد457481

 علي308672
ى 35بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرزيد محمدامير

36بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد عبدهللا داؤد308644

37بكالوريوس2وانة22315نينوىذكريونس عبدهللا وهب308621

38بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرصالح حمزة صالح308699

39بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمناف فتحي حسن308635

40بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرحسن سالم حميد308742

41بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرخالد سليمان بكر308628

42بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرحمد خليل حمد523643

43بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد محمد يوسف308739

44بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعلي صالح عبدهللا449726

45بكالوريوس2وانة22315نينوىذكريحنر قاسم عبدالرزاق308651

46بكالوريوس2وانة22315نينوىذكريونس محمود رماوي308619

47بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد عمر ابراهيم308614

48بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرايمن حسن يونس523660

49بكالوريوس2وانة22315نينوىذكربسام محمد ابراهيم457294

50بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعلي خالد علي457242

51بكالوريوس2وانة22315نينوىذكراحمد صالح مشعل308682

52بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرايمن نجم الدين الياس308789

ى نوفل عبدالقادر308741 53بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمعي 

54بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعبدالجبار رسول عبدالجبار457245

55بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد نايف عبدالقادر308640

56بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعالء عبدالرزاق سعيد308780

57بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرسعد مصلح علي308684

58بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرحسن هادي عبيد267743

59بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمهلب خالد الياس457288

 علي308743
ى 60بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعلي عبدالحسير

61بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرشهاب اسماعيل وهب308666

62بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرخليل عبدالواحد خليل449679

63بكالوريوس2وانة22315نينوىذكريونس عبدهللا يونس457268

64بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرهاشم عبدالرزاق محمود546313

65بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرفرحان محمود فتحي308706

ى عبدالرزاق سعيد449634 66بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرحسير

67بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمحمد محسن حيدر457470

ى صالح عبدهللا449715 68بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرحسير

69دبلوم2وانة22315نينوىذكرمحمد عبدالهادي عبدالقادر308693

70دبلوم2وانة22315نينوىذكرايش نوري موس308686

71دبلوم2وانة22315نينوىذكرمحمود يعرب رشيد308708

72دبلوم2وانة22315نينوىذكرمحمود احمد اخضير308642

73دبلوم2وانة22315نينوىذكرعدنان مسعود صديق523588

74دبلوم2وانة22315نينوىذكراحمد عبدالرزاق جاسم484255



75دبلوم2وانة22315نينوىذكرزيد عاضي علي457277

76دبلوم2وانة22315نينوىذكرعماد خضى احمد457206

77دبلوم2وانة22315نينوىذكرعمر احمد علي308813

78دبلوم2وانة22315نينوىذكرمحمد سطام طه449657

79دبلوم2وانة22315نينوىذكرعمران محمد رجب308726

80دبلوم2وانة22315نينوىذكرعلي هاشم محمود308773

81دبلوم2وانة22315نينوىذكراسامة قاسم مصطفى308818

82دبلوم2وانة22315نينوىذكرعلي محمد عبدالرزاق308661

83دبلوم2وانة22315نينوىذكربدر عبدالعزيز علي308777

84دبلوم2وانة22315نينوىذكرسليمان احمد ابراهيم308695

85دبلوم2وانة22315نينوىذكراوس محمدشيت مصطفى308678

86إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد عمر ابراهيم308740

87إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد محمود خضير308662

88إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد اسماعيل ذنون308657

89إعدادية2وانة22315نينوىذكراركان حسن عباس308721

90إعدادية2وانة22315نينوىذكرفؤاد فتحي محمد555605

91إعدادية2وانة22315نينوىذكروليد خالد ابراهيم546298

ى546334 92إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد محمود حسير

 شعالن علي308673
93إعدادية2وانة22315نينوىذكرمصطفى

94إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبيدة يعرب رشيد449705

95إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد حمزة صالح546292

96إعدادية2وانة22315نينوىذكرفارس محمد رجب546316

ي546290
 علي تف 

ى 97إعدادية2وانة22315نينوىذكرحسير

يف308754 98إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد فتحي شر

99إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد مهدي صالح308654

100إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد نزار خالد308689

101إعدادية2وانة22315نينوىذكرعلي محمود فتحي308746

102إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدهللا سالم عبدهللا308804

103إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد محمود احمد457413

104إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد علي محمد449664

105إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدهللا ذنون محمد308653

106إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد محمدعلي اسماعيل504035

107إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمود موفق محمود543022

108إعدادية2وانة22315نينوىذكربالل سعدهللا محمد308677

ى484246 109إعدادية2وانة22315نينوىذكرحسن بشير حسير

110إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد محمود علي457486

111إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد مساعد احمد457221

112إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدهللا محمود احمد457407

113إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد ابراهيم يونس308687

ى546304 114إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد حميد حسير

115إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد عبدهللا محمد308829

116إعدادية2وانة22315نينوىذكرجمال علي حمادي546286

117إعدادية2وانة22315نينوىذكرصقر نضالدين جاسم495048

118إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد حازم حمادي308750

119إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد عبدالعزيز محمد546295

120إعدادية2وانة22315نينوىذكرعدنان عاضي علي523543

121إعدادية2وانة22315نينوىذكرسمير سعدهللا ذنون500185

122إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد احمد حسن500289

123إعدادية2وانة22315نينوىذكرمهند محمددخيل يوسف449605

124إعدادية2وانة22315نينوىذكرعلي غسان حازم308713



125إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد ياش عزام494895

 علي308810
ى 126إعدادية2وانة22315نينوىذكرايمن حسير

127إعدادية2وانة22315نينوىذكرزيد عبدالمجيد صالح449692

128إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدالقادر نوفل عبدالقادر546311

129إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد احمد عبد546318

ى308738 130إعدادية2وانة22315نينوىذكرمصعب محمد حسير

131إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد احمد يونس449670

132إعدادية2وانة22315نينوىذكرمصطفى حامد عبدهللا308795

133إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد مهدي صالح449656

134إعدادية2وانة22315نينوىذكرهاشم مازن هاشم308618

135إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدهللا خالد علي494902

ى308752 136إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد احمد حسير

137إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد موفق محمود543021

138إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد نجم الدين الياس308626

139إعدادية2وانة22315نينوىذكرفؤاد جمال يونس531327

140إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدهللا حامد عبدهللا308791

141إعدادية2وانة22315نينوىذكراسعد نوفل عبدالقادر308691

142إعدادية2وانة22315نينوىذكرخالد عبد جاسم449707

143إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد عبدالرزاق سعيد546289

144إعدادية2وانة22315نينوىذكرفراس ابراهيم عبدهللا308731

145إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد احمد خضى308648

146إعدادية2وانة22315نينوىذكرمصعب حميد نذير484254

ي عواد ابراهيم449671
147إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدالغنى

148إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد احمد علي449699

149إعدادية2وانة22315نينوىذكرابراهيم حازم محمدصالح449676

ي حسن546336
150إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد عبدالغنى

151إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد ابراهيم محمود449714

152إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد مساعد احمد482023

153إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمود حسن محمود308622

154إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد مهدي عباس308616

155إعدادية2وانة22315نينوىذكرمهند نافع عبدالقادر457329

ى308733 156إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد محمود حسير

157إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد نشوان وليد494931

158إعدادية2وانة22315نينوىذكرامير ابراهيم خليل449662

 علي308700
ى 159إعدادية2وانة22315نينوىذكرعمر محمدامير

160إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد نزار خالد457323

161إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد سالم محمد457388

162إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمود ذنون محمود449586

163إعدادية2وانة22315نينوىذكرمروان قاسم عبدهللا449660

164إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمود اسماعيل احمد546307

165إعدادية2وانة22315نينوىذكرذنون اسماعيل ذنون449720

166إعدادية2وانة22315نينوىذكرعدنان محمود طه501284

167إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد جالل احمد449725

168إعدادية2وانة22315نينوىذكرحارث ابراهيم طه308663

169إعدادية2وانة22315نينوىذكرخضير محمد خضير449609

170إعدادية2وانة22315نينوىذكرعلي يونس خضى543020

 محمود خضير308609
171إعدادية2وانة22315نينوىذكرمصطفى

ى482019 172إعدادية2وانة22315نينوىذكرابراهيم خليل حسير

173إعدادية2وانة22315نينوىذكرغسان محمد محمود457447

174إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد طه علي457466



175إعدادية2وانة22315نينوىذكريونس احمد عطو546310

176إعدادية2وانة22315نينوىذكرذوالفقار محسن حيدر484249

177إعدادية2وانة22315نينوىذكريوسف منهل صديق531325

178إعدادية2وانة22315نينوىذكرابراهيم خليل محمد449702

179إعدادية2وانة22315نينوىذكرياش اسماعيل ذنون308625

180إعدادية2وانة22315نينوىذكرحمزة جساب طه546284

181إعدادية2وانة22315نينوىذكرعاصم عبد علي308632

182إعدادية2وانة22315نينوىذكرعمار حسن ابراهيم523607

183إعدادية2وانة22315نينوىذكرعدنان محمد يونس523725

184إعدادية2وانة22315نينوىذكرضاري عبدالرزاق جاسم495041

185إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد خالد علي484244

186إعدادية2وانة22315نينوىذكرايمن محمد احمد457424

187إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد راكان عطو308629

188إعدادية2وانة22315نينوىذكرحاتم حميد خليل531320

189إعدادية2وانة22315نينوىذكريوسف جالل احمد308723

190إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد نجم الدين الياس546301

191إعدادية2وانة22315نينوىذكرعلي ذنون محمد449682

ى546306 192إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمد احمد حسير

193إعدادية2وانة22315نينوىذكرسمير سعيد خضى457310

194إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد منصور علي449659

195إعدادية2وانة22315نينوىذكرعبدالقادر يونس حسن546309

196إعدادية2وانة22315نينوىذكرفهد عبد علي308645

197إعدادية2وانة22315نينوىذكرزيدان نافع عبدالقادر449696

198إعدادية2وانة22315نينوىذكررمضان صالح محمد308656

199بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرعادل ابراهيم خليل457381

200بكالوريوس2وانة22315نينوىذكرمنهل صديق علي555600

201دبلوم2وانة22315نينوىذكردارا نورالدين رشيد308639

 علي308650
ى 202دبلوم2وانة22315نينوىذكرصدام حسير

203دبلوم2وانة22315نينوىذكرعامر عبدهللا داود308696

ي احمد طه457476
204دبلوم2وانة22315نينوىذكرعبدالغنى

205دبلوم2وانة22315نينوىذكرمحمود محمد احميد555609

206إعدادية2وانة22315نينوىذكرمحمود احمد محمود449686

207إعدادية2وانة22315نينوىذكراحمد خضير عبدهللا449689

انتصار احمد علي457099
1ماجستير2وانة22315نينوىأننى

2بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىنوال محمود محمد555558

3بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىمنار مؤيد محمود523559

4بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىاكرام عبدالجبار ذنون523468

5بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىهدى مسعود صديق523582

6بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىمها سعدهللا صديق457068

7بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىذكرى حسن حمادي479633

8بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىفادية عالءالدين عبدهللا308888

9دبلوم2وانة22315نينوىأننىسيماء سالم عبدهللا498344

10دبلوم2وانة22315نينوىأننىعبير محمود سليمان457076

11دبلوم2وانة22315نينوىأننىسارة سالم سلمان482118

12إعدادية2وانة22315نينوىأننىوفاء سعد عبدالكريم308881

شيالن احمد علي457085
13إعدادية2وانة22315نينوىأننى

1بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىسهير ابراهيم يونس308822

2بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىهيفاء خليل عبدالكريم308787

3بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرندى جالل احمد308875

4بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىفائزة احمد ابراهيم479592



5بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرجاء كمال احمد308836

رنا محمدعلي اسماعيل504048
6بكالوريوس2وانة22315نينوىأننى

7بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىافتكار خالد الياس479674

دنيا علي احمد308778
8بكالوريوس2وانة22315نينوىأننى

9بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىاالء موفق محمود449642

يفان عدنان احمد479718 10بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىبير

ى308821 11بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىنور عبدالمنعم ياسير

12بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىشيماء سالم حمود555500

13بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىافراح مسعود صديق523635

14بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىسكنة صالح حميد479725

15بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىسارة حمزة صالح449615

16بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىزينة حسن نايف449652

17بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىبيداء صالح محمود479581

18بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىبراء مهدي ابراهيم449617

19بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرغد بشير عساف308798

20بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىصابرين وعدهللا فاضل498608

ى308807 21بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرحمة عبدالمنعم ياسير

22بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىاسيل خليل حمد523730

23بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىغفران حسن عباس479689

24بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىدعاء هاشم محمود308863

25بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرؤى فاضل شيخو496474

26بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىمارينا اسحق بولص555628

27بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىنادية سعيد خضى536624

28بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىغيداء عباس سليمان308849

29بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىامنة جمال محمدرمزي555553

30بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىمنار خالد الياس479678

31بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىخولة عبدهللا احمد479701

32بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرانية احمد ابراهيم479658

ميانه علي ابراهيم530469
33بكالوريوس2وانة22315نينوىأننى

34بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىزينب نافع عبدالقادر449636

35بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىليل خليل عبدالكريم308797

ى308748 36بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىوسام محمد حسير

37بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىانوار صباح احمد308800

38بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىمالك نضالدين جاسم482098

39بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىبيداء جمعة احمد308855

40بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىعزبه صالح حميد308802

41بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىوسن صالح محمد308832

42بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرحمة كمال احمد308766

43بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىزمن سعدون عبدالرحمن308858

44بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرحاب عبدالواحد خليل308785

45بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىدالل حكمت محمود479665

46بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىهناء ثامر عبدالفتاح479638

47بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىمنال عبدالخالق جاسم502135

48بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىجواهر شهاب احمد308783

49بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىفريال احمد ابراهيم308769

50بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىشيماء جمعة احمد308854

51بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىشاب حسن محمود308843

ى308815 52بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىفوزية احمد حسير

53بكالوريوس2وانة22315نينوىأننىرياح عبدالواحد خليل308634

54دبلوم2وانة22315نينوىأننىغفراء هاشم محمود308859



55دبلوم2وانة22315نينوىأننىنور حازم حمادي308886

56دبلوم2وانة22315نينوىأننىهديل طه عبدالعزيز308837

57إعدادية2وانة22315نينوىأننىبداية خليل محمد482106

سناء حسن علي479682
58إعدادية2وانة22315نينوىأننى

59إعدادية2وانة22315نينوىأننىاشجان حمزة صالح546328

60إعدادية2وانة22315نينوىأننىسارة احمد ملحم449665

61إعدادية2وانة22315نينوىأننىحوراء عصمت صديق479694

62إعدادية2وانة22315نينوىأننىكوثر عبدالهادي عبدالقادر546322

63إعدادية2وانة22315نينوىأننىسلوى نوفل عبدالقادر308851

64إعدادية2وانة22315نينوىأننىزينة عبدالحميد اسماعيل479705

65إعدادية2وانة22315نينوىأننىمنى فالح غازي479712

66إعدادية2وانة22315نينوىأننىوسناء سعدهللا صديق482100

67إعدادية2وانة22315نينوىأننىمراجل عبدالرزاق جاسم479626

68إعدادية2وانة22315نينوىأننىكيكانة مقداد يونس449647

69إعدادية2وانة22315نينوىأننىرحمة سعدهللا صديق479641

سعدية احمد علي449641
70إعدادية2وانة22315نينوىأننى

71إعدادية2وانة22315نينوىأننىرنا جالل احمد449621

72إعدادية2وانة22315نينوىأننىهناء جمعة احمد449653

73إعدادية2وانة22315نينوىأننىميعاد محمود احمد479721

74إعدادية2وانة22315نينوىأننىرحمة صبحي عمر449645

75إعدادية2وانة22315نينوىأننىاالء سالم حميد546330

76إعدادية2وانة22315نينوىأننىغزالة عبدالقادر احمد479649

77إعدادية2وانة22315نينوىأننىنور ذنون حسون542327

78إعدادية2وانة22315نينوىأننىمروة قاهر مجيد536652

مروة رمزي علي308895
79إعدادية2وانة22315نينوىأننى

80إعدادية2وانة22315نينوىأننىايمان صالح عبدهللا449651

ى سليمان308794 81إعدادية2وانة22315نينوىأننىرحاب شاهير

82إعدادية2وانة22315نينوىأننىوسن صدام احمد479698

83إعدادية2وانة22315نينوىأننىاية عبدالواحد خليل546323

ى شهاب احمد308819 84إعدادية2وانة22315نينوىأننىحنير

85إعدادية2وانة22315نينوىأننىرانيا كمال احمد308834

86إعدادية2وانة22315نينوىأننىصافية محمد ملحم449622

87إعدادية2وانة22315نينوىأننىاية فارس غانم546320

88إعدادية2وانة22315نينوىأننىبيداء سعدهللا ذنون546333

صفاء احمد علي308775
89إعدادية2وانة22315نينوىأننى

90إعدادية2وانة22315نينوىأننىعائشة جميل محمد540847

ى ادريس موس449620 91إعدادية2وانة22315نينوىأننىدلفير

ى خليل محمد504073 92إعدادية2وانة22315نينوىأننىامير

93إعدادية2وانة22315نينوىأننىسارة عبدالخالق احمد449613

94دبلوم2وانة22315نينوىأننىازهار مؤيد محمود555603

1دكتوراه2الرشيدية72316نينوىذكروليد خالد شحاذة287495

ى287432 ى محمد حسير 2ماجستير2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

3بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكريونس خضى احمد513024

4بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرجعفر محمدسعيد مسيب480110

5بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكريوسف حلىمي عسكر480155

ي480115
ى نف  6بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعصام حسير

ى287467 7بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمؤيد محمد حسير

ي287475
 
ى ساق 8بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حسير

9بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكررضا هادي احمد287422

ى فاضل عباس287503 10بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسير



ى محمد534619 11بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالقادر حسير

12بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعمار عبدالرحيم احمد513001

13بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسن جابر حبش480114

14بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعبدهللا فاضل عباس480101

ي480160
ى نف  15بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد حسير

ي عباس287439
16بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعالء عبدالغنى

17بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي عبدالجمال مهدي287484

ى خضى480099 18بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد حسير

19بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد خضى عاشور287297

20بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرفارس عباس محمدنوري287456

21بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرغانم حيدر شيت480089

ى خضى480145 22بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرصدام حسير

23بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي عزرائيل سليمان287454

24بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد حازم عباس480108

25بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرشيت حيدر شيت480092

ى480151 26بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي رمضان حسير

 علي صالح287317
ى 27بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

28بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي عبداالمير عباس512990

29بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد احمد علي287434

30بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراسماعيل سالم عادل287499

31بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد حازم عباس480103

ف287464 32بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي قاسم اشر

33بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي فالح طه480088

ى287473 ى عزيز حسير 34بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

35بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرهشام علي محمود287450

36بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد عادل اسماعيل513050

37بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي فاضل عباس287470

38بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي محمد حسن287446

39بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرفؤاد سالم قاسم480166

ي احمد287324
40بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعباس محمدتف 

41بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرثائر خضى محمود480125

ى287427 ى حمدي حسير 42بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

ى محمد556438 43دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالرزاق امير

44دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد عطاهللا عويد534612

45دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكراحمد ترف احمد287486

46دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعقيل حيدر شيت480097

47دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعباس سالم علي480149

48دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرجعفر محمد علي سلطان287477

49دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمسلم حيدر شيت287443

50دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرفيصل عباس حبش480081

51دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرناظم طارق حسن480094

ي عباس287421
52دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرنزار عبدالغنى

53دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد اسماعيل خليل287444

54دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكراحمد عبدالرحيم احمد287424

55دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكراحمد نورالدين محمد287461

56دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد خضى عباس287489

ي480157
57دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرهشام حسن نف 

58دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرهاشم الياس خضى480118

59دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد حيدر قلندر287506

ى513042 60دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمهند عبدالحكيم حسير



ى سالم قاسم480163 61دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

62دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعلي عبد مناف حسن551780

63دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبدهللا طه عباس287453

64دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرقاسم محمد عباس287458

ى287451 65دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحازم شاهوار حسير

66دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالعزيز سعدهللا جعفر287452

67دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرغزوان محمود صالح556229

68دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرنيازي مصطفى جارهللا287429

69دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرسلمان الياس محمد287442

70دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكررمزي حيدر كاظم287426

ى287437 71دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حيدر حسير

72دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعماد ذنون حميد480111

73دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد رمضان مصطفى287699

74دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعلي اكير ابراهيم مسلم480141

75دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكراسامة محمد ذنون287448

76دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد احمد عبدهللا481545

77إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرنورالدين محمد حسن287479

78إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعماد داود يعقوب287498

ى540740 79إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرجاسم محمد حسير

80إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرتوفيق محمدغالب مصطفى287430

81إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسن الياس خضى287440

82إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرقاسم محمد قاسم481533

1دبلوم عالي2الرشيدية72316نينوىذكراحمد الياس خضى287337

2بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرسامان علي جابر503750

3بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد عباس حسن287707

4بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمهند ابراهيم مصطفى479875

5بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعسكر جعفر عسكر479993

6بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرجاسم محمدعلي عباس480003

7بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي محمدسعيد علي287720

8بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد عدنان محمد479948

9بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرنكتل ادريس محمدطاهر287306

ى خضى287662 10بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حسير

ى مصطفى عباس479980 11بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

12بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرطه فالح طه287326

ى479845 13بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسن محمد حسير

14بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد جمعة محمد546360

15بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد اكرم حسن287724

ى عبدالخلق556430 16بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حسير

17بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد جعفر يونس479854

18بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرياش حسن مرعي287607

19بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد فيصل عباس479960

20بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكررضوان عبدالواحد كاظم287606

ى الياس287423 21بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرالياس حسير

22بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرسلمان محمد سلمان287290

ي287352
 
ى محمد ساق 23بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

24بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعمر عبدالرحيم حسن479955

25بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرياش محمد شيت287723

26بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالكريم ابراهيم قاسم287694

ف287234 ف قاسم اشر 27بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراشر

 محمد علي287293
ى 28بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسير



29بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرصالح عدنان محمد479946

30بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسن احمد حميد546594

31بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسن محمد سلمان287665

32بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكروحيد علي كاظم287687

الدين287265 33بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعباس فاضل خير

34بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرياش عباس محمود287376

35بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعالء محمد محمود287617

36بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرفاتن صابر يونس468568

37بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد يونس كاظم287404

38بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراسامة علي جابر287257

39بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسن عبدالرحيم حسن479958

40بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرجاسم محمد عبدالرحيم287610

41بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمنير ابراهيم خليل287548

ى480010 42بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرساهر رمضان حسير

43بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالعزيز صالح محمدعلي287689

44بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمهدي كريم محمد287431

ى287652 45بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي بهجت حسير

46بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد قيس قنير287241

47بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرصالح سالم جابر287658

48بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد احمد علي287639

ى287309 49بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرنوزد عبدهللا حسير

50بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي فارس رضا287319

51بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكركرار ادريس سيفاهلل287341

 محمد علي479739
ى 52بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

53بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكريوسف مصطفى عباس287500

54بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعقيل محمدزكي عبدهللا287683

55بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكردلشاد خليل ابراهيم287358

56بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكريوسف بديع محمود481586

57بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرهشام غانم يونس556458

58بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد خضى عاشور287680

59بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعباس عبدالواحد يونس480058

60بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعباس نورالدين محمد287276

61بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي احمد علي287288

الدين امير479932 62بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعقيل خير

63بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد رضا عباس480007

ي479950
ى نف  64بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعبدهللا حسير

65بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمروان صالح احمد479944

ى الياس287717 66بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكررائد حسير

67بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعماد صالح فاضل287322

68بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرحسن عباس حسن287684

ى عبوش287278 69بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حسير

70بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالمجيد يونس حميد287300

71بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعصام احمد حميد479982

72بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرهشام شهاب احمد480023

73بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرازهر محمد احمد287485

ى اخضير287663 74بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرزياد حسير

75بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرقاسم سالم قاسم479983

الدين عزرائيل479976 76بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد خير

77بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراوزال عبدالرحيم حسن513141

الدين287281 78بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعبدهللا فاضل خير



79بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرايمن يوسف خليل287407

80بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرمجتنر غائب جعفر287428

81بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعل اكير حسن عباس287734

ي هاشم537144
82بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرفيصل عبدالغنى

83بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرطاهر خليل عيىس479965

84بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد عباس رمضان287714

85بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكركرار حسن علي287314

86بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرغانم معروف غانم480019

87بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكراحمد طه عباس287264

88دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرايمن محمد خليل481551

ى عبدهللا479731 89دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبداالله حسير

90دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرماهر محسن حبش480020

91دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعلي سالم قاسم287370

92دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرغائب محمد عبد287380

ى287391 93دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرسمير يحنر حسير

94دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرسيف الدين حازم غانم513135

ى اكرم قاسم287411 95دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

ائيل287544 96دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكراكرم ميكائيل جير

97دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكراحمد بشار حامد287291

الدين287267 98دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحسن عبدالمطلب خير

ي مختار479995
99دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكركاظم عونى

100دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد ابراهيم حبيب287343

101دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرطالب جاسم علي287695

102دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرماهر جمعه رضا287275

ى غازي عريان287368 103دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

104دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكراركان حمزه قاسم287366

105دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرصفا محفوظ فخري468564

ى فيصل عباس287261 106دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

107دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكراحمد قاسم عباس287433

108دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرشمد معروف غانم287344

109دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكريشار محمد علي479935

ي كاظم287258
110دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعاصم علي نف 

111دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبداالئمة طه عباس479732

ى287697 112دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد عزيز حسير

ي نوح479734
ى غنى 113دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

114دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكريحنر نورالدين محمد287738

115دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرياش عبدالرحيم احمد556453

116دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرايمن جاسم علي493568

117دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرباقر حسن عباس287703

118دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرماهر مهدي طاهر287646

119دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعثمان عبدالرحيم حسن513149

ضا287385 120دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالغفور طه علير

ى287312 121دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعالء مالك حسير

122دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحيدر رضا عباس287387

123دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعالء محمد عطاهللا534872

124دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرابراهيم صالح خليل513153

ى287685 125دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرشكر عبدالمحسن حسير

126دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعلي ابراهيم اسماعيل287636

127دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد فاضل رمضان551784

128دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكربشار خضى ابراهيم479999



ى مصطفى287729 129دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكريونس حسير

130دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبدهللا الياس خضى287718

ى خضى287524 131دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمراد ياسير

132دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرراكان علي قاسم287634

ى287519 133دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكروحيد علي ياسير

134دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالرسول خليل عيىس287645

135دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرابراهيم خليل كاظم287302

136دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحيدر محمدعلي خضى287328

137دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرعبدهللا نشوان غانم287600

138دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرابراهيم عبدالهادي محمد287280

139دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرنوزت محمود محمد479975

140إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكراياد حازم محمد481591

141إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرابراهيم سالم يونس546350

ي محمد غالب287425
142إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي راضى

143إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرموس محمدصالح ابراهيم468547

144إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكراحمد محمد صالح481548

145إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكررضا فاضل علي287315

146إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرقاسم يونس صالح546347

147إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعباس موفق حسن546589

148إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرقاسم طه علي رضا287310

149إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكربشار جعفر رضا287389

ى287330 150إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعقيل احمد حسير

151إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعبيدة اسامة محمد287691

152إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعباس مؤيد حمزة546590

153إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرماهر ناظم جميل480014

154إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكراسامة محمدزكي عبدهللا546355

155إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكريوسف عادل اسماعيل538544

156إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرخطاب احمد صالح287409

157إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعبداالله عليهادي عبدهللا287445

158إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد ياش حلىمي484177

159إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي سعيد محمدعلي287496

160إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرصالح هاشم محمد481635

ى287347 161إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد حمدي حسير

162إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد فارس رضا481572

163إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمود نوري محمد481556

164إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي محمدصالح محمدنوري551777

165إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعباس فاضل عباس481598

166إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حسن كاظم287379

ى الياس494390 167إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرولدان حسير

ى526117 168إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعمر فهىمي حسير

169إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحيدر كاظم رضا287318

170إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد صابر يونس287541

171إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرسبهان وهب خضى556447

ف محمد احمد546353 172إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكراشر

173إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالقادر ناظم اسماعيل287399

يف287656 ى سليمان شر 174إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

175إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمجتنر رضا هادي287313

176إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرفارس احسان محمد287678

177إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكررضا كاظم رضا287316

178إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمنار محسن حبش541202



179إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرريان محمد عبدهللا287736

180إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعبدهللا احمد خضى287323

ائيل287711 181إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكراحمد محمود جير

182إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعقيل جعفر رضا287642

 سعدي محمد علي524718
ى 183إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

184إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمصطفى محمد طه468549

185إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكريوسف كامل محسن481646

186إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرايمن عبداالله خليل287236

ى موس عباس287716 187إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

188إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرصالح احسان محمد287672

ى خليل محمد287271 189إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

ى محمود546363 190إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعبداالله حسير

191إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي مهدي علي287491

192إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد كريم محسن287721

193إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكريوسف سالم احمد481565

الدين محمود287615 194إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمهند خير

195إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمهدي نبيل يوسف484176

196إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد خليل كاظم287417

197إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد صادق قاسم عباس287488

198إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرشعالن محمود صالح481611

199إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحيدر هاشم جرجيس287732

200إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد غانم محمد287514

201إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد عبدهللا احمد287521

202إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمدالمهدي حسن علي287435

203إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسن سالم قاسم481581

204إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعالء حازم محمود287362

205إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعالء زينل جارهللا287331

ى481577 206إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد عبدالحكيم حسير

207إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحيدر هاشم الياس287340

ى جبل اطفيل287649 208إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرياسير

ي287705
209إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكريونس حازم تف 

ى481601 210إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمنتظر ابراهيم حسير

 علي كاظم287733
ى 211إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

ى الياس287252 212إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرالياس حسير

213إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالكريم حسن عبد مناف287494

214إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعباس محمد سالم287272

215إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرشهاب احمد خضى287307

216إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمهدي عبداالمير محي الدين287394

217إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرفاضل عباس محمود287373

218إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعباس فارس مصطفى287630

ى هاشم عبدالصاحب287671 219إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

220إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسن جاسم محمد287397

221إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد طه علي رضا287308

222إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرسجاد مهدي طاهر481616

223إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرنجم وعدهللا نجم287395

224إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحيدر علي محمدصالح287348

225إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحسن احمد حازم287664

226إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمود خالد شحاذة287655

ى287334 ى احمد حسير 227إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

228إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمهدي حسن كاظم287304



ى287504 229إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكررضا محمد حسير

230إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرشاج حازم غانم538536

ى287299 231إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرفراس عبدالرزاق امير

232إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكراحمد محمدعلي فاضل287661

233إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرسعدي حازم كاظم287644

234إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكريونس خالد شحاذة287651

235إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد عاصم غانم538528

ف287231 ى قاسم اشر 236إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

237إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعبدالجبار جمعة رضا287369

الدين481623 238إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمود خزعل خير

239إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمود عماد خضى526115

240إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرغدير حيدر رضا287336

241إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد معروف غانم287360

ي نوح554200
242إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعمار غنى

243إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرخليل عبداالله خليل287669

244إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرشمد خليل كاظم287415

245إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكركمال خضى محمود287612

246إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي غازي عريان287511

247إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد مهدي طاهر287311

248إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرذوالفقار محمد محمود287660

249إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكراسماعيل يونس خضى513129

ى قاسم ابراهيم481631 250إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

251إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد هاشم الياس287333

252إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي خلف عباس481595

ى484182 253إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكريونس محمد حسير

254إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد صالح محمود287517

255إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرسعد عصمت محمود468546

ي جاسم محمد287701
256إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرهانى

257إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمود نعمة يحنر287230

ى287255 258إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرسعد بهجت حسير

259إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكراحمد خالد اسعد287260

ى ناظم اسماعيل287401 260إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

261إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكررضا فارس رضا287670

262إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكريوسف زينل محرم481589

263إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرجاسم محمد جمعة287392

264إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعباس عبداالمير عباس287730

265إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد نبيل يوسف395309

266إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرجرجيس محمد جرجيس287282

267إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكركرار عادل محمد481640

268إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرزين العابدين صادق حبيب287228

269إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرغانم محمد طه538535

270إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرامير عادل اسماعيل538537

271إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي صالح احمد287490

الدين287226 ى خير 272إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حسير

273إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحاتم كاظم يحنر287674

274إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حسن عبدهللا540196

ى عبدالخالق287710 275إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرزيد حسير

276إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمهدي محمد علي479724

277إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرارشد خلف ولي287284

278إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد عبدالرحيم حسن546591



 علي556462
ى  حسير

279إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمصطفى

280إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسن فارس عبداالله287628

 علي287726
ى 281إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلي حسير

282بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعمار ذنون حميد556450

283بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرعرفات محمد احمد287239

ى287681 284بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىذكرفيصل علي حسير

285دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد يوسف يحنر537771

286دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرصالح يونس صالح287420

287دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمحسن هادي احمد287274

288دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرطاهر جابر علي287277

289دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرنكتل محمد حامد287356

290دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرمصطفى رمضان مصطفى287383

ى يوسف عباس287285 291دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

292دبلوم2الرشيدية72316نينوىذكرجميل محمد قاسم287266

293إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمود عطاهللا سعيد287539

294إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمصطفى سعدهللا عبد479953

295إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرهاشم علي اصغر عباس287438

 علي صالح287666
ى 296إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرتحسير

ى287295 297إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرمحمد علي حسير

ى عبدالخالق عبدهللا556433 298إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحسير

ي علي479964
299إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرحازم تف 

300إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعادل محمد حسن500696

301إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكرعلياصغر رضا كاظم287247

302إعدادية2الرشيدية72316نينوىذكربشار احمد قاسم287289

1دبلوم عالي2الرشيدية72316نينوىأننىغادة ناطق بدر287449

2دبلوم عالي2الرشيدية72316نينوىأننىفضيلة محمد مجدل480087

3بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىهيفاء احمد محمد513103

ى حميد287447 ه ياسير 4بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىسمير

5بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىرنا عبدالحميد ابراهيم287414

6بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىرغد سالم حسن287492

 ولي287418
7بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىاقبال خضى

ى عبدالخالق556427 8بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمة حسير

9بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىاسيا يونس جعفر498649

10بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىجوليا اكرم حسن480084

11بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىزهور ابراهيم خليل287408

ى خضى287405 12بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىناريمان حسير

13بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىندى قاسم عباس287410

سناء سلطان علي287412
14دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننى

15دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىنريمان عادل محمد287398

16دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىسوزان عادل محمد287416

17دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىامل شهاب احمد468551

18دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىزينب سالم رجب287400

19إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىامل سالم قاسم480080

20إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىهدى جعفر محمدسعيد546587

21إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىماجدة احمد بكدش287419

1ماجستير2الرشيدية72316نينوىأننىسحر طاهر فاضل546376

هاجر مهدي علي287587
2بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننى

شناي محمد علي287580
3بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننى

اقبال مسلم علي287466
4بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننى

ي287627
5بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىلبنى رضا عبدالغنى



6بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىرنا قاسم سالم287553

7بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىاخالص عادل محمد556439

8بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىندى يونس حميد481524

ى287578 9بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىفردوس عبدالحكيم حسير

10بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىجيهان عبداالمير مصطفى287573

ى540651 11بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىاسيل يوسف ياسير

12بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىافرين حسن علياكير287542

13بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمة فاضل عبدهللا287510

14بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىشيماء يونس خضى287597

15بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىمنى حسن علياكير287536

 علي287598
ى 16بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىامل حسير

17بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىزينب حسن رضا287603

18بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىزينب قاسم سالم308036

الدين479743 19بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمة فاضل خير

20بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىاناس محسن علي287518

صفاء علي احمد287581
21بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننى

22بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىهدى خالد شحاذة287565

23بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىوعد عباس محمد546357

24بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىاسيل محمد عبدهللا468562

25بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمة رمزي عبد287508

26بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىفردوس سالم احمد287584

ي كاظم287599
جيالن علي نف 

27بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننى

28بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىجيالن فارس رضا480069

دنيا علي كاظم287523
29بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننى

30بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىرضية سالم قاسم480073

ى287547 31بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننىميعاد بهجت حسير

ايمان زكي محمد287529
32بكالوريوس2الرشيدية72316نينوىأننى

33دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمه فارس رضا546370

اكرام حسن علي287596
34دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننى

35دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىبسمه اسماعيل خليل287564

36دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىفردوس حسن علياكير287534

37دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىرائدة محمد عبدالكريم287631

افراح محمدعلي يحنر287635
38دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننى

39دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىزينب علي عباس287561

40دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىسليمه عباس خضى287551

41دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمة غانم كاظم287396

42دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىيشى محمد علي480071

43دبلوم2الرشيدية72316نينوىأننىاالء عداي صالح287472

44إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىسحر علي الياس287594

45إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىرحمه الزم محمود287576

46إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىمالك رضا هادي287619

47إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىوالء قيس قنير551778

48إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمة هاشم الياس287589

49إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىايالف حسن عبدهللا287559

50إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىاشاء جعفر محمد سعيد480074

51إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىمروة نشوان غانم546372

52إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىسوسن عبدالكريم مصطفى538540

53إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىمعصومه عباس خليل287638

54إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىايمان شهاب احمد287570

55إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىشيماء فكرت بهجت538543



اية علي الياس287591
56إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننى

57إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمه نادر حميد546581

58إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىزينب محمدعلي محمدنوري287586

59إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمه جمعة رضا287633

الدين287531 60إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىمريم خزعل خير

61إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىلمياء وعدهللا حسن287641

62إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىسحر جعفر محمدسعيد546583

63إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىخديجة جعفر محمدسعيد546585

64إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىاغادير محمد عبدهللا540709

65إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىمروة جاسم محمد287620

66إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىمها حازم شاهوار287590

الدين عزرائيل481527 67إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىاشاء خير

الدين287525 ى خير 68إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىسهله حسير

سميه محمدزكي عبدهللا546368
69إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننى

70إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىنشين جعفر رضا468566

71إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىزينب خضى رضا479833

زهراء محمدعلي محمدنوري287468
72إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننى

73إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىزينب يوسف حلىمي481541

74إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىزهراء كاظم الياس287554

75إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىكوثر قاسم زكر480077

76إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىفردوس قاسم ابراهيم481628

77إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىعلياء عماد خضى534658

78إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىسحر احسان محمد287516

79إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىهدى شهاب احمد287567

80إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىاخالص خالد شحاذة287462

81إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىزمن حمزة احمد287556

82إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىسعاد سالم جابر287563

83إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىزينب حازم يونس494221

84إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىزينب ادريس محمد287545

85إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىفردوس طالب قاسم287622

86إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىايالف محمد الياس287528

87إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىنور محمد مصطفى468560

88إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىمريم محمد عبدهللا546371

89إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىنرجس ياش حلىمي481543

90إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىسارة يوسف حلىمي481538

91إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىفاطمه سالم جابر287558

92إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىضح خالد شحاذة287457

93إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىرباب حسن رضا287601

نور محمود محمدعلي481563
94إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننى

95إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىزهره اكرم حسن287509

96إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىالهام اسماعيل خليل287549

97إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىابتسام عزالدين جمعة287593

98إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىجيان محمد مصطفى468553

99ماجستير2الرشيدية72316نينوىأننىوفاء فاضل قاسم287624

ى287483 100إعدادية2الرشيدية72316نينوىأننىكلثوم محمد حسير

1دبلوم عالي2النمرود12317نينوىذكرسعد جمال عبدالمجيد478295

2بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعمر فتحي طيبان447735

3بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرنوفل غانم محمد303234

4بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرذنون عبدالكريم احمد288016

5بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدالهادي خضير محمود287994



6بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرصالح حمد سلطان287966

7بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحاتم طه كعود287977

8بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد عطاهللا محمد478283

9بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدالرزاق خطاب محمد478261

10بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرفارس صالح سلمان537945

11بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرجاسم محمد رمضان288006

12بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعلي فاضل محمد287822

13بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمقداد علي ندى478277

14بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرغسان خلف محمود447394

15بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرميش غائب محمد478262

16بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمروان علي سلطان537984

17بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعزالدين احمد ابراهيم478292

ف فاضل محمد288062 18بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراشر

19بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحميد صالح حسن537985

20بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرشهاب احمد سليمان516323

21بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكربشار عبد جاسم478257

22بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرقحطان عبدالمجيد احمد478275

23بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراياد حسن علي287970

24بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرنجم عبدهللا فتحي287810

25بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمهدي صالح ابراهيم478271

26بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسن سليمان صالح303878

27بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرفارس عبدهللا علي288011

28بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد فتحي محمد288008

 علي481845
ى 29بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد حسير

30بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرابراهيم ذنون محمود447727

31بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعلي محمود خالد447378

32بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعلي كريم عباس537953

33بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعمار هاشم محمد447802

34بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد نوفل غانم478297

35بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد علي سلطان516331

36بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسام محمود حديد537947

ى سالم447800 37بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدهللا حسير

38بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدالعزيز طالب شهاب287959

39بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد احمد خلف287828

ى بدر516317 40بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرفتحي محمدامير

41بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعالء صالح ابراهيم481795

42بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرخليل ابراهيم حسن287772

43بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد محمود خالد287818

44بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد علي نعمة287779

45دبلوم2النمرود12317نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم303212

ى287973 46دبلوم2النمرود12317نينوىذكرسالم احمد حسير

47دبلوم2النمرود12317نينوىذكربشار محمد احمد537946

48دبلوم2النمرود12317نينوىذكرحسن عبدالعزيز علي287980

 علي478400
ى 49دبلوم2النمرود12317نينوىذكرليث حسير

50دبلوم2النمرود12317نينوىذكرزين العابدين رشيد حمد288065

51دبلوم2النمرود12317نينوىذكرشوكت قاسم محمود288002

52دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعباس فاضل عباس447400

53دبلوم2النمرود12317نينوىذكرليث فاضل محمد447546

54دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعبدالستار عطاهللا محمود287805

55دبلوم2النمرود12317نينوىذكرسالم غانم داؤد288080



56دبلوم2النمرود12317نينوىذكركريم تركي اسماعيل287798

57إعدادية2النمرود12317نينوىذكرداود خضير احمد287826

58إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدهللا فتحي عباس537990

1ماجستير2النمرود12317نينوىذكراحمد عبد عواد287872

2بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسالم صالح ذنون288031

3بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرفراس علي هالل447788

ى خليل عفاص288068 4بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسير

5بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمود شوكت قاسم447604

6بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمود ابراهيم جاسم447470

7بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعلي محمد جاسم287968

ى287850 8بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدالستار غانم حسير

9بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحسن مسلط اسماعيل288157

10بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدالرحمن احمد عبدالجليل481781

11بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسن محمدطاهر قاسم287845

ى447613 12بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرخالد صالح حسير

ى288111 13بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمود محمد حسير

14بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد مزهر محمد287831

ي عطية يوسف447619 15بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرصير

16بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد عبدالحميد عبدالمجيد478393

ى287788 17بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسبهان سالم حسير

18بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسعد مهدي صالح288122

19بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحارث فاضل محمد288045

20بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدهللا علي سلطان287837

21بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعمر صالح اسماعيل288060

22بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسالم غانم ابراهيم287780

23بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكربشار جوهر جميل288064

24بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراسامة عبدالكريم احمد287981

25بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسام جاسم محمد447620

26بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد سليمان خضى287864

27بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد سلطان اسماعيل447548

28بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرتيسير خليل اعبيد447447

29بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرليث عبدالوهاب خضى447615

30بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرموفق عبد خضى287939

31بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد سعيد عبدهللا447369

32بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد غائب محمد478325

ى ذياب287990 33بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعلي حسير

34بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكريونس محمد احمد495422

35بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرابراهيم محمد احمد287844

36بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرانور طه صالح287784

37بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد علي عبدهللا302517

38بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسلطان محمد اسماعيل447786

39بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعباس محمد علي287907

40بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدهللا يونس طه551196

41بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرفارس ابراهيم خلف287971

42بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد مهدي صالح447396

ى نجم288051 43بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكررضوان حسير

44بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد محمود محمد447639

45بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد حمادي محمد447460

46بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمثنى احمد خلف287944

47بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمعاذ عبد محمد287858



48بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرياش عمار حسن288052

49بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرقتيبة غانم عبدهللا288087

50بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكروسام جاسم يونس537956

51بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعلي سلمان اسماعيل287924

52بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكريوسف عبدهللا علي287771

53بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد صالح علي287807

54بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرانمار عبدالكريم خلف287922

55بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد ابراهيم احمد481811

56بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد غانم خطاب288069

57بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمهيمن خلف سلطان287926

58بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمود محمد علي447375

59بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعلي احمد سليمان537992

60بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرفتحي محمد يونس478563

ى288106 61بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد علي حسير

62بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحمزة مقداد محمدصالح287881

63بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكروسام عبدالوهاب محمد287912

64بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرربيع عبدهللا خليل288029

65بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرخليل نجم فرحان288160

ى287789 66بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكروطبان سالم حسير

67بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعامر احمد سليمان537988

68بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرياش سالم ابراهيم288100

69بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد عبدالعزيز صالح287773

70بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد علي احمد478599

71بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد منصور يونس288007

ى نجم287893 72بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعدنان حسير

73بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرنزار سليمان نجم447793

ى سالم288048 74بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعلي حسير

75بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمجيد احمد عبدهللا288179

76بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسليمان سالم احمد287988

77بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدالرحمن حازم عبدهللا287796

78بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرضياء علي احمد287847

79بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمشعان عبد سلطان287775

80بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعبدالصمد عطاهللا محمود287909

81بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرهاشم عبدهللا هاشم287975

82بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرابراهيم محمدطاهر قاسم287832

83بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسن عزيز فتحي447557

84بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسن علي عقيل478300

85بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمعمر عبد خضى447465

86بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعمر علي احمد447752

87بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسليمان داود محمد288152

88بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكريونس ناظم خلف447768

89بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرخالد خليفة عبدهللا287985

90بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد سالم ابراهيم447418

 علي خليل478339
ى 91بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسير

92بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعمر عبدالجليل عمر288185

93بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرغسان عطاهللا سعدهللا478348

94بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد صالح عبد287774

95بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسن احمد قاسم287921

96بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرانور معاذ فتحي447544

97بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرربيع طه محمد287915



98بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرقاسم عبيد احمد287935

99بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمهند حازم محمد537969

ى يحنر قاسم287905 100بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرحسير

101بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد علي احمد447748

102بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمهند خليل سليمان288043

103بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمود ابراهيم يونس478471

104بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكركرم رشيد صالح447451

105بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمود احمد عبدالجليل478625

106بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرايمن حميد عجيل447779

107بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد سالم ابراهيم287963

ف عدنان محمود287786 108بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراشر

109بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرازهر مهدي صالح287800

110بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسيف سعد منصور287892

111بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعامر رمضان حسن287886

112بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراكرم احمد سلطان287863

113بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعزالدين محمد جاسم287976

114بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد علي احمد540633

115بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكررضوان محمود رضوان287986

116بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرليث ياش علي537987

117بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمد صالح علي287811

ى447503 118بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرسلوان غانم حسير

119بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرفراس عبدهللا نعمة447403

120بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرفهد حازم محمد287987

121بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرقتيبة عبد محمد288146

122بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد عبدالسالم صالح447456

123بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرجاسم محمد عمر288014

124بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرايوب منصور خليل543250

125بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمحمود نائف حمودي287841

126بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكريحنر فاضل محمد481821

127بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكراحمد صباح عبدالعزيز288010

128بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرقتيبة علي سليمان447616

129بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرمؤيد عبدالمجيد احمد478354

130دبلوم2النمرود12317نينوىذكرمجيد محمود سلطان478575

ى478372 131دبلوم2النمرود12317نينوىذكراياد علي حسير

132دبلوم2النمرود12317نينوىذكراحمد سالم عبد478383

133دبلوم2النمرود12317نينوىذكرمثنى عبد فتحي447633

ى288108 134دبلوم2النمرود12317نينوىذكراحمد محمد حسير

ف سامي سعيد287967
135دبلوم2النمرود12317نينوىذكراشر

136دبلوم2النمرود12317نينوىذكرسعد خلف محمود478315

ي خالد279993
137دبلوم2النمرود12317نينوىذكرماجد هانى

138دبلوم2النمرود12317نينوىذكرجاسم محمد علي287874

139دبلوم2النمرود12317نينوىذكررسول محمد فارس478346

140دبلوم2النمرود12317نينوىذكريونس يوسف عزيز302693

141دبلوم2النمرود12317نينوىذكراحمد عبدهللا خليفة287923

142دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعلي خلف محمود287861

143دبلوم2النمرود12317نينوىذكرساري قاسم محمد478379

144دبلوم2النمرود12317نينوىذكروليد سالم ذنون287776

145دبلوم2النمرود12317نينوىذكرنزار محمد صالح288166

146دبلوم2النمرود12317نينوىذكرساجر احمد صالح287900

147دبلوم2النمرود12317نينوىذكردحام مصطفى سعيد287888



148دبلوم2النمرود12317نينوىذكرلؤي عبدالفتاح خلف447412

149دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعبدالهادي فاضل عباس288109

150دبلوم2النمرود12317نينوىذكرايمن شعبان حمود288107

151دبلوم2النمرود12317نينوىذكرباسل علي عقيل478541

152دبلوم2النمرود12317نينوىذكراحمد صدام محمد537949

153دبلوم2النمرود12317نينوىذكررسول ناض خليل288042

154دبلوم2النمرود12317نينوىذكرحسان علي احمد288163

155دبلوم2النمرود12317نينوىذكراحمد خضى جاسم478634

156دبلوم2النمرود12317نينوىذكرهيثم احمد صالح478583

157دبلوم2النمرود12317نينوىذكراحمد اسماعيل ابراهيم447390

158دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعلي سالم ابراهيم537954

159دبلوم2النمرود12317نينوىذكرسعدون حامد اسماعيل478657

160دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعالء احمد محمد287829

161دبلوم2النمرود12317نينوىذكرارشد عبدهللا خليفة543242

162دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعزام ابراهيم حميد287917

163دبلوم2النمرود12317نينوىذكرمهدي صالح عواد287891

164دبلوم2النمرود12317نينوىذكرمسلط سلطان اسماعيل287895

165دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعالء عبدالحميد عبدالمجيد478408

166دبلوم2النمرود12317نينوىذكرلؤى محمد زينل478545

 عبدالعزيز علي447662
167دبلوم2النمرود12317نينوىذكرمصطفى

168دبلوم2النمرود12317نينوىذكروسام غانم ادريس519052

169دبلوم2النمرود12317نينوىذكرمحمد جمعة عبيد287806

170دبلوم2النمرود12317نينوىذكرمحمد خضير احمد287910

171دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعبدالسالم صالح فتحي287783

172دبلوم2النمرود12317نينوىذكراسعد مظفر عطية288170

173إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحامد صالح عبدهللا447713

174إعدادية2النمرود12317نينوىذكربرزان عبدالوهاب خضى447489

175إعدادية2النمرود12317نينوىذكرفهد عبدالوهاب خضى447385

176إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمجتنر محمدطاهر قاسم447745

177إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحازم محمد عبدهللا538168

178إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد عواد صالح447610

179إعدادية2النمرود12317نينوىذكروليد خالد عبدالمجيد481834

180إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد احمد طعمة288057

181إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد صباح يونس540151

182إعدادية2النمرود12317نينوىذكرايمن اسماعيل ابراهيم288174

183إعدادية2النمرود12317نينوىذكرليث صالح محمد543256

ى خلف447409 184إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد حسير

185إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد287802

186إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد عزيز عبدهللا478569

 علي خليل447427
187إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمرتضى

188إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدهللا غانم عبدهللا447531

 علي447439
ى 189إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد حسير

190إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد صالح عبدهللا447782

191إعدادية2النمرود12317نينوىذكرنجم صباح نجم481837

192إعدادية2النمرود12317نينوىذكرقحطان عطاهللا سعدهللا447424

193إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعمر ذنون يونس447652

ى فاضل عباس288076 194إعدادية2النمرود12317نينوىذكرياسير

195إعدادية2النمرود12317نينوىذكرانس عبدالهادي خضى447486

196إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد احمد حديد537955

197إعدادية2النمرود12317نينوىذكرابراهيم عطاهللا خلف288066



198إعدادية2النمرود12317نينوىذكريونس صالح سلطان447593

199إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد محمود سليمان537986

200إعدادية2النمرود12317نينوىذكرصادق محمد علي447372

201إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد سالم ذنون288056

202إعدادية2النمرود12317نينوىذكرداود محمد علي478680

203إعدادية2النمرود12317نينوىذكربشار حسن صالح447511

204إعدادية2النمرود12317نينوىذكرامجد عبدهللا خليفة287931

205إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد غانم ابراهيم287785

206إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحسن هاشم عبدالرحيم288178

207إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعمر عبدهللا محمد478578

208إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد محمد يونس481797

209إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعمار محمود خالد287821

210إعدادية2النمرود12317نينوىذكرهيثم يوسف صالح287851

211إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد حيدر عجم540152

212إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد صالح عواد447738

213إعدادية2النمرود12317نينوىذكرصعب عبدهللا سلطان287793

214إعدادية2النمرود12317نينوىذكرفارس تيسير غدير287953

215إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعلي صادق رشيد447473

216إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحسن محمود سليملن537958

217إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد عطاهللا صالح288032

218إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدالناض جاسم محمد447605

219إعدادية2النمرود12317نينوىذكرابراهيم علي عقيل543248

ى287869 220إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد صالح حسير

221إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحجوب محمد علي478588

222إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحكمت يونس محمد478555

223إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد حسن عطية543243

224إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعباس احمد محمد447494

225إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد فهد حميد287898

226إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعلي محمود احمد447458

227إعدادية2النمرود12317نينوىذكرفؤاد سالم جاسم447524

228إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدهللا اكرم محمد481849

229إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد حازم علي288150

230إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحسن ابراهيم محمد543252

231إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمصعب خلف سلطان447631

232إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد اياد عبدالكريم288037

233إعدادية2النمرود12317نينوىذكرزيد رمضان محمد478688

ى478505 234إعدادية2النمرود12317نينوىذكربرزان غانم حسير

ى287961 ى سالم حسير 235إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحسير

236إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمازن ابراهيم خضى537952

237إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد فازع تركي543245

238إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد احمد خضى287790

239إعدادية2النمرود12317نينوىذكرباسم علي محمد447657

240إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعلي عبدالستار محمد479707

ى سالم288058 241إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعزالدين حسير

242إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعلي محمد عباس537979

243إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد صالح عواد447622

244إعدادية2النمرود12317نينوىذكرصالح احمد صالح481780

245إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد عبدهللا محمود481805

246إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعمر محمود محمد447641

ى محمد543258 247إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد ياسير



248إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعمر عزالدين ابراهيم478360

249إعدادية2النمرود12317نينوىذكرسليمان محمد علي481813

250إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدهللا صالح عبدهللا447710

251إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد محمود خلف447607

252إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد سعيد خطاب287816

 علي287880
ى 253إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبداالله حسير

254إعدادية2النمرود12317نينوىذكركرم مجبل عبدالكريم288035

255إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد محمد علي478668

256إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد ابراهيم خلف447519

257إعدادية2النمرود12317نينوىذكرسالم علي احمد288000

258إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحسن فارس محمد288095

259إعدادية2النمرود12317نينوىذكرابراهيم الدين عطاهللا حمدان288089

260إعدادية2النمرود12317نينوىذكرغسان علي احمد288159

261إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعلي عواد اسماعيل516288

262إعدادية2النمرود12317نينوىذكرايهم يوسف صالح288021

263إعدادية2النمرود12317نينوىذكرهادي احمد رمضان287918

264إعدادية2النمرود12317نينوىذكرخليل سليمان خضى288054

265إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعمر جاسم محمد287842

266إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد محمد محمود447500

267إعدادية2النمرود12317نينوىذكرساهر محمد علي447609

268إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحازم وليد عبدالمجيد288025

269إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد خلف محمود478560

270إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد عواد صالح447597

271إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدالستار مجيد صالح543016

272إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد سعدي علي447496

273إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدالرحمن محمد احمد447414

274إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد خلف احمد555137

275إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد فؤاد خلف543247

276إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد عبدالكريم صالح447730

277إعدادية2النمرود12317نينوىذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم447740

278إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد رفاعي علي478466

279إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدالسالم مجيد صالح481817

280إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد محمود احمد288027

281إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد وعدهللا سعدهللا288094

282إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعلي فاضل عباس287904

283إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد عبدالرزاق وسىمي447480

284إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدالحافظ هيثم احمد555136

285إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم اهذيل287853

286إعدادية2النمرود12317نينوىذكرالحكم موفق سلمان447436

287إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد حسن علي287902

ى287889 288إعدادية2النمرود12317نينوىذكرهيثم ذياب حسير

289إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعصام محمد اسماعيل447637

290إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمود سالم ابراهيم537989

291إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد صالح سلطان447508

292إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد هادي احمد447716

293إعدادية2النمرود12317نينوىذكرسيف الدين احمد صالح543254

294إعدادية2النمرود12317نينوىذكراثير ثامر فتحي287914

295إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعباس احمد عجيل447612

296إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمود عطاهللا سعدهللا481809

297إعدادية2النمرود12317نينوىذكرصدام صباح شكر447627



298إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعيىس احمد عيىس447799

ى537957 299إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحسام مولود حسير

300إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمثنى عائد صالح447719

301إعدادية2النمرود12317نينوىذكرشهاب محمود حميد287897

302إعدادية2النمرود12317نينوىذكرقتيبة ذنون عبدالكريم447603

303إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعامر عباس محمد447428

304إعدادية2النمرود12317نينوىذكرامير فارس عزيز288142

305إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعبدالستار رعد محمد287995

306إعدادية2النمرود12317نينوىذكرداود رمضان محمد481784

307إعدادية2النمرود12317نينوىذكرقيدار اياد عبدهللا481778

308إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد ابراهيم حسن447541

309إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحاتم احمد عبدهللا481791

310إعدادية2النمرود12317نينوىذكررامي خليل سليمان447618

311إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد مصطفى سعيد447492

312إعدادية2النمرود12317نينوىذكرصالح مهدي صالح288183

313إعدادية2النمرود12317نينوىذكروليد خالد زينل288059

314إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد جليل اعبيد287991

315إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعلي مصطفى احمد447443

316إعدادية2النمرود12317نينوىذكرايمن يونس حسن287866

317إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد ثامر فتحي447382

318إعدادية2النمرود12317نينوىذكرخالد محمد جهاد481787

319إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد حسن صالح447515

320إعدادية2النمرود12317نينوىذكرطه علي حمد447384

321إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد علي احمد478510

322إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد طه عبدهللا447757

323إعدادية2النمرود12317نينوىذكرفهد عطاهللا صالح288038

324إعدادية2النمرود12317نينوىذكراسامة ابراهيم يوسف288154

325إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمد حميد عجيل287916

326إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعمر احمد محمود287867

327إعدادية2النمرود12317نينوىذكراحمد بشير محمد288022

ي بدر447606 328بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكرعمار صير

329بكالوريوس2النمرود12317نينوىذكربشار علي خلف287801

330دبلوم2النمرود12317نينوىذكرغانم عقيل ايوب447495

331دبلوم2النمرود12317نينوىذكرعمار طالب شهاب287860

332إعدادية2النمرود12317نينوىذكرسعود عبدالعزيز محمد447720

333إعدادية2النمرود12317نينوىذكرموفق سلطان عبدهللا288078

334إعدادية2النمرود12317نينوىذكرخليل مسلط اسماعيل288180

335إعدادية2النمرود12317نينوىذكرحسن محمد اسماعيل478501

336إعدادية2النمرود12317نينوىذكرعباس فاضل محمد287890

337إعدادية2النمرود12317نينوىذكرفخري محمد صالح287824

338إعدادية2النمرود12317نينوىذكرصبحي علي عاكوب288168

339إعدادية2النمرود12317نينوىذكرمحمود احمد علي447406

ة سعدي صالح478286 1بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىسمير

2بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىامال جاسم محمد447723

1بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىامنة عمار محمدصالح303781

فرح علي عقيل287932
2بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننى

3بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىدالل عزيز حسن287928

4بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىدعاء فاضل محمد555420

غفران حسن علي287936
5بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننى

6بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىنمارق محمود شهاب287934



7بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىتسنيم غانم عقيل478485

8بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىكفاية احمد عجيل478482

9بكالوريوس2النمرود12317نينوىأننىرجاء احمد عجيل287964

10دبلوم2النمرود12317نينوىأننىغسان خلف علي288101

ازهار محمد علي287958
11دبلوم2النمرود12317نينوىأننى

12دبلوم2النمرود12317نينوىأننىمها صالح عبد287962

13دبلوم2النمرود12317نينوىأننىسارة كمال نورالدين287950

14دبلوم2النمرود12317نينوىأننىسها سالم عبد287952

15دبلوم2النمرود12317نينوىأننىصبحة عادل يونس287955

ى537960 16دبلوم2النمرود12317نينوىأننىاخالص علي حسير

17دبلوم2النمرود12317نينوىأننىزهراء سليمان خضى478496

18إعدادية2النمرود12317نينوىأننىانفال عزيز حسن447381

ى287996 19إعدادية2النمرود12317نينوىأننىزهراء صدام حسير

20إعدادية2النمرود12317نينوىأننىزهراء حسن صالح543017

ى287876 21إعدادية2النمرود12317نينوىأننىعمار ميش حسير

22إعدادية2النمرود12317نينوىأننىرماح جاسم محمد478491

 علي ولي515527
ى 1ماجستير2برطلة12318نينوىذكرحسير

يف احمد305353 2دبلوم عالي2برطلة12318نينوىذكرمحمد شر

3بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعيىس موس اسماعيل305920

4بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرقيس سعدون سليم422366

5بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد صادق الياس305345

6بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمؤيد صادق الياس305368

ى عبدهللا305480 7بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرراسم ياسير

8بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمقداد يونس عزيز423057

9بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحسان سالم محمد305898

ى سالم عبدهللا305917 10بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسير

ي محمود ابراهيم515614 11بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرخير

ي محمود305933
 
12بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرشوكت شوق

13بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعماد صادق الياس464495

14بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعلوان عجيل خطاب305985

ى اسماعيل515512 15بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمهند حسير

16بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراسماعيل ابراهيم حمزة305549

17بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرجاسم كاظم عباس305940

18بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرماجد محرم حسن424542

19بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد صادق الياس305421

20بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرفالح حسن حميد305506

21بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرسهيل نجم عبدهللا422466

22بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكروسام علي عزيز305512

ى فتحي305779 23بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعصام حسير

24بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحيدر عبدهللا خطاب305514

25بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسن مصطفى محمد305815

26بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد خالد عاشور424306

ى حيدر داؤد547171 27بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسير

28بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرصديد مجيد مصطفى305570

29بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمظفر حمزة جاسم305892

30بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعلي اصغر قاسم محمد305834

31بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرصباح يونس عزيز305894

32بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرزيد مردان علي425764

ى حيدر عبدهللا305922 33بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسير

34بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكريوسف احمد طاهر305853



35بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرميش محمد حمزة305870

 علي سليمان515618
ى 36بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرتحسير

37بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمبشر محمد حمزة305868

38بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراسامة سامي محمود447265

39بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعلي رشيد صفر305441

40بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد سالم عبدهللا305865

41بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسن نجم عبدهللا447273

42بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرصدي عجيل خطاب305583

43بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرنشوان محمد حمزه547354

ى حيدر305428 44بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد محمدامير

45بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرثائر علي رشيد305910

46بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد جمال جمعه424434

ى عدنان مصطفى547331 47بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسير

48بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسن حمزة حسن422996

49بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرفالح سالم محمد305889

50بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرقيس جالل سلطان305455

51بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرباسم عادل داود424341

ى نوري547337 52بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرزيد حسير

53بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراياد عجيل خطاب305930

54بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسيب مصطفى محمد547350

55بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعمار عاضي اسماعيل547330

ى كاظم305733 56بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعلي حسير

57بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعقيل علي محمد305810

58بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعبدالباسط موس كاظم305886

59بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمؤيد سالم مرعي305944

60بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعباس علي محمد305858

61بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرطالب اسعد عيىس426006

62بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعامر علي رجب424395

63بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمهدي حيدر عبدهللا305838

64بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد فيصل سلطان425840

65بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعبدالجبار عمار محمود305904

66بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرهيثم عبدالمحسن يوسف425783

67بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمهدي صالح عباس305857

68بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرجاسم عدنان عباس423086

69بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراركان حيدر عبدهللا305453

ي عبدهللا464493
70بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعبدالمناف غنى

71بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد فاضل حمزة305936

ى فاضل رشيد424419 72بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسير

73بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرجعفر هاشم جاسم305390

ى424729 74بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرفاضل عباس حسير

75بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرصالح جهاد يونس424456

76بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكررائد مصطفى محمد425774

77بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمود علي الهادي سليمان425859

78بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد هاشم محسن305873

79بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعباس مصلح عباس305509

ى انور مصطفى425933 80بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسنير

81بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسام انور مختار447239

ى عاشور424359 82بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعالء حسير

83بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرولي عزالدين رشيد305683

84بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرصالح زينل رضا423077



ف حسن عاشور547335 85بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراشر

86بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد عارف احمد515605

ى305885 ى محمد حسير 87دبلوم2برطلة12318نينوىذكرحسير

ى ايوب محمد464497 88دبلوم2برطلة12318نينوىذكرحسير

89دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمحمد جارهللا سلطان305449

ى حسن424347 90دبلوم2برطلة12318نينوىذكراحمد حسير

91دبلوم2برطلة12318نينوىذكرطالب سالم رشيد305501

92دبلوم2برطلة12318نينوىذكرنبيل غائب خليل305500

93دبلوم2برطلة12318نينوىذكرصادق جعفر فريق305876

94دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمحمد عزت علي464494

95دبلوم2برطلة12318نينوىذكرزهير نجم عبدهللا447229

96دبلوم2برطلة12318نينوىذكرصالح الدين ايوب محمد305975

97دبلوم2برطلة12318نينوىذكروسام سامي سلطان305816

98دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعلي عبدالعزيز عبدهللا305564

99دبلوم2برطلة12318نينوىذكرنكتل فاضل عباس425788

100دبلوم2برطلة12318نينوىذكريحنر قنير حمزة305879

101دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي305348

ى خضى424737 102دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعلمدار حسير

103دبلوم2برطلة12318نينوىذكررضا حسن علي547343

104دبلوم2برطلة12318نينوىذكراحمد حيدر عبدهللا305908

105دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعامر حسن كاظم305340

106دبلوم2برطلة12318نينوىذكرصباح عزت علي305438

107دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعالء وعدهللا الياس305457

108دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعبدالمحسن يوسف عباس305925

109دبلوم2برطلة12318نينوىذكراحمد خليل ادريس515516

ى422485 110دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعباس حميد حسير

111دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمحمد حيدر ميكائيل305635

112دبلوم2برطلة12318نينوىذكرجعفر جميل خضى425463

113دبلوم2برطلة12318نينوىذكرفخرالدين علي الهادي سليمان425996

114دبلوم2برطلة12318نينوىذكرزين العابدن انور سعدي547342

ي425801
115دبلوم2برطلة12318نينوىذكرابراهيم قاسم جشنى

 ولي عرفات305402
ى 116دبلوم2برطلة12318نينوىذكرحسير

117دبلوم2برطلة12318نينوىذكرجواد يونس علي305336

118دبلوم2برطلة12318نينوىذكررعد جالل سلطان305560

119دبلوم2برطلة12318نينوىذكرشهاب احمد رشيد305562

120دبلوم2برطلة12318نينوىذكركاظم صالح ولي424291

ى عبدهللا464790 121دبلوم2برطلة12318نينوىذكراحمد ياسير

122دبلوم2برطلة12318نينوىذكرحسن فاضل رشيد423094

يف احمد425364 123دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعبدالمناف شر

124دبلوم2برطلة12318نينوىذكرساجد فيصل جميل305902

125دبلوم2برطلة12318نينوىذكرزينل حيدر سليمان305624

126دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمحمد اكير عبد اللطيف305472

127دبلوم2برطلة12318نينوىذكرغدير كنعان مصطفى305970

128دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعلي فاضل رشيد305949

ى اكير عبداللطيف515561 129دبلوم2برطلة12318نينوىذكرحسير

130دبلوم2برطلة12318نينوىذكرفاضل علي محمد464786

ى حسن305489 131دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمحمد حسير

132دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعدنان عباس حسن464935

133دبلوم2برطلة12318نينوىذكرذوالفقار حيدر عباس447207

134إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعبدالمناف عالوي ابراهيم547352



135إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي اكير فاضل علي305883

136إعدادية2برطلة12318نينوىذكرياش ادريس عزيز305373

137إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد احمد عبدالعزيز305552

ى424748 138إعدادية2برطلة12318نينوىذكرزيد علي حسير

139إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعقيل كوثر زينل447199

140إعدادية2برطلة12318نينوىذكرابراهيم عدنان عباس447103

141إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد هياس الياس306380

ي عزالدين رشيد425454
142إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعونى

ى305395 143إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمود فتحي حسير

144إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعباس عدنان عباس447106

ي محمد547332
145إعدادية2برطلة12318نينوىذكرابراهيم تف 

146إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمرتضى محي الدين علي547353

147إعدادية2برطلة12318نينوىذكريوسف حسن عباس515609

148إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد فاضل احمد538092

1بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكروسام قاسم عيدان306438

2بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحمزة محمد سعيد306005

3بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمود قاسم عيدان464898

4بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد سلمان قاسم464972

5بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرجواد كاظم عباس305767

6بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد سالم احمد306049

7بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد كاظم عاشور305911

8بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرلؤي شكيب قاسم306474

9بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرصالح حسن علي306524

10بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراياد يونس خضى306298

11بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمصطفى محمود موس305693

ى خضى425978 12بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعباس حسير

13بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد احمد عبدهللا305846

14بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحيدر عبدالرحمن عزيز425436

15بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعلي احمد رشيد425353

16بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمنتض سالم محمد306338

17بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد خالد عاشور424500

18بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد عبدالسالم شاهر306446

 علي424328
ى 19بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحيدر حسير

ى305871 20بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد اسماعيل امير

21بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعلي اكير صباح جميل515394

22بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرقاسم علي سليمان306526

23بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراركان محمد علي305794

 علي422323
ى 24بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعمار حسير

25بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمنذر محمد حمزة447202

26بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعدنان عباس علي305830

27بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعباس صالح سالم306136

28بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد هاشم محسن306509

29بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكركرار احمد علي306022

30بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد خالد مصطفى515451

ي عبدهللا422337
ي غنى

31بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمدتف 

32بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكريوسف جمعه محمد306536

33بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعمار صباح باقر424550

ي464809
34بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد قاسم جشنى

35بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحيدر جاسم محمد424382

36بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسن عباس مراد547333



37بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد زينل قنير424481

38بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسن قاسم غازي305906

ي عبداالمير زينل305998
39بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمدتف 

40بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمؤيد عدنان مصطفى547336

41بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعباس محمد مرعي515453

42بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرياش عامر حسن305835

ى صادق الياس305999 43بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسير

44بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد خالد مصطفى425386

45بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعقيل مسلم محمود539581

46بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراياد حبيب ظاهر425944

47بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرقيس كنعان صابور306178

ي عباس علي305808
48بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرتف 

49بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرفالح حسن محمد305636

50بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرابراهيم هاشم احمد306538

ى حيدر464863 ى محمدامير 51بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسير

52بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكركرار علي ولي465038

يف احمد425324 53بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد شر

54بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعباس حيدر معروف306481

55بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرنعيم حسن مصطفى306389

56بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمدالباقر عبدالستار زينل305789

ي محي الدين425875
 
57بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرجاسم محمدصدق

ى عبدهللا306234 58بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعزالدين حسير

 علي حمزه515428
ى 59بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسير

60بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمسعود احمد مقداد306023

61بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد عباس علي305814

62بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرقضي وعدهللا الياس422344

63بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرهيثم عبدهللا خطاب306327

ى305799 64بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرنشوان علي حسير

65بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد فاضل علي425486

66بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرابراهيم احمد طاهر306398

67بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراكرم فاضل عباس422287

68بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرابراهيم اسماعيل جمعة305756

69بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمنتظر عون مشهد547348

70بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمود حميد سلطان305722

71بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكراحمد حسن حميد306039

72بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمتعب احمد الياس425469

73بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد غانم يوسف515446

74بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرمحمد حامد خليل306415

75بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعلي عباس علي305819

76بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحيدر حر سعيد306263

77بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحسن محسن حسن305700

ى305710 78بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرايمن عبدالوهاب حسير

 فاضل علي306447
79دبلوم2برطلة12318نينوىذكراشي 

80دبلوم2برطلة12318نينوىذكراحمد كاظم عباس447125

81دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعلي محسن حسن305707

82دبلوم2برطلة12318نينوىذكريوسف عباس علي305824

83دبلوم2برطلة12318نينوىذكرفوزي ابراهيم اسماعيل515504

يف احمد306017 84دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمعتصم شر

85دبلوم2برطلة12318نينوىذكركاظم فيصل جميل464871

ى305854 86دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمهند اسماعيل امير



87دبلوم2برطلة12318نينوىذكرحيدر طالب علي525753

88دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعبدالقادر لقمان نائف422385

89دبلوم2برطلة12318نينوىذكرفاضل هاشم محسن306519

90دبلوم2برطلة12318نينوىذكراحمد صباح عزت305670

ي عزيز306031
ى
ي صاق

91دبلوم2برطلة12318نينوىذكروصفى

92دبلوم2برطلة12318نينوىذكرقاسم قضي هاشم538097

93إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمجتنر سالم حازم447285

94إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد هاشم خضى422978

95إعدادية2برطلة12318نينوىذكركرار حيدر قنير538095

96إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسن علي حسن464952

ى صالح سالم547183 97إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

ي يونس447227
98إعدادية2برطلة12318نينوىذكرزين العابدين نف 

ى خليل عطاهللا547345 99إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

100إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحيدر هاشم محسن447258

ى غانم305792 101إعدادية2برطلة12318نينوىذكرارشد ياسير

102إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد جاسم محمد547190

103إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحر زهير غانم547346

ى حيدر ميكائيل464888 104إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

ى447218 105إعدادية2برطلة12318نينوىذكرراكان عبدهللا حسير

106إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعمار حسن حيدر424510

107إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي غانم حميد464964

يف احمد447295 108إعدادية2برطلة12318نينوىذكرطالب شر

109إعدادية2برطلة12318نينوىذكرقيس خالد عاشور447290

110إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد ابراهيم ادريس465028

111إعدادية2برطلة12318نينوىذكرضياء عطاهللا فتحي424662

112إعدادية2برطلة12318نينوىذكرسجاد علي حمزة547356

113إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمختار هاشم عرب305787

 علي465104
ى 114إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد حسير

115إعدادية2برطلة12318نينوىذكرجاسم كاظم عباس547340

ى547341 116إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد محسن حسير

117إعدادية2برطلة12318نينوىذكرقاسم زكريا قاسم464815

118إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي محمود احمد464808

 علي محمود464915
ى 119إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

120إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمهدي علي ولي464901

121إعدادية2برطلة12318نينوىذكرقاسم جعفر عزيز465112

122إعدادية2برطلة12318نينوىذكريوسف زكريا قاسم464813

123إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعباس هاشم احمد465082

ى رشيد305716 124إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد حسير

125إعدادية2برطلة12318نينوىذكراصغر عباس حمزة425443

ى صالح سلطان465087 126إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

127إعدادية2برطلة12318نينوىذكرقاسم عباس حمزة547334

128إعدادية2برطلة12318نينوىذكركرار كنعان مصطفى547175

ى يوسف خضى515433 129إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

130إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحذيفة سامي محمود465048

131إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي عبود جاسم538094

132إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي طالب سالم547184

133إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعبدهللا علي حازم547153

134إعدادية2برطلة12318نينوىذكرسجاد غفور نوري547344

135إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعمار هاشم سالم547152

136إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعماد محمد سليم422391



ى سالم465050 137إعدادية2برطلة12318نينوىذكرثائر حسير

138إعدادية2برطلة12318نينوىذكرامير ابراهيم فؤاد305643

139إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمود جاسم محمد547188

140إعدادية2برطلة12318نينوىذكرريان محمد حامد519106

141إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمهند محسن حسن447242

142إعدادية2برطلة12318نينوىذكركرار حيدر عباس425888

143إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد ابراهيم محمود306273

144إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي محسن سلطان547141

ى خالد مصطفى547355 145إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

146إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحيدر حمزة فاضل464902

147إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسن احمد رشيد464924

148إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد عباس جارو306394

149إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي انور جارهللا547148

150إعدادية2برطلة12318نينوىذكرزين العابدين عارف اسماعيل547151

151إعدادية2برطلة12318نينوىذكركرار عقيل كوثر464485

152إعدادية2برطلة12318نينوىذكرنجم حيدر هاشم306280

153إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحاتم سلمان نجف465053

154إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد يونس ذنون547179

155إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحمزة حيدر بكتش447245

156إعدادية2برطلة12318نينوىذكرقاسم عارف مصطفى547187

ى فاضل547347 157إعدادية2برطلة12318نينوىذكراياد حسير

158إعدادية2برطلة12318نينوىذكرسجاد عقيل زينل464854

159إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي محمود ماشاءهللا465109

160إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمهدي سوري فهىمي422277

161إعدادية2برطلة12318نينوىذكرزين العابدين عبدالمحسن يوسف447232

162إعدادية2برطلة12318نينوىذكرغدير عقيل زينل306490

ى اسماعيل خليل306251 163إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسنير

164إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمود غازي اسماعيل464858

165إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعل اكير عباس مراد447309

166إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحيدر صابور نجم538378

167إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعبداالحد عادل مصطفى447222

168إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعباس محرم حسن547181

169إعدادية2برطلة12318نينوىذكرقاسم اسماعيل محمد464967

170إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمرتضى خالد عاشور447281

171إعدادية2برطلة12318نينوىذكرجاسم ولي هاشم447254

172إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحيدر جاسم غثيث464875

ى حسن465037 173إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي حسير

174إعدادية2برطلة12318نينوىذكرفارس مسلم فؤاد447303

175إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعون يونس ذنون547177

176إعدادية2برطلة12318نينوىذكرايمن سامي محمود465056

177إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحيدر كاظم محمدجواد306335

ى محرم حسن464487 178إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

179إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي جاسم غثيث464877

180إعدادية2برطلة12318نينوىذكريحنر صادق صابر547145

181إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسن قاسم محمد305931

182إعدادية2برطلة12318نينوىذكرياش قاسم عبدهللا467721

183إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمرتضى عبداالمير زينل465031

ى447263 184إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي محمد حسير

185إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد عبدهللا فتحي447127

ى464954 186إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعمر عبدهللا حسير



187إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعباس جميل علي305802

188إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعباس جعفر عزيز465042

ى رشيد306457 189إعدادية2برطلة12318نينوىذكرنوار حسير

190إعدادية2برطلة12318نينوىذكرطه الزم هاشم465046

 صالح ولي447114
ى 191إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

192إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد جمعة محمد424372

 علي حازم464855
ى 193إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

194إعدادية2برطلة12318نينوىذكركرار فيصل جميل465075

195إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي هاشم احمد464867

196إعدادية2برطلة12318نينوىذكرجاسم صادق عزيز464870

197إعدادية2برطلة12318نينوىذكراركان محسن سلطان547349

198إعدادية2برطلة12318نينوىذكرزيد حبيب ظاهر447225

ى محسن سلطان547143 199إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

200إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعقيل عباس حمزة447275

201إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد صالح جعفر علي305663

202إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمقتدى سالم حازم464979

203إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد سامي محمود306067

204إعدادية2برطلة12318نينوىذكركرار علي احمد464891

ى زينل464853 205إعدادية2برطلة12318نينوىذكرليث حسير

206إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحمزة زكر ابراهيم538099

207إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعقيل حيدر قنير538093

208إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي خالد جاسم464950

209إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي حسيب مصطفى464942

210إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد مالزم سالم305918

ى محسن قاسم464880 211إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

212إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي سعدهللا ماشاهللا547149

ى محمد سليم425850 213إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

214إعدادية2برطلة12318نينوىذكريوسف حسن غريب424283

215إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد جاسم محمد464925

ى547338 216إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسام محمد حسير

217إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد عدنان عبدالرزاق305900

218إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد قاسم محمود50044

219إعدادية2برطلة12318نينوىذكرذوالفقار حيدر علي464849

ى حيدر احمد464844 220إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

221إعدادية2برطلة12318نينوىذكرفاضل عباس جارو306196

222إعدادية2برطلة12318نينوىذكرصالح عطاهللا عاشور547174

223إعدادية2برطلة12318نينوىذكرهيثم صباح ولي465034

ي صادق احمد306184
224إعدادية2برطلة12318نينوىذكرهانى

225إعدادية2برطلة12318نينوىذكراكرم علي عبدهللا447216

226إعدادية2برطلة12318نينوىذكريوسف حسن نوري547339

227إعدادية2برطلة12318نينوىذكراحمد جاسم محمد547192

ي حمزة547182
228إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي نف 

229إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمدالمهدي حسن عباس464481

ي يونس538100
230إعدادية2برطلة12318نينوىذكرسجاد نف 

231إعدادية2برطلة12318نينوىذكرزين العابدن فتحي عبدالرحمن547185

232إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمدعلي زكر ابراهيم538098

233إعدادية2برطلة12318نينوىذكرفاضل حمزة فاضل464910

ى305939 234إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي قاسم حسير

235إعدادية2برطلة12318نينوىذكرصالح صالح سلطان465085

ى مجيد سلطان464961 236إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير



ى رشيد464799 237إعدادية2برطلة12318نينوىذكربرفان حسير

238إعدادية2برطلة12318نينوىذكريوسف هاشم محمد464917

239إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسن عدنان محسن464913

240بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعالن نوري رضا424468

241بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرحارس حامد خليل306421

242بكالوريوس2برطلة12318نينوىذكرعلي محسن حسن306501

243دبلوم2برطلة12318نينوىذكررافع حامد خليل306376

244دبلوم2برطلة12318نينوىذكرحيدر قاسم يحنر547351

245دبلوم2برطلة12318نينوىذكرجسام جرجيس عبدال447274

246دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعباس فاضل علي306010

247دبلوم2برطلة12318نينوىذكربدر مردان علي305841

248دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعباس صابر ابراهيم305878

يف احمد425821 249دبلوم2برطلة12318نينوىذكرمؤيد شر

250دبلوم2برطلة12318نينوىذكرزين العابدين حسن حميد464895

251دبلوم2برطلة12318نينوىذكرعلي محسن حميد424533

252دبلوم2برطلة12318نينوىذكرصباح جميل محمد538091

253دبلوم2برطلة12318نينوىذكرفوزي فهىمي قاسم422495

254إعدادية2برطلة12318نينوىذكرمحمد قاسم مسيب305992

255إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحكمت عادل علي306002

256إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعقيل علي رشيد305935

ي محمد رشيد306009 257إعدادية2برطلة12318نينوىذكرخير

258إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسن اسماعيل محمد306349

259إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي هادي جاسم305923

ى سالم سليمان305859 260إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسير

261إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعبداالمير مردان علي422376

262إعدادية2برطلة12318نينوىذكرجالل عباس سلمان306013

263إعدادية2برطلة12318نينوىذكرجمعة علي حسن306341

264إعدادية2برطلة12318نينوىذكرفيصل عبد احمد424320

265إعدادية2برطلة12318نينوىذكرخليل محمد رضا306258

266إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسن ولي عرفات305921

267إعدادية2برطلة12318نينوىذكرانور مختار يوسف424675

268إعدادية2برطلة12318نينوىذكركمال الياس عبدال464874

269إعدادية2برطلة12318نينوىذكرعلي نجف محمد464930

ي علي رشيد547329
270إعدادية2برطلة12318نينوىذكرنف 

271إعدادية2برطلة12318نينوىذكرحسن كاظم رضا425474

ى306028 272إعدادية2برطلة12318نينوىذكرغازي محمود حسير

273إعدادية2برطلة12318نينوىذكرصالح سالم محمد306173

ي صابو علي306271
274إعدادية2برطلة12318نينوىذكرتف 

1بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىايناس عبداالمير علي305955

2بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىغادة عباس حسيب305945

3بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىاحمد صبحي خضى305329

حكيمة عبدو علي425373
4دبلوم2برطلة12318نينوىأننى

5دبلوم2برطلة12318نينوىأننىساجدين محمد حمزة425954

6دبلوم2برطلة12318نينوىأننىزينب جاسم الياس305961

7دبلوم2برطلة12318نينوىأننىسحر علي حمزة447314

ى غائب464491 8إعدادية2برطلة12318نينوىأننىزينب حسير

9إعدادية2برطلة12318نينوىأننىوالية حيدر عبدهللا305966

10إعدادية2برطلة12318نينوىأننىنبا حسن عبدهللا305950

ى305981 ي حسير
1بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىاية عبدالغنى

شاج علي نجف305610
2بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننى



3بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىزهرة حسن عبدهللا501351

ى زينل305578 4بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىاية حسير

5بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىزينب علي عزيز422260

6بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىمنال صادق عزيز305963

7بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىنور ابراهيم محمود547169

8بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىوئام غازي محمود305974

9بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىمريم محمد بطال515488

10بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىايمان جعفر عزيز515440

11بكالوريوس2برطلة12318نينوىأننىنهاد كنعان صابور422354

12دبلوم2برطلة12318نينوىأننىنهلة عيىس موس305987

13إعدادية2برطلة12318نينوىأننىزينب خليل يونس538096

ى رشيد305954 14إعدادية2برطلة12318نينوىأننىزينب حسير

15إعدادية2برطلة12318نينوىأننىزينب عبدالسالم خضى547158

ى كريم305628 16إعدادية2برطلة12318نينوىأننىمنتىه حسير

ى عاشور547164 17إعدادية2برطلة12318نينوىأننىوفاء حسير

18إعدادية2برطلة12318نينوىأننىصبا عالن نوري547160

سهاد علي نجف305619
19إعدادية2برطلة12318نينوىأننى

ى547163 20إعدادية2برطلة12318نينوىأننىنادية قاسم حسير

ى نجف464478 21إعدادية2برطلة12318نينوىأننىميعاد ياسير

22إعدادية2برطلة12318نينوىأننىمريم اسماعيل ابراهيم447269

23إعدادية2برطلة12318نينوىأننىفاطمة بالل جمعة547162

24إعدادية2برطلة12318نينوىأننىميادة مسلم ادريس464806

امنة حمزة علي305595
25إعدادية2برطلة12318نينوىأننى

26إعدادية2برطلة12318نينوىأننىعبير عدنان جليل547155

27إعدادية2برطلة12318نينوىأننىالماس طه نجف464797

28إعدادية2برطلة12318نينوىأننىسارة هاشم عبد464804

ى محمد علي305960
29إعدادية2برطلة12318نينوىأننىبشر

جيالن حمزة علي305589
30إعدادية2برطلة12318نينوىأننى

31إعدادية2برطلة12318نينوىأننىليل حسن نوري447271

لقاء محسن علي464805
32إعدادية2برطلة12318نينوىأننى

33إعدادية2برطلة12318نينوىأننىديانا طه نجف464792

1ماجستير2الحمدانية12319نينوىذكرهاشم خضير احمد267001

2ماجستير2الحمدانية12319نينوىذكرموفق موس منصور546087

3ماجستير2الحمدانية12319نينوىذكرريفان سعيد ايشوع531072

4دبلوم عالي2الحمدانية12319نينوىذكراحمد جالل حيدر267192

5بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكروعد ايوب بنوش266996

ي جوهر عزيز446815
6بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرهانى

7بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرحسن ادريس الياس446823

ي266952 8بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعامر صبيح جحر

9بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرزياد يوسف نوح266991

10بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراديسون اسطيفو بكو546086

11بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراسامة جنان يعقوب267186

يف مرعي546053 12بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعلي شر

13بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرظافر سالم ججو267037

14بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكررائد اصليوة يعقوب267187

15بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكروسام رفو بولص446810

16بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعدي بهنام خضى546040

17بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرزيد سمير ايشو267005

18بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرامجد طارق خضى446813

19بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرلهيب جمال ابراهيم478083



20بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعمر علي محمد266993

21بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرايدير حكمت بطرس546047

22بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراكرم جالل حيدر267016

23بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرابراهيم عبد صابر267190

24بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفيانو فرج عبودي266999

25بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرميالد طارق خضى266997

ي267188 26بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرجرجيس بولص جحر

ون مؤيد ابراهيم267007 27بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرمير

28بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرنصار موس منصور478125

29بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفائز موس قاقو478122

30بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراكرم حبيب سعيد267044

31بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرحسن جاسم محمد267196

32بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرروبرت حنا جرجيس478116

33بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفرانس الياس خضى267035

34بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرسافيو فرج ميخائيل446831

35بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكررامي نوئيل ابراهيم478085

36بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرمثنى ايليا بطرس267191

37بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراندي عبود صليوا267013

38بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعبدهللا فرج سلطان546037

39بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرانور فارس ميخائيل267053

40بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعزيز بشار عزو546056

41بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعماد طارق خضى267011

42بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكريافت عبدالسالم سمعان546050

43بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفراس بهنام خضى267009

44بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراستيفان فاروق يعقوب267018

45دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرزهير عازر ميخا478098

46دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرماهر جليل مارزينا267056

47دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرخليل بهنان يعقوب478102

ائيل مجيد266956 48دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكراوس جير

يف مرعي446589 49دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد شر

50دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكروسام بهنام خضى478106

51دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرمحسن علي مصطفى446768

52دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرفادي طوبيا بطروس546130

ى266974 53دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرعماد عبدالباسط حسير

54دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكربشار قرياقوز يوسف267054

55دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرضياء نجيب مارزينا266978

56دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرماجد نيسان مجيد267002

57دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكراديب الياس عبدهللا267032

58دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرنسيم نجيب خضى446819

ي منصور478104
59دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرفارس من 

60دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكررافد صبيح مجيد267040

61دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكراديب شكرهللا دنحا266948

62دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكركرم باسم زكي267189

63دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرحميد مارزينا ابراهيم545977

ائيل ابراهيم267046 64دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكروائل جير

65دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكربشار فاروق ميخائيل478082

66دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرغزوان ايشوع ناض267024

67دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرياش يوسف بهنام267022

68دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرجالل وديع خضى267049

69دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرعباس يونس جاسم545976



70دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرنيمارد نذير حبيب546058

71دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرمجد عدنان يوحانه267020

72دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرنورس ابراهيم يوسف546096

73دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرمصطفى جالل حيدر446817

74دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرحبيب نزار حبيب541007

75دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكراركان رفعت عبدهللا502733

76دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرحسن فهىمي كريم545973

77دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرطارق عبدهللا يحنر446762

78دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرريان علي حميد491831

79دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرمصطفى جاسم محمد478110

80دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرسالم ابراهيم خضى478112

81دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرابراهيم خالد خضير528590

ي رفو267027 82دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرارام صير

83إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعماد داود بطروس546098

84إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكريوسف ايشوع الياس478078

85إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكربلسم جيو بهنام267198

86إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي عباس خضى545909

87إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرصالح حبيب ججو446609

88إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرابراهيم اسحق يوسف478096

89إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد سالم نضهللا525182

 علي يونس478120
ى 90إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحسير

ي478063 1بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكررغيد ميخائيل جحر

2بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكريوسف خالد ايليا545933

3بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرسليفيو اديب كرومي545936

4بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراراس عدنان افريم545944

ى266778 5بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعمر فتحي حسير

6بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكررائد خالد كريم267156

هللا اسحق545927 7بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرانمار خير

8بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرايمن عبدالواحد خليل545911

ي مجيد520374 9بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرانس صير

10بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفارس عبدالمنعم بهنام266797

11بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرراغب رعد عزو267114

12بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكررغد بشار بهنام545964

13بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرستيفان فادي طوبيا267073

14بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكروسام ذنون يونس267132

15بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرستيفن مازن يوسف478036

16بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرباكوس عماد بكو500533

17بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرربيع وعد ايوب267129

18بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرنور غسان يوحانا545929

19بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرراغب الياس شابا478145

20بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرافريم جنان افريم267136

21بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرارام شكيس مجيد267100

22بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفادي بهنام ميخا478054

23بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكركرم اسطيفو عزو267096

24بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراراس نجيب ميخائيل545915

ى احمد266863 25بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرمروان ياسير

26بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراكد عبدالسالم سمعان267102

27بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرمانوئيل عبدالباري باكوس520368

28بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراسماعيل عبدالكريم حسن266829

29بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرمايكل سالم حبيب446441



30بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرمازن سعد مارزينا266823

31بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرادمون قرياقوس اسطيفو267138

ي545922
ي من  32بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرايهاب صير

33بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرايفان سامي حبيب266811

34بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكررغيد رعد عزو266841

ى267070 35بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراحمد علي حسير

36بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفراس عدنان يحنر266794

ي531055
ي من  ي صير

37بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرمن 

38بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرجاسم يونس جاسم446646

39بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرديفد سالم رحيم545916

40بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرستيفن نهاد يلدا446624

41بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرحمزه عبدالرزاق كريم267076

42بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكريوسف جرجيس يوسف446457

43بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراسامة عبدالعزيز مجيد267165

44بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرعماد جاسم محمد266808

45بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرسام نوح بهنام267080

46بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرايفن تركي اسحق266848

47بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكررعد سعد مارزينا446458

48بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرستيفان نجيب حنا266855

49بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرميالد مازن فرج446614

50بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرانمار فارس ميخائيل531069

51بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفاضل طه حامد267126

52بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرراغب نوئيل شابا545939

53بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكررامي اصليوة يعقوب266836

54بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكراسيل جنان ابراهيم545913

55بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرسعيد صبيح سعيد531059

56بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرجليل صالح شكيس266832

57بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرنمير صباح بولص528539

58بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرنوار نجيب خضى545966

59بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرسعد سعيد سفر267155

60دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرابراهيم صبحي محمد545954

61دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرنوار نجيب شابا267105

62دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرلؤي جنان يعقوب267059

63دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرغدير فرج عازر446420

64دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرنوار خضى حسو478042

65دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكريوسف عادل الياس267134

66دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكريوسف خضى مارزينه267122

 علي545949
ى 67دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكراحمد حسير

68دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرسفيان مجيد حميد267128

69دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكروسام يوسف عبوش267107

70دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرعلي فالح حسن546115

71دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرعبدالقادر ذنون حامد267090

72دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد خالد صالح266842

73دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكراوراس سالم خضى267066

74دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرربيع جميل باكوس267159

75دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرفراس قرياقوس اسطيفو267162

76دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكررغيد بشار بهنام267093

يف مرعي531068 ى شر 77دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرحسير

78دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرعبدهللا صباح عبدهللا446617

79دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرفراس بطرس عبداالحد446577



80دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكراحمد عبدالواحد خليل266814

81دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرمقداد عدنان حسن483638

82دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد احمد طه446568

83دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرديفيد عصام حبيب266824

84دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرسافيو سالم بهنام266986

ف صبحي محمد267152 85دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكراشر

ي مجيد520377 86إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرادم صير

87إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد فالح حسن546088

88إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرثائر عباس علي446459

89إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرماهر عامر خلف546104

90إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعبدهللا ذنون حامد267137

91إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكربهنام عبدالمنعم بهنام266767

92إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكريوسف بدري اسحق555623

93إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعبدالغفور جالل محمدعلي546103

94إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحسن جاسم محمد484195

95إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرسالم بشار عزو545962

96إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرخضى بشار خضى545914

97إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرفراس عبدالمنعم بهنام267110

98إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد محمود فتحي446434

99إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمود محمد صالح266826

ي فارس483640
100إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي هانى

101إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمعن زهير عازر546127

 علي عباس546108
ى 102إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحسير

103إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد عبد حميد483639

104إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرقرياقوس صبيح قرياقوس546125

105إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراندراوس سامي بهنام546122

106إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد زكي عبدهللا446452

107إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرطه احمد طه266839

108إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرنوار نجيب عازر545937

109إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا546106

110إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعبدالستار احمد عبدهللا545958

111إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد نعمت مهدي545942

112إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكركرم احمد سالم545953

113إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكررغيد عبار عبدهللا267063

114إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعبدهللا ثامر محمود545952

ائيل ابراهيم267135 115إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرابراهيم جير

116إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي عادل حمادي546111

117إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي يونس جاسم446437

118إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحيدر عبدالرزاق كريم267121

119إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحارث عبدالباسط احمد267141

ي زهير بطرس446421
120إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكررانى

121إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرالن فاروق يعقوب546117

122إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكررونق صبيح مجيد500506

123إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرتوما عامر توما446636

124إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي جاسم جمعة446427

125إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعالءالدين عدنان محمد546090

126إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي اياد عبدهللا446558

127إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرسيف طالل عبدهللا545960

128إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعباس عبدالرزاق كريم267118

129إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكربهنام طالل بكو446409



130إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكركرم بهنام خضى446728

131إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرنوار خليل وديع531066

132إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراميليو وائل يوسف545935

133إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرايفان خالد ميخا267084

ائيل446692 134إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد قاسم جير

135إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد نواف طابور267151

136إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد زكي علي266804

137إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكركرم عبدالعزيز مجيد520370

138إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحيدر عباس حيدر546092

139إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراميل دانيال موس478071

140إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرذوالفقار عبدالحكيم عجيل540732

141إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد عائد قاسم266819

142إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمجيد نبيل مجيد546113

ى446417 143إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد فتحي حسير

144إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرميالد ايشوع بهنام446426

ى سوعان446469 145إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي عبدالحسير

146إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد حازم باقر545910

ى538082 ى صفاءالدين امير 147إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحسير

ي احمد266772
148إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد هانى

149إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحمد جالل محمد علي546102

150إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرسالم نجيب خضى446659

151إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمود خزعل احمد540994

 علي478031
ى  حسير

152إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمصطفى

153إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعمر سعد فيصل546094

154إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرايهاب ماهر عبدالجبار528569

155إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرخليل ابراهيم عبدهللا446422

ي محمد267161  خير
156إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمصطفى

157إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرايمن ايشوع كرومي446741

158إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحسن علي عباس446686

159إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد علي محمد267160

160إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرفادي عماد زكريا531054

161إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكريحنر عدنان يحنر266793

162إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكريسوع بهنام افرام266777

163إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحذيفة احمد طه545968

164إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرجاسم محمد علي267123

165إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرجوزيف صالح شكيس545970

ى483641 166إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرجاسم محمد حسير

167إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرستيفن عيىس ججو546128

168إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرساندي نجيب حنا545969

169إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد رمزي عبدهللا528554

170إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد اياد عبد هللا446563

171إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكروسام نجيب خضى446651

172إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمارتن صبيح صليوة446423

ي فارس478061
ى هانى 173إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرحسير

174إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكركرم حبيب كرومي478047

175إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرخزعل رمزي عبدهللا520369

176إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي محمد عباس546100

177إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعبدهللا فاضل عبدهللا266779

178إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد فتحي صالح555433

179إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرمحمد انور خليل495413



ى عباس446579 180إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكراحمد حسير

181إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرغسان صليوا عزو478093

182إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرماريو مهنى بهنام531071

183إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكريونس محسن علي267147

184بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكروسام يعقوب ناض545951

185بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىذكرفالح حسن احمد446462

ي446412
186دبلوم2الحمدانية12319نينوىذكرفؤاد الياس من 

187إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعالء بحو ايشوع267149

188إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرعلي عباس محمود446406

189إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكرطه جاسم محمد266834

ي شابا266791
190إعدادية2الحمدانية12319نينوىذكربشار من 

اس قرياقوس اسطيفو267004 1بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىنير

2بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىانوار امجد حميد266983

3بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىهوليا منصور مبارك266944

وفاء سامي عبو546012
4بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننى

5بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىساندرين فرج مجيد266946

6بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىانسام يعقوب ناض546019

اس رافع قاسم546034 7بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىنير

ائيل مجيد546025 8بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىايناس جير

ا حنا عبدالرحمن266962 ى 9بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىلير

10بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىازهار نجيب عزيز266961

11بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىرواء خالد كريم266958

ائيل446582 12بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىميالد منير جير

13بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىسوارين هيثم خضى266972

ي266953 14بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمريم يوسف جحر

15بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىهديل مجدي بهنام446837

16بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىفداء سمير مجيد266965

 سامي بهنام446716
ى 17دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىسولير

18دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىجاندار مجيد بنوش266977

ة الياس دنحا266981 19دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىسمير

20دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىمنى افريم عيوش446804

ي دانيال266937
21دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىمنال من 

22دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىفيفيان فصيح خضى546030

23دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىالرا افريم عبود546015

ة هرمز سوالفا478134 24دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىسمير

25دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىامل بطرس روفو446806

26دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىنازك فرج عبوش478131

27دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىسعاد سمعان يعقوب446825

28دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىوفاء منصور وديع266967

29دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىسناء بهنام توما446836

30دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىرنا ابراهيم شمعون446612

31دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىهيفاء خليل وديع478140

32دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىزينة ايشو توما266950

33دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىانوار ججو يىسي478074

34دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىايفا نائل يوسف546028

ة افريم ابراهيم478143 35إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىسمير

36إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىاناهيد خضى صليوه546011

37إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىساندرا سعد مسعود266989

38إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىنهاية فرج الياس546022

1بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىرونق سعيد حبيب266904



ى كامل266921 2بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمريم تحسير

3بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىريجينا نجيب بهنام266857

4بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىديانا خليل بهنان478019

5بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىهبه عبدالباري باكوس520367

6بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىرغدة رعد عبداالحد545990

7بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمريم خالد بهنام266910

8بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىرانية عزيز زكريا266853

9بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىسيليفيا نهاد يلدا546085

10بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىنعيمة جنان يوسف267067

ى ماجد سالم446479 11بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمارلير

12بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىريتا صباح صليوه267055

13بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىرنا اسحق مارزينا266902

14بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىريتا عبدالعزيز مجيد266784

ى سعيد مجيد266762 15بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىماجدولير

ى مؤيد اسحق267172 16بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمدلير

نا رعد عزو266889 17بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمير

18بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمنال عبداألحد مسعود446787

19بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىلندا يوسف بهنان267130

20بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىايناس رافع قاسم266926

21بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىلورد سعد شابا266908

22بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىهبة حبيب سعيد266845

23بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىعذراء سمير سعيد267025

24بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىماري مؤيد اسحق266869

25بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىرانيا توما عبدهللا531062

26بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىرنا نوئيل شابا266911

27بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىامينة فاضل يلدا267023

28بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمارينا لويس شابا478149

29بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىهالة بهنام عازر266792

30بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىعذراء جواد حبيب266916

31بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىسارة ماجد يوسف266929

32بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمورين صباح بولص266786

يمان تركي اسحق267029 نير
33بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننى

34بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمريم مازن يوسف483637

35بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىنور ماجد يوسف545984

اي قرياقوس اسطيفو266945 36بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمير

37بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىوسن يوسف عبوش266875

38بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىنض حنا زورا546005

39بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىايفا صاهر حنا483636

40بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىورقاء ريان اسحق546003

41بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىنجالء عصمت علي266931

ى مسعود يوسف267111 42بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمادلير

43بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىدالل فتحي صالح266907

44بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىرشا حكمت بطرس266898

ي483643 45بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىمروه ميخائيل جحر

46بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىريتا وعد ايوب546066

47بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىماردين مؤيد اسحق267127

عذراء سامي الياس546069
48بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننى

49بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىبلسم صبحي اسحق266918

50بكالوريوس2الحمدانية12319نينوىأننىخديجة يونس جاسم267014

ميساء سامي بولص528476
51دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننى



52دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىرونا يوسف قرياقوز266885

53دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىعذراء سامر مسعود545995

ى بولص شمعون267017 54دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىنرمير

55دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىوفاء بطرس روفو492487

56دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىعذراء ايشوع بهنام267144

57دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىرنا مارزينا بولص446775

يف266757 58دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىرحمة محمد شر

59دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىمروى نمرود بهنام267115

ي266899
60دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىسها صباح الطونى

61دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىفرح سعيد حبيب545994

نا طالل بكو266893 62دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىمير

63دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىحنان عبدالصالح سعيد266807

64دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىهبة خليل وديع446791

65دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىرؤى بهنام عازر266878

66دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىرفل اسحق مارزينا446490

ى صباح عبدهللا266872 67دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىحنير

68دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىسارة فرج مجيد266850

69دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىلينا جرجيس خضى266939

70دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىساندرا الياس بولص478154

71دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىماية عمر سلمان266935

72دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىرونيا رائد شيت266858

73إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىاليديا غانم عزو546072

74إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرانيا باسل مجيد546067

75إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرحمة ابراهيم عبدهللا267051

76إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىري  هام فادي طوبيا446512

نا عمران توما266803 77إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمير

ى بشار عزو545985 78إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىحنير

79إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمريم وائل يوسف546071

نا سامي بولص528496 مير
80إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننى

ى حبيب بولص545980 81إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىايفلير

82إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىافنان وسام بكو446547

مريم باسم زكي446537
83إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننى

ة رفو بولص267133 84إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىامير

85إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرانيا سمير حبيب531046

86إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىعذراء جرجيس خضى446514

ان صباح ايليا478017 87إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىنير

88إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمورين عمران توما266820

89إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىبريسيا زهير الياس546080

ى بهنام شاكر266923 90إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمادلير

91إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمارال نزار جرجس556885

ى كامل545999 92إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرنا تحسير

ى نوئيل بولص446782 93إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىحنير

94إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىريتا ثائر بهنان546001

95إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىعذراء خليل رحيم546060

 تركي اسحق266940
ى 96إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىشفير

97إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمادونا صباح بولص545992

 علي546007
ى 98إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمنى حسير

99إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرنا نمرود بكو545993

100إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىنهايه نمرود الياس446541

101إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمريم جميل بشير546063



ى حسام يعقوب446493 102إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىحنير

103إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىالق نمرود بهنام266861

104إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىخديجة احمد طه266865

يف555626 سارة علي شر
105إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننى

106إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىميالد نمرود بكو446572

107إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىساره نجيب حنا266886

108إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمينا وعد ايشوع446528

ي رعد بهنام546083
109إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىميالنى

110إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىسوزان داود سليم267012

111إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىجوليان ضياء نجيب478014

112إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمريم مروان يوسف446550

113إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىفلنتينا فؤاد الياس545988

114إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىماريان فرج بدر446524

ى وعد ايوب446534 115إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمادلير

 علي267010
ى 116إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرقية حسير

نا رعد بهنام546074 117إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمير

118إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىالرسا رعد سالم446483

ي اديب كرومي545982
119إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىستيفانى

صفاء علي يونس446799
120إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننى

121إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرؤى ادور ميخائيل446474

122إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرشا رعد يوسف545991

123إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىرنا عزيز زكريا446506

124إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىسلوى اسحق يوسف266880

125إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمرتينا فؤاد الياس446498

126إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىديانا غدير سالم545987

127إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىايمان غسان ميخائيل266896

ي446709
128إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىديانا خالد من 

129إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىمريم سمير الياس545997

130إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىنور فاروق يعقوب546077

شهد حيدر علي الهادي538546
131إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننى

132إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىاسيل جورج جميل446746

133إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىنور اكرم عبداالحد267021

134دبلوم2الحمدانية12319نينوىأننىنشين خضى طوبيا266882

135إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىهناء حبيب شمعون446552

136إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىانتصار خالد بشير267019

ي446492
137إعدادية2الحمدانية12319نينوىأننىميسون شمعون بكوينى

1بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرلقمان احمد عبدالكريم425566

2بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكراسعد اسماعيل خلف514066

3بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكراحمد سليمان علي467766

ي467760 4دبلوم2سنجار32320نينوىذكرصادق خضى ححر

ي146553 5دبلوم2سنجار32320نينوىذكرمحسن صالح ححر

ي424574
6دبلوم2سنجار32320نينوىذكرحيدر رشو كن 

7دبلوم2سنجار32320نينوىذكربدل عيدو ايزدين424599

8دبلوم2سنجار32320نينوىذكرغانم محسن صالح483277

9دبلوم2سنجار32320نينوىذكرحميد حامد ميجان424941

10دبلوم2سنجار32320نينوىذكرعدنان خلف سيدو424082

11دبلوم2سنجار32320نينوىذكرناض بدل اسماعيل513437

ي425549
12دبلوم2سنجار32320نينوىذكرسعد سعيد كن 

ي الياس148468 13دبلوم2سنجار32320نينوىذكرفيصل خير

ي مراد503899 14دبلوم2سنجار32320نينوىذكرسلمان ححر



15دبلوم2سنجار32320نينوىذكراحمد سويد خلف424732

ي حسو خديدة467765 16إعدادية2سنجار32320نينوىذكرناجر

17إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعيدو صالح قولو467763

18إعدادية2سنجار32320نينوىذكرنزار عيدو علي425589

ي رشو424730 1بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرخلف ححر

2بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرحسن خضى رميح424187

3بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرساهر خلف حسن148250

4بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعلي اوصمان بدل424409

5بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرجميل كريت قاسم538311

6بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرنزار هسن علي503916

7بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرمحمد اكرم محلو424495

8بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرسليمان عمر علي424178

9بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرقاسم موسو علي530929

 علي ايزدين467757
ى 10بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرحسير

11بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرسالم خديده خلف424519

12بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرياس خضى خلف424305

13بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرنوري رشو عنجو425110

14بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكررونالد راكان بشار483293

15بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرصالح خديده خلف424317

16بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرقاسم غانم خلف425175

17بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرازاد مطو ايزدين504030

18بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرصدام حسن حسام537773

19بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرنشوان نواف عبدالحميد424267

20بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرزياد نادم بردان423962

21بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرموفق بركات بردان147595

22بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرمقداد مراد نادم555679

23بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكراسماعيل يحنر علي425307

24بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرفراس بشار ايالس534883

25بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرساري سالم عيىس424163

زا538404 26بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعيدو بركات مير

27بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعادل الياس ابراهيم147967

ى424058 28بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعبدالرحمن ادريس حسير

و مرزا483289 29بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرمرزا خير

30بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرفارس غريب نمر424454

31بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرزياد خلف سليمان522811

32بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكراحمد نوري رميح424107

33بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعيدان خلف حسن148338

ي قاسم حسن424285 34بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرخير

ي علي148117 35بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكررياض ححر

36بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكركريم قاسم ميجان424469

37بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرابراهيم مراد يوسف147614

38بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرفائزة فندي خلف555650

39بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرسامي سالم عيىس423986

40بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرسامي بدل علي425346

ي مراد540101 41بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرحازم ححر

ي513443 42بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرمروان خليل حاجر

43بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرساهر سالم عيىس424665

ي خضى483296 44بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرشطيب ححر

45بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعصمت خضى رميح423739

46بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرايمن خضى رميح423751



47بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكراحمد خديدا قاسم483283

ي425298 ى ححر 48بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكروليد امير

49بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعبدالرحمن احمد مسلم555661

50بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرسالم الياس دشتو513809

51بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرصباح رشو قاسم483291

52بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعالء عيدو صالح540944

53بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرعيدو بدل كرو425140

54بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرمروان عيىس شفان513934

55بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكرمحمود سويد خلف483270

ي425288 56بكالوريوس2سنجار32320نينوىذكراكرم خضى ححر

57دبلوم2سنجار32320نينوىذكركمال رشو عنجو483279

ان عمر ايالس424832 58دبلوم2سنجار32320نينوىذكركامير

59دبلوم2سنجار32320نينوىذكرازاد دلو مشكو513462

60دبلوم2سنجار32320نينوىذكرشعالن نواف عبدالحميد424096

61دبلوم2سنجار32320نينوىذكرمحسن جردو خلف424535

زا مراد يوسف148431 62دبلوم2سنجار32320نينوىذكرمير

63دبلوم2سنجار32320نينوىذكرجهور بركات اسماعيل542205

64دبلوم2سنجار32320نينوىذكرطالل كمال اوسف425326

ي مراد483276 65دبلوم2سنجار32320نينوىذكرراكان ححر

66دبلوم2سنجار32320نينوىذكرفارس بابير ادي424345

67دبلوم2سنجار32320نينوىذكرعلي حمو حمد483286

68دبلوم2سنجار32320نينوىذكرباسل جندي موسو147627

ى خضى رميح424697 69دبلوم2سنجار32320نينوىذكرحسير

70دبلوم2سنجار32320نينوىذكرنزهت ابراهيم مراد147651

زاد دلو مشكو424380 71دبلوم2سنجار32320نينوىذكرشير

72دبلوم2سنجار32320نينوىذكرسالم خلو قاسم147675

73دبلوم2سنجار32320نينوىذكرهيثم احمد حسن147851

74دبلوم2سنجار32320نينوىذكرسفيان سعيد خلف540583

75دبلوم2سنجار32320نينوىذكرعبدهللا ازدين علي555654

ي اوسمان534929 76دبلوم2سنجار32320نينوىذكرسالم ححر

77دبلوم2سنجار32320نينوىذكرذياب غانم خلف425253

ي551337 78دبلوم2سنجار32320نينوىذكرمقداد مراد ححر

79دبلوم2سنجار32320نينوىذكرشوكت عرب خلف483278

80دبلوم2سنجار32320نينوىذكرخلف اسماعيل خلف483275

81دبلوم2سنجار32320نينوىذكركمال عباس احمد148231

82دبلوم2سنجار32320نينوىذكرمنيف الياس رشو424544

زا148287 و مير 83دبلوم2سنجار32320نينوىذكرايمن خير

84دبلوم2سنجار32320نينوىذكرزياد حسن عبدو261945

85دبلوم2سنجار32320نينوىذكرعزيز سمو خلف483267

86دبلوم2سنجار32320نينوىذكرحسن قاسم حسن540098

87دبلوم2سنجار32320نينوىذكرحسون سيدو بيسو540992

88دبلوم2سنجار32320نينوىذكرنوري فيصل علو424477

89دبلوم2سنجار32320نينوىذكرخضى مراد خلف494199

90دبلوم2سنجار32320نينوىذكرناظم شاكر عبدو424331

91دبلوم2سنجار32320نينوىذكرمازن مطران كشحم148200

92إعدادية2سنجار32320نينوىذكررغد غانم خلف526851

93إعدادية2سنجار32320نينوىذكرفيصل صالح خلف467758

 مراد علي424330
ى 94إعدادية2سنجار32320نينوىذكرتحسير

95إعدادية2سنجار32320نينوىذكرحسن سعيد خلف538501

96إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعيىس عصمان خديده538320



ي علي147990 97إعدادية2سنجار32320نينوىذكررعد ححر

98إعدادية2سنجار32320نينوىذكرخطاب عمر قاسم555122

99إعدادية2سنجار32320نينوىذكرشمد بدل علي424120

100إعدادية2سنجار32320نينوىذكرطارق حيدر علي539842

101إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعزيز موسو خديده538321

ي علي هبش538323 102إعدادية2سنجار32320نينوىذكرخير

103إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعاصم عمر علو540094

ي مراد555682 104إعدادية2سنجار32320نينوىذكرخضى ححر

105إعدادية2سنجار32320نينوىذكرخضى دلو مشكو423830

زاد كمال رفو526844 106إعدادية2سنجار32320نينوىذكرشير

107إعدادية2سنجار32320نينوىذكرحمودي حامد ميجان538310

108إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعمار خضى الياس522788

109إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعامر عرب خلف483280

ي424894 ف ححر 110إعدادية2سنجار32320نينوىذكرماهر شر

111إعدادية2سنجار32320نينوىذكربسام دخيل بردان526838

112إعدادية2سنجار32320نينوىذكرمنذر خلف هاون535739

113إعدادية2سنجار32320نينوىذكرفارس رشو قاسم554198

114إعدادية2سنجار32320نينوىذكركمال جميل بدل538322

115إعدادية2سنجار32320نينوىذكرهمام فارس ابراهيم540853

ى424039 116إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعبدهللا ادريس حسير

و خلف425103 117إعدادية2سنجار32320نينوىذكرالياس خير

118إعدادية2سنجار32320نينوىذكرمحمد سليمان علي424840

119إعدادية2سنجار32320نينوىذكرسامان نزار عيدو424142

120إعدادية2سنجار32320نينوىذكروليد خالد برجس526831

ى حيدر538324 121إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعلي حسير

122إعدادية2سنجار32320نينوىذكرامير عمر قاسم148411

123إعدادية2سنجار32320نينوىذكرعصام محسن خريم424069

ى الياس540947 124إعدادية2سنجار32320نينوىذكرالياس حسير

ي540950 125إعدادية2سنجار32320نينوىذكرصباح خضى ححر

126دبلوم2سنجار32320نينوىذكرعيىس بردو علي545896

127دبلوم2سنجار32320نينوىذكرفاضل احمد اوسف423782

128إعدادية2سنجار32320نينوىذكرقاسم ميجان الياس483268

ي علي467767 1بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىداليا ححر

2بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىنارين اسعد اسماعيل514109

3دبلوم2سنجار32320نينوىأننىامينه قاسم حسن424353

1بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىسىه سالم عيىس425413

2بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىهالة فيصل كاشان425455

3بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىزينب خضى رميح425482

ى اسعد اسماعيل513963 4بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىافير

5بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىعاليه حامد ميجان147449

هناء حيدر علي526834
6بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننى

ي307411 ى اسماعيل ححر 7بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىافير

8بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىزيان سالم سعيد424422

و شفان483269 9بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىباكزة خير

10بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىرانية يحنر علي424390

و مرزا483272 11بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىشارناز خير

12بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىسلوى عمر ايالس424721

ي علي424635 13بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىديانا ححر

14بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىغزال كن خلف555644

15بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىزيان فيصل كاشان425397



16بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىهيام ابراهيم خلف425504

17بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننىفيان قاسم ميجان424558

فيان غازي علي522797
18بكالوريوس2سنجار32320نينوىأننى

ى صالح424437 ة حسير 19دبلوم2سنجار32320نينوىأننىامير

20دبلوم2سنجار32320نينوىأننىفيان فيصل كاشان425381

21دبلوم2سنجار32320نينوىأننىروزة حسن يوسف551332

22دبلوم2سنجار32320نينوىأننىزهرة الياس ابراهيم540031

ي اوسمان541617 23دبلوم2سنجار32320نينوىأننىجيهان ححر

24دبلوم2سنجار32320نينوىأننىحنان نوري رميح425493

ي483274 25دبلوم2سنجار32320نينوىأننىنجوى اسماعيل ححر

و424363 26دبلوم2سنجار32320نينوىأننىوحيده ابراهيم خير

27دبلوم2سنجار32320نينوىأننىالماس قاسم عزام147482

ي موسو خديده538315 ى 28إعدادية2سنجار32320نينوىأننىبير

29إعدادية2سنجار32320نينوىأننىسحر اسعد اسماعيل538312

30إعدادية2سنجار32320نينوىأننىنارين عبدالسالم جاسم424716

31إعدادية2سنجار32320نينوىأننىرغده عيدو صالح467762

32إعدادية2سنجار32320نينوىأننىسيفان فاخر ابراهيم424410

33إعدادية2سنجار32320نينوىأننىسهام كريد خديده424621

34إعدادية2سنجار32320نينوىأننىبروين عبدالسالم جاسم146521

35إعدادية2سنجار32320نينوىأننىسلوى وسفالدين كاشان425470

36إعدادية2سنجار32320نينوىأننىدالل داود قاسم539840

ي علي147568 37إعدادية2سنجار32320نينوىأننىندى ححر

38إعدادية2سنجار32320نينوىأننىهيفاء ايزدين نادم147532

39إعدادية2سنجار32320نينوىأننىسمر ابراهيم خضى483271

و خلف483273 40إعدادية2سنجار32320نينوىأننىهيام خير

ي علي526848 41إعدادية2سنجار32320نينوىأننىسونا ححر

42إعدادية2سنجار32320نينوىأننىمريم حسن ملحم554052

43إعدادية2سنجار32320نينوىأننىجهان داود قاسم539839

44إعدادية2سنجار32320نينوىأننىاخالص موسو خديدة538319

ي حسن537788 45إعدادية2سنجار32320نينوىأننىاحالم ححر

ي علي424658 ا ححر ى 46إعدادية2سنجار32320نينوىأننىالير

ى520969 1بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرجمال كن  حسير

ى برجس301807 2بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسالم حسير

3بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرمحسن قاسو الياس540588

4بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكردخيل مراد قاسم444200

زو480286 5بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرخالد سيدو مير

6بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرقاسم خلف مراد481478

7بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرناض خلف مراد481480

8بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكردلشاد نواف دوسكو480332

زا قاسم520994 9دبلوم2الشمال32321نينوىذكرسليمان مير

10دبلوم2الشمال32321نينوىذكراحمد علو خديدة480266

وان سالم بركات301978 11دبلوم2الشمال32321نينوىذكرسير

ي302019 12دبلوم2الشمال32321نينوىذكرشكر مشكو حاجر

13دبلوم2الشمال32321نينوىذكرماهر علو خديده480246

و صالح526380 14دبلوم2الشمال32321نينوىذكرناض خير

15دبلوم2الشمال32321نينوىذكرداؤد عيدو خديدة444227

16دبلوم2الشمال32321نينوىذكرهادي علي خضى301840

17دبلوم2الشمال32321نينوىذكرعامر عمر مجدين551502

ي خدر520995 18دبلوم2الشمال32321نينوىذكرحسن ححر

19دبلوم2الشمال32321نينوىذكرحازم عباس شحو301956



20دبلوم2الشمال32321نينوىذكرحسن مراد حسن301821

21دبلوم2الشمال32321نينوىذكرحواس خديدا حسن520971

22دبلوم2الشمال32321نينوىذكرمروان عمر قاسم480382

23دبلوم2الشمال32321نينوىذكرفرحان نواف نايف301812

24دبلوم2الشمال32321نينوىذكرفارس حميد الياس444248

25دبلوم2الشمال32321نينوىذكرعمر خضى ميشو301933

26دبلوم2الشمال32321نينوىذكرفرزات دخيل خلف545897

ى558382 و حسير 27دبلوم2الشمال32321نينوىذكرعمر خير

28دبلوم2الشمال32321نينوىذكرسفيان عمر يوسف301965

29إعدادية2الشمال32321نينوىذكرحاجو مراد كيجو480242

30إعدادية2الشمال32321نينوىذكرعطو فارس ناض544960

31إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسعيد خضى عبو301946

32إعدادية2الشمال32321نينوىذكرايزدين شفان ابراهيم480409

ى قاسم كرمز544905 33إعدادية2الشمال32321نينوىذكرامير

34إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسليم خديدة خلف481445

35إعدادية2الشمال32321نينوىذكرخلف جانكير قرمو444237

36إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسعيد مراد قاسم444222

و444204 37إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسليمان قاسم مير

1دبلوم عالي2الشمال32321نينوىذكرفيصل الياس قاسم541022

2بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرفرحان برو سيدو480279

3بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرريان برجون علي301015

ى301852 ي حسير 4بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرجميل ححر

5بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرفخري قنير بنياف302145

6بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرشهاب يوسف خلف551338

7بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسعود حاجو مراد480292

ي خديدة541287 ى ححر 8بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرامير

9بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرخالد قاسم خديدة480363

10بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكراحمد فرحان ابراهيم301692

11بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرفهد داؤد هادي480313

12بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرمحسن عباس شحو301899

13بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرياش بركات قاسم480353

14بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكراحمد اسماعيل الياس444196

وان حسن خلف480319 15بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسير

ي خلف301867 16بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرعيدان ححر

ى302039 ى حسير 17بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرداروين امير

18بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرفرهاد سعيد درويش512840

19بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرميش سعيد خدر481483

20بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكراكرم خالد حسن480228

21بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرصباح حمو خلف301121

22بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرحاتم برحس بقال300585

ان سليمان جاسم480358 23بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكركامير

24بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرصباح حيدر يوسف301882

25بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرابراهيم خدر مراد480308

ى شمو481273 26بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرششو حسير

27بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكربحري عطو سيدو302055

28بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرصباح سليمان جاسم480274

29بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرفادي بركات جردو300906

30بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكركامل قاسم علي480340

ي كبعو500906 31بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكربابير ححر

32بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسعد اسماعيل حيدر514511



33بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكردخيل خضى حسن300836

34بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرصباح فارس نايف300783

35بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرمحسن عيىس حفدو307432

36بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرعلي خلف خشمان300925

37بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرجمال حاجو نافخوش301777

38بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرزياد حسن حبش301077

و خضى480329 39بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسالم خير

40بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرايفان فاروق خدر302334

41بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرنشوان خلف حيدر284640

42بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرمراد دومان رشو480391

43بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسعد فرحان ابراهيم301307

44بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرميجر علي داؤد537779

ي سيتو300824 45بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسعيد ححر

46بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرناض عماش خلف480249

47بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسعد حاجو مراد480283

ى بوكو500343 48بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكركمال حسير

49بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرعزيز ابراهيم سيدو480301

50بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسالم سليمان محمد544980

51بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرحسن مراد عبو480231

52بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرعلي بركات فارس301265

ى عتك300946 53بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرداؤد حسير

54بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرفاروق بركات سليمان481369

55بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسليمان عطو سيدو301718

56بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسعدو حيدر شحو300798

57بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرعائد عمر مجدين551339

58بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكركامل عمر شيبو300523

59بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرحسو خلف ابراهيم520980

60بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرنوري حسن خلف498983

61بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرسامي اسماعيل شحو301921

62بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرشاكر محمود خلو300555

63بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرزيدان سعيد مراد480294

64بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرباسل علي محمود551329

ى301295 65بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرخليل مشكو حسير

ي بركات فارس300971 66بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرخير

67بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرصبحي فارس نايف300886

68بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرقاسم حسن سليمان529157

69بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرباسم سليمان عيدو444186

70بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرشاكر شهاب عيدو301787

ي فرحان300570 71بكالوريوس2الشمال32321نينوىذكرخلف خير

ي حمو خلف301006 72دبلوم2الشمال32321نينوىذكرصير

73دبلوم2الشمال32321نينوىذكرسليمان خدر خلف301172

74دبلوم2الشمال32321نينوىذكرعيىس الياس مراد514531

75دبلوم2الشمال32321نينوىذكرخلف قاسم عرب480281

ى480298 76دبلوم2الشمال32321نينوىذكرصادق رشو حسير

77دبلوم2الشمال32321نينوىذكردرويش خضى مشكو503846

78دبلوم2الشمال32321نينوىذكرقاسم اسماعيل الياس520982

ي551327 يف امان ححر 79دبلوم2الشمال32321نينوىذكرشر

ي خدر301227 ي ححر 80دبلوم2الشمال32321نينوىذكرناجر

81دبلوم2الشمال32321نينوىذكرهسن حيدر كيجو480277

و خضى480323 82دبلوم2الشمال32321نينوىذكرسعد خير



83دبلوم2الشمال32321نينوىذكرفواز سعيد مجمان480224

84دبلوم2الشمال32321نينوىذكرغازي مراد حسن302097

85دبلوم2الشمال32321نينوىذكرعالء علي كندور484228

ي علي481456 86دبلوم2الشمال32321نينوىذكرخالد ححر

87دبلوم2الشمال32321نينوىذكرسعيد ابراهيم فارس480271

وان ابراهيم خضى542379 88دبلوم2الشمال32321نينوىذكرسير

89دبلوم2الشمال32321نينوىذكرخليل خضى مشكو501307

90دبلوم2الشمال32321نينوىذكرفالح خضى قاسم300770

91دبلوم2الشمال32321نينوىذكرنشوان نواف دوسكو480235

ي خدر301212 92دبلوم2الشمال32321نينوىذكرحواس ححر

93دبلوم2الشمال32321نينوىذكربسام قرو شحو301798

94دبلوم2الشمال32321نينوىذكروسام خليل قاسم480347

95دبلوم2الشمال32321نينوىذكرموسو نواف دوسكو480320

96دبلوم2الشمال32321نينوىذكرسعيد نواف دوسكو480237

97دبلوم2الشمال32321نينوىذكرعادل كمال خدر301140

98دبلوم2الشمال32321نينوىذكرعريب عسو عيىس480304

 علي480269
ى 99دبلوم2الشمال32321نينوىذكرشاكر حسير

ي حاجو مراد546616
100إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسيفى

101إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسالم ابراهيم خضى542375

102إعدادية2الشمال32321نينوىذكرابراهيم شجاع حمو461788

103إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسليمان سيدو مرزو481467

104إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسامي سليمان محمود301101

 علي كيجود300615
ى 105إعدادية2الشمال32321نينوىذكرتحسير

106إعدادية2الشمال32321نينوىذكرعيىس علي خضى484235

107إعدادية2الشمال32321نينوىذكرايمن مراد سليمان498823

108إعدادية2الشمال32321نينوىذكرهمام فاروق خدر300857

109إعدادية2الشمال32321نينوىذكرفوزي سعيد مراد481447

ي484234 110إعدادية2الشمال32321نينوىذكرغائب سليمان كنحر

111إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسالم بدو بيو480289

112إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسالم حاجو مراد546623

113إعدادية2الشمال32321نينوىذكرعدنان عجاج ابراهيم529083

ى524952 ى حسير 114إعدادية2الشمال32321نينوىذكرزرادشت امير

115إعدادية2الشمال32321نينوىذكرمحمود عباس شحو484231

ي عيدو300985 116إعدادية2الشمال32321نينوىذكرنزار ححر

117إعدادية2الشمال32321نينوىذكرساهر كلي محمود480397

ي داؤد هادي480412 118إعدادية2الشمال32321نينوىذكرححر

119إعدادية2الشمال32321نينوىذكرجاسم سليمان جاسم546610

120إعدادية2الشمال32321نينوىذكرنوزاد عجو الياس520975

121إعدادية2الشمال32321نينوىذكردرويش فارس نايف480405

122إعدادية2الشمال32321نينوىذكرسلمان عمر قاسم555648

ي خدر526872 123إعدادية2الشمال32321نينوىذكرجليل ححر

124إعدادية2الشمال32321نينوىذكرالياس كمال خدر301149

ى عتك300956 125إعدادية2الشمال32321نينوىذكرنواف حسير

126إعدادية2الشمال32321نينوىذكرمؤيد بابير حسن481464

ي481458 127إعدادية2الشمال32321نينوىذكرفيصل علو صير

128إعدادية2الشمال32321نينوىذكرساهر بارسو شحو301255

129إعدادية2الشمال32321نينوىذكرعفان قاسم عرب480368

130إعدادية2الشمال32321نينوىذكرزياد خلف مراد481474

ي كبعو542296 131إعدادية2الشمال32321نينوىذكرايمن ححر

132إعدادية2الشمال32321نينوىذكرعدنان ابراهيم سيدو481460



133إعدادية2الشمال32321نينوىذكروسام سليمان محمود301068

134دبلوم2الشمال32321نينوىذكروليد خضى سورو494526

135إعدادية2الشمال32321نينوىذكرعمر علي فندي542377

1بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىسها خديدا خلف302377

ي جرود302432 2دبلوم2الشمال32321نينوىأننىافيان ححر

ى537834 زا حسير 3دبلوم2الشمال32321نينوىأننىاحالم مير

4دبلوم2الشمال32321نينوىأننىاحالم صفوك خديدة444270

5دبلوم2الشمال32321نينوىأننىليل دخيل خلف545898

6دبلوم2الشمال32321نينوىأننىشكرية الياس سمو302441

7دبلوم2الشمال32321نينوىأننىحياة داؤد هادي444263

ي شحو302439 8دبلوم2الشمال32321نينوىأننىناريمان ححر

وز شفان شمو537825 9إعدادية2الشمال32321نينوىأننىفير

10إعدادية2الشمال32321نينوىأننىسبحان محمود كيجو537848

حنان سيدو كلي520991
1بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننى

2بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىنديفة بركات فارس302362

ى قاسم544921 ي امير
3بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىخان 

4بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىنوربان رشو اسماعيل302312

5بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىسلوى سالم عيدو534934

ي خديدة504147 6بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىحياة ححر

7بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىسناء نواف عنجو302393

ي444187 8بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىبياز عفدو ححر

9بكالوريوس2الشمال32321نينوىأننىنشميه عيىس الياس302382

ي شحو302162 10دبلوم2الشمال32321نينوىأننىنورهان ححر

11دبلوم2الشمال32321نينوىأننىنهاد سليمان جاسم480431

ي الياس كجو500986 12دبلوم2الشمال32321نينوىأننىمنحر

ي302184 13دبلوم2الشمال32321نينوىأننىكلستان سعد صير

14دبلوم2الشمال32321نينوىأننىبلقيس سلو الياس302367

15دبلوم2الشمال32321نينوىأننىمروه مروان حمو537813

16دبلوم2الشمال32321نينوىأننىداليا خلف جانكير444212

17دبلوم2الشمال32321نينوىأننىنشين دخيل فيات302342

18دبلوم2الشمال32321نينوىأننىنشين بركات قاسم444209

19دبلوم2الشمال32321نينوىأننىهاجر سيدو قاسم302405

ي عيدو302354 20دبلوم2الشمال32321نينوىأننىندى ححر

ى537792 21إعدادية2الشمال32321نينوىأننىفصولة مراد حسير

ى526880 ي حسير
22إعدادية2الشمال32321نينوىأننىحياة كن 

23إعدادية2الشمال32321نينوىأننىسوزان سعدون حيدر546615

ي514548 24إعدادية2الشمال32321نينوىأننىسمره ايزدين ححر

25إعدادية2الشمال32321نينوىأننىجيهان عيىس الياس302173

26إعدادية2الشمال32321نينوىأننىحال محمود كيجو537831

ى قاسم544911 وز امير 27إعدادية2الشمال32321نينوىأننىفير

28إعدادية2الشمال32321نينوىأننىمنال مراد سيدو302397

29إعدادية2الشمال32321نينوىأننىزهرة خديدة خضى546614

30إعدادية2الشمال32321نينوىأننىالماس سعيد شهوان480424

31إعدادية2الشمال32321نينوىأننىسمعة سعيد الياس552848

ي444183 32إعدادية2الشمال32321نينوىأننىحياة عفدو ححر

ه حسن سليمان302192 ى 33إعدادية2الشمال32321نينوىأننىباكير

ي كبعو545671 34إعدادية2الشمال32321نينوىأننىشيماء ححر

35إعدادية2الشمال32321نينوىأننىديانا مارو حيدر302388

36إعدادية2الشمال32321نينوىأننىكالستان برهيم خلف542452

37إعدادية2الشمال32321نينوىأننىسلىم سالم قاسم481449



ى537785 38إعدادية2الشمال32321نينوىأننىارمينيا مراد حسير

39إعدادية2الشمال32321نينوىأننىامل سالم قاسم481452

40إعدادية2الشمال32321نينوىأننىنديمة بيسو رشو542222

41إعدادية2الشمال32321نينوىأننىنوفة قاسم خديدة444197

ى526877 42إعدادية2الشمال32321نينوىأننىهديه الياس حسير

ى524758 ى حسير 43إعدادية2الشمال32321نينوىأننىروناك امير

44إعدادية2الشمال32321نينوىأننىملس الياس حسن520993

45إعدادية2الشمال32321نينوىأننىفرحة شمو رشو529053

ي سيتو302330 46إعدادية2الشمال32321نينوىأننىليل ححر

47إعدادية2الشمال32321نينوىأننىعمشة سعيد الياس552845

1بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكرعبدالرحمن محمد عواد524086

2بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكرمهند مرعي حسن267269

ى267251 3بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكربدرالدين عبود ياسير

4بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكرسالم حماد دواس267273

5بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكرنواف نايف عويد425919

6إعدادية2البعاج52322نينوىذكرمحمد عيىس خابور557429

7إعدادية2البعاج52322نينوىذكرفرحان شان دحلي531102

1بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكررياض حسن علي425903

2بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكرنايف صعب عباد267249

ى425973 3بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكرحسون جاسم ياسير

4بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكرعلي حسون علي425849

5بكالوريوس2البعاج52322نينوىذكرعبدالهادي شاهر مسلط524032

 علي حمود267246
ى 6إعدادية2البعاج52322نينوىذكرياسير

7إعدادية2البعاج52322نينوىذكرصكر حسن اسماعيل482767

ى مرزوك524068 8إعدادية2البعاج52322نينوىذكرطالل حسير

9إعدادية2البعاج52322نينوىذكرزياد كريم مناور425754

ي فهد540782 10إعدادية2البعاج52322نينوىذكرزيد جنونر

11إعدادية2البعاج52322نينوىذكرخلف سليمان مزري425861

12إعدادية2البعاج52322نينوىذكرمهل محمد مدجي425668

13إعدادية2البعاج52322نينوىذكرظاهر خلف دواس483338

14إعدادية2البعاج52322نينوىذكرراغب مشعان خليف425780

15إعدادية2البعاج52322نينوىذكرعبدالحميد محسن فنيطل524080

16إعدادية2البعاج52322نينوىذكراورنس عبيد فهد524026

17إعدادية2البعاج52322نينوىذكرحواس رمان سفاح483349

ى482771 18إعدادية2البعاج52322نينوىذكرجالل عبدالهادي حسير

19إعدادية2البعاج52322نينوىذكرفالح حسن عيادة483334

20إعدادية2البعاج52322نينوىذكرعبدالهادي فرحان شان483355

21إعدادية2البعاج52322نينوىذكرثامر عبيد فهد483341

22إعدادية2البعاج52322نينوىذكرماهر ماجد حماد524073

ى483337  علي حسير
ى 23إعدادية2البعاج52322نينوىذكرحسير

24إعدادية2البعاج52322نينوىذكرفرحان شي    ع نومان561507

25إعدادية2البعاج52322نينوىذكرعبدالكريم عبدهللا عسكر524048

26إعدادية2البعاج52322نينوىذكرنبهان مالش سليمان425645

27إعدادية2البعاج52322نينوىذكرحسان سعود معيوف425809

ى483351 28إعدادية2البعاج52322نينوىذكرضاري حمود حسير

29إعدادية2البعاج52322نينوىذكرعبود حسون علي389343

30إعدادية2البعاج52322نينوىذكراورنس طالب عواد425716

31إعدادية2البعاج52322نينوىذكرمنادي احمد عليان524057

32إعدادية2البعاج52322نينوىذكرنايف عبدالهادي زين482769

33إعدادية2البعاج52322نينوىذكرنايف سلىمي شدي483336



34إعدادية2البعاج52322نينوىذكرفضل فالح حماد483331

35إعدادية2البعاج52322نينوىذكرفاضل حماد عيادة524051

36إعدادية2البعاج52322نينوىذكرمحمد صالح جريذي483333

37إعدادية2البعاج52322نينوىذكرمنيف زيدان خليف425765

38إعدادية2البعاج52322نينوىذكرجفران عبيد فهد483342

ى425832 ى زين حسير 39إعدادية2البعاج52322نينوىذكرحسير

40إعدادية2البعاج52322نينوىذكرمحمد شاهر مصلط524039

41إعدادية2البعاج52322نينوىذكرشحان محمد اضحوي425795

42إعدادية2البعاج52322نينوىذكرصفوك فائز عويد483346

 علي مجبل425893
ى 43إعدادية2البعاج52322نينوىذكرحسير

44إعدادية2البعاج52322نينوىذكرخليل ابراهيم عواد483339

ي308604
45إعدادية2البعاج52322نينوىذكرمحمد محمود موسر

ي خليف برغش483328
ى
46إعدادية2البعاج52322نينوىذكرالق

47إعدادية2البعاج52322نينوىذكرماهر حمدي خلف561532

48إعدادية2البعاج52322نينوىذكرعلي جربوع ليلي483353

ى483359 49إعدادية2البعاج52322نينوىذكرفهد عماش حسير

50إعدادية2البعاج52322نينوىذكرعمار فالح حماد483357

51إعدادية2البعاج52322نينوىذكرصالح احمد عواد550034

 تركي غدير483335
ى 52إعدادية2البعاج52322نينوىذكرحسير

1بكالوريوس2البعاج52322نينوىأننىعيادة خليف غدير425935

2دبلوم2البعاج52322نينوىأننىيشى ايوب عباس500852

1بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرسالم مراد ناض555708

ي542478 2بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرياش خليل ححر

3بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرسليمان درويش مراد429807

4بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرفرحان رشو كتو430104

ي شطي251771
5بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرعزالدين ماسر

ي545389 6بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكررياض حسن ححر

7بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرسمير علي حيدر430123

8بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرقاسم خالد جري430057

9بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرفرحان اسود احمد430113

10بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرنواف حسن مراد555717

ي251770 11بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرقوال صالح ححر

12بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرعدنان دحام مخمير251774

13بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرسيدو مراد مطو429987

14دبلوم2القحطانية32323نينوىذكراحمد درويش اسماعيل554109

ي251778 15دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرفيصل دخيل ححر

16دبلوم2القحطانية32323نينوىذكررائد احمد خدر555724

17دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرخليل خدر تمو542398

18دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرزياد الياس علي430067

19دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرمساعد اعشوي مشحن540100

20دبلوم2القحطانية32323نينوىذكراكرم رشو حتو429825

ى507500 21دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرسعيد قاسم حسير

22دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرسعد اعشوي مشحن429998

23دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرغانم خليل خدر542405

24دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرجالل شمو قاسم430074

25دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرمروان بركات خلف555710

26دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرسعد عمر الياس555726

27دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرخلف بشار حسو555718

يف رشو جردو538555 28دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرشر

زا535819 29دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرعايد باجو مير



ي خضى رشو498741 30دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرخير

31دبلوم2القحطانية32323نينوىذكركمال حسو خلف251766

ى507480 32دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرسليمان الياس حسير

33دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرزياد خلف مراد507495

ان مليحان251781 ى غام ارمير 34إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرضى

1بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرسامي يوسف مسيب430299

ي507677 2بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرجمال علي ححر

3بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرعطاهللا جوكو اسماعيل481836

4بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرسعد حامد الياس507631

5بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرمجدل جوكو مجك539851

6بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرفرج سليمان مراد498743

7بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكردخيل سيدو جردو507466

8بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرحواس محسن فندي251750

9بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرمروان مراد جولي499632

ي251763 10بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرجميل دخيل ححر

11بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرنواف الياس كلي498933

ى251764 12بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكربرزان سالم حسير

13بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرخميس حماد افري    ح430381

14بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرمحمد عميد كنيهر251751

ي499594 ي كحر 15بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرجميل ححر

16بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرالياس رشو مجو499585

17بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرعلي مصلط عواد430336

ي497951 ي دخيل ححر 18بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرخير

19بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرخالت شفان ابراهيم430436

ي حسن مراد498071 20بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرخير

21بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرحميد مراد سعدو504026

22بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرمجدل مراد خدر498527

ي حامو جولي497907 23بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرححر

ي شمو خديدا507656 24بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرخير

25بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرازدين دخيل مجو507640

ى481832 26بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرجهاد علي حسير

27بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرعزيز دخيل مجو507510

28بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرصالح اوصمان مجو507633

29بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرياش خديدا خلف251753

30بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكررائد عبدهللا تركي251746

زا498729 31بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرفيصل باجو مير

32بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرشاكر شمو قاسم430425

33بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرخالد خديدا خلف251754

34بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرباسم قاسم خدر507585

35بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرخليل رشو مجو500006

ي عبدهللا537852 36بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرعمار ححر

37بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرفيصل مراد سليمان430403

ي دخيل430394 38بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكرسليم خير

39بكالوريوس2القحطانية32323نينوىذكردخيل سيدو مجو498683

40دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرمراد قاسم يوسف251761

ي537824 41دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرعلي رشو ححر

42دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرخدر درويش مراد430277

43دبلوم2القحطانية32323نينوىذكربركات سيدو جردو507455

44دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرفارس ذيب راشد526204

ي بيو430256
45دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرعجيل كن 



46دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرخضى خديدا خدر430415

47دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرحسن جميل خلف251749

ي430457 48دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرهادي خليل ححر

49دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرفالح جاسم حمود481839

50دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرماهر قاسم رشو507597

ف درويش مراد429688 51دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرشر

52دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرناض خلف غريب500348

53دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرعلي شمو مجو430406

ي545385 54دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرزياد حسن ححر

55دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرمونىسي علي خليل251776

56دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرماهر الياس حسو537857

57دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرالياس خديده قاسم430453

و الياس498916 58دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرنجم شر

زه عباس251780 59دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرصباح مير

60دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرصالح حسن احمد481808

61دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرعمر هادي كرو539864

ي جوكو499793 62دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرسامي صير

ي531470 63دبلوم2القحطانية32323نينوىذكرزياد دخيل ححر

64إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمروان قاسم محلو251769

65إعدادية2القحطانية32323نينوىذكركفاح عوض عيارة526033

66إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرخالد ملحم قاسم497937

ي دخيل دلي538223
67إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرسيفى

ان251745 ى غام ارمير 68إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعادل ضى

69إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرامير جميل احمد481802

70إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرأمير شمو علي430142

71إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعمر جميل شحاذة507672

72إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمحمد صايل سوادي429679

73إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرزهير محمد صالح538409

74إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعلي سفوك اسماعيل538218

75إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرزياد دخيل احمد498851

76إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرسيامند خليل خدر542390

77إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعبدهللا يونس ابراهيم526092

78إعدادية2القحطانية32323نينوىذكروطبان عبدالرحمن سعود526015

79إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمحمد اجريص جدوع251744

80إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرشحان فرحان صالح430343

81إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرسليم نايف خلف512915

82إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعلي عبدهللا صالح429718

83إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرزورو خلف مراد538220

84إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمحمد عبدالمحسن سعود525539

85إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرغزوان عبد سبيعي538146

86إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمقداد مراد ناصو538554

ى سعيد اسماعيل537836 87إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرحسير

88إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرشحان سويد عيىس550127

89إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعلي وعدهللا حنش481820

90إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرسامي سليمان حمد531472

91إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرزيدان خلف سليمان540293

92إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمالك خليل خدر542401

ي دخيل مجو538219 93إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرخير

94إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرجاسم محمد افري    ح481815

95إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرايمن حمد علي539879



96إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرحسن اسود احمد429657

97إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمزهر محمد صالح507645

98إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعبدهللا محمد عيادة481829

99إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعبدالكريم اسود احمد430352

ي سيلمان538504 100إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرسعيد صير

101إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرسالم رشو حجو540577

102إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمحمد حامد معيلي536069

103إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرعلي حسو خلف429636

104إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرسعد اسود احمد430361

105إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرحامو خلف حامو429628

106إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرشعالن صالح احمد561499

107إعدادية2القحطانية32323نينوىذكرمشعل مراد خدر540605

ي503766 1دبلوم2القحطانية32323نينوىأننىجهان بكر ححر

2إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىسليمه طالب قاسم555705

3إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىليل قاسم مراد555715

1بكالوريوس2القحطانية32323نينوىأننىزيري الياس علي430193

ى430170 2دبلوم2القحطانية32323نينوىأننىجميله درويش حسير

3دبلوم2القحطانية32323نينوىأننىليل سعيد خلف430179

4دبلوم2القحطانية32323نينوىأننىحزنه سليمان حمد251784

ي علو537851 5إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىباسمة ححر

رازية قاسم علي500899
6إعدادية2القحطانية32323نينوىأننى

7إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىنهلة نواف قاسم537623

8إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىفائزة سليمان مراد540301

ية خلف قاسم537845 9إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىصير

ه علي حيدر430156 امير
10إعدادية2القحطانية32323نينوىأننى

ي علو537865 يفة ححر 11إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىشر

12إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىحسنو مراد خديدا538556

زه عباس251743 13إعدادية2القحطانية32323نينوىأننىندى مير

وان32324نينوىذكرمهدي علي حمد493982 1بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرحامد علي حمد461507 2بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرحسام فرحان ابراهيم482093 3بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرايوب محمود صالح539906 4بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرخالد عبد كعود525989 5بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرفيصل طه احمد537925 6بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرمناف عبد داؤد507970 7بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرذياب احمد محمد496434 8بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكربسام حاكم خضى503740 9بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرسامر جير محمد504045 10بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرمثنى حازم رجا542971 11بكالوريوس2القير

ى خضى جاسم553801 وان32324نينوىذكرمعي  12بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرعماد حميد محمود540613 13بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرجمال عبدالرحيم خلف525770 14بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرسالم احمد طه540611 15بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرايمن سليمان حميد504042 16بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرفايز فرحان محمد482089 17بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكراياد فاضل عبيد544891 18بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكراحمد غانم حميد483146 19بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرعبد سلمان جاسم542972 20دبلوم2القير

وان32324نينوىذكرصباح خليل ابراهيم514950 21دبلوم2القير

وان32324نينوىذكرصالح عبيد احمد495474 22دبلوم2القير



وان32324نينوىذكرباسل حامد محمد538084 23إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرسيف الدين فرحان ابراهيم461520 1ماجستير2القير

وان32324نينوىذكرصالح عبيد حسن482351 2بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرسفيان فاضل احمد540255 3بكالوريوس2القير

ى سالم خضى268564 وان32324نينوىذكرحسير 4بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكروليد عبدهللا سلمان482834 5بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرحمد علي حمد268577 6بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرسامر فرحان محمد461554 7بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرمهدي ابراهيم سالم514940 8بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرقيس عبدالرحيم خلف525774 9بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرمحمد عزيز يونس268575 10بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرعماد سالم كعود482075 11بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرسعد فاضل احمد540261 12بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرطلب محمد عبد268562 13بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرصالح محمد علي268565 14بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكراحمد عزيز يونس483156 15بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرعمار صالح عبدالقادر461547 16بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكربرزان جاسم حمد268581 17بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكربارق فارس احمد268582 18بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرسالم حجاب محمود542969 19بكالوريوس2القير

ى خضى268578 وان32324نينوىذكرمخلص ياسير 20بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرحازم سليم حديد501614 21بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكربشار صالح عبدالقادر268579 22بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرسطام ابراهيم حمد461514 23بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرعبدالرحيم سالم خلف496668 24بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرعبدالرحمن حميد حسن268580 25بكالوريوس2القير

وان32324نينوىذكرشعالن فالح خضى483160 26دبلوم2القير

وان32324نينوىذكرقحطان فالح خضى483149 27دبلوم2القير

وان32324نينوىذكرفؤاد سليمان حميد530154 28دبلوم2القير

وان32324نينوىذكرمحمد احمد محمد461566 29دبلوم2القير

وان32324نينوىذكرسعود جابر احمد268569 30دبلوم2القير

وان32324نينوىذكرفراس فيصل حميدان461500 31دبلوم2القير

وان32324نينوىذكرحمد عبيد حسن495467 32إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرنزهان محمد احمد538085 33إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعبدهللا فاضل احمد540246 34إعدادية2القير

وان32324نينوىذكراحمد صباح خليل530133 35إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعلي سليمان حميد542965 36إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعطاهللا يوسف علي268566 37إعدادية2القير

وان32324نينوىذكراحمد الياس صالح540615 38إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعدنان عفتان رجا526391 39إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمثنى عبدالرزاق محمد461524 40إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرفالح محمد علي538451 41إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرماهر احمد جاش495442 42إعدادية2القير

وان32324نينوىذكراحمد جاسم حمد514992 43إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعيىس حامد علي268573 44إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعمر محمد هالل542967 45إعدادية2القير

وان32324نينوىذكراحمد محمد علي542962 46إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمهند حامد طه482836 47إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرفرحان فالح خضى530146 48إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرسمير صالح عيدان482073 49إعدادية2القير



وان32324نينوىذكرعبدهللا الياس صالح540635 50إعدادية2القير

وان32324نينوىذكررعد يوسف عبيد540640 51إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمالك عبدالخالق طه524272 52إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرغانم عبيد حسن495465 53إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرغزوان ابراهيم جمعة495284 54إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرسفيان محمد خلف268568 55إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرباسم محمد عبدالرزاق540614 56إعدادية2القير

ى حميد540626 وان32324نينوىذكرعلي حسير 57إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعبدهللا تركي عيدان483159 58إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرصعب عامر صالح482355 59إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرسالم عبيد حسن495469 60إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرسعد يوسف عبيد540641 61إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرسامي احمد عباوي268572 62إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرقاصد عطيه جمعه540771 63إعدادية2القير

 علي461538
وان32324نينوىذكرسيف الدين خضى 64إعدادية2القير

ى551189 وان32324نينوىذكرفارس محمد حسير 65إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعبدهللا محمد صالح514970 66إعدادية2القير

وان32324نينوىذكراكرم نواف محمد495462 67إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرصفوان اسماعيل خلف530097 68إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرساهر احمد جاش482832 69إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعامر فرحان محمد482082 70إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمتعب ابراهيم حمد542974 71إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعمران احمد ابراهيم542963 72إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرطه محمد طه482830 73إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرسالم صباح خليل530122 74إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعبدالرحمن علي ابراهيم482077 75إعدادية2القير

وان32324نينوىذكربارق احمد موس483153 76إعدادية2القير

ى خضى540630 وان32324نينوىذكرعلي حسير 77إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرموفق حامد طه482838 78إعدادية2القير

وان32324نينوىذكراثير صالح علي540208 79إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرفارس محمد علي461533 80إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمحمد حامد عبد483155 81إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمهيب نواف محمد530127 82إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمحمود الياس صالح540624 83إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرصدام خضى عبد482088 84إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرجراح عبدالخالق طه494442 85إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرجمال احمد داؤد268570 86إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمانع حازم جمعه482840 87إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرهيثم صالح عبيد540623 88إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرمحمد نواف محمود493703 89إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرثامر صالح عيدان483148 90إعدادية2القير

وان32324نينوىذكرعلي صالح طه495463 91إعدادية2القير

وان32324نينوىأننىنور اسماعيل عبدالوهاب482079 1بكالوريوس2القير

1بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرمحمد مامند طاهر282782

2بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرديار كاوة علي456362

3بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكررمزي جوهر حسن263397

4بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعلي مولود عبدهللا263050

5بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرنريوان صباح نادر263304

ى430620 6بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكربرهان عبدهللا محمدامير

يف542897 7بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرفرمان محمد حمدشر



8بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرميثاق كمال جميل456742

9بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرغازي شوكت رسول456377

ى282762 10بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرريكر مردان حسير

ى456354 11بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرهمداد محمد ياسير

12بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرهاوكار شمس الدين سمكو456392

13بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرابوبكر دخيل ابراهيم284148

14بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكراحمد صابر احمد263226

15بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكركارزان جميل عبدهللا468440

16بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكربدر حيدر سعيد262867

17بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكربارزان سبهان سليمان514360

18بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعبدالرحمن احمد عبدالرحمن456381

19بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكركارزان رحمن حسن263098

20بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرحسن احمد عبدهللا446413

21بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرمحمد حيدر سعيد263019

ى ناصح سمايل456399 22بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرريبير

23بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعبدالرحمن محمود عبدهللا429851

داود علي542898 24بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكروشيار بير

25بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعلي طه علي522721

26بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرداراوان محمد عوال456709

27بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرمحمد نجاة عثمان262938

28بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعلي عباس حمد556374

29بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكربيستون محمد عوال262882

30بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرتوانا صباح حسن263084

31دبلوم2مخمور12325نينوىذكرمحمد علي حمد456374

32دبلوم2مخمور12325نينوىذكرخالد عبدهللا عثمان496407

33دبلوم2مخمور12325نينوىذكراياد صديق عبد263236

34دبلوم2مخمور12325نينوىذكرمسعود سعدي توفيق263554

35دبلوم2مخمور12325نينوىذكرصالح انور عمر263213

36دبلوم2مخمور12325نينوىذكراحمد جعفر خضى430648

37دبلوم2مخمور12325نينوىذكركاروان رحمن حسن263031

38دبلوم2مخمور12325نينوىذكراحمد فرهاد احمد456691

39دبلوم2مخمور12325نينوىذكركارزان قادر برايم263257

40دبلوم2مخمور12325نينوىذكرجالل سعدي عبدهللا528926

41دبلوم2مخمور12325نينوىذكرعلي كاوة علي456370

42دبلوم2مخمور12325نينوىذكرجالل يحنر سليمان456862

43دبلوم2مخمور12325نينوىذكراسماعيل يحنر سليمان263527

44دبلوم2مخمور12325نينوىذكرهاوكار محمد اسعد263493

ى263468 ى امير ى حسير 45إعدادية2مخمور12325نينوىذكرياسير

46إعدادية2مخمور12325نينوىذكرفاخر قادر حمد264041

47إعدادية2مخمور12325نينوىذكرصبور عمر صالح491470

48إعدادية2مخمور12325نينوىذكراسو صدرالدين نادر263222

49إعدادية2مخمور12325نينوىذكرموفق عبدالقادر عوال556370

50إعدادية2مخمور12325نينوىذكرايوب عبدالرحمن احمد430591

51إعدادية2مخمور12325نينوىذكربةختيار فيصل قادر263359

52إعدادية2مخمور12325نينوىذكرجرجيس مولود عثمان468511

53إعدادية2مخمور12325نينوىذكرحسن رفيق حسن538328

ى حسن262902 54إعدادية2مخمور12325نينوىذكركمال حسير

ى اسماعيل263180 55إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمروان حسير

ى456385 56إعدادية2مخمور12325نينوىذكرهزار خالد حسير

1بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكراياد صابر احمد430585



ى فاخر جميل446415 2بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرتحسير

3بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعلي حيدر عبدالكريم262726

4بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرصالح احمد عزيز456812

ى كةيالن نورالدين456414 5بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرريبير

6بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكراركان غازي جلعو528747

وان نورالدين282741 7بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرمحمد سير

ى456447 ي حسير 8بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرشوةر ناجر

9بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكراحمد محسن محمود541345

10بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرمحمد صباح ابراهيم468514

11بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعمر فرهاد قادر456718

12بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرمحمد فاضل راكان263625

13بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرسعدهللا اسماعيل سعيد514355

ى456441 ى محسن حسير 14بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرتحسير

15بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرفرياد مولود حويز456608

16بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعمر خطاب عبدهللا430696

17بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكررابه ر بالل قادر456456

18بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعلي محمود عبدهللا429320

19بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرابراهيم سعدى نوري494388

20بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرقابيل ازاد قادر456804

21بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرهوزان فرهاد نوري456739

ى مام رش541341 22بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكروليد تحسير

23بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكراحمد عمر صدرالدين556380

وان نورالدين282717 24بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرسوران سير

25بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعلي خلف عبد263744

26بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعمر خالد عبدهللا262822

27بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرمحمد عبدالوهاب راكان456410

ى جميل انور456539 28بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرسفير

29بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرقاسم احمد عبدهللا430567

30بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرمحمد عطاهللا رمضان528649

ى494304 31بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكروةرزير واحد حسير

32دبلوم2مخمور12325نينوىذكربرزين عزيز قادر456566

33دبلوم2مخمور12325نينوىذكرمحمد عزيز قادر528836

34دبلوم2مخمور12325نينوىذكربسام حسام الدين محمد456659

35دبلوم2مخمور12325نينوىذكرديار محمد عبدهللا263801

36دبلوم2مخمور12325نينوىذكراحمد صباح ابراهيم263615

37دبلوم2مخمور12325نينوىذكرتوانا طاهر توفيق456401

ى528576  احمد محمدامير
38دبلوم2مخمور12325نينوىذكرمصطفى

39دبلوم2مخمور12325نينوىذكرهاوكار جالل عزيز456450

40دبلوم2مخمور12325نينوىذكرراية حمد احمد456790

41دبلوم2مخمور12325نينوىذكركاردو غانم صباح514395

42دبلوم2مخمور12325نينوىذكرمصطفى كمال احمد456760

43دبلوم2مخمور12325نينوىذكروليد خالد احمد456643

44دبلوم2مخمور12325نينوىذكرريباز ناصح سمايل456634

ى468518 45إعدادية2مخمور12325نينوىذكرده رباز فارس حسير

46إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمحمد نريوان صباح542900

47إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمحمد معروف سليم538329

48إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمحمد عبدهللا حميد468509

49إعدادية2مخمور12325نينوىذكراحمد صبحي حميد528971

50إعدادية2مخمور12325نينوىذكرعمر امير عثمان262767

51إعدادية2مخمور12325نينوىذكرابراهيم طلعت قادر456704



ى528731 52إعدادية2مخمور12325نينوىذكرنر كه رد ازاد حسير

53إعدادية2مخمور12325نينوىذكرعبدالعزيز ناجار اسماعيل500718

54إعدادية2مخمور12325نينوىذكرريكان مامند محمد468522

55إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمحمد مسعود سعدي262796

ى رشيد قادر456584 56إعدادية2مخمور12325نينوىذكرحسير

57إعدادية2مخمور12325نينوىذكرئارام رمزي جوهر263456

58إعدادية2مخمور12325نينوىذكركرم رياض خطاب456868

59إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمحمد كمال عمر456518

60إعدادية2مخمور12325نينوىذكرعبدهللا طه محمد263816

61إعدادية2مخمور12325نينوىذكراحمد صباح محمد263543

ى456437 ى مسعود حسير 62إعدادية2مخمور12325نينوىذكرريبير

ى538332 63إعدادية2مخمور12325نينوىذكراحمد رسول محمدامير

64إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمحمود طه محمد468533

65إعدادية2مخمور12325نينوىذكراحمد طارق حسن456434

66إعدادية2مخمور12325نينوىذكرنجيب علي عمر538331

67إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمحمد شاخوان حيدر263844

68إعدادية2مخمور12325نينوىذكراحمد سلطان شعبان537445

69إعدادية2مخمور12325نينوىذكرمحمد هادي صالح468530

70بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرعدنان رحمن خدر543165

71بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكركةيالن نورالدين نادر263714

72بكالوريوس2مخمور12325نينوىذكرغازي جوهر محمد456614

زاد محمد عبدهللا263726 73إعدادية2مخمور12325نينوىذكرشير

1بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىجوان شمس الدين سمكو456193

2بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىدةزين اكرام مولود263392

3بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىرحمة يونس قادر حمو430604

4بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىنيسان صفر محمد542894

5بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىشيماء عبدالسالم قادر456886

يفان جعفر جميل263373 6بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىبير

ى456252 7بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىهيوا محمد ياسير

8بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىزيان مامند طاهر526901

9بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىارزو محمد عوال456592

10بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىسةروين مشير حسن456297

11بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىفاطمة رحمان قادر456167

12بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىنادية صابر عبدهللا456162

13بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىكزال عثمان غفور263402

14بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىالهام بكر محمد456329

15بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىفيان عبدهللا قادر282708

16بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىوردة محمود طه282689

17بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىساهرة بايز عبدهللا456165

ى263244 18بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىزوان خالد حسير

فاطمة علي حسن456183
19بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننى

20بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىفيان شمس الدين سمكو456190

21بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىدنيا عبدالكريم عبدهللا456312

22دبلوم2مخمور12325نينوىأننىكوردستان نورالدين نادر282704

23دبلوم2مخمور12325نينوىأننىسامية عبدهللا قادر263366

24دبلوم2مخمور12325نينوىأننىبلقيس رمضان عبدهللا542893

ى اسماعيل263348 25دبلوم2مخمور12325نينوىأننىنجالء تحسير

26دبلوم2مخمور12325نينوىأننىئاال محيالدين محمد538333

ى456259 27دبلوم2مخمور12325نينوىأننىريزين محمد ياسير

28دبلوم2مخمور12325نينوىأننىبيكرد صفر محمد456176



29دبلوم2مخمور12325نينوىأننىشكرية صادق سعيد542901

30دبلوم2مخمور12325نينوىأننىمهاباد اسود خطاب282694

31دبلوم2مخمور12325نينوىأننىزليخة جعفر عبدهللا456230

32دبلوم2مخمور12325نينوىأننىالنة كامران سليم542896

33إعدادية2مخمور12325نينوىأننىخه بات بهرام عزيز456306

و فيصل نعمان468506 34إعدادية2مخمور12325نينوىأننىهير

35إعدادية2مخمور12325نينوىأننىزيان قهرمان حمه رشيد468434

36إعدادية2مخمور12325نينوىأننىخه نده رحمان قادر456216

ى طاهر هادي456316 37إعدادية2مخمور12325نينوىأننىافير

38إعدادية2مخمور12325نينوىأننىراغبة كاظم حمه رش542895

1بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىشهلة خشو ابراهيم538326

2بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىفاطمة عبدهللا حسن456235

3بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىبهرين كةيالن نورالدين538327

4بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىاشاء برهان عبدهللا430753

5بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىديمن محمد احمد456349

6بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىسيما شسام رضا456219

7بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىايمان مامند محمد542905

ى456332 ى جميل محمدامير 8بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىنازنير

9بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىكزنك برهان عزيز263858

10بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىهيفاء قهرمان سليمان456619

ى سعدي نوري456344 11بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىنرمير

ى داود سلمان483633 12بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىشهير

13بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىكةال غريب قادر263988

ى456558 كز ابراهيم حسير 14بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىنير

15بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىساجدة ناظم حسن263890

ى غريب قادر263572 16بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىهيلير

17بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىزيان عمر سعدي456338

18بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىشيماء شاخوان حيدر263968

19بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىهدى غانم صباح538325

20بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىنه وروز معروف سليم514364

21بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىزريان فاروق يابة514380

دنيا ولي حسن542907
22بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننى

23بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىايمان يونس مجيد263974

24بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىفيان غازي شوكت494302

25بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىسعدية مولود عبدهللا468528

26بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىساكار سبهان سليمان457042

27بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىهوزان احمد صدرالدين514339

28بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىهيدي غريب قادر263588

يل عبدهللا542903 29دبلوم2مخمور12325نينوىأننىسارا جير

30دبلوم2مخمور12325نينوىأننىلةنجة كامران سليم541343

31دبلوم2مخمور12325نينوىأننىلةيال سعدي عبدهللا528782

32دبلوم2مخمور12325نينوىأننىنجيبة محمد خضى456958

33دبلوم2مخمور12325نينوىأننىاسماء ابراهيم احمد457015

34دبلوم2مخمور12325نينوىأننىهدى سعيد عبدهللا528772

35دبلوم2مخمور12325نينوىأننىبيان قادر عمر456943

خوندة كاوة علي456903
36دبلوم2مخمور12325نينوىأننى

ى توفيق حسن457027 37دبلوم2مخمور12325نينوىأننىغه مكير

38دبلوم2مخمور12325نينوىأننىاريان خالد احمد456205

39دبلوم2مخمور12325نينوىأننىدليفان فاروق يابة514369

40دبلوم2مخمور12325نينوىأننىخوزكة شاخوان حيدر263836



41دبلوم2مخمور12325نينوىأننىايزين عمر سعدي263882

42دبلوم2مخمور12325نينوىأننىديالن شمس الدين سمكو457036

43دبلوم2مخمور12325نينوىأننىغريبة حسن بكر456342

وان جميل456871 44إعدادية2مخمور12325نينوىأننىاوات سير

45إعدادية2مخمور12325نينوىأننىسوالف جرجيس مولود263984

ة بايز عبدهللا457008 46إعدادية2مخمور12325نينوىأننىمنير

ى456655 47إعدادية2مخمور12325نينوىأننىريزنة محمد ياسير

فاطمة سامي عبدهللا263932
48إعدادية2مخمور12325نينوىأننى

49إعدادية2مخمور12325نينوىأننىايفان فاريق صديق514376

50إعدادية2مخمور12325نينوىأننىمريم شاخه وان حيدر468527

51إعدادية2مخمور12325نينوىأننىزيتونة سعدي عبدهللا456972

52إعدادية2مخمور12325نينوىأننىسيفةر شبست عبدالكريم528813

53إعدادية2مخمور12325نينوىأننىجوان هادي صالح468524

54إعدادية2مخمور12325نينوىأننىرنا برهان عبدهللا491467

ان فريق رمضان538330 55بكالوريوس2مخمور12325نينوىأننىسير

1ماجستير2الكوير12326نينوىذكرهه زار خوادا غالم392791

ى390467 2ماجستير2الكوير12326نينوىذكردهام سمكو حسير

3بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرنزار عبدالستار عبدالجبار448004

يف393055 4بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكراحمد حمد شر

5بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرفاضل صالح خلف540298

6بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعبدالمحسن عبدهللا محمد392961

7بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكركاروان خطاب نادر392814

8بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد حماده علي494441

9بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكررباح عبدهللا شحاذة261436

10بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرساطع علي احمد513967

11بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرماهر فتحي خضير261125

12بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرادريس طعمه جاسم392911

13بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرساجد محمد عويف393282

14بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرنامس صالح احمد393162

15بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسالم عمر محمد261308

16بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسليمان علي عبدهللا392999

17بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرطيف علي احمد258883

18بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكراحمد نجيب زيدان261360

19بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرصباح عبدهللا شحاذة258928

ي390306 20بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرخليل سليمان ححر

21بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرراكان عبدالكريم جاسم513890

22بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد392934

23بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعلي عبدهللا محمد392980

24بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرطارق عبدهللا شجاع261366

25بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمازن نجيب زيدان258891

ي اسماعيل261052 26بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعلي كاننر

27بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمروان ابراهيم هالل392880

28بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرهشام نجيب زيدان261657

29بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعبدالخالق ذياب خلف261650

ي393312 30بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرصالح سليمان ححر

ي عبدالجبار عزيز258914 31بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرخير

32بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعبدهللا صالح عزيز392845

33بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرخالد احمد صالح258951

34بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعبدالستار محمد عبيد513955

35بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرصالح حسن محمد392112



ى261116 36بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعمر محمد امير

37بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرضياء مزهر شحاذة390450

38بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرشعالن محمد جاسم448013

ى حسن393135 39بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكركوران حسير

40بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد احمد طعمة261624

41دبلوم2الكوير12326نينوىذكرعارف صادق كاكو261353

42دبلوم2الكوير12326نينوىذكرطالب سعيد عكيد390512

43دبلوم2الكوير12326نينوىذكرطالل جالل عبدلي261062

44دبلوم2الكوير12326نينوىذكرشعبان مصطفى سمايل258941

45دبلوم2الكوير12326نينوىذكرغازي محمد عبدهللا546714

46دبلوم2الكوير12326نينوىذكرصالح عبدهللا حميد447998

47دبلوم2الكوير12326نينوىذكرزيرك مجيد عزيز540438

ى حسن393019 48دبلوم2الكوير12326نينوىذكراردالن حسير

49دبلوم2الكوير12326نينوىذكرغالم خوادا غالم390191

50دبلوم2الكوير12326نينوىذكرناطق مزهر شحاذة447993

51دبلوم2الكوير12326نينوىذكركاظم نجم عبدهللا258903

52دبلوم2الكوير12326نينوىذكرماهر يونس نصيف390153

53دبلوم2الكوير12326نينوىذكروائل ذياب خلف261327

54دبلوم2الكوير12326نينوىذكراركان طعمة شحاذة448009

55دبلوم2الكوير12326نينوىذكرمحمد اكرم حسن494447

56إعدادية2الكوير12326نينوىذكرخوشوي محمد محمود261097

57إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدالعزيز صفر عكيد513720

1بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكربشتيوان هاشم احمد448021

2بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكركريكار حمه عزيز465613

3بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمود عبدهللا محمد390964

4بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعزت عزيز جاسم465617

5بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرنشاة طالب رشيد447995

6بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرساهر يونس نصيف390758

7بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرادهام احمد اسود392734

8بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرطارق محمود احمد259898

9بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكريونس ذياب خلف259534

10بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا261027

11بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرغسان سعيد شجاع259721

ى260881 ى حسير 12بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكركامل ياسير

13بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد مزهر عاضي260031

ى559921 14بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرنشوان محمود حسير

15بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسلطان فهد سلطان393395

16بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسعود عبدالمجيد هياس494414

17بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرحسام ادريس شجاع260777

ى اسماعيل نصيف259710 18بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرياسير

19بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكروسام خلف علي448027

ي محمد احمد393475 20بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرصير

21بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرظاهر اسعد عزيز259764

22بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمنير سالم صالح260785

23بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكراالن حويز برا448032

24بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكركهالن مشعل جاسم260737

ى حسن465605 25بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمريوان حسير

26بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرصالح سالم شامخ259541

27بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكردحام طياوي احمد260822

28بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرجاسم محمد صالح49711



29بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرفارس صالح جاسم260754

30بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرصباح سالم شامخ259716

31بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرصدام بعث احمد465604

ي اسماعيل465620 وان كاننر 32بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسير

33بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمعن جاسم محمد260049

ى احمد260967 34بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد ياسير

35بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرهه لمت تيمور درويش ولي465611

36بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكربرزان مشعل جاسم260104

37بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكربارزان سام احمد522043

38بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسعدون عمر هنو260894

39بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرهيثم يوسف شبيب260794

40بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكربشار وعد جميل392267

41بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرهمداد عماد رشيد393190

42بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد عبدالمحسن محمد550334

43بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكردانه ر يوسف عثمان448147

 علي جاسم260827
44بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمصطفى

45بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعقيل عبدهللا احمد259778

46بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرشور علي احمد259858

47بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكررابةر عارف صادق465624

48بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد يوسف عزيز390822

49بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسيف رعد حبيب543185

50بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد جاسم محمد465618

51بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرفراس صالح جاسم259440

52بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرقحطان ادريس شجاع260812

53بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرطه نجم علي259884

54بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكريونس ميش حمد391166

55بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرريان علي جاسم513689

56بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعلي خاطر حمادي391956

57بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرابراهيم حمد عزيز392572

58بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعبدالعزيز يونس عزيز513710

59بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرثامر عبدهللا عزبة259518

60بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد مجول عمر392765

61بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسيداحمد خالد محمد546711

62بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرفهد شهاب احمد259485

63بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسيف علي احمد259866

64بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرراكان مرعي حسن259495

65بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرسيف نجم جاسم259467

66بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكروعد طياوي احمد260838

67بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمويد صالح عزيز393423

68بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمؤمن جمال ابراهيم392541

69بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمحمد عمر عبدهللا392466

70بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرخالوان مجيد حسن392116

71بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرداروان طالب سعيد393451

72بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرعبدهللا نجم علي392417

73دبلوم2الكوير12326نينوىذكريحنر عارف باوة260845

74دبلوم2الكوير12326نينوىذكرماجد عبدالمجيد هياس494412

75دبلوم2الكوير12326نينوىذكرمنهل عمر محمد448134

76دبلوم2الكوير12326نينوىذكرصياح مزهر عاضي260800

77دبلوم2الكوير12326نينوىذكرلؤي يونس عزيز259893

78دبلوم2الكوير12326نينوىذكرحسام حسن عيىس391286



79دبلوم2الكوير12326نينوىذكراحمد عبدهللا علي513728

80دبلوم2الكوير12326نينوىذكرهوشنك صالح سعيد546721

زاد اسماعيل526193 81دبلوم2الكوير12326نينوىذكرشاباز شير

82دبلوم2الكوير12326نينوىذكرفرمان سام احمد465622

83دبلوم2الكوير12326نينوىذكرفرسد اغا عباس494409

ى فتحي495421 84دبلوم2الكوير12326نينوىذكرعلي حسير

85دبلوم2الكوير12326نينوىذكرهلويست فارس مراد531381

86دبلوم2الكوير12326نينوىذكرفارس عباس هياس465614

87دبلوم2الكوير12326نينوىذكرعلي محمود خليل559913

88دبلوم2الكوير12326نينوىذكرئارام محمد كاكل559899

89دبلوم2الكوير12326نينوىذكرريكارد زياد خضى465600

90إعدادية2الكوير12326نينوىذكرفتحي محمود عبدهللا543159

91إعدادية2الكوير12326نينوىذكرقيض يونس عزيز543193

92إعدادية2الكوير12326نينوىذكرسجاد موس نصيف448132

93إعدادية2الكوير12326نينوىذكرسالم محمد خلف543180

94إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمعاذ يوسف عزيز465630

95إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعلي يوسف علي501673

96إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمصعب صالح عزيز448160

97إعدادية2الكوير12326نينوىذكرحماده عبدهللا فتحي390941

98إعدادية2الكوير12326نينوىذكرحسام فتحي خضير543182

99إعدادية2الكوير12326نينوىذكراحمد علي جاسم393495

ى عبدهللا عادل543194 100إعدادية2الكوير12326نينوىذكرتحسير

101إعدادية2الكوير12326نينوىذكراحمد شهاب احمد465616

102إعدادية2الكوير12326نينوىذكرضياء عاصم قاسم259724

103إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعلي حسن محمد390717

104إعدادية2الكوير12326نينوىذكرداود فاضل صالح547123

105إعدادية2الكوير12326نينوىذكرايمن ايش محمد259758

106إعدادية2الكوير12326نينوىذكرهيثم طه حسن560069

107إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصالح روكان صالح448170

108إعدادية2الكوير12326نينوىذكرثائر عبد العزيز صفر513461

109إعدادية2الكوير12326نينوىذكرحسن طياوي احمد259812

110إعدادية2الكوير12326نينوىذكرفراس سهيل عبدهللا448122

111إعدادية2الكوير12326نينوىذكرقاسم محمد صالح259687

112إعدادية2الكوير12326نينوىذكرثامر عبدهللا شجاع448166

113إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدهللا طياوي احمد259698

114إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعدي سعد سليمان465602

115إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعمر خالد شحان559928

116إعدادية2الكوير12326نينوىذكراحمد مزهر عاضي259624

117إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدهللا عمر جاسم259819

118إعدادية2الكوير12326نينوىذكربشار سبع جميل543170

119إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعثمان ذياب طلب543176

120إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمد محي الدين عبدهللا494668

121إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدهللا يوسف شبيب259638

122إعدادية2الكوير12326نينوىذكرابراهيم شاكر محمود392219

123إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمود نجيب زيدان259703

124إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصالح عبدهللا سليمان448139

125إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمخلص احمد علي260855

126إعدادية2الكوير12326نينوىذكرشهاب عمر محمد259394

127إعدادية2الكوير12326نينوىذكرغسان مشعل جاسم543164

128إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدالكريم حسن حروش393365



129إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعمر صالح عزيز448137

130إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمد احمد خليل259616

131إعدادية2الكوير12326نينوىذكرخليل محمد صالح390791

132إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمد احمد صالح502736

ى احمد259767 133إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصالح ياسير

134إعدادية2الكوير12326نينوىذكراثير سالم صالح259748

ى260985 ى حسير 135إعدادية2الكوير12326نينوىذكرثائر ياسير

136إعدادية2الكوير12326نينوىذكرماجد مجول هليوي560057

137إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمود سعيد شجاع543174

138إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمد صالح عزيز391235

139إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمد نايف صالح560323

140إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصالح موفق محمود390528

141إعدادية2الكوير12326نينوىذكرداود محمد احمد391038

142إعدادية2الكوير12326نينوىذكرامير يوسف محسن448157

143إعدادية2الكوير12326نينوىذكرثائر سعدهللا حسن538533

144إعدادية2الكوير12326نينوىذكرهذال عماد الياس259364

145إعدادية2الكوير12326نينوىذكراحمد عبدهللا احمد448129

146إعدادية2الكوير12326نينوىذكرغسان داود مجيد513621

147إعدادية2الكوير12326نينوىذكرماهر هاوار فتحي543178

148إعدادية2الكوير12326نينوىذكرثامر طه حسن543187

149إعدادية2الكوير12326نينوىذكرايمن سالم ذياب543195

150إعدادية2الكوير12326نينوىذكربسمان خلف جاسم543161

151إعدادية2الكوير12326نينوىذكراياد محمد خليل391369

ى خضير392421 152إعدادية2الكوير12326نينوىذكرشعالن ياسير

153إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمد موفق الياس448042

154إعدادية2الكوير12326نينوىذكرردام صدام فيصل391741

155إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدهللا فرج عبدهللا448094

156إعدادية2الكوير12326نينوىذكريوسف يونس عزيز543191

157إعدادية2الكوير12326نينوىذكرخالد عبد جدوع392318

158إعدادية2الكوير12326نينوىذكرحسن احمد طعمه546723

اء طه عبدهللا391761 159إعدادية2الكوير12326نينوىذكرالير

160إعدادية2الكوير12326نينوىذكرسعيد غزال نمر448112

161إعدادية2الكوير12326نينوىذكركريم جهاد عبدهللا448064

162إعدادية2الكوير12326نينوىذكرواثق عبدهللا شجاع543184

163إعدادية2الكوير12326نينوىذكرفاضل صالح عويف390689

164إعدادية2الكوير12326نينوىذكريونس صهر محمود259827

165إعدادية2الكوير12326نينوىذكراحمد ابراهيم جاسم543189

166إعدادية2الكوير12326نينوىذكرهارون ريبوار عزالدين259552

167إعدادية2الكوير12326نينوىذكرفيصل محمد عبدهللا448144

168إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمحمد خوشوي محمد448154

169إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعمر رعد صالح559919

ى نورالدين ابراهيم392659 170إعدادية2الكوير12326نينوىذكرسفير

171إعدادية2الكوير12326نينوىذكركمال محمود احمد560067

172إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدهللا حسن عبدهللا448055

173إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصالح عبدالستار عبدالجبار259406

174إعدادية2الكوير12326نينوىذكريعقوب يوسف محمد259676

175إعدادية2الكوير12326نينوىذكرسفيان عثمان احمد390893

176إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصالح رعد صالح259773

177إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصهيب صباح احمد390672

178إعدادية2الكوير12326نينوىذكريوسف يونس عزيز448164



179إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدالستار اسعد طه392256

180إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصايل فوزي صالح546717

181إعدادية2الكوير12326نينوىذكرفتحي هالل رزاق259796

ي علي540437 182إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعمر ححر

183إعدادية2الكوير12326نينوىذكركرم محمود حسن513682

184إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمصطفى نجم عبدهللا543196

185إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمهند ابراهيم طعمة259801

186إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمصطفى جهاد عبدهللا448069

187إعدادية2الكوير12326نينوىذكرابراهيم جهاد عبدهللا448075

188إعدادية2الكوير12326نينوىذكررعد احمد عزيز259784

189إعدادية2الكوير12326نينوىذكراحمد عبدهللا عزبة448174

190إعدادية2الكوير12326نينوىذكراحمد رعد سليمان259424

191إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصباح محمود حمادي259665

192إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعماد سمير اسكندر259689

به نجو هياس494406 ي مير
ى
193إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصاق

194إعدادية2الكوير12326نينوىذكراحمد صابر مصطفى559907

195إعدادية2الكوير12326نينوىذكرامير نجم علي448079

196إعدادية2الكوير12326نينوىذكرصباح حسن علي259838

197إعدادية2الكوير12326نينوىذكريوسف طوفان عبدهللا543188

198إعدادية2الكوير12326نينوىذكرادهام سبع جميل543167

199إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعمار احمد طعمه448106

200إعدادية2الكوير12326نينوىذكرعبدالواحد محمد عبيد513649

201إعدادية2الكوير12326نينوىذكرفراس وعد سليمان465627

202بكالوريوس2الكوير12326نينوىذكرمعن فهد هنو392195

203دبلوم2الكوير12326نينوىذكرخضى محمد قادر465601

204إعدادية2الكوير12326نينوىذكرخضى محمود اسماعيل259848

ى531383 205إعدادية2الكوير12326نينوىذكرغازي مولود محمدامير

ى465609 206إعدادية2الكوير12326نينوىذكرمهدي مولود محمدامير

207إعدادية2الكوير12326نينوىذكرشاكر محمود محمد260072

1بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىشيماء اكرم جاسم494452

2إعدادية2الكوير12326نينوىأننىرافده عرب خورشيد447986

1بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىبه خشان عجيل ياور494419

ى447991 ى رشاد ياسير 2بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىهيلير

3بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىوداد عماد رشيد465610

4بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىحسنه هاشم احمد501135

5بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىريزين متحي شيخه538531

6بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىبهار هاشم حسن391821

7بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىتابان حامد اسماعيل537607

8بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىريان غازي محمد392019

ى حسن447987 9بكالوريوس2الكوير12326نينوىأننىكوالن حسير

ى اسماعيل رشيد538532 10دبلوم2الكوير12326نينوىأننىهيفير

11دبلوم2الكوير12326نينوىأننىجرا مجيد حسن465599

12دبلوم2الكوير12326نينوىأننىفرمان خليل ابراهيم391799

13دبلوم2الكوير12326نينوىأننىهةزين عبدالعزيز صفر513633

14دبلوم2الكوير12326نينوىأننىافان صالح سعيد465615

15إعدادية2الكوير12326نينوىأننىاشين عزيز صفر513629

16إعدادية2الكوير12326نينوىأننىنوال غانم غائب538454

17إعدادية2الكوير12326نينوىأننىخه نده لقمان مصطفى260904

18إعدادية2الكوير12326نينوىأننىنسيبه عبدالمجيد هياس494423

19إعدادية2الكوير12326نينوىأننىئاريان كوكس كاكل560063



20إعدادية2الكوير12326نينوىأننىجيالن عبدالمجيد هياس494416

ة هاشم احمد546719 21إعدادية2الكوير12326نينوىأننىاستير

ى552767 22دبلوم عالي2الكوير12326نينوىأننىفاطمة رمضان حسير

ى395611 1ماجستير2القراج12327نينوىذكرفرحان محمود ياسير

2بكالوريوس2القراج12327نينوىذكراحمد عويد محمود395861

ى395666 3بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرمحمد محمود ياسير

4بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرحسن جاسم محمد301759

5بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعلي شهاب جلو395746

6بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرسيفالدين احمد حسن395584

7بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعبدهللا علي محمد395564

ي صالح500626
8بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرحميد مانى

9بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرشهاب سبع محمد395892

10بكالوريوس2القراج12327نينوىذكروليد عزاوي رمضان395850

11بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرحسن احمد رمضان395519

12بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرنزار علي محمد395810

13بكالوريوس2القراج12327نينوىذكراحمد لطيف محمد392149

14بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرزياد عبدهللا سلمان301816

15بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرحازم غانم حمادي522251

16بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرلويس لطيف محمد301836

17بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرنايف علي سليمان301849

18بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرابراهيم سليمان علي395596

19بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرحسيب محمود ذياب531364

20بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرنمير مصلح رشيد395634

21بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرهاشم محمد ظاهر558141

ى395783 22بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعامر جاسم حسير

23بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعامر محمد عبدهللا395903

24بكالوريوس2القراج12327نينوىذكروضاح سليمان علي395623

25بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرمحمد حسن يونس522263

26بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرياش موس حمد483499

27بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرحمد موس حمد483497

28بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرياش خليل حمد483866

ى ابراهيم483864 29بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعلي حسير

ى رشيد483867 30بكالوريوس2القراج12327نينوىذكربهاءالدين حسير

31بكالوريوس2القراج12327نينوىذكررياض احمد خلف483823

32دبلوم2القراج12327نينوىذكرئازاد حميد اسماعيل526111

ي خلف حسن395871
33دبلوم2القراج12327نينوىذكرهانى

34دبلوم2القراج12327نينوىذكرعلي مصطفى عمر395725

35دبلوم2القراج12327نينوىذكرعمار يونس ظاهر548563

ى مصطفى395686 36دبلوم2القراج12327نينوىذكرمحمد حسير

37دبلوم2القراج12327نينوىذكراثير موس حمد395770

38دبلوم2القراج12327نينوىذكرسيف احمد عزاوي395577

39دبلوم2القراج12327نينوىذكرسالم محمد سالم395675

40دبلوم2القراج12327نينوىذكرعبدالعزيز محمود سالم395703

41دبلوم2القراج12327نينوىذكرمحسن عبدالوهاب طه395919

42دبلوم2القراج12327نينوىذكرموفق احمد حسن301871

43دبلوم2القراج12327نينوىذكرحمود حميد عبدهللا395712

ي500646
44دبلوم2القراج12327نينوىذكرياش حميد مانى

ى395791 45دبلوم2القراج12327نينوىذكراسماعيل خليل حسير

46دبلوم2القراج12327نينوىذكررمضان محمد حميد395822

47دبلوم2القراج12327نينوىذكرمحمد خلف محمد395735



ى خلف395532 48إعدادية2القراج12327نينوىذكرمحمد حسير

49إعدادية2القراج12327نينوىذكرعلي ابراهيم خلف301823

1بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعمر لطيف محمد396075

2بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرمحمد محمود ذياب531347

3بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرمحمود مصلح رشيد302057

4بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعامر عزاوي رمضان558128

5بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرسيف شيت حسن301893

6بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرذنون ابراهيم سلمان396756

7بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرفؤاد ابراهيم عبدهللا302098

8بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعواد احمد عويد396808

9بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعبدهللا علي شهاب522413

10بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرهذال مظهر محمود301903

ى احمد رمضان396854 11بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرحسير

ى302017 12بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعواد عبدهللا حسير

ى رشيد541180 13بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعالءالدين حسير

14بكالوريوس2القراج12327نينوىذكريونس كنش ابراهيم522281

15بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعادل صالح عبد558114

16بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرمحمد جمعة محمد302295

17بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعزاوي احمد عزاوي504031

18بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرقيض خلف محمد522373

19بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرجالل جمال عبدهللا522389

20بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعبد محمد رشيد396823

21بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرمهند صالح عبد396768

ى522422 22بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعلي سليمان حسير

23بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعلي جمعة حسن396097

24بكالوريوس2القراج12327نينوىذكراحمد محمود خلف395948

25بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرسامي فيصل محمود302040

26بكالوريوس2القراج12327نينوىذكراحمد محمود احمد522298

27بكالوريوس2القراج12327نينوىذكراثير محمد ابراهيم301999

28بكالوريوس2القراج12327نينوىذكراحمد عبدهللا مصطفى396058

29بكالوريوس2القراج12327نينوىذكريونس محمد خلف302146

30بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعادل عاكوب حسن540187

31بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرفالح حسن يوسف302305

32بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرمصطفى محمد حسن522608

ى483462 33بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعالء عبدهللا حسير

34بكالوريوس2القراج12327نينوىذكرعارف عبدالرزاق عزيز302161

35دبلوم2القراج12327نينوىذكرهيثم عبدهللا خلف301925

36دبلوم2القراج12327نينوىذكرهاشم جاسم محمد302272

37دبلوم2القراج12327نينوىذكراحمد عطية عزاوي483466

38دبلوم2القراج12327نينوىذكراحمد صالح مرعي301915

39إعدادية2القراج12327نينوىذكرادهم هادي عمر483484

40إعدادية2القراج12327نينوىذكركرم صدام سليمان531341

ى531339 41إعدادية2القراج12327نينوىذكرعثمان سليمان حسير

42إعدادية2القراج12327نينوىذكرمحمد محمود احمد531346

43إعدادية2القراج12327نينوىذكردحام سالم صالح302083

44إعدادية2القراج12327نينوىذكرعمار عطية عزاوي395957

45إعدادية2القراج12327نينوىذكرمحمد عبدالرزاق عزيز483479

ي483488
46إعدادية2القراج12327نينوىذكراحمد حميد مانى

47إعدادية2القراج12327نينوىذكراحمد حسن خلف483812

ى395980 48إعدادية2القراج12327نينوىذكرعبدالجليل عبدهللا حسير



ى396086 49إعدادية2القراج12327نينوىذكرنايف جمعة حسير

50إعدادية2القراج12327نينوىذكرسيف عبدالرزاق عزيز483478

51إعدادية2القراج12327نينوىذكرنجاح حسن يوسف396702

52إعدادية2القراج12327نينوىذكرعمار رمضان مصطفى395974

53إعدادية2القراج12327نينوىذكررباح حسن محمد558116

ي483490
54إعدادية2القراج12327نينوىذكرعمر حميد مانى

55إعدادية2القراج12327نينوىذكرحسان يوسف خليل396794

56إعدادية2القراج12327نينوىذكرمنهل احمد محمد396832

57إعدادية2القراج12327نينوىذكرعزالدين نواف طلب286510

 علي483817
58إعدادية2القراج12327نينوىذكرعلي خضى

59إعدادية2القراج12327نينوىذكرعبد احمد رمضان483485

60إعدادية2القراج12327نينوىذكرحاتم علي مصطفى396789

61إعدادية2القراج12327نينوىذكروضاح حسن محمد558120

62إعدادية2القراج12327نينوىذكرغانم احمد عبد483464

63إعدادية2القراج12327نينوىذكرسلمان ذنون سلمان347875

64إعدادية2القراج12327نينوىذكراحمد جمعة حسن396662

65إعدادية2القراج12327نينوىذكرمحمد عبدهللا حمد483810

66إعدادية2القراج12327نينوىذكرعلي حسن يوسف396014

67إعدادية2القراج12327نينوىذكرعمر محمد ابراهيم483494

68إعدادية2القراج12327نينوىذكركنعان سعيد عوض558140

69إعدادية2القراج12327نينوىذكرهارون احمد ثالج531343

70إعدادية2القراج12327نينوىذكرساجد صالح عبد558113

ى531336 71إعدادية2القراج12327نينوىذكرعمر سليمان حسير

72إعدادية2القراج12327نينوىذكرذنون عبدهللا سلمان483469

73إعدادية2القراج12327نينوىذكرصالح حسن يوسف396726

74إعدادية2القراج12327نينوىذكرفارس حازم برع558122

75إعدادية2القراج12327نينوىذكرسمير مصلح رشيد396007

76إعدادية2القراج12327نينوىذكرمحمد حامد خلف396778

77إعدادية2القراج12327نينوىذكرراغب مرعي حسن483476

78إعدادية2القراج12327نينوىذكردحام عبد عويد531338

79إعدادية2القراج12327نينوىذكرمحمد ناض حميد522400

ى483474 80إعدادية2القراج12327نينوىذكرمزهر عاضي حسير

81إعدادية2القراج12327نينوىذكرايش حامد محمد483486

82إعدادية2القراج12327نينوىذكرعلي عبدالرزاق عزيز483480

83إعدادية2القراج12327نينوىذكرخالد ازهر محمد483483

84إعدادية2القراج12327نينوىذكرمحمد عدنان خلف395997

85إعدادية2القراج12327نينوىذكرمثنى لقمان ابراهيم483818

86إعدادية2القراج12327نينوىذكراحمد ثائر الياس483821

87إعدادية2القراج12327نينوىذكروليد ازهر محمد538408

88إعدادية2القراج12327نينوىذكرحارث علي مصطفى483814

89إعدادية2القراج12327نينوىذكرمحمد الياس عبدهللا558126

90إعدادية2القراج12327نينوىذكرعبدهللا ابراهيم سلمان396748

91إعدادية2القراج12327نينوىذكرعمر عبدالرزاق عزيز483471

1دبلوم2القراج12327نينوىأننىهدية ابراهيم جمعة395930

2دبلوم2القراج12327نينوىأننىهند عبدالكريم احمد301672

ى483822 3دبلوم2القراج12327نينوىأننىهيبة احمد حسير

بهية علي شهاب396877
1بكالوريوس2القراج12327نينوىأننى

مها علي شهاب396894
2دبلوم2القراج12327نينوىأننى

3دبلوم2القراج12327نينوىأننىاخالص ابراهيم سلمان555685

ى540455 معالي جمعة حسير
4إعدادية2القراج12327نينوىأننى



5إعدادية2القراج12327نينوىأننىجيهان محمود احمد531344

6إعدادية2القراج12327نينوىأننىوسام محسن عبدالوهاب483809

1بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكراسماعيل فرحان عبدهللا77964

2بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرميكائيل اسماعيل محمود77946

ي محمد501601
3بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكروليد جشنى

4بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرمحمود شهاب محمود467058

يف467063 5بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرصالح جرجان شر

6بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكردحام ادريس جاسم462153

7بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرراكان احمد علي467060

8بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرارام احمد عبدهللا462080

9بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرسيف هللا فتحي اسماعيل538551

10دبلوم2الكلك12328نينوىذكرعجيل خليل قنير541325

11دبلوم2الكلك12328نينوىذكرادهام حسن محمد541326

12دبلوم2الكلك12328نينوىذكرسلطان عبدهللا بشير515948

13دبلوم2الكلك12328نينوىذكرعزيز اجويد احمد493964

14دبلوم2الكلك12328نينوىذكرمدحت عبدهللا محمد541302

15دبلوم2الكلك12328نينوىذكرعصام عطاهللا صالح462234

16دبلوم2الكلك12328نينوىذكرمؤيد غازي علي77935

17دبلوم2الكلك12328نينوىذكرشامل سعيد محمد462245

18دبلوم2الكلك12328نينوىذكروضاح عزيز اجوير494824

ي77973
19دبلوم2الكلك12328نينوىذكرصفاء كريم جشنى

20دبلوم2الكلك12328نينوىذكرعلي فارس عبد78008

21إعدادية2الكلك12328نينوىذكرعبدالناض محمد قباط77999

يف467012 1ماجستير2الكلك12328نينوىذكرغريب جرجان شر

2بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكررائد غازي علي467073

3بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرعبدالسالم محمود رستم77857

4بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكردريد عباس فاضل77928

5بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرشور صباح عبدهللا77707

ى فارس عبد77982 6بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرحسير

وان سلمان سعيد77953 7بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرسير

8بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكربشار سالم صالح467003

9بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرعبدالسالم فكرت سليم77913

10بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرماجد مسلم شاحوز77824

زا467002 11بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرديار صباح مي 

12بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرعلي اكرم عبد462098

13بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكراحمد نذير حميد462090

14بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكراركان كمال يونس467026

15بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرمحمد سلمان حسن77889

16بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرعلي احمد اسماعيل77845

ى يوسف زينل77939 17بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرحسير

18بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرقتيبة حازم عبدهللا526194

19بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرعبدهللا سعدي عابد467023

20بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرعمر عجيل خليل77785

ى احمد77662 21بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكراحمد حسير

22بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرماجد فهىمي زينل467028

23بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكراحمد علي محمد77904

24بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرفضل عباس زينل538547

25بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرعلي قاسم سلمان462192

وان ميكائيل اسماعيل467030 26بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرمير

27بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرمازن عدنان مطلك526202



28دبلوم2الكلك12328نينوىذكراحمد جاسم محمد526195

ى77765 ان جبار امير 29دبلوم2الكلك12328نينوىذكركامير

30دبلوم2الكلك12328نينوىذكرطه سالم صالح467004

31إعدادية2الكلك12328نينوىذكركمال عبدالجبار حسن467033

32إعدادية2الكلك12328نينوىذكردلشاد قاسم يونس512872

33إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمهند حسن يوسف543600

34إعدادية2الكلك12328نينوىذكروسام خالد سعيد467041

35إعدادية2الكلك12328نينوىذكرهشام خالد علي77881

36إعدادية2الكلك12328نينوىذكرعبدالرحمن عزيز اجويد494074

ى بشير538553 37إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمحمود امير

38إعدادية2الكلك12328نينوىذكرحسام مصلح حميد526922

39إعدادية2الكلك12328نينوىذكرخلدون عدنان مطلك526245

ي77814
40إعدادية2الكلك12328نينوىذكراياد وليد جشنى

41إعدادية2الكلك12328نينوىذكرعلي خاور عزيز538552

42إعدادية2الكلك12328نينوىذكرذوالفقار اكرم عبد462111

43إعدادية2الكلك12328نينوىذكراحمد فهىمي عبدالستار543596

44إعدادية2الكلك12328نينوىذكراركان عطاهللا محمود77896

45إعدادية2الكلك12328نينوىذكرصقر عبدالحكيم عجيل543582

46إعدادية2الكلك12328نينوىذكرثامر يونس علي543594

47إعدادية2الكلك12328نينوىذكرعمار عجيل خليل77654

48إعدادية2الكلك12328نينوىذكرايمن حازم حمو462171

49إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمحمد منصور نجم540763

الدين يونس543604 50إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمحمد صير

51إعدادية2الكلك12328نينوىذكرايمن شهاب محمود543606

52إعدادية2الكلك12328نينوىذكرامجد عبدالكريم عبدهللا77805

53إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمصعب حازم عبدهللا526201

ى77834 54إعدادية2الكلك12328نينوىذكراحمد رازي حسير

55إعدادية2الكلك12328نينوىذكراحمد فيصل مطلك526200

56إعدادية2الكلك12328نينوىذكرزياد مدحت عبدهللا77919

57إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمحمد فارس عبد467051

58إعدادية2الكلك12328نينوىذكركاروان ميكائيل اسماعيل467043

59إعدادية2الكلك12328نينوىذكرفارس احمد حسن526926

60إعدادية2الكلك12328نينوىذكرهمام علي شاكر495195

61إعدادية2الكلك12328نينوىذكرايمن عزيز اجويد494080

زا467065 62إعدادية2الكلك12328نينوىذكرسيف صباح مي 

63إعدادية2الكلك12328نينوىذكرصفوان رشيد فتاح239329

ى526916 64إعدادية2الكلك12328نينوىذكرغانم محمد حسير

ى467055 65إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمهدي صالح امير

66إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمعن يونس حسن543588

67إعدادية2الكلك12328نينوىذكرهيثم احمد علي543579

68إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمحمد فهىمي عبدالستار543598

ي462126
69إعدادية2الكلك12328نينوىذكرعلي كريم جشنى

70إعدادية2الكلك12328نينوىذكرعبداالله حازم حمو462165

71إعدادية2الكلك12328نينوىذكرحبيب علي محمود77791

زا467035 72إعدادية2الكلك12328نينوىذكرليث صباح مي 

73إعدادية2الكلك12328نينوىذكراحمد طارق سليمان462205

74إعدادية2الكلك12328نينوىذكروسام صباح عبدهللا467010

75إعدادية2الكلك12328نينوىذكركسار شاكر سعيد462144

76إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمحمد عطاهللا خورشيد543591

77إعدادية2الكلك12328نينوىذكرمحمد سلمان سعيد467046



78إعدادية2الكلك12328نينوىذكرنوار شاكر علي467040

79إعدادية2الكلك12328نينوىذكرابراهيم سلطان عبدهللا466105

80إعدادية2الكلك12328نينوىذكراحمد عزيز اجويد494070

81إعدادية2الكلك12328نينوىذكرامير صالح سلطان538550

82إعدادية2الكلك12328نينوىذكرونر رشاد عبد462134

83إعدادية2الكلك12328نينوىذكرسجاح نادر درباس467053

84إعدادية2الكلك12328نينوىذكروسام صباح عزيز467038

85إعدادية2الكلك12328نينوىذكرعمار غازي علي543580

86إعدادية2الكلك12328نينوىذكراحمد مجيد فرحان462183

87إعدادية2الكلك12328نينوىذكروعد صادق سعدهللا462213

88بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرواثق غازي عبد516743

ي467007
89بكالوريوس2الكلك12328نينوىذكرراسم عيىس راضى

1بكالوريوس2الكلك12328نينوىأننىسندس مهدي صالح239334

1بكالوريوس2الكلك12328نينوىأننىفيان فتحي اسماعيل512869

2دبلوم2الكلك12328نينوىأننىايالف مهدي صالح77867

3إعدادية2الكلك12328نينوىأننىنور ميكائيل اسماعيل467049

سحر شاكر علي467071
4إعدادية2الكلك12328نينوىأننى

زا467068 5إعدادية2الكلك12328نينوىأننىديانا صباح مي 

ى526924 6إعدادية2الكلك12328نينوىأننىشهد حميد امير

1ماجستير2فايدة22329نينوىذكربشير رشيد علي267260

2ماجستير2فايدة22329نينوىذكرمجاهد عبدي شيخو267266

3ماجستير2فايدة22329نينوىذكرعزت ابراهيم خضى394801

4ماجستير2فايدة22329نينوىذكرعبدهللا احمد خلف395150

5بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرطارق خلف علي518813

6بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرادريس محمدرشيد طه267245

7بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرخالد ايالس أدي536980

8بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعني  كلو قاسم395026

ى394699 9بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراياد عبدهللا حسير

10بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرارشد رشيد احمد267286

11بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرجمال اسماعيل تمر267275

12بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمحمد حسن يوسف394962

13بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعبد رمضان علي395159

14بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرصالح محمدشيت خليل267253

15بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمحمد حسن شيخو518821

16بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرسلطان ذنون سلطان267483

17بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكردرويش جعفر قاسم395017

18بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمصعب عادل خلف394715

19بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراراس محسن يوسف267285

20بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكريونس فرحان محمد267290

21بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد ابراهيم محمد267484

22بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعثمان اسماعيل عصمان394878

ى عبدالعزيز267386 23بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرحسن حسير

24بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمصطفى احمد خلف518857

25بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرقضي محمدصالح عبدهللا518868

26بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراسامة محمدصالح عبدهللا518872

27بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمهند لقمان سعدي394971

ى394935 28بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعمر درويش امير

ى حسن494358 29بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرماهر حسير

ر علي267288
ى 30بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرفرحان مير

31بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكربلند صالح صادق267262



ى395113 32بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرجالل احمد حسير

ي394778
33بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرشعالن ابنيان اثوينى

ى394733 34بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرساهر عزيز حسير

35بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرابراهيم محسن ابراهيم395130

36بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعمر سليمان محمد394927

37بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرخليل ابراهيم عبدالجبار555298

38بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرلقمان ابراهيم خلف394842

39بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكردلشاد احمد يونس394948

40دبلوم2فايدة22329نينوىذكرنواف خلف علي518619

ي267292 ي حسن ححر 41دبلوم2فايدة22329نينوىذكرخير

42دبلوم2فايدة22329نينوىذكرايوب محمد احمد555557

ي395097 43دبلوم2فايدة22329نينوىذكرصالح رمضان حاجر

44دبلوم2فايدة22329نينوىذكرصالح حسن خلف267283

45دبلوم2فايدة22329نينوىذكرمروان محمد علي عبداللطيف481135

46دبلوم2فايدة22329نينوىذكرعبدالرحمن خليل عمر267265

47دبلوم2فايدة22329نينوىذكررائد سعدهللا محمد518853

48دبلوم2فايدة22329نينوىذكراياد احمد خلف267270

49دبلوم2فايدة22329نينوىذكرخالص احمد عزيز267250

ي518852 ى 50دبلوم2فايدة22329نينوىذكرعادل يوسف فير

51دبلوم2فايدة22329نينوىذكرعدنان مراد داود395033

52دبلوم2فايدة22329نينوىذكرعلي عبد سليمان494325

53دبلوم2فايدة22329نينوىذكربرزان علي محمد537940

ي267256 54دبلوم2فايدة22329نينوىذكردلير طاهر ححر

فان ابراهيم محمد555281 55إعدادية2فايدة22329نينوىذكرنيجير

56إعدادية2فايدة22329نينوىذكراحمد يونس مرعي267453

ى حسن267278 57إعدادية2فايدة22329نينوىذكرحسن حسير

58إعدادية2فايدة22329نينوىذكرسفيان محمدبشير يوسف267259

59إعدادية2فايدة22329نينوىذكرادريس درويش عمر518850

1ماجستير2فايدة22329نينوىذكروحيد عبدي شيخو267349

2بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراوس محمدرؤوف فلح481617

3بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراياس محسن يوسف267324

ى267421 4بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرامير احمد حسير

5بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمروان مشير محمدحسن501173

6بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمهند علي محمد267355

7بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعلي فرمان محمد267333

 علي267378
ى 8بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد حسير

9بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرارقم احمد علي267423

10بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرزيد صديق علي540134

11بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعماد ابراهيم سيفو393538

12بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد ماجد محلو540536

13بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرريام عماد عادل267512

14بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد حسن صمد267328

ى احمد267311 15بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرسعد حسير

ي393471 ي صالح صير 16بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرصير

17بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراسماعيل خضى محمود393674

18بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد اسماعيل عصمان393606

19بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرسعد حازم علي267297

20بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرسلمان سليمان رشو503906

21بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعمر ابراهيم خضى394133

22بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرابراهيم جاسم قاسم518602



23بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرايمن احمد حسن541185

24بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرانور شمس الدين رؤوف393578

25بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد ابراهيم خضى394123

26بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد الياس احمد393850

27بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراراس مشير محمدحسن394081

28بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرحاتم عبدالكريم قاسم393632

29بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد اسكندر سعيد267415

يف267354 30بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرسفيان سعد شر

31بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمحمود عبدهللا عمر394643

ى قاسم عباس393800 32بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرنير

33بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمحمد عبدهللا عبدالحكيم267369

34بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمقداد محمدسعيد محمد393772

35بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرصفا محمدزكي ابراهيم267525

ى267358 36بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمحمد عبدالسالم حسير

37بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمحمد محسن يوسف481562

38بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرلوران ابراهيم عمر394063

39بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمحسن جاسم محمد267340

زاد ايوب علي518607 40بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرشير

41بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكريوسف خالد صالح267402

42بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرمحمد احمد خلف267393

43بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعبدالوهاب محمدسليم عبدالقادر518861

ى حمادي267341 44بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكريونس حسير

45بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكراحمد عبدالجبار ذنون484030

46بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعبدالعزيز علي محمد393929

47بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرخالد محمد ابراهيم267303

48بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرخالد خليل مصطفى481636

49بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكروسام لقمان جميل267326

50بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرعبدالرحمن رائد سعدهللا267313

51بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرسعدهللا محمد عزيز538519

52بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرهيثم عبدالصمد عبدهللا518829

53بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرياش حسن علي494456

54بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرياش جالل جرجيس540886

55بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرشيماء محمد زكي ابراهيم481665

56بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكريونس عبدالجبار ذنون393824

ى298401 57بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرسالم احمد حسير

ى267351 58بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرماهر وعد حسير

59دبلوم2فايدة22329نينوىذكرزياد ابراهيم خلف393920

60دبلوم2فايدة22329نينوىذكرسيفان مصطفى نايف540684

61دبلوم2فايدة22329نينوىذكرامير جالل حسن393782

62دبلوم2فايدة22329نينوىذكرستار كريم يوسف394172

63دبلوم2فايدة22329نينوىذكرلقمان علي رشيد394105

64دبلوم2فايدة22329نينوىذكريوسف جاسم قاسم393806

65دبلوم2فايدة22329نينوىذكرازاد نعمان جرجيس393615

66دبلوم2فايدة22329نينوىذكرمساعد دخيل خلف481346

ى محمد394189 67دبلوم2فايدة22329نينوىذكرمحمد حسير

68دبلوم2فايدة22329نينوىذكرعمر زينل علي267376

69دبلوم2فايدة22329نينوىذكرقضي احمد جمعه267337

70دبلوم2فايدة22329نينوىذكرمحمد احمد خلف267395

71دبلوم2فايدة22329نينوىذكرجهاد محمد احمد492997

72دبلوم2فايدة22329نينوىذكرواريفان صالح احمد394038



73دبلوم2فايدة22329نينوىذكرعماد خليل عبدهللا267384

74دبلوم2فايدة22329نينوىذكرزيد محمد اسماعيل555310

75دبلوم2فايدة22329نينوىذكراياز يوسف حمدي267336

76دبلوم2فايدة22329نينوىذكرجميل رشو علي537776

ى دينو رشو537938 77دبلوم2فايدة22329نينوىذكرامير

ر علي267362
ى 78دبلوم2فايدة22329نينوىذكراحمد مير

79دبلوم2فايدة22329نينوىذكرادريس محمد ابراهيم267298

80دبلوم2فايدة22329نينوىذكرمحمد نادر محمد484033

ى خلف498259 81دبلوم2فايدة22329نينوىذكرعباس ياسير

82إعدادية2فايدة22329نينوىذكراحمد علي خلف540458

83إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمصطفى حسن صمد543034

84إعدادية2فايدة22329نينوىذكراحمد وعدهللا صديق267360

85إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعلي ابراهيم خضى394154

86إعدادية2فايدة22329نينوىذكرساالر نزار عبدالهادي481578

87إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن481641

ي احمد484035 88إعدادية2فايدة22329نينوىذكراحمد ناجر

89إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعبدالرحمن محمد يوسف481614

90إعدادية2فايدة22329نينوىذكرريان رعد خليل481571

ر علي484055
ى 91إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعلي مير

92إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعلي الياس خلف555305

93إعدادية2فايدة22329نينوىذكرسيابند علي رشيد543037

94إعدادية2فايدة22329نينوىذكراحمد راكان محمود481600

95إعدادية2فايدة22329نينوىذكرشامل شهاب احمد267459

96إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعلي دريد علي393499

ر علي540456
ى 97إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد مير

ى267411 98إعدادية2فايدة22329نينوىذكرزيد احمد حسير

99إعدادية2فايدة22329نينوىذكرازهر محمد ابراهيم540459

100إعدادية2فايدة22329نينوىذكرابراهيم محمد ابراهيم543040

101إعدادية2فايدة22329نينوىذكرشكر محسن يوسف267329

102إعدادية2فايدة22329نينوىذكرزهير فرج خمو393815

103إعدادية2فايدة22329نينوىذكرفواز خلف محو267436

ى267400  ذياب حسير
104إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمصطفى

ى يوسف481567 105إعدادية2فايدة22329نينوىذكرشدار الزكير

106إعدادية2فايدة22329نينوىذكرنسيم محمد عبدالقادر481608

107إعدادية2فايدة22329نينوىذكرفارس جالل محمد267300

108إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعمر ابراهيم عبو481596

ي غانم حسن267323
109إعدادية2فايدة22329نينوىذكرهانى

 علي خليل267373
110إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمصطفى

111إعدادية2فايدة22329نينوىذكربالل علي خلف393739

ى484041 112إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد صدام حسير

113إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعبدهللا محمد احمد555321

114إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعبدالرحمن بشير رشيد267346

ي محمدصالح498294 115إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعامر ححر

116إعدادية2فايدة22329نينوىذكرفرهاد فالح حسن481574

117إعدادية2فايدة22329نينوىذكرخضى فاخر خضى518866

118إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد يوسف حمدي267318

119إعدادية2فايدة22329نينوىذكربالل بشير رشيد393513

120إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمصعب عبدهللا ابراهيم543044

121إعدادية2فايدة22329نينوىذكرماهر عزيز مراد524760

122إعدادية2فايدة22329نينوىذكراركان عمر احمد546795



123إعدادية2فايدة22329نينوىذكرخلف ابراهيم خلف543042

124إعدادية2فايدة22329نينوىذكرحسن علي خضى481604

125إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد شكر محمدطاهر484056

126إعدادية2فايدة22329نينوىذكرزياد خلف محو267446

يف267390 127إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعمر سعد شر

128إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد فرست رشيد481570

129إعدادية2فايدة22329نينوىذكرماهر عبدالجبار ذنون484038

130إعدادية2فايدة22329نينوىذكرريان احمد يونس484051

131إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد اكرم عبدهللا540460

132إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمهدي الياس صالح484048

133إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد شهاب احمد481644

134إعدادية2فايدة22329نينوىذكرقباد ناصو مصطو394096

ى267387 135إعدادية2فايدة22329نينوىذكرياش عبدالسالم حسير

136إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد نعمان جرجيس267305

يف267367 137إعدادية2فايدة22329نينوىذكروسيم سعيد شر

138إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعلي انور فاضل553701

ى481620  صدام حسير
139إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمصطفى

140إعدادية2فايدة22329نينوىذكرحمزه صباح اسماعيل543046

141إعدادية2فايدة22329نينوىذكرمحمد رشيد يونس543035

142إعدادية2فايدة22329نينوىذكرحيدر محمد حيدر537937

143إعدادية2فايدة22329نينوىذكرسعدهللا رائد سعدهللا267342

144إعدادية2فايدة22329نينوىذكرايمن عدنان مجيد543031

145إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعمار عزالدين خضى267442

146إعدادية2فايدة22329نينوىذكرديار محمود شمو481626

ي481633 ى 147بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرصالح ايوب فير

148بكالوريوس2فايدة22329نينوىذكرهاشم محمود احمد267366

149دبلوم2فايدة22329نينوىذكرمحمد يوسف رمضان267307

150دبلوم2فايدة22329نينوىذكرعمار توفيق يوسف267439

ى267314 151إعدادية2فايدة22329نينوىذكرشوكت صالح حسير

ي518825 152إعدادية2فايدة22329نينوىذكرعلي عمر ححر

153إعدادية2فايدة22329نينوىذكرشاكر محمدزكي محمد393910

154إعدادية2فايدة22329نينوىذكرالياس خلف حسن555301

155إعدادية2فايدة22329نينوىذكرزيد اسماعيل ابراهيم267405

156إعدادية2فايدة22329نينوىذكررامي عبدالرحيم احمد267317

1دكتوراه2فايدة22329نينوىأننىرنا عامر عاصم395119

2بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىليل قاسم جاسم518911

ى نيجرفان ابراهيم540593 3بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىهيلير

4بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىراميه عبدالرحيم احمد267272

نازدار علي محمد267289
5بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننى

6بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىسلوى عبدالرحيم احمد267499

7بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىدالل احمد يونس395169

ى ناصو مصطو395090 8بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىافير

نجاح محمدغازي سامي267284
9بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننى

احالم علي محمد395181
10بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننى

11بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىسلوى فاضل موس555292

ي محو267281 12بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىجواهر حاجر

13بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىعهد عبد سليمان395063

14بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىناريمان فرمان محمد267236

ه جمعه خضى481559 15دبلوم2فايدة22329نينوىأننىسمير

16دبلوم2فايدة22329نينوىأننىحبسه احمد عبدهللا395106



17دبلوم2فايدة22329نينوىأننىهناء محمد خضى481554

18دبلوم2فايدة22329نينوىأننىزاهدة عبداللطيف عبدهللا267277

19دبلوم2فايدة22329نينوىأننىسهيلة حسن حيدر267254

20دبلوم2فايدة22329نينوىأننىمريم مراد عبدالرحيم267243

21دبلوم2فايدة22329نينوىأننىريجوان امير فائق267248

 حسن علي267247
ى مير 22دبلوم2فايدة22329نينوىأننىشر

23دبلوم2فايدة22329نينوىأننىميادة حمدهللا طه541010

وز ميكائيل محمد395205 24دبلوم2فايدة22329نينوىأننىفير

زيان محمدعلي ادريس267257
25دبلوم2فايدة22329نينوىأننى

26دبلوم2فايدة22329نينوىأننىمريم صباح قاسم503770

27دبلوم2فايدة22329نينوىأننىسارة ابراهيم احمد267276

28دبلوم2فايدة22329نينوىأننىسنام حسن حيدر555276

29دبلوم2فايدة22329نينوىأننىسارة مهدي احمد267293

ى خلف محمد395195 30دبلوم2فايدة22329نينوىأننىبشر

بيمان هاشم محمدعلي395079
31إعدادية2فايدة22329نينوىأننى

وفاء علي خضى267487
1ماجستير2فايدة22329نينوىأننى

2بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىلوزان حسن جانكير394579

عبير علي صالح394309
3بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننى

4بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىهزان فرمان محمد267448

5بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىامل ادريس احمد493003

6بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىجنان عبدهللا محمد394381

7بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىنغم حازم غانم394681

8بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىسوسن يوسف عمر267396

9بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىدعاء قاسم عباس394342

ين نعمان جرجيس267469 10بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىشر

11بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىرفل محمد ادهم267389

ى267522 ى محمد حسير 12بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىدلفير

13بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىرفد عماد خضوري267539

يف267375 14بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىسوالف سعد شر

15بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىاية لقمان حسن267383

16بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىبلقيس دينو رشو518877

 علي267471
ى ى حسير 17بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىهيلير

18بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىدنيا بالل عبدالرزاق493005

19بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىناريمان يوسف حمدي267532

20بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىغفران اسالم جميل267420

21بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىمنى نايف رميح484047

22بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىرانيا احمد ابراهيم484046

23بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىسندس محمود احمد394493

24بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىنشين صباح قاسم267406

25بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىمروى محمد بكر267530

26بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىفيان ادريس محمد رشيد518891

27بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىايمان عبدهللا محمد267496

28دبلوم2فايدة22329نينوىأننىنشين مجيد الياس267466

29دبلوم2فايدة22329نينوىأننىمروى لقمان جميل267477

30دبلوم2فايدة22329نينوىأننىعال رائد فاضل394335

ى يوسف267526 ان الزكير 31دبلوم2فايدة22329نينوىأننىسير

32دبلوم2فايدة22329نينوىأننىهالة محمد احمد492987

33دبلوم2فايدة22329نينوىأننىميديا صالح صادق267371

34دبلوم2فايدة22329نينوىأننىسحر رمزي يونس518902

35دبلوم2فايدة22329نينوىأننىجمانة محمود خلف394351



شهله علي ادريس394323
36دبلوم2فايدة22329نينوىأننى

37دبلوم2فايدة22329نينوىأننىزهراء بيار توفيق518885

ى ويس علي518916 38دبلوم2فايدة22329نينوىأننىهافير

39دبلوم2فايدة22329نينوىأننىسارة ايوب محمد537939

40دبلوم2فايدة22329نينوىأننىكازين لقمان صالح481661

خان267461 41دبلوم2فايدة22329نينوىأننىروناك محمد مير

ى خلف538346 42دبلوم2فايدة22329نينوىأننىصفاء ياسير

43دبلوم2فايدة22329نينوىأننىمنى حازم غانم394661

44دبلوم2فايدة22329نينوىأننىفاطمة محمد ابراهيم267460

45دبلوم2فايدة22329نينوىأننىزينة محمد ابراهيم267516

46دبلوم2فايدة22329نينوىأننىاالء عدنان مجيد481667

47إعدادية2فايدة22329نينوىأننىغفران لقمان جميل267492

48إعدادية2فايدة22329نينوىأننىهال عبدالجبار خلف500911

ى267454 49إعدادية2فايدة22329نينوىأننىنشين عبدالسالم حسير

50إعدادية2فايدة22329نينوىأننىحنان عبدهللا محمد394620

51إعدادية2فايدة22329نينوىأننىتبارك لقمان جميل267520

52إعدادية2فايدة22329نينوىأننىزينب ادريس درويش484045

ى نعمان جرجيس267463 53إعدادية2فايدة22329نينوىأننىنارمير

54إعدادية2فايدة22329نينوىأننىايمان محمد ابراهيم481649

55إعدادية2فايدة22329نينوىأننىزينه فرحان خالد267507

56إعدادية2فايدة22329نينوىأننىسحر صالح الدين يوسف394364

57إعدادية2فايدة22329نينوىأننىيشى نادر محمد518879

58إعدادية2فايدة22329نينوىأننىديما خالد ناض481583

59إعدادية2فايدة22329نينوىأننىهدى رمزي يونس541026

60إعدادية2فايدة22329نينوىأننىمريم خضى خديده394406

ى لقمان حسن543052 61إعدادية2فايدة22329نينوىأننىاسمير

62إعدادية2فايدة22329نينوىأننىسحر بالل عبدالرزاق540165

63إعدادية2فايدة22329نينوىأننىمعراج نادر محمد518881

64إعدادية2فايدة22329نينوىأننىدنيا اسالم جميل267431

65إعدادية2فايدة22329نينوىأننىخولة صالح الدين يوسف267474

66إعدادية2فايدة22329نينوىأننىديانا خالد ناض481585

67إعدادية2فايدة22329نينوىأننىديانه اسالم جميل543048

68إعدادية2فايدة22329نينوىأننىانفال ابراهيم نزال394199

69إعدادية2فايدة22329نينوىأننىسماء وعدهللا صديق267489

وان عمر267479 70إعدادية2فايدة22329نينوىأننىبارين شير

71إعدادية2فايدة22329نينوىأننىفرح حسن صمد543024

72إعدادية2فايدة22329نينوىأننىاريان صالح صادق543026

73إعدادية2فايدة22329نينوىأننىزينب بشير رشيد267413

74إعدادية2فايدة22329نينوىأننىناديه جاسم محمد543025

ى267438 75إعدادية2فايدة22329نينوىأننىزينة احمد حسير

ي اسالم394273
76بكالوريوس2فايدة22329نينوىأننىيشى عبدالغنى

77دبلوم2فايدة22329نينوىأننىاحالم كريم يوسف394437

78دبلوم2فايدة22329نينوىأننىزينب عبدالرحيم احمد267505

فوزية شكر محمدعلي394394
79إعدادية2فايدة22329نينوىأننى

1بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرياش سامي حميد483166

2بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرخالت الياس مراد475380

3بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكردلشاد زمان رشو475535

4بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرامجد عبدهللا عيىس444473

5بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرازاد ادريس عابد444590

6بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرمحمد كمال محمدسليم474871



7بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرشوكت موس عثمان310646

8بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرفرست محمد علي444532

ي540477 9بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكربيار بيبو ححر

10بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرديار جوهر عمر476537

11بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكريونس جوهر عمر310643

12بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرقضي عبدهللا احمد555615

13بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكراحمد عبدالكريم علو476781

ى محمد475772 14دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرسعدهللا ياسير

15دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرحكمت عبدهللا احمد310648

16دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرسالم مرزا قاسم475113

17دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرعبدالكريم احمد خالد444160

ي كالو عيدو310630 18دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرصير

ى476552 19دبلوم2الشيخان22331نينوىذكراسماعيل عبدهللا ياسير

20دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرعلي عبدهللا صالح444493

21دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرلقمان يوسف خمو474902

22دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرشبيب سمو طاهر495438

23دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرمروان مصطفى محمد475386

ان عبدهللا علي444537 24دبلوم2الشيخان22331نينوىذكركامير

25دبلوم2الشيخان22331نينوىذكربهزاد زيدو محمد476828

26دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرباسل عيىس شفان536543

27دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرعمر جاسم محمدعلي507073

يف547325 28إعدادية2الشيخان22331نينوىذكراحمد عادل شر

29إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرغانم خديدة سليمان444458

30إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرحيتو علي رشو476507

ان خديدة عيدو444213 31إعدادية2الشيخان22331نينوىذكركمير

32إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرسعيد عبيد رشو444253

33إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرعيدو قطو علي475718

34إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرياش الياس تمر310610

1بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرسامان كريم كنجو310640

2بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرهشام نزار محمد476797

3بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرثامر يونس حسن310617

4بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرصالح مصطفى عمر475400

5بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكركجان علو حيدر474976

ى عبدي541240 6بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرمحمد حسير

7بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكراسعد صديق خطاب444173

8بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرزيار خليل عبدهللا310661

9بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكراحمد سليمان برو446361

10بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرهونر شدار احمد310667

11بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرخديدة مراد خدر540541

12بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكررضوان حازم عبدي444586

13بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرعبدالسالم حميد عبدي483181

14بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرنشوان حبيب حميد444520

15بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرسعيد رمضان احمد444491

16بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرمروان قاسو علو561771

ى يونس444154 17بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكراندام امير

18بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرعمران رضوان صالح444119

19بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرعلي ازاد سليمان444267

20بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرريناس خليل عبدهللا483168

21بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرهفال نوروز علو561777

22بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكربارزان مصطفى اسماعيل444255



23بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكركردين شدار احمد444176

24بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرعامر عمر كرنوص499936

25بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرمحمد وعدهللا اسماعيل483167

26بكالوريوس2الشيخان22331نينوىذكرمحمد هاشم يونس503767

ي444279 27دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرحميد خليل خير

28دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرنافع علي عبدهللا444157

29دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرعزت ابراهيم مصطو444165

30دبلوم2الشيخان22331نينوىذكروليان عزيز محمد444210

يف475423 31دبلوم2الشيخان22331نينوىذكريوسف سعيد شر

32دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرشعبان موس حسن310671

33دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرعامر مراد خدر498241

34دبلوم2الشيخان22331نينوىذكررعد وعدهللا اسماعيل310668

35دبلوم2الشيخان22331نينوىذكرعلي سالم محمد310615

36إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرهفال فيان مرزا444257

37إعدادية2الشيخان22331نينوىذكررمضان جمع ظاهر444146

38إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرعمر عادل محمد476863

39إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرشمد ادريس محمد561769

40إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرعمر خليل عبدهللا530042

ي عبدهللا444235 41إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرمحمد حرنر

42إعدادية2الشيخان22331نينوىذكردزوار ادريس محمد561768

43إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرعدنان محمد عبدهللا475230

44إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرعثمان نعمان رشيد538149

ي446374 45إعدادية2الشيخان22331نينوىذكربسام خليل خير

46إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرعلي ادريس محمد561770

47إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرمحمد شاكر حامد444190

48إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرنيجرفان كريم وحيد547328

ى عبيد547326 49إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرزيد محمدامير

50إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرمازن حازم جيجو484082

ي540540 51إعدادية2الشيخان22331نينوىذكربدل ايوب حاجر

ان الزم خضى530095 52إعدادية2الشيخان22331نينوىذكركامير

53إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرلؤي فندي جيجو484092

زاد زيدو محمد446357 54إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرشير

ى عبدي446367 55إعدادية2الشيخان22331نينوىذكراحمد حسير

56إعدادية2الشيخان22331نينوىذكركاروان الزم خضى483178

57إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرزعيم خالت الياس495359

58إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرهشيار حازم عبدي444580

59إعدادية2الشيخان22331نينوىذكردلشير حميد عبدي553835

60إعدادية2الشيخان22331نينوىذكراحمد فتاح محو475665

ى547327 61إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرمحمد سعدون حسير

ي444368 62إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرنمير محمود كوجر

63دبلوم2الشيخان22331نينوىذكراياد محمد نجم526139

64إعدادية2الشيخان22331نينوىذكرفرهاد حازم عبدي476879

ين محمدصالح يونس474865 1بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىشير

ى444499 مريم علي حسير
2بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننى

ى عبدهللا محمد444134 3دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىبورسير

ي475006 4دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىخولة محسن صير

ى عبيد475782 5دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىهلز محمدامير

ي475704
 
ي جوق 6دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىايمان خير

7إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىمنتىه حمو خضى444487

ى476630 8إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىسلوى عبدهللا حسير



1بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىزينب زين العابدين علي444378

2بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىشهيان توفيق محمد476891

3بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىزينة صالح اسماعيل444365

ى444554 ي حسير ى ناجر 4بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىدلفير

5بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىكردستان سليمان برو444140

6بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىغزال عبدالرزاق مجيد507121

7بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىايمان كرم محمد484087

نبا حسن علي540132
8بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننى

9بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىامل فيصل احمد474947

يفان فارس محمدحسن444543 10بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىشر

11بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىايمان سعدهللا محمد476604

12بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىزينب غازي علي507130

ي ادريس495360 13بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىزيمان ححر

ي حيدر474992 14بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىجانو ححر

ي483192 15بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىفاطمة عبدالعزيز صير

16بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىكلستان ادريس رشيد444519

ي عبدهللا444597 هند حرنر
17بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننى

ي كالو475270 ى صير 18بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىجاكلير

ى عبدالمجيد شعبان476803 19بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىدلفير

20بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىاشاء حسن علي444262

21بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىصارية صالح عمر507089

22بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىخىمي سالم الياس444301

زا علي483189 ى مير مير 23بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىشر

24بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىدعاء سعدهللا محمد476590

ي310653 25بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىلوالف سالم ححر

26بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىهالة شكري عمر474892

ى553676 27بكالوريوس2الشيخان22331نينوىأننىساهرة حمد حسير

28دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىريزين مسعود هاشم495357

29دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىسندس خضى حيدر484093

ي483172 30دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىخناف سالم ححر

31دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىهناء خليل عبدهللا310664

32دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىمنيفه مراد خدر500901

33دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىاسماء كرم محمد484085

ى اسماعيل444139 34دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىخالدة حسير

ي446363 35دبلوم2الشيخان22331نينوىأننىهدى عبدالحميد صير

ي540976 36إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىبناس محسن صير

جنان علي ابراهيم484098
37إعدادية2الشيخان22331نينوىأننى

38إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىارجيناس كريم كنجو507083

39إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىرحمة يونس وعدهللا530064

40إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىهديل الياس خلف538151

ي476718
ى حسيب كوالنى 41إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىهيلير

42إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىدلخواس خضى حيدر495430

ي عبدهللا444246 رند حرنر
43إعدادية2الشيخان22331نينوىأننى

بيمان غازي علي508009
44إعدادية2الشيخان22331نينوىأننى

45إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىرمزية خدر اسماعيل541241

46إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىريواز جمعة جيجو484084

47إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىدولت قاسم مرزا310604

ى ازاد سليمان310608 48إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىافير

49إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىمريم خالت الياس310627

ى نوزت محيالدين484083 50إعدادية2الشيخان22331نينوىأننىنرمير



ى196609 1ماجستير2بعشيقة22332نينوىذكروسام عبدهللا حسير

ى احمد467045 2ماجستير2بعشيقة22332نينوىذكرفياض حسير

3ماجستير2بعشيقة22332نينوىذكرنصار حسن الياس196575

4ماجستير2بعشيقة22332نينوىذكرخضى جمعة خدر422064

5دبلوم عالي2بعشيقة22332نينوىذكررواد احمد يوسف197292

6بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرقحطان محمد محمود423083

ي الياس555588 7بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمروان صير

ي مراد467116 8بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرستيفن خير

9بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكردريد عيىس عباس467220

10بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرانور خضى بدور482787

ي جمو169493 11بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرجميل ححر

12بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعامر ابراهيم عزيز173109

13بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسعيد بالل موس422418

14بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالحكيم لقمان عبد482789

ى الياس196014 15بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكركاوه حسير

ى196956 16بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمشعل عزيز حسير

17بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعدنان خالد خضى196735

ي مال هللا519362
18بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرانمار من 

19بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرفرحان عبدهللا فتحي422379

ى422714 ي حسير 20بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكربيار خير

21بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمود خالد خليل519135

22بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكررافع مجيد مولود307750

23بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرزيدان يونس نجم483682

24بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكريوسف عزالدين احمد197051

25بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرصالح اسود مطو172506

26بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسامي محمدعلي حمزة422505

27بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرقاسم فاضل خليل467214

ي196299 28بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرزياد عسكر ححر

29بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراراز اسماعيل حسن196966

ى احمد422355 30بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكررياض حسير

31بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرخالص خدر شمعون519142

32بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرفرح درويش حسن175477

33بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرطارق عبدهللا عبدال197214

34بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد فاضل عزيز423208

35بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسليمان خليل عتو466957

36بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمود احمد محمد423234

37بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراحمد رمزي سلمان197151

ي محمود519390 38بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرنهال ححر

39بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد يونس ادريس423338

40بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكربسمان مازن الياس467235

41بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسنان خليل شمو467169

42بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالناض جمال سعيد467037

43بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرخليل يونس ابراهيم467125

44بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسالم خالد سالم196582

45بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكررائد احمد مال هللا422011

46بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعقيل ريكان عبد482783

47بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسن علي سعيد195978

48بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسهم خليل داود422625

49بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرغزوان خالت خدر530825

50بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسفيان خالد السو467109



ى قاسم محمد423138 51بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسير

وان محمد خرشيد422595 52بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرشير

53بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرطارق شكري رشيد172657

54بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسن علي الشيخ خضى196534

55بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكروليد خالد خليل467166

56بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرارسالن دخيل مراد421486

ي اسماعيل196349 57بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراردالن خير

ي467224 58بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرقضي سليمان ححر

59بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرايهاب طارق الياس519382

60بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكررعد علي محمد555577

61بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرموفق عبدالكريم شاكر467079

يف422330 62بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراحسان علي شر

 علي423318
ى 63بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعبدهللا حسير

64بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراكرام سالم جمعة195945

65بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرياش طه خليل197101

66بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمود عبدهللا يونس169441

67بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسام حاتم ولي422871

68بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرليث حبيب حميد196167

69بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرفائز طه خليل197230

ي اسماعيل467195 70بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراشكان خير

ى197269 71بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسامي سالم حسير

72بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد ادريس خليل196286

ى نذير محمد543240 73بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسير

74بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم محمد خرشيد467149

75بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسيف محمدباقر اسماعيل196621

76بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرزيد يحنر زكريا197259

77بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرخليل مهدي خليل172982

78بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكريحنر نزار بكر195942

79بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسن فرحان عبدالقادر482803

80بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرنشوان حسن خلف422801

ى خليل543218 81بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمود ياسير

82بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسيف طالب ادريس196184

83بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعمر رافع مجيد307745

84بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرريفان بشار الياس422526

85بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد سالم محسن196045

86بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرازور احمد عبد الكريم540052

87بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالجبار دخيل محمد197300

ي اسماعيل467208 88بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسيهان خير

89بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراسامه احمد سلطان197313

90بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراياس عبدهللا الياس196712

91بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرنضت شمسالدين فاضل467077

92بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرهيثم سالم جمعة196152

93بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراحمد قاسم يونس483685

ى197160 94بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرنعمت ابراهيم حسير

95بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد يوسف سليمان467240

96بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكروفاق كريت خدر467232

97دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرصابر بشير خدر196914

ى197239 98دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرارشد وجيه حسير

99دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمهند زهير سالم196972

100دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرلقمان حسن سليمان196200



101دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرخضى نافع رحو467128

ى خديدة467244 102دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرفواز حسير

ان جمعه حسو197063 103دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكركمير

104دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعامر فاضل قاسم197199

105دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعدنان صابر علي467160

106دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعمر علي سعيد482798

107دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسعد عطاهللا سليمان196217

108دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرداؤد سليمان سلطان422459

109دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعامر بيبو حمو422821

110دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعماد احمد محمد467226

111دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم خليل خضى172966

112دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرانور يونس نجم421999

113دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرفخري خالص رشاد543241

114دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكركفاح سليم اسود467176

115دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعامر عبدهللا محير519350

116دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرهفال الياس خدر173065

117دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكربهجت محمد عاشور196830

118دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرخالد ظاهر محمد196595

119دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمراد سالم مراد197077

120دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرنهاد ممدوح محمد538006

121دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكروسام حيدر خدر530821

ى172891 122دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرهشام جمعه ياسير

123دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكروليم عيىس كريم196637

124دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمازن مجيد مولود467006

125دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرفالح حسن عباس197090

126دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعامر خليل علي196345

127دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرالياس خديدة حمد197275

128دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسمير محمدعلي حمزه197173

129دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكربسام شهاب احمد196348

130دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشمد فالح علي466967

131دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسعيد علي صادق196327

132دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرادريس محمد عيىس197121

ى482778 133دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرالبان نوئيل حسير

ى حمادي196562 134دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعباس حسير

135دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرجواد عبدهللا مجيد467101

136دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرغسان حسن عباس197095

137دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشمد داود حسن196033

ى الياس197139 138دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسعود حسير

139دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكركريم الياس اسود196074

140دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمهند كمال سليمان196138

141دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرحميد مجيد مولود482780

142دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشكر خالص رشاد196668

143دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرخالد الياس اسود423179

144دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعمار مصلح عزيز519281

145دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالجبار محمد عبدالرحمن467134

146دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرافان سالم بدور467145

147دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمسافر اسماعيل مسيفر197075

148دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرنزار حيدر طه196686

149دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم سلمان خلف421560

150دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرطارق رشيد دشتو467090



151دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعلي عبو قطي196147

152دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرانور حازم جروت467156

ى197299 153دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعصام جمعة ياسير

154دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسعيد مندو عبدال196209

155دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعطوان توفيق حمو196326

156دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشاب رمضان علي172835

157دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمخلص خليل خضى196344

158دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكردخيل جيجو مراد197085

159دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرارسالن حسن حمو197083

160دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعالء ادريس جمعة421516

161دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعمار يونس فتحي519378

162دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرتازان جمعة طيار197247

163دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرطيار جمعة طيار196751

164دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشامل سليمان مراد483675

165دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرفالح ابراهيم عبدو422561

166دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرزهير خلف خدر171918

167دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عبدالعزيز لطيف172509

168دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرنذير محمد حمزة423262

169دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشفاء قيس مشور422647

170دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرخالد عبد محمود196000

ي رشيد خضى196343
171دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرجونى

172دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكررعد اسماعيل سليمان196297

ى196316 ى امير 173دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد ياسير

ى482795 174دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمال هللا خلف حسير

175دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمؤيد عبد محمد172929

176دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرحكمت فيصل سليمان196195

ى196151 177دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرياش توفيق حسير

178دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعامر عبدالكريم فرحان484079

179دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمؤيد عباس علي422942

180دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعيىس حسون سمو467199

181دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسامان ابراهيم حسن172936

182دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرخالد سليم مراد196206

183دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعامر رشيد اسماعيل422735

184دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسليمان بيبان عيدو197285

185دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرحمد جمعة مرعان196584

186دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكريوسف سالم يوسف537998

187إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعياش عادل حمو530823

ي حسن538005
 
188إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسعيد جوق

189إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم عيىس ابراهيم197129

190إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعدنان داود سليمان196303

191إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرغانم سليم محمود173027

192إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد خالد خليل196672

ي467085 193إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعلي حسو ححر

194إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمهند قاسم سعدهللا519375

195إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسعد عباس خضى467097

196إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرموفق خليل جمعة197282

197إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرطارق عبيد محمد196991

198إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعدنان الياس خدر196336

199إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم خليل قوال482785

200إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمقبل حمزة الياس196293



201إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعباس فاضل محمدعلي543237

202إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحمزة عباس علي422752

 علي537999
ى 203إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعلي حسير

1ماجستير2بعشيقة22332نينوىذكرريسان غانم كانون196383

2ماجستير2بعشيقة22332نينوىذكرعمر عاصم يونس196457

3ماجستير2بعشيقة22332نينوىذكروليد عبدالمجيد سعيد171972

4دبلوم عالي2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عباس حمدهللا482550

5بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمهند عبدالمحسن حسن483673

6بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكريحنر احمد مصطفى419993

7بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرخالد ايخسير عيدو420831

يف519328 8بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعمار شاكر شر

ى مهدي169900 9بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسعيد معي 

10بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عبدالمحسن حسن420943

11بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعمار سمير عبدالغفور419569

ي رشيد175105 12بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكررشيد صير

13بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراوس كريم سلو169521

14بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرطالل رافع مجيد268233

15بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرخدر سعيد خدر174931

16بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراسامة وسام برو530814

17بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرشعيب عرب سليمان172107

18بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسايمون هادي خليل419354

19بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكربسام عدنان عزيز419400

20بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعلي عماش عبدالرسول482575

21بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمالك رجب محمد419831

22بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرفالح صباح ابراهيم482541

23بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم ادريس حسن482910

24بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراحمد جمعة ابراهيم482747

25بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسام الدين ذنون محمد538008

26بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسام شعيب محمد169378

ان حمزة عباس419918 27بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكركامير

28بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكريونس ذنون يونس421070

29بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسامي صديق يوسف519442

30بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكروصف الدين ذنون محمد519335

31بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرهيثم نعمت الياس467359

32بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم صالح محمود174243

33بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعاطف جمعه خدر421128

34بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراياس عماد حسن482949

35بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراثير محمود الياس419767

36بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكركرم سليم خدر482942

37بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكروليد شمسالدين فاضل172024

38بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعمار محمد عبدهللا482889

39بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراسامة قاسم محمد538012

40بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعبداالله اسماعيل خليل482746

ى420645 41بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكروائل وسام حسير

42بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرريان فالح حسن420532

43بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرافدل مروان خليل171437

44بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعمار سالم رشيد419939

45بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكررامي جميل توفيق174946

46بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمود كاظم يحنر519439

47بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسيامند البان نوئيل482885



48بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرشهاد علي خلف496300

49بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرزيد حسن عمر541201

50بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرنديان نشوان درويش419700

ى جمعة ابراهيم419371 51بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسير

52بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد رمزي سلطان482934

53بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرارام فارس ظاهر175166

54بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرريان فرحان اسود196401

55بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرشهاد فرعون عيدو196561

56بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرايكان كواش الياس557539

57بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسليمان نعمت يوسف174484

58بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعمر عبدالعزيز علي467316

59بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراحمد مظهر ظاهر500559

ي نايف محمود421044
60بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرراضى

ى482753 ي حسير 61بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرايفان خير

62بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرخليل حميد خليل169951

63بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرايفون عايد خدر172358

ى خضى420680 64بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرنش حسير

65بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكربرزان سالم ذنون419952

ي مراد482762 66بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمراد خير

ي531037 67بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسامان سليمان حاجر

ى رشيد سلطان482766 68بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسير

69بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكركرم ماالهلل ابراهيم174385

70بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكريونس عطاهللا قاسم286427

71بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرايفان سالم مراد467018

ى482757 ي حسير 72بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرباكر خير

73بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرريمون وليد عبدهللا169857

ي اسماعيل482924 74بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرروزان خير

75بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرشامل محمد حيدر482901

76بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد سمير محمدعلي467287

77بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمعاويةالصادق اسماعيل ابراهيم172148

78بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد حمزة ولي466985

79بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكروليد يونس عزيز419335

80بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسيف سعد اسماعيل467261

ي174651 81بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرفادي حسن صير

82بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرفتحي خليل ابراهيم171459

83بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعبدهللا ابراهيم عيدو196364

84بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرراغب هاشم فتحي419848

85بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالسالم نعمت ابراهيم174268

86بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرريمون عايد خدر172381

87بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد نعمت الياس530801

ي مراد482745 88بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعرفان خير

89بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعباس محمد حازم195856

90بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرخالد مهدي خليل467291

91بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعقيل زينل سليمان169729

92بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحيدر نعمت الياس482741

93بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكروليد حمزة خورشيد483662

94بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمالك عائد محمود419383

95بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرقتيبة عدنان سليمان174682

ى482562 ى ياسير ى تحسير 96بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسير

97بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراركان عبدي خدر482759



ف صالح اسماعيل174681 98بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراشر

99بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرالسو صالح سليمان420188

ي175080
 
100بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراوميد خدر جوق

ي421119 101بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرنشات سليمان حاجر

102بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسام الدين غانم يونس519415

103بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكريوسف بالل يعقوب467299

104بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرامير خضى عبدي169756

105بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعباس حمزة عباس419756

106بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكركمال حسن اربيع467274

107بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكركاكا شمدين ظاهر421188

108بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراحمد عبدالكريم عبدهللا174754

109بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكردلدار عدنان الياس169830

110بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكريحنر ادريس حسن195902

111بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسن صالح محمود482774

112بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكريونس نظير بشير472555

113بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعمر نعمت اسماعيل482764

114بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسن علي جرجيس530817

ى مازن كمال171389 115بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرحسير

ى174738 116بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكروسيم هادي حسير

117بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعامر لقمان عبد482548

118بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراسعد باقر حسن467249

119بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرثامر محمد عباس171912

120بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراستيفان صالح السو196429

121بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد باسل ذنون174301

ي419531 122بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراستيفان حسن ححر

123بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعباس نجم عبدهللا494148

124بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرفادي عائد محمود419584

125بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرجمعة حمو جمعة531038

126بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرامير ابراهيم خليل420120

ي420096 127بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكررغيد دخيل ححر

128بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرشمد زهير سالم420623

129بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرايهاب علي عباس174513

130بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد لقمان محمد195812

131بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرزيد نجيب عبدهللا482952

ى سعد ماالهلل421501 132بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرالفير

133بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرعالءالدين عمر الياس174336

134بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد باقر محمد484005

اس الياس خدر195793 135دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرنير

ي196530 136دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكراسامة سعيد حاجر

ى ابراهيم عبدي174540 137دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرامير

138دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكربسمان جارو جمعة420015

139دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرديار عمر درويش482733

140دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عمر الياس195728

141دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عاصم يونس196503

142دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرامير قائد الياس174307

143دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكربهزاد عبدهللا رشيد174463

ى195930 144دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكراراس علي حسير

145دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعبدهللا عزيز عبو421538

146دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرفاروق وطبان عبد482734

147دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرليث محمود احمد174770



148دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكراحمد عبدهللا جردو174816

149دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرصهيب عباس علي419980

150دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرحسام عامر سالم174630

151دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكربشار صالح محمد196977

152دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكردلوفان جمعة خليل420157

153دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرايهاب سالم خدر482877

154دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسيف سعد سالم420718

155دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسليمان صباح سليمان420277

156دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرارام جمعة خدر169787

157دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمحمود رعد محمود419617

158دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكراياس سعيد دخيل482687

159دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرجوليان الياس خلف419863

160دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرالن افان سالم482740

161دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالرحمن محمد عبدالحافظ467333

162دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسعود جمعة طيار195736

ى قيس عمر482945 163دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشاهير

164دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرخليل محسن خليل174444

165دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسنان بيبان عيدو482738

166دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمازن سالم ذنون171942

167دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرغسان ابراهيم اسماعيل466986

168دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسامح وسام برو467000

169دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكربيار اثير حازم174405

170دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرباسم جارو جمعة420021

171دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكردلوفان ازاد رشيد174384

ي خديدة482772 172دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرحسام خير

173دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرارام ابراهيم خدر420108

174دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرنديار شاهر سمو174221

175دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمسافر اسماعيل ابراهيم172468

176دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعرفات محمد يونس196550

177دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرريفان صباح سلو482544

178دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرانمار فرحان خدر196395

ي467295 ي سليمان ححر 179دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرححر

180دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرحمزة ذنون يونس169872

181دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرهفال عصمت مرزا169847

ي543226 ي ضياء خير 182دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرخير

183دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسليم خضى الياس195723

ى419464 184دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرسجاد صالح الدين ياسير

185دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي195786

186دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشليار جمعه خليل195702

ى196220 187إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسفيان عصام حسير

188إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرارشد علي احمد421051

189إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرايان فالح حسن543287

190إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدهللا حاتم فتحي421167

191إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرفراس عبدالوهاب محمد467322

192إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرانمار محمود خالد538011

193إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالملك عبد محمد543299

194إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد سالم ذنون467025

195إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد حمزة عباس483997

196إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرشهد وعد حمو482931

197إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرزكريا اكرم فاضل531033



198إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعمر سمير عبدالغفور419877

199إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرالياس حيدر الياس175006

200إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرايمن عبدالستار خالص175220

ي530792 201إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراريان عائد حاجر

202إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد يونس فتحي530816

ى حسن175060 203إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكردلزار حسير

ي اسماعيل169929
 
204إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم صدق

205إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرهمام محمد صفر421493

206إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرياش سالم ذنون169702

207إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمصطفى ابراهيم اسماعيل169713

208إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسعيد احمد سعيد482686

209إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرشوان شمدين ظاهر531034

210إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم محمد احمد421113

ي سلو484025 211إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسلوان خير

212إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرقحطان هاشم اسماعيل174189

213إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسدر فائز جمعة482768

ى466996 214إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرقاسم جرجيس ياسير

ي يعقوب484053
215إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمهدي هانى

ى286236 216إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعمر عبدالعزيز تحسير

217إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكركرم نعمت ابراهيم466974

218إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرهشام سليم نادر519300

219إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكررامي صابر بشير195937

220إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرياش خليل ابراهيم467285

221إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكريوسف حيدر ناظم421141

222إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعماد جاسم محمد467027

ز466998 ي مير 223إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمشكو خير

224إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكركرم ماجد خديدة467355

225إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعصام نكتل محمدفاضل530828

ى كمال جيجو543285 226إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرامير

227إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعمار نجم الدين فاضل482955

228إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرياش خليل فندو482883

ي483670
 
229إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرشمد رزكي جوق

230إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعمران احمد خورشيد467310

يف420003  علي شر
ى 231إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحسير

232إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد علي جميل537921

233إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكربشار حازم محمد174657

234إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكروسيم صالح عثمان537918

235إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم محمد عبدهللا530819

236إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد جرجيس احمد482742

237إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمود مسعود حسن496881

238إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالرحمن نعمت ابراهيم466982

239إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكردلدار سعيد جولو467344

240إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد زبير ابراهيم483963

241إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكريوسف عدنان عزيز420212

242إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكربهاء الياس خديدة482918

243إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمدالمهدي يحنر قاسم172125

244إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعماد هاشم فتحي531030

245إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرصباح وسام حيدر482750

246إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرايدن عايد خدر543309

247إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحارث فارس علي543307



ي خلف196407 248إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرشبست خير

249إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرلهيب باسم خدر466997

250إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالهادي يونس جالل482775

251إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسامي مزعل خالد171656

252إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعلي غانم رزا175200

ى لقمان حسن484075 253إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرامير

254إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراحمد محي الدين سليمان286297

255إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالسالم نعمة يونس482684

256إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدهللا مفيد عبدهللا169767

257إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعمار عمران ادريس483660

258إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا543292

259إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرارسال الياس خدر171971

260إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكريحنر سالم خالص482879

261إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحذيفة راكان علي484017

262إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحسام غانم حسو494666

263إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرهشام رمزي علي467290

264إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكركلي عرب الياس467011

265إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالرحمن عبد محمد543298

266إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عطاهللا احمد484049

267إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرقيدار شمدين ظاهر531036

268إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرنسيم خضى الياس530811

ى فرحان رشيد483667 269إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحسير

270إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد رافع مجيد268149

271إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرقحطان عدنان داود171608

272إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعمار خضى الياس172395

273إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمثنى قاسم محمد482954

274إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكروليد خالت خدر419633

يف538007 275إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرتخذات مشعان شر

276إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرانس عصمت حمو482561

277إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد ماجد محسن467031

ى جمعة466993 278إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرريان تحسير

د فنش482557 279إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعلي مير

280إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسيف صباح محمد466999

281إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد مهدي خليل538010

282إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعلي حمزه ولي467282

283إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم يحنر يعقوب543302

284إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرجهاد جاسم محمد482906

285إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسمير فارس علي543312

286إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحارث احمد سعيد467272

287إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعلي صالح اسماعيل530818

288إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراركان غيدان حازم482929

289إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعزام مظهر ظاهر421761

290إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرهيثم اسام حيدر483988

291إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعالء سالم ذنون530848

ى530812 292إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرصباح حسن حسير

ى420039 293إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرامير هادي حسير

294إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكركلوفان ماهر خليل482677

295إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد سالم داود482898

296إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم طالب ابراهيم543310

د482748 297إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرفواز احمد مير



298إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرهيثم يوسف يونس530803

299إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكريونس ذنون يونس543304

300إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرالن الياس خالت420868

د467015 301إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرازهر احمد مير

302إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرفرهاد كريم الياس538009

ى169811 303إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكروائل حسن حسير

304إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرابراهيم اسعد حسن482881

305إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكريونس صالح يونس482903

306إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرفاضل عصمت حمو543230

307إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعمار عواد احمد419504

308إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالعظيم يونس جالل482695

309إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراوميد عالء عبدي543282

310إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكركاظم محمد علي555560

311إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالرحمن منير خليل530808

312إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرديار عدنان الياس171735

313إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدهللا سالم ذنون169628

ان خالت555607 314إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكربلند كامير

315إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد ناطق اسماعيل195890

316إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالباسط حمزة جالل484040

317إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراراس راكان رشيد519238

از حازم شمو174701 318إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرشير

319إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسعدي عبدالوهاب محمدعلي519312

320إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرجاسم مالزم عاشور482921

ي171584 ان صير 321إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرذكران كامير

322إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحيدرالكرار مازن احمد467021

323إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالمنعم احمد عبدالكريم195839

324إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكروسام سليمان حسن172079

325إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد قاسم ناظم420445

326إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرثامر عامر نجم539973

ى420077 327إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكركرم هادي حسير

328إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسامان فالح سليم484058

329إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد ابالل رحيل466995

330إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالرحمن قيس عمر466989

331إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكربيار مروان سليم483671

الدين حسن484009 332إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراواب خير

333إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسيف سعد كدي543297

334إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعدي صباح عباس543289

335إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسالم شامل سليمان171888

336إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعلي احمد ايوب484061

337إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراحمد طه حيدر482913

338إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمازن حازم محمد543294

339إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمصطفى ثامر محمود421554

340إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكردليان عدنان جمعة172414

341إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرريان جرجيس احمد482744

342إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسافيو سالم الياس171344

343إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرحسن عبدالرحمن احمد482873

344إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراحمد ذنون يونس419717

345إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعبدالملك طه حيدر171740

346إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكررغيد مخلص خليل482736

ي484027 347إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرميالد سليمان حاجر



يف420473 يف خليل شر 348إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرشر

349إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرسجاد شهاب احمد537927

350بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكراحمد حسن علي175117

يف172035 351بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرمؤيد سعدهللا شر

352بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرادريس رجب محمد196451

353بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسليمان عطاهللا سليمان172078

354بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىذكرسعيد خدر حسن195875

355دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرعامر ظاهر عبد195926

ى169567 356دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكربسام سعدهللا حسير

357دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرحازم محمد الياس195782

358دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرنورالدين حميد مجيد467094

359دبلوم2بعشيقة22332نينوىذكرشكر فاضل علي537944

يف169719 360إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكراياد سعدهللا شر

361إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرعامر عبدهللا رشيد174529

ى حيدر حسن174361 362إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرياسير

363إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمحمد عباس صالح466971

364إعدادية2بعشيقة22332نينوىذكرمروان خليل قادر174802

هللا خضى422783 ى خير 1بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىماركلير

2بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىغريبة ايخسير عيدو389762

3بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىسلفانة سليمان كمو170751

4بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىانتصار خليل جمعه389955

5بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىلىم صالح سليم482849

6بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىاحالم حميد مراد482846

7بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىلمياء عمر خضى171150

8بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىمها خليل سعيد526153

9بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىريفان سليم عيدو482792

ى389712 10بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىمروة باكر حسير

11بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىمنتىه برو عيدو171196

12بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىهالل خالت جمعة467185

13بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىدليجان ماجد جيجو171291

14بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىاوريان ماهر حميد171070

15بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىهفانا انور سالم171364

16بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىشاب مازن الياس482831

17بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىايمان مازن الياس482816

 محمدعلي171088
ى 18بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىايمان محمدامير

19دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىخولة جندي درويش389930

20دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىميان شيخو حسن170974

21دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىازهار سالم حسن170340

ى390070 ى خلف حسير 22دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىهيلير

23دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىمحاسن حسن عباس171027

24دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىسهيلة سالم مراد482860

25دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىانتصار اسماعيل مسيفر170082

26دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىنشين خدر حسو389670

ي170361
 
27دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىنادية صباح جوق

28دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىوفاء عبدهللا عزيز391878

29دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىايمان خليل داود531029

30دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىاناس الياس سعيد482851

31دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىمنال وعدهللا حميد170462

32دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىوئام الياس سعيد170306

ى عرب171231 33دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىرهام حسير



ى عامر شكري466979 34دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىسالير

35إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىوصال سليمان خدر530820

36إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىمياسه اسماعيل مسيفو171330

37إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىاخالص خليل داود389626

38إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىحسيبة عباس عبو482842

اق سليمان خدر482865 39إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىاشر

40إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىنديمة خليل داود391914

41إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىغصون ماجد جيجو171252

ى خضى171216 42إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىالرا شاهير

1بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىيلدز سعد سالم467088

2بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىسحر سهيل سالم173380

3بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىهبة الياس خديدة482597

ي جمعة421666 4بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىهوري خير

5بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرهام خضى نافع482672

6بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىشاب ازاد الياس173925

مي الياس خدر173894
7بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننى

8بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىنداء خليل اسود173278

ى كمال سليمان174115 9بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىكارولير

10بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىعبير لؤي الياس482666

ي ايخسير عيدو421367
11بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىحزنى

12بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرانيا عدي عبدهللا482593

13بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىانسام زياد الياس173343

14بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىسدير عامر جيجو422148

15بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرحمة احمد خرشيد421751

16بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىخماري خالد الياس173271

يالدين حسن541198 17بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىباكزة خير

18بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىزينب ابراهيم علي173138

19بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىلليان فالح حسن482653

20بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىتمارا جمال الياس174103

21بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىاسيا اسماعيل ابراهيم173668

22بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرانية مخلص خليل173673

23بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىنور خضى نافع173620

24بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىديانا ازاد حسن173972

25بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىشهد طارق الياس421274

ى174077 26بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىاجيال سليمان حسير

27بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىمروى عيدو حسو421703

ي538004 ا كمال ححر ى 28بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىلير

ي482669
 
ونسة رزكي جوق

29بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننى

30بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىنازك سليمان خليل482696

31بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىديانا زياد عسكر173463

32بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىشيالن عدنان حسن482729

33بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىالرا اياد حامد173810

هبة ابراهيم علي173108
34بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننى

وان جمعة173468 ى سير 35بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرنير

36بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىاصالة صالح يونس482697

37بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىاوليان سعيد خدر173409

38بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىجيالن اسماعيل سلو173703

39بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىهويدا خالد الياس482839

40بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىكوثر احمد عبو482674

41بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرؤى ابراهيم جاسم422098



42بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرندة خالد الياس482657

43بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىشهد لقمان حسن173529

ي جمعة421635 44بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىاكرام خير

ى421825 45بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرحاب فواز حسير

46بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرؤى كمال جيجو173752

ي خليل173610 47بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىجوان خير

48بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىريفان سالم مراد467075

49بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىساندي فوزي عسكر174180

50بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىجيالن فالح حسن173554

51بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىشى شاهر اسماعيل264391

دعاء ابراهيم علي173187
52بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننى

53بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىتريزة عماد حسن421879

54بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىجيالن صادق رشيد421807

ى حازم جروت482585 55بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىافير

وان حسن482596 56بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىمارينا شير

57بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىرفل صباح عباس482553

58بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىسهاد سهيل سالم482937

59بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىدينا سعد سالم483656

60بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىسوزان داود حسن173491

61بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىهبة نزار الياس482598

62بكالوريوس2بعشيقة22332نينوىأننىريفا نجيب عبدهللا519428

ي519444
نا عيىس من  63دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىمير

64دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىبسمة سعد عطاهللا173842

65دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىايرفان ابراهيم سلمان541334

66دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىدلناز زاهر يونس478776

67دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىالرا امير حسن422208

68دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىرويدة سليمان الياس421320

ا حيدر حسن173225 ى 69دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىلير

و حمو482719 70دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىدنيا خير

71دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىري  هام صباح ادو530797

72دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىرحمة عدنان عزيز421815

73دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىرنا محمود سليمان421688

74دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىريمان عزيز عبو422184

75دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىجيالن جالل رشيد466948

76دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىعبير زياد مامد174057

ى خلف173793 77إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىرنا حسير

ى نائل حسو467061 78إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىحنير

79إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىرفاء عامر جمعة530806

80إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىعبير عمر درويش482726

81إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىسوزدار جمال سعيد173871

82إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىوديان ماهر حميد173334

83إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىندى عمار مصلح538000

84إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىنادين كريم سلو530790

85إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىشيلدز سعد سالم525150

86إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىنادين رائد الياس543268

87إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىايالر لقمان حسن537915

88إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىزينب طلعت محمد482590

ى ارسالن حسن543280 89إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىالير

90إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىسحر صباح عباس543269

91إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىرنا خالد الياس482662



92إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىبروين نوار اسماعيل482654

93إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىهناء جالل مال هللا531027

94إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىكاترين الياس خدر467047

95إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىنور رائد جاسم534683

96إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىعبير كريم الياس543276

ى543266 ي حسير 97إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىديمة خير

ى484023 98إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىسارة شاكر حسير

99إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىسارة سعيد خديدة530799

100إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىديانا لقمان حسن543265

101إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىنور مفيد عبدهللا530794

102إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىسناء خديدة الياس482732

103إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىليندا سعيد خدر467056

ى538002 ى كاوة حسير
104إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىكريسي 

105إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىنور عماد حامد482710

ى البان نوئيل482660 106إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىروشير

وان حسن530788 107إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىلورين شير

108إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىهبة دخيل جيجو173948

109إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىزهراء محسن حازم483677

110إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىمروة ماجد جيجو421382

111إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىازهار محمد حيدر482714

ي173174 ان صير 112إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىجوان كامير

113إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىوديان عالء عبدي543272

114إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىعذراء ضياء سعيد541200

ي543253 115إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىليليان حازم صير

ى جمعة543260 116إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىرنا تحسير

ى موفق خليل543244 117إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىالير

118دبلوم2بعشيقة22332نينوىأننىاخالص اسماعيل سليمان173251

119إعدادية2بعشيقة22332نينوىأننىهيثام حمزة الياس467069

1دكتوراه2االندلس72333نينوىذكروليد عامر ضائع480715

2دكتوراه2االندلس72333نينوىذكرعلي ذنون يونس480862

ى480891 3دكتوراه2االندلس72333نينوىذكرمحمد زيد حسير

4ماجستير2االندلس72333نينوىذكرقضي غانم سعيد198785

5ماجستير2االندلس72333نينوىذكرنجوان محمد سعدي199328

6ماجستير2االندلس72333نينوىذكرضياء علي احمد480614

7ماجستير2االندلس72333نينوىذكروائل دثار علي520294

8دبلوم عالي2االندلس72333نينوىذكراسعد علي عواد198801

9بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرظافر محمد سلطان199561

10بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراوسم فاروق خطاب480596

11بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد باسل فاضل519857

12بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرشامل ذنون حامد526096

13بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكربراق وسام عزيز519958

14بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكربدر ابراهيم محمدعلي520250

ى535349 15بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراياد احمد حسير

16بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمثنى غازي يونس519850

17بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسليمان محمد سليمان501538

ى543008 18بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد محمدصديق ياسير

19بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد رافع حمدون198780

20بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرزيد فارس خليل480593

21بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرليث يونس علي199585

22بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمهند عبدالجبار عزيز199526



ف فاروق خطاب199538 23بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراشر

24بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعثمان دهام احمد480875

25بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمهلب طه حامد480707

ى يونس198762 26بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحسان تحسير

27بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد شامل سلطان406545

28بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرياش عبدهللا علي198634

29بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي عزالدين مجيد498105

30بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحسن مرعي حسن480904

31بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرايمن عبدالمنعم مصطفى520265

ف محمدبشير احسان480721 32بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراشر

33بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحسام الدين انور سعيد199537

34بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراكرم عبدالستار علي519870

35بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكربشار حازم محمد546423

36بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد محمد سعدي مرعي198729

37بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرياش هاشم عبد555535

38بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحسن احمد عمر480679

39بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسنان محمدطارق رحيم480626

ي محمدصالح519772
40بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكريونس عبدالغنى

41بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراسامة سمير عزيز480600

42بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر علي احمد199532

43بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرازهر صالحالدين ثامر198653

44بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرياش حازم محمد198703

45بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد خالد محمد199392

 علي رشيد199347
ى 46بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحسير

47بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرريان وعدهللا ذنون199549

48بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرفهد مزاحم صابر519866

49بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي محمد ابراهيم480897

50بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد حكمت سعيد199577

51بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكريوسف عويد دهش520261

52بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكربالل خزعل شعبان538050

53بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي مروان غانم526629

54بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمصطفى محمد سالم198790

ى يونس عبدهللا495205 55بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحسير

56بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرنورالدين مصطفى جارهللا480624

57بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعدنان زكي محمد481621

58بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد جوبيل دحام519863

59بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعالء جياد عبد480907

60بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد محمود حمدون480659

61بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر رعد يونس480900

62بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرصفوك جوبيل دحام520242

63بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرفيى عبدالستار ظاهر480652

64بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد زكي بكر198745

65بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمروان محمد جاسم498260

66بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراسالم محمد حسن480869

الدين480594 67بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر مزاحم خير

ى543004 68بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر محمدصديق ياسير

69بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسالم داود سليمان480660

ى طه480597 70بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدالكريم ياسير

71بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد عبدالوهاب خليل199581

72بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي سعد علي198751



73بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحسن عبدهللا حسن519877

74بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرشمد صالح مولود481624

75بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر عبدهللا حسن520256

76بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد عبدالقادر احمد520238

77بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد رضوان ثامر199570

78بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد محمد حسون199571

79بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد مصطفى جارهللا480855

80بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرنوار عبدالمنعم فتحي199381

81دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد زهير يونس480612

ى480697 82دبلوم2االندلس72333نينوىذكرخالد ذنون حسير

83دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعمار مجيد حمادي199522

84دبلوم2االندلس72333نينوىذكررشان عبد احمد480613

85دبلوم2االندلس72333نينوىذكراوس زكي بكر198758

86دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد حازم نذير538417

87دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد طالل قاسم198768

88دبلوم2االندلس72333نينوىذكرجاسم سلطان عبدهللا480671

89دبلوم2االندلس72333نينوىذكرسليمان سعيد سليمان199544

90دبلوم2االندلس72333نينوىذكرياش حازم سعيد480602

91دبلوم2االندلس72333نينوىذكربشار عبدهللا فتحي480644

92دبلوم2االندلس72333نينوىذكرخالص علي حسن495204

93دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد عالء طه198777

94دبلوم2االندلس72333نينوىذكرحارث صديق جاسم495380

ى480722 95دبلوم2االندلس72333نينوىذكراثيل احمد امير

96دبلوم2االندلس72333نينوىذكربسام نافع الياس198721

97دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد480717

98دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي حسن علي199586

ى495206 99دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعمار محمد حسير

ي561506
100دبلوم2االندلس72333نينوىذكرفرات ليث احمد نجان 

101دبلوم2االندلس72333نينوىذكراياد الياس عجاج502618

102دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد فخرالدين جمعة198795

103دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي ناظم محي الدين480878

104دبلوم2االندلس72333نينوىذكرلؤي خليل اسماعيل480865

105دبلوم2االندلس72333نينوىذكرحميد فالح الياس199553

106دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن جياد عبد480913

107دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد شامل سلطان480709

108دبلوم2االندلس72333نينوىذكراحمد عبدالكريم غانم199535

109دبلوم2االندلس72333نينوىذكرشاج خزعل شعبان520278

110دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن احمد يونس198659

111دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي احمد اسماعيل198709

112دبلوم2االندلس72333نينوىذكراحمد صاحب الياس199547

113دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمزاحم اسامه جارهللا540114

114دبلوم2االندلس72333نينوىذكرتيسير نذير محمدصالح480638

115إعدادية2االندلس72333نينوىذكروسام طالل غزال480909

116إعدادية2االندلس72333نينوىذكرفارس محمد نذير543011

117إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر ذنون يونس519954

118إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي غائب خلف199520

119إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد خالد حميد495130

120إعدادية2االندلس72333نينوىذكرايمن ضياء طه480885

121إعدادية2االندلس72333نينوىذكرانمار محمد زهير541315

122إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد عصام عبدالرزاق199475



123إعدادية2االندلس72333نينوىذكرماهر محمدغازي جاسم480871

124إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي فاضل خير الدين519776

125إعدادية2االندلس72333نينوىذكرلؤي غانم صالح198643

126إعدادية2االندلس72333نينوىذكرارشد وليد عبد480918

127إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى موفق يونس480608

1ماجستير2االندلس72333نينوىذكرمحمد حازم اسماعيل198820

ى198616 2ماجستير2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن عكلة حسير

3دبلوم عالي2االندلس72333نينوىذكرثواب محمدتوفيق ابراهيم480583

 حسام علي198733
4بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمصطفى

5بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرريان علي مسلم519787

6بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرفؤاد فوزي محمد199152

7بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكريوسف مرعي حسن495194

8بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي نشوان عبدالرزاق494626

9بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد نذير محمدصالح199245

10بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكروسام احمد يونس520216

11بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر نوفل دحام481650

 علي احمد480579
ى 12بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحسير

13بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن خالد عبدالرحمن198727

14بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر فريد حازم431020

15بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد مقداد هاشم480537

16بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرابان عبداللطيف ابراهيم198633

17بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرتمام خالد حازم480523

ي480565 ي عامر صير 18بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرصير

19بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسيف سعدالدين سعدي543018

20بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرادريس ابراهيم ادريس481647

21بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسيف سعد رشيد481843

22بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن خالد خلف431063

23بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمزهر احمد عجيل480746

24بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرالحكم خالد يونس480882

25بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسيف نبيه يوسف481831

26بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكربكر عبدالستار ظاهر480572

27بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد زيد حكمت480932

28بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرابراهيم فيصل فخري199217

29بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد مزاحم سعيد480544

30بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمهند فهد محمود198365

31بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد عبدالرزاق احمد480559

32بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرثامر بدر هزاع519806

33بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمصطفى مروان فاضل480585

34بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد رياض ادريس198328

35بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعالء سمير محمد198446

36بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا غانم محمد481818

37بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي يونس محمد480566

38بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراسعد محمود محمد480552

39بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرزيد عصام انور198811

ف صباح يونس503951 40بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراشر

41بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسعود حسن عبود481593

42بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكريوسف احمد حمدون520297

43بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمود فالح عواد199258

44بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمصطفى محمد ميش198392

45بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحمدون عمر حمدون520296



46بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدالقادر جاسم علي199130

47بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمود احمد خلف480866

48بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدالناض حازم محمد519881

49بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد سمير محمد481807

50بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكريوسف غانم محمد198554

51بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرياش مظفر عبدالكريم198718

52بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرزكريا فارس رشاد520307

53بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر محمد يونس480551

54بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد ادريس سعيد198866

55بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسعود مزاحم صابر480936

ف غانم شكر198954 56بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراشر

57بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد سمير احمد198749

58بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمصعب غازي يونس480584

59بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر خالد عادل481566

60بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرقبيس ابراهيم حامد519905

61بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر يونس محمد199172

62بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمنهل نضت عقدو519750

63بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمود انور نوري480592

64بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد سمير محمدعلي519973

65بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمود يوسف عويد520306

66بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراوس سفيان اكرم494205

67بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرهشام عبدالمالك عبدالعزيز480944

68بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعثمان امجد يونس495197

69بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرماهر احمد محمد199238

70بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراكرم محمد هادي555586

71بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرزكريا محمد بشير فتحي495196

72بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي زيد حكمت480582

73بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا امجد يونس519949

74بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد عبدالرحمن جعفر198781

75بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدالعزيز محمد حشاش198515

76بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمهيب رائد محمود480751

77بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعالء عبدهللا ادريس480541

78بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمود فخري احمد198967

ى زكريا محمود199277 79بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمعي 

80بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر عامر سعدون480567

ى مصطفى جارهللا199232 81بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمعي 

82بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكركرم وعدهللا محمد198404

ى198547 83بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد طه حسير

84بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد محفوظ احمد480532

ي مصطفى519798
85بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي هانى

ى طه480569 86بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمود ياسير

87بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد موفق ذياب540374

88بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرسيف سعد فاضل198619

89بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراسعد احمد محمد480941

90بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرزكريا عالء ازهر480553

الدين فخري199185 91بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد خير

92بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراياد مزعل ذياب546425

93بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر احمد محمد198849

94بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرامير بدر هزاع519822

95بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرخالد نواف محمد199271



96بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرازهر هاشم جرجيس198927

97بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد جمال عبدالكريم199251

ى198401 98بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرباسل حامد حسير

99بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعمر رافع محمدطيب499162

100بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد قيس محيالدين198838

101بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرثائر جوبيل دحام198497

102بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكربشار حماد فرحان519833

103بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرصفوان صالح عزيز495199

104بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد دريد مصطفى493548

ى199229 105بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي احمد حسير

106بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمهند عماد طارق526224

107بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا محمد سالم199315

ي481814
108بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعبدالمؤمن عمار هانى

109بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكربسام سليم مهدي519964

110بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرحارث رعد محمدسعيد198355

111بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكريونس علي يونس480664

112بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرصبحي ادريس بدر520305

113بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمحمد زيدان مال هلل198941

114بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكروسام صالح حسن498115

115بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمهند احمد محمود198682

116بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرعلي مؤيد داؤد198984

117بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرمامون غسان شهاب199142

118بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرخالد عبدالستار محمود546420

119بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكريوسف نورالدين عزالدين199265

120دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعمر ذياب احمد198711

121دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمصطفى سلطان هاشم480560

122دبلوم2االندلس72333نينوىذكرشمد رعد شيت198738

123دبلوم2االندلس72333نينوىذكروعدهللا محمدتوفيق ابراهيم551417

124دبلوم2االندلس72333نينوىذكرحسن حازم يونس481655

125دبلوم2االندلس72333نينوىذكرريان حاتم عثمان199089

126دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمود عبدهللا محمد198805

127دبلوم2االندلس72333نينوىذكرحمد طالل حمد480539

128دبلوم2االندلس72333نينوىذكرقضي احمد ايوب198507

129دبلوم2االندلس72333نينوىذكريونس صميم عماد198627

130دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا صالح حمد198524

ى نجم عبد198690 131دبلوم2االندلس72333نينوىذكرحسير

132دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد طالب محمد198463

133دبلوم2االندلس72333نينوىذكرهشام طالل هزاع480730

134دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعالء احمد حيدر198532

135دبلوم2االندلس72333نينوىذكريوسف حسام علي199044

136دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعامر غانم نجم520293

137دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي احمد علي199260

138دبلوم2االندلس72333نينوىذكربارق مروان ظاهر198346

139دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا معيوف جاسم198852

140دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد مؤيد داؤد198997

141دبلوم2االندلس72333نينوىذكرايهاب رعد حامد538049

142دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعماد فوزي محمد198876

143دبلوم2االندلس72333نينوىذكرسعد محفوظ محمد199214

144دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي هالل عزيز199290

145دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمصطفى محمد عبوش198572



146دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعمير حسام علي198757

147دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعقيل قاسم مجيد199120

148دبلوم2االندلس72333نينوىذكرزياد ارشد هاشم480895

149دبلوم2االندلس72333نينوىذكرابراهيم مخلص فارس520309

150دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا ابراهيم ادريس480850

151دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعتبة عصام محمد طاهر480590

152دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي فيصل فخري481767

ى نوزت يونس526134 153دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمعي 

154دبلوم2االندلس72333نينوىذكرطه سلطان هاشم481637

155دبلوم2االندلس72333نينوىذكرطه عبدهللا يونس480570

156دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي مظفر عبدالكريم481847

157دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعمر محسن جياد480554

158دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمهند نورالدين محمود406542

159دبلوم2االندلس72333نينوىذكرجاسم عالءالدين محمد198890

160دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمد عبدالباري عبدالوهاب198375

161دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمود محمد سعدي198474

162دبلوم2االندلس72333نينوىذكريوسف عادل احمد480713

163دبلوم2االندلس72333نينوىذكرشمد عبدالكريم محمد198657

164دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعبدالواحد هاشم محمد199063

165دبلوم2االندلس72333نينوىذكرسلوان عبدالباري محمدشيت199175

166دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي ضياء هاشم480938

167دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمعاذ نوزت يونس540130

168دبلوم2االندلس72333نينوىذكرضبيان مخلص فارس495202

169دبلوم2االندلس72333نينوىذكرمحمود محب الدين محمود463358

170دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعثمان محمد مامون سعيد199165

171دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعمر خليل ابراهيم198408

172إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالمؤمن عبدالوهاب خليل199284

173إعدادية2االندلس72333نينوىذكرحسن عبدالستار علي520304

174إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد طالل نعمان481822

175إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى غانم صابر481552

176إعدادية2االندلس72333نينوىذكرديار بسمان محسن198584

177إعدادية2االندلس72333نينوىذكرماهر عمار محمدنافع519836

178إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعماد ارشد هاشم481550

179إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن جوبيل دحام519961

ى عباس538053 180إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد تحسير

181إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر محمود ابراهيم198608

182إعدادية2االندلس72333نينوىذكرابراهيم ليث صالح480514

183إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبيده عامر حاتم199004

184إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا فراس ميش495193

185إعدادية2االندلس72333نينوىذكرفارس عبدالستار ظاهر480571

186إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمروان هشام صبحي199141

187إعدادية2االندلس72333نينوىذكريحنر صهيب محسن519790

188إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد ابراهيم سليمان551402

189إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالرزاق سالم عباس519792

190إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد خالد احمد546421

191إعدادية2االندلس72333نينوىذكراياد يونس ابراهيم198386

192إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر معن ذاكر480928

193إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد عبدالجبار حامد481804

194إعدادية2االندلس72333نينوىذكريوسف اكرم يحنر198317

195إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد احمد ايوب480591



196إعدادية2االندلس72333نينوىذكركرم صفوان يوسف538060

197إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى فارس محمد543015

ى هيثم وعدهللا480776 198إعدادية2االندلس72333نينوىذكرحسير

199إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر بدران غانم199254

200إعدادية2االندلس72333نينوىذكرامجد ضياء طه481618

201إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد شامل ذنون538052

202إعدادية2االندلس72333نينوىذكريونس خالد يونس481553

 خضير480931
203إعدادية2االندلس72333نينوىذكرفائز مصطفى

204إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي احمد محمد540795

205إعدادية2االندلس72333نينوىذكرنايف محمد طه540112

206إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن اياد احمد535962

207إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد موفق خليل198623

208إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي انمار غانم551420

ى احمد عبدهللا542979 209إعدادية2االندلس72333نينوىذكرحسير

210إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى محمد ايوب538061

211إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر عبدالسالم خليل481851

212إعدادية2االندلس72333نينوىذكرتيسير تغلب طارق481770

213إعدادية2االندلس72333نينوىذكرسعدي مروان سعدي480586

214إعدادية2االندلس72333نينوىذكرفواز سالم حبو481801

215إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمود احمد مولود198542

216إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى صفاء طه541332

217إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعماد ياش فتحي519896

218إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد صالح الدين محمد519978

219إعدادية2االندلس72333نينوىذكركرم مؤيد خليل480535

220إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد يونس احمد495208

221إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد عباس انور481852

222إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي شامل مجيد199015

223إعدادية2االندلس72333نينوىذكرخميس اسماعيل نهير198482

ى199069 224إعدادية2االندلس72333نينوىذكراسامه محمد ياسير

ي198760
225إعدادية2االندلس72333نينوىذكرامير انمار عبدالغنى

226إعدادية2االندلس72333نينوىذكراسماعيل عمار اسماعيل199027

 سمير محمد198450
227إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى

228إعدادية2االندلس72333نينوىذكرانمار ليث عبدالوهاب481609

229إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد رفعت حازم538048

230إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعدنان جساب جاسم481643

231إعدادية2االندلس72333نينوىذكرهمام هيثم ذنون546406

232إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر رفعت حازم538047

233إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعالء عامر خلف546400

234إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد حازم يونس480947

235إعدادية2االندلس72333نينوىذكرموس نصير مصعب538389

236إعدادية2االندلس72333نينوىذكرحسن طه محي الدين540793

ى سالم198360 237إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي حسير

238إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي احمد عبدالوهاب546405

239إعدادية2االندلس72333نينوىذكريوسف برهان محمد481772

240إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا محمد وحيد198774

241إعدادية2االندلس72333نينوىذكريونس محسن ابراهيم199211

242إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد احمد عجيل198911

243إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد عامر ابراهيم481580

ى480920 244إعدادية2االندلس72333نينوىذكرغيث عكلة حسير

245إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالعليم محمدسعيد جاسم481857



246إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر فرقد عبداالله494351

247إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن عماد يحنر198567

248إعدادية2االندلس72333نينوىذكراياد محمدصالح احمد538062

249إعدادية2االندلس72333نينوىذكرضبيان دريد غانم199240

250إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالحافظ كنعان سليمان539891

251إعدادية2االندلس72333نينوىذكرايمن فارس شعبان520295

252إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمهند عثمان كمال الدين481639

253إعدادية2االندلس72333نينوىذكرابوبكر عبدالستار علي538045

ي199134 254إعدادية2االندلس72333نينوىذكربشير رافع خير

255إعدادية2االندلس72333نينوىذكرصالح ركاد محمد480526

256إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي اياد سالم481775

ى عباس538051  تحسير
257إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى

ى480859 258إعدادية2االندلس72333نينوىذكرزيد عكلة حسير

259إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد سالم حبو481799

260إعدادية2االندلس72333نينوىذكرسالم محمد سالم481793

261إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر حازم عبدهللا546391

262إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالحكيم عبدالحميد ابراهيم481826

263إعدادية2االندلس72333نينوىذكريحنر قاسم يونس198593

264إعدادية2االندلس72333نينوىذكرفارس مخلص فارس540154

265إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى بسام شحان480682

266إعدادية2االندلس72333نينوىذكرسهم سعدالدين سعدي199035

 علي481782
ى 267إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعلي حسير

268إعدادية2االندلس72333نينوىذكرسامر رعد شيت520222

269إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمؤنس فارس ادريس198835

270إعدادية2االندلس72333نينوىذكرنشوان محمد جاسم481629

271إعدادية2االندلس72333نينوىذكرسفيان طارق خلف519982

272إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعثمان عمر فاروق198900

273إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد صباح محمد199281

274إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبيدة احمد سليمان198882

275إعدادية2االندلس72333نينوىذكرطارق زياد طارق198378

276إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمهند معن ذاكر480922

277إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد قتيبة عبدالسالم551418

278إعدادية2االندلس72333نينوىذكربشار عامر فتاح539868

279إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى عمر فرحان198978

280إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد عبدالرحمن جاسم محمد480655

281إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن احمد فتح هللا481653

282إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبيدة محمدعلي رضوان481632

283إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدالرحمن بسام خالد501566

284إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى محمد احمد481796

ى198645 285إعدادية2االندلس72333نينوىذكرابراهيم محمد ياسير

286إعدادية2االندلس72333نينوىذكريونس صبحي يونس198971

287إعدادية2االندلس72333نينوىذكريعقوب خالد خلف431043

288إعدادية2االندلس72333نينوىذكروليد رافع محمود430000

289إعدادية2االندلس72333نينوىذكرحسن موفق ذياب540674

290إعدادية2االندلس72333نينوىذكرهشام سفيان سالم519887

ى551426 291إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا طلعت حسير

292إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر محمدتوفيق ابراهيم542806

293إعدادية2االندلس72333نينوىذكرتميم محمد ارحيل481573

294إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا بسام عبدالرزاق520000

295إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمار ياش فتحي519890



296إعدادية2االندلس72333نينوىذكربسام سهر حامد546417

297إعدادية2االندلس72333نينوىذكرحسن رافد محمود198489

298إعدادية2االندلس72333نينوىذكربهاء محمد عبدالرحمن198706

299إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعمر ياش حازم480925

300إعدادية2االندلس72333نينوىذكرامير عبدالستار علي538046

301إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد محفوظ محمد481835

302إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد حسن يوسف520298

ي481810
303إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد عمار هانى

304إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد بدر هزاع519830

305إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا ماهر حمزة481612

306إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد شاكر محمود480573

307إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى عماد ذنون481777

308إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعبدهللا ناطق خالد481774

309إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد محمد احمد543019

310إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد ريان احمد480555

311إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد محسن عبدهللا539890

312إعدادية2االندلس72333نينوىذكرغزوان دريد غانم555571

313إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمصطفى عمار اسماعيل198664

314بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرتحرير عبداالله نجم480627

315بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكرخلدون محمود جرجيس198380

316بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكريوسف محمد حسن198854

317بكالوريوس2االندلس72333نينوىذكراحمد عبدهللا محمد198798

318دبلوم2االندلس72333نينوىذكرسعد طه محمد198456

319دبلوم2االندلس72333نينوىذكرعلي عبدالقادر جان محمد198676

ى اسماعيل198842 320دبلوم2االندلس72333نينوىذكرازاد حسير

321دبلوم2االندلس72333نينوىذكرابراهيم محمد صالح198862

322دبلوم2االندلس72333نينوىذكرزيدون ذنون يونس481786

323دبلوم2االندلس72333نينوىذكرزياد احمد شهاب555573

324دبلوم2االندلس72333نينوىذكرغانم محمد صالح480595

325إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم480529

326إعدادية2االندلس72333نينوىذكرحسان خالد عبدالعزيز480598

327إعدادية2االندلس72333نينوىذكرخالدة محمد مالفف 481766

328إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعالء خالد ابراهيم481751

329إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعالء صباح قادر198861

330إعدادية2االندلس72333نينوىذكرياش فتحي عبو519900

331إعدادية2االندلس72333نينوىذكرغسان خليل احمد481840

332إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد مرعي حسن526627

333إعدادية2االندلس72333نينوىذكرعدنان محمد الياس480610

334إعدادية2االندلس72333نينوىذكرمحمد ادريس حمادي480581

335إعدادية2االندلس72333نينوىذكررائد رافع محمود430993

ى480760 336إعدادية2االندلس72333نينوىذكراحمد انس ياسير

1ماجستير2االندلس72333نينوىأننىحال محسن جارو546418

2بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىحل مؤيد حسن199321

3بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىخالده محمد حسن520227

4بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىجزائر مجيد عبدهللا481788

5بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىوفاء محمد خليل480756

6بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىريم محمد صالح520274

7بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىيمامة محمد صالح520270

8بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىذكرى حازم نايف480667

9بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىايناس احمد يحنر199342



10بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىمنى صالح سلطان480650

ى504170 11بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىنجالء عادل حسير

12بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىرانيا رائد عبدهللا555587

13بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىسحر طارق محمد480769

14بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىاالء خليل ابراهيم199318

15بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىكولش اكرم اسماعيل520268

ى طارق يونس480770 16بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىياسمير

17بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىايات عبدالستار ظاهر480763

وسن اسوان محمدعلي480792
18بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

19بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىهاجر غانم شكر480680

نغم علي مسلم520365
20بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

21بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىشيماء ضياء هاشم199324

بيداء ثامر علي520285
22دبلوم2االندلس72333نينوىأننى

ى عبدهللا فتحي540080 23دبلوم2االندلس72333نينوىأننىبشر

24دبلوم2االندلس72333نينوىأننىندى مصطفى محمد406536

25دبلوم2االندلس72333نينوىأننىفاتن غانم سعدهللا480754

ي سعدهللا480765
26دبلوم2االندلس72333نينوىأننىايمان عبدالغنى

27دبلوم2االندلس72333نينوىأننىورقاء محمد محمود481752

28دبلوم2االندلس72333نينوىأننىوعد حازم محمد481753

ى اسماعيل198595 29دبلوم2االندلس72333نينوىأننىنجالء حسير

30دبلوم2االندلس72333نينوىأننىعاليه حازم محمد481789

31دبلوم2االندلس72333نينوىأننىهجرة محب الدين محمود463351

رقية سعد علي480752
32دبلوم2االندلس72333نينوىأننى

33دبلوم2االندلس72333نينوىأننىايه محمد غانم480767

34إعدادية2االندلس72333نينوىأننىاسماء فؤاد صالح501573

35إعدادية2االندلس72333نينوىأننىهدى مجيد محمود538055

36إعدادية2االندلس72333نينوىأننىورقاء محمد توفيق480758

37إعدادية2االندلس72333نينوىأننىوداد هاشم عكل198503

بنان باسل زكي540113
38إعدادية2االندلس72333نينوىأننى

ميسان علي محمد198610
39إعدادية2االندلس72333نينوىأننى

40إعدادية2االندلس72333نينوىأننىشاب عبدالهادي محمد542989

1ماجستير2االندلس72333نينوىأننىاشاء سعد وعدهللا199594

2دبلوم عالي2االندلس72333نينوىأننىافاق محمد صالح520313

ي ابراهيم480732
3دبلوم عالي2االندلس72333نينوىأننىسحر هانى

4دبلوم عالي2االندلس72333نينوىأننىنور رعد حامد519718

5بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىزينب عبدالقادر ذنون198546

6بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىجواهر يوسف حمد199677

7بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىامنة طارق يونس480749

8بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىبدرية طالب عبدهللا546409

9بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىندى جمال حازم492810

10بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىحال فارس فتحي198398

ميعاد علي عباس198521
11بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

اسماء علي احمد199117
12بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

13بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىاية يوسف جرجيس519722

14بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىشى خضى احمد546415

15بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىدينا زهير يونس526063

ى سالم198555 16بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىاية حسير

17بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىزهراء احمد محمود198536

18بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىهبه زهير محمود480802

وق محمد عبدالرحمن199106 19بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىشر



دعاء علي عباس198527
20بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

جهان صباح علي480806
21بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

22بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىسحر طارق ابراهيم198490

ى551422 23بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىمينا طلعت حسير

24بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىزينة زيد حازم498110

25بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىهنر محمدتوفيق ابراهيم519721

26بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىسبا طارق ابراهيم199623

27بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىزهراء احمد يحنر199645

28بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىشيماء عدنان غانم481854

29بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىمنار عالء طه198405

30بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىوفاء قيس احمد198564

ي قاسم555575
31بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىنادية عبدالغنى

اس فارس ادريس199667 32بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىنير

33بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىغفران طالب عقدو493983

34بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىرشا فارس فتحي199641

35بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىعبير ثامر توفيق481761

36بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىحوراء عبدالرحمن نافع463370

37بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىرغد معن محمد503995

38بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىكوثر محمد عبدالرحمن199595

فرح عبدالجليل علي199612
39بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

ى عامر اسماعيل519746 40بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىياسمير

41بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىاالء عباس عبدهللا198415

غزالة علي احمد199653
42بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

43بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىمروة صفاء طه480842

44بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىلبنى رائد عبدهللا406528

45بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىايمان فائق ابراهيم481792

46بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىنور فارس عبد480827

47بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىهنوف يوسف حمد198788

48دبلوم2االندلس72333نينوىأننىاشاء خالد ذنون481584

49دبلوم2االندلس72333نينوىأننىرنا نبيل محمد480747

50دبلوم2االندلس72333نينوىأننىهبة احمد ايوب198424

دعاء زهير علي526241
51دبلوم2االندلس72333نينوىأننى

52دبلوم2االندلس72333نينوىأننىامنة نشوان صالح198326

53دبلوم2االندلس72333نينوىأننىامنة غانم شكر199628

54إعدادية2االندلس72333نينوىأننىتقوى خزعل شعبان538044

55إعدادية2االندلس72333نينوىأننىايناس صالح عبدهللا481560

56إعدادية2االندلس72333نينوىأننىرسل وسام جاسم494261

57إعدادية2االندلس72333نينوىأننىساجدة ثامر توفيق525428

رند محمدعلي رضوان542987
58إعدادية2االندلس72333نينوىأننى

59إعدادية2االندلس72333نينوىأننىرنا نذير بهجت481602

60إعدادية2االندلس72333نينوىأننىهبة حميد مجيد199601

61إعدادية2االندلس72333نينوىأننىزهراء عامر خلف546411

62إعدادية2االندلس72333نينوىأننىمروة نبيل ذنون555584

63إعدادية2االندلس72333نينوىأننىرند احمد انس481606

64إعدادية2االندلس72333نينوىأننىنبا سعدالدين سعدي481765

شاب محمد مرعي526622
65إعدادية2االندلس72333نينوىأننى

66إعدادية2االندلس72333نينوىأننىرقية وسام جاسم494260

سمية سعد علي519765
67إعدادية2االندلس72333نينوىأننى

68إعدادية2االندلس72333نينوىأننىغسق تغلب طارق481768

69إعدادية2االندلس72333نينوىأننىعائشة محمد ميش519693



70إعدادية2االندلس72333نينوىأننىاية رضوان داؤد406559

غسق محمد مرعي526601
71إعدادية2االندلس72333نينوىأننى

72إعدادية2االندلس72333نينوىأننىشيماء ليث مشهلة546410

73إعدادية2االندلس72333نينوىأننىسنابل صهيب غانم198322

ى ليث صالح543002 74إعدادية2االندلس72333نينوىأننىياسمير

75إعدادية2االندلس72333نينوىأننىايناس غسان احسان520311

76إعدادية2االندلس72333نينوىأننىمنار رضوان داؤد406500

77إعدادية2االندلس72333نينوىأننىرند زياد محمد546413

ى481758 78إعدادية2االندلس72333نينوىأننىاخالص ضياء ياسير

79إعدادية2االندلس72333نينوىأننىدالل فارس عبد480816

80إعدادية2االندلس72333نينوىأننىسحر محسن محمود480837

ي480831 81إعدادية2االندلس72333نينوىأننىايمان عامر صير

هالة زكي بكر199607
82بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

ى198315 ميمنة علي حسير
83بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننى

ي يوسف480852
84بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىغادة عبدالغنى

ية ناظم يوسف519652 85بكالوريوس2االندلس72333نينوىأننىخير

يف199633 86دبلوم2االندلس72333نينوىأننىصبا سفيان شر

87دبلوم2االندلس72333نينوىأننىاشواق حامد جرجيس480738

88إعدادية2االندلس72333نينوىأننىضح عزالدين محي الدين519720

89إعدادية2االندلس72333نينوىأننىاسماء حازم اسماعيل495147

90إعدادية2االندلس72333نينوىأننىرنا موفق فرحان481576

91إعدادية2االندلس72333نينوىأننىاسماء غانم اسماعيل495201

1ماجستير2الزهور72334نينوىذكرعمر اسماعيل محمد390236

2ماجستير2الزهور72334نينوىذكرعلي وليد علي524644

3ماجستير2الزهور72334نينوىذكرنشوان ابراهيم مجيد391935

4ماجستير2الزهور72334نينوىذكرعثمان ناض محمود392002

5ماجستير2الزهور72334نينوىذكراحمد خالد الياس288605

6ماجستير2الزهور72334نينوىذكرعمر كنعان طه390068

7ماجستير2الزهور72334نينوىذكرعمر مؤيد خليل283837

8دبلوم عالي2الزهور72334نينوىذكررافت جالل عمر547249

9دبلوم عالي2الزهور72334نينوىذكراحمد خالد سعدون390088

10بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد هاشم سعيد390841

11بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد علي غزال519524

ى يحنر283810 12بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعتبة شاهير

13بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد يونس مجيد555622

14بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرسالم سلطان محمد483477

ى عماش رجب447343 15بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرحسير

16بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعامر فتحي صالح406589

17بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرجمال سعدي احمد519492

18بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكريحنر سامي يحنر406604

19بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرادريس يوسف احمد390246

ى283952 20بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرايثار ايوب حسير

21بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرصالح محمود خلف519518

22بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمر نشوان يونس481075

23بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكركاكل مصطفى خضى540901

24بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعلي ميش محمدبهاءالدين251946

25بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمروان ذنون داود519509

26بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرادريس رفعت خطاب392018

27بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرضياء عبدالكريم محمود537862

ى392007 ى محمد حسير 28بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرحسير



29بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراثير صادق محمد447383

30بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرياش طالل ادريس392057

31بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرريان هشام محمد288640

الدين يحنر524645 32بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد خير

33بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد يحنر قاسم288583

34بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرزينل صفر رجب537864

35بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرغائب خليل ابراهيم392034

36بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرشمد فيصل صالح288587

37بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمار فواز احمد284137

38بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرناظم محمد عبدهللا284031

39بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكررضوان عبدالستار علي406593

غام عبدالخالق شيت519622 40بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرضى

41بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد احمد محمد481202

42بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرحمود ابراهيم عايف539412

43بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمعتصم عزيز عبدالكريم391970

44بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرسعدي معن سعدي519614

45بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكربهاء عبدالمجيد عبدالعزيز391925

ى حسن288585 46بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرذاكر حسير

47بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعلي نجمالدين حامد406672

48بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرزياد خلف مضعن284064

49بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكررضوان عبدالهادي سعيد284045

50بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرزياد خلف جمعة390139

51بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد بشير سامي530976

52بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد محسن جميل498042

53بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد شاكر محمود519625

54بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرماهر اكرم جمعه390209

ى طه447313 55بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد ياسير

ى283958 ى غالب حسير 56بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرحسير

57بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكررعد محمد عبدهللا288553

58بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد صالح خضى288561

59بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكركرم ثامر خطاب540586

60بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرليث امجد كريم537880

61بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرفيصل غازي حمد391905

62بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد رافع سعيد284130

63بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرليث قصيد علي390004

64بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمصطفى وليد اسماعيل283799

65بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد منذر نوري547250

66بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرسعيد رافع سعيد284124

ى481112 67دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعادل عباس حسير

68دبلوم2الزهور72334نينوىذكرفهىمي مصطفى جميل463921

69دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعفان شاكر محمود519513

70دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد مزاحم معيوف481070

71دبلوم2الزهور72334نينوىذكرشامل عيدان علي288556

72دبلوم2الزهور72334نينوىذكررافع ذنون محمود391875

73دبلوم2الزهور72334نينوىذكرخليل جارو عزيز530974

74دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمهند محمد محسن519503

75دبلوم2الزهور72334نينوىذكرسامي ناظم قاسم519542

76دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد رمزي ابراهيم391911

77دبلوم2الزهور72334نينوىذكروسام عزالدين محمود519495

78دبلوم2الزهور72334نينوىذكراحمد حميد احمد406647



79دبلوم2الزهور72334نينوىذكرطلعت موس محمديونس391992

80دبلوم2الزهور72334نينوىذكربسام طالل صابر447311

81دبلوم2الزهور72334نينوىذكرنشوان لقمان يوسف447377

82دبلوم2الزهور72334نينوىذكراسعد سامي يحنر493429

83دبلوم2الزهور72334نينوىذكرسيف جاسم محمد392051

84دبلوم2الزهور72334نينوىذكرزياد طارق عبدالرحمن447310

85دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد احمد محمدعلي392041

86دبلوم2الزهور72334نينوىذكرديار وعد جاسم390313

87دبلوم2الزهور72334نينوىذكربالل خالد محمدصبحي288492

88دبلوم2الزهور72334نينوىذكرزيد سعد ابراهيم390833

89دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمصطفى نذير مصطفى391955

90دبلوم2الزهور72334نينوىذكرايمن اسامة طارق519582

91إعدادية2الزهور72334نينوىذكركمال يونس عبدالرحمن493541

92إعدادية2الزهور72334نينوىذكرغسان عامر عكلة288608

93إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسهيل نجم جاسم519499

94إعدادية2الزهور72334نينوىذكرايهاب محمد عبدهللا537870

95إعدادية2الزهور72334نينوىذكرصالح ابالل صالح392067

96إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر اسعد نايف481116

97إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسالم احمد علي519617

98إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعصمت سليم عثمان519623

99إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر صباح عبدالقادر538027

100إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا فتحي عباس288566

101إعدادية2الزهور72334نينوىذكربسام عبدالهادي عبدالكريم390850

102إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى غانم عباس481108

103إعدادية2الزهور72334نينوىذكراسماعيل توفيق اسماعيل547232

104إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد جاسم عبوش288559

1دكتوراه2الزهور72334نينوىذكرمهند عبدالكريم وعد390866

ار جاسم519449 2ماجستير2الزهور72334نينوىذكربالل ضى

3ماجستير2الزهور72334نينوىذكرعلي ابراهيم احمد288517

4بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعبدالخالق عمر ابراهيم530983

5بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرهمام عبدالهادي عداي283966

6بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد منذر نوري547243

7بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمصطفى خليل جارو483472

يف284634 8بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرشحان غانم شر

ي288493
ى
ي واق

9بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمروان عبدالغنى

10بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرفهد محمدعلي شيخموس537879

ى284427 11بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرقضي عتبة شاهير

12بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد محمد جاسم391413

13بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكربشار احمد محمود284236

14بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمدين احمد صالح500668

ي288506
15بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمصطفى نضال حموسر

16بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرارشد ايوب سعيد390480

17بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكريعرب يونس رحيم519514

18بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا انتصار غثيث547251

19بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمهدي عباس خليل284286

20بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكروعد غازي صنعان288508

يف447351 21بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمروان غانم شر

22بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرشمد توفيق اسماعيل519443

23بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرسيف ابراهيم مرعي550722

24بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد رياض سالم391329



25بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرنور صباح شاحوذ519498

26بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد عسكر مضي479441

27بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرغانم ابراهيم حسن390397

28بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد علي عبد284528

29بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمرتضى حسن يونس284144

يف284545 30بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرقحطان غانم شر

31بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد محمد شامي284670

32بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرسالم سعود فرج519433

ى495338 33بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعماد ادريس امير

34بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراياد خلف جمعة391190

35بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرحيدر خليل جارو391374

36بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرطه عبدالرزاق محمود447208

37بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمر جاسم محمد284353

ى391313 ى عبد حسير 38بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرحسير

39بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمر رافع ذياب481755

40بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكركرم مؤيد سعيد390623

41بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد وليد حياوي519520

ى يونس288630 42بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحسان ياسير

43بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد خلف مضعن284152

44بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرزهير مؤيد توفيق284723

ى284689 45بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرابراهيم غالب حسير

46بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرهيمان هشام محمد288594

47بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعالء عباس ذياب481754

48بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرباسل يونس رحيم519508

49بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد فتح هللا احمد288540

50بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعبدالعزيز علي عبيد284265

51بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد ضائع عبدهللا284603

 علي مصطفى406666
52بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمصطفى

53بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرطه غانم ذياب519485

54بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرابراهيم يونس خليل500665

55بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرحذيفة محمد شيت عبدالحميد390346

56بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد عدنان محمدسعيد542181

57بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعبدالستار حمد عبد284040

58بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكركرم طالل شاكر537877

59بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد علي احمد447359

60بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرخالد احمد ممتاز284613

61بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعلي ذنون يونس288552

62بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرخالد فتحي صالح447304

63بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكريوسف عسكر مضي284419

64بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرزيرفان بهرام حسن288618

65بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرحاتم وليد يحنر284326

66بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرسفيان ابراهيم مرعي550724

67بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمر عدنان رمضان447371

68بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد محمديونس ابراهيم284333

ى محمدصالح284408 69بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراياد محمدامير

70بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمود احمد حامد284250

71بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد سيف الدين نجم284534

72بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكريوسف اكرم توفيق519493

 احمد سامي547366
73بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمصطفى

74بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد قاسم حسن537948



75بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرصباح يوسف سالم284423

76بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرسعد عبدالوهاب يونس288549

77بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكروليد خالد ابراهيم288502

78بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمر انتصار غثيث288645

79بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراياد حازم فتحي519436

ى495337 80بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمار ادريس امير

ي محمدفؤاد284384
81بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمهند هانى

82بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرفواز خالد شهاب284416

خان519478 83بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراراس جميل مير

84بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد نشوان ابراهيم288483

85بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرجواد خلف جمعة481114

86بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد محيالدين اسماعيل447256

87بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعلي حسن عبد391430

88بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرشعالن منهل حازم538371

يف محمديونس390447 89بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكربسام محمدشر

90بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمر معن عبدالجبار500584

91بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكركرم فوزي يحنر288530

92بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمحمد صالح احمد288494

93دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعلي صباح شاحوذ519484

94دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد مؤيد سعيد391623

95دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعلي سالم محمد284342

96دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعمار كنعان طه391543

97دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمهند ليث عبدالعزيز519470

ف رمضان شعبان284328 98دبلوم2الزهور72334نينوىذكراشر

99دبلوم2الزهور72334نينوىذكرباسم محمد مصطفى555374

100دبلوم2الزهور72334نينوىذكراحمد موفق محمد284539

101دبلوم2الزهور72334نينوىذكروسام محمد خلف284313

102دبلوم2الزهور72334نينوىذكرانمار علي جاسم284590

103دبلوم2الزهور72334نينوىذكرامير احمد خليل284320

104دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعلي احمد محمدعلي284140

105دبلوم2الزهور72334نينوىذكرهشام هاشم حسن288504

106دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبدالرحمن بشار عبدهللا519430

107دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد ثامر خطاب284299

108دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعمر فوزي يحنر288526

109دبلوم2الزهور72334نينوىذكراسماعيل هشام محمد502610

110دبلوم2الزهور72334نينوىذكرحسام كامل حميد284717

111دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمصطفى بسام فتحي519473

112دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبيدة محمد شيت391333

113دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعمادالدين ادريس محمد537869

114دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمصطفى عبدالمعبود مجيد423320

115دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمثنى نواف محمد547229

116دبلوم2الزهور72334نينوىذكرسالم قاسم علي537842

117دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمصعب رعد جاسم535221

118دبلوم2الزهور72334نينوىذكرحيدر اسعد نايف481166

119دبلوم2الزهور72334نينوىذكراكرم رعد احمد519490

120دبلوم2الزهور72334نينوىذكراحمد نورالدين نذير519463

121دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد طالل احمد431029

ي طه288622 122دبلوم2الزهور72334نينوىذكرطه خير

123دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد احمد حامد447363

124دبلوم2الزهور72334نينوىذكراسماعيل نوزت خطاب391697



ف ثائر علي288543
125دبلوم2الزهور72334نينوىذكراشر

126دبلوم2الزهور72334نينوىذكراياد محمديونس ابراهيم284336

127دبلوم2الزهور72334نينوىذكرصهيب بسام ذنون284027

128دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبدالعليم وعدهللا قاسم288633

129دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعلي حسن محمد284290

130دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا فراس يونس391363

131دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعثمان احمد شيت288538

132دبلوم2الزهور72334نينوىذكراحمد صالح حسن391740

133دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد عبدالباسط محمد390463

134دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم حازم547210

135دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعلي احمد صالح519425

136دبلوم2الزهور72334نينوىذكرساري عادل عثمان390783

137دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعمر عادل محمد288643

138دبلوم2الزهور72334نينوىذكرسفيان جاسم محمد556574

139دبلوم2الزهور72334نينوىذكرسفيان احمد عثمان481763

140دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد موفق عبدالرحمن406669

141دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد سمير عبد495093

142دبلوم2الزهور72334نينوىذكراسامة رعد نايف288501

143دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمصطفى عمر ابراهيم288547

144دبلوم2الزهور72334نينوىذكرغانم سمير غانم288490

145دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد فتحي حمادي530984

146دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد جبار بشير447361

147دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبدالرحمن تمار مشعل391720

148دبلوم2الزهور72334نينوىذكراحمد عمر حازم391353

149دبلوم2الزهور72334نينوىذكرابراهيم خالد جاسم391680

ى483457 150دبلوم2الزهور72334نينوىذكراحمد عبدهللا حسير

151دبلوم2الزهور72334نينوىذكرمحمد فارس عبدالقادر500553

152دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعطاف جاسم محمد284247

153دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبدالرحمن مؤيد توفيق447368

154دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا فؤاد محمدعلي406595

155دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا سالم حازم547264

156دبلوم2الزهور72334نينوىذكرجمعة خلف جمعة481065

157دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعمر عبدالكريم علي519476

158إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر احمد محمد447246

159إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا هشام حسن447086

ى483455 160إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد علي حسير

161إعدادية2الزهور72334نينوىذكرريان محمد عبداالله547216

162إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر خليل جارو519445

163إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد زاهد محمدعلي288602

164إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسالم عماش علي284292

165إعدادية2الزهور72334نينوىذكرابراهيم معن سعدي519412

166إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحسن اكرم عبدالحميد288521

ى547225 167إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعالء صالح ياسير

168إعدادية2الزهور72334نينوىذكراياد حميد عبدهللا519437

169إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسامر سمير غانم547219

170إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدالقادر ايمن عبدالقادر547222

171إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسيف الدين احمد ابراهيم284213

172إعدادية2الزهور72334نينوىذكرفراس احمد محمدزكي540618

173إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحمزة احمد ابراهيم547226

174إعدادية2الزهور72334نينوىذكراسالم فارس عبداالله447319



175إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد انيس ادريس284522

ى284686 176إعدادية2الزهور72334نينوىذكريونس راكان حسير

177إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد باسم محمدسليم519405

178إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد عماد طارق447413

179إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد عواد محمود494435

180إعدادية2الزهور72334نينوىذكرفتحي خالد فتحي538494

181إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد رافت يونس530986

182إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد احمد حميد288523

183إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد صالح جرجيس526205

184إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحمد عبدالجبار محمد539423

185إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد بشار عبدهللا519440

186إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسالم يونس علي483470

187إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر احمد عثمان391524

ف محمديونس ابراهيم547231 188إعدادية2الزهور72334نينوىذكراشر

189إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد كاكل مصطفى494421

190إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى خالد مشهد447117

ى547214 191إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد عبدهللا حسير

192إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحبيب طه فاضل284283

193إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر عبدالحميد عبدالمجيد537841

ف فائق481764 يف اشر 194إعدادية2الزهور72334نينوىذكرشر

195إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد كمال عبدالرزاق288497

196إعدادية2الزهور72334نينوىذكرنزار ابراهيم خضى447360

197إعدادية2الزهور72334نينوىذكرذوالفقار سالم سلطان447112

198إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد جمال محمد391814

199إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا خزعل صابر447090

200إعدادية2الزهور72334نينوىذكرياش احمد صالح537843

غام احمد284504 201إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد ضى

202إعدادية2الزهور72334نينوىذكريوسف محمد عادل447141

ى عالءالدين غازي481762 203إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحسير

204إعدادية2الزهور72334نينوىذكريوسف نجم جاسم406636

205إعدادية2الزهور72334نينوىذكريونس سالم صابر447083

206إعدادية2الزهور72334نينوىذكرضياءالدين نبيل سعدهللا447374

207إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد عبدهللا احمد447096

208إعدادية2الزهور72334نينوىذكرابراهيم غائب خليل391645

209إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد خالد سلطان288627

210إعدادية2الزهور72334نينوىذكرصالح خالد صالح537858

211إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحمزة شكر محمود288512

212إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد جاسم محمد537867

213إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدالرحمن لقمان محمد537873

214إعدادية2الزهور72334نينوىذكرطه محمد عبيد539895

215إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسفيان صالح نايف481756

216إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد ابراهيم حازم284651

217إعدادية2الزهور72334نينوىذكركرم احمد ابراهيم284625

218إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد رعد خليل530981

219إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد محمد محمود540804

220إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر قضي ادريس447230

221إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد رائد نذير284322

ى404655 222إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر مسعود حسير

ي519453
223إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعثمان محمد جشنى

ى طه391300  ياسير
224إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى



ى جاسم284315 225إعدادية2الزهور72334نينوىذكرابراهيم ياسير

226إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمود ابراهيم رشيد547224

227إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد رضوان كنعان547212

228إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى احمد مصطفى390889

229إعدادية2الزهور72334نينوىذكرياش ناهض حكمت406641

230إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمروان مدحت جمال519452

231إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى جمال محمد391803

232إعدادية2الزهور72334نينوىذكرايهاب شهاب احمد288588

233إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد كمال يونس494323

234إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى عبدالخالق شيت519477

235إعدادية2الزهور72334نينوىذكربندر ابراهيم عايف537856

236إعدادية2الزهور72334نينوىذكروعدهللا اسماعيل احمد547241

237إعدادية2الزهور72334نينوىذكرشهاب خالد شهاب447196

238إعدادية2الزهور72334نينوىذكرجمال اسماعيل احمد547242

239إعدادية2الزهور72334نينوىذكرلؤي فارس عبدالقادر500576

240إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد عبدالخالق شيت447419

241إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد هشام حسن288477

242إعدادية2الزهور72334نينوىذكركرم وعدهللا موفق537968

243إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد رافع عزيز284647

244إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد منهل عزالدين519504

245إعدادية2الزهور72334نينوىذكريحنر فوزي يحنر288528

246إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمسعود احمد مصطفى494202

247إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمود علي محمد288599

248إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد رافع ذنون391215

ى547228 249إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمهند عبد حسير

250إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا محمد عادل547218

251إعدادية2الزهور72334نينوىذكرابراهيم موفق عاصف447252

252إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعدنان عبدالمطلب عبداالله496546

ى284402 253إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد عمار حسير

254إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد شحان صابر519457

255إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمود محمد يونس447353

256إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمود احمد جاسم550730

257إعدادية2الزهور72334نينوىذكربارق ابراهيم احمد390380

258إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد حسن علي284430

259إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا صالح مصطفى481760

260إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحيدر عدنان ذنون537876

261إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسليمان احمد عبدهللا449677

262إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمراد عبدالسالم محمود447423

263إعدادية2الزهور72334نينوىذكررمضان محمد بالر540655

264إعدادية2الزهور72334نينوىذكرطارق عبدالكريم علي547223

265إعدادية2الزهور72334نينوىذكرفالح حسن عماش447321

266إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى ماجد فتحي406643

ي عبدالقادر391733
267إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسعدون هانى

268إعدادية2الزهور72334نينوىذكريوسف نشوان ابراهيم288596

269إعدادية2الزهور72334نينوىذكربدران عبدالستار علي406601

270إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد عارف صنعان483461

271إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعلي شاكر محمود519434

272إعدادية2الزهور72334نينوىذكريونس قاسم علي537871

273إعدادية2الزهور72334نينوىذكراركان محسن ساعد284204

274إعدادية2الزهور72334نينوىذكرصالح حسن عماش288536



275إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعلي سعيد حمادي537975

ي كريم530979
276إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدالعزيز عبدالغنى

277إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد صالح علي547234

278إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد بشار غانم519483

279إعدادية2الزهور72334نينوىذكرلؤي صالح ابراهيم391750

280إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمكرم قضي سالم447102

281إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدالرحمن خليل غانم547252

282إعدادية2الزهور72334نينوىذكربراق محمد سعيد حامد538026

يف447345 283إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسفيان غانم شر

284إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى قضي سالم547227

285إعدادية2الزهور72334نينوىذكراسامة سعد علي284674

286إعدادية2الزهور72334نينوىذكرزيد محمد محمود540617

ى483458 287إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسفيان راكان حسير

288إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد عبدالوهاب يونس284199

289إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدالحق احمد سامي447248

290إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر صبحي زكي483449

291إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعثمان ناظم حامد288470

292إعدادية2الزهور72334نينوىذكرزياد عمار عاصم547244

293إعدادية2الزهور72334نينوىذكرسالم علي سالم483475

294إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد نبيل نورالدين447235

295إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى عباس فارس288499

296إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر علي جاسم284584

297إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمصطفى معن سعدي519458

ى483452 298إعدادية2الزهور72334نينوىذكرطالل عبدهللا حسير

299إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحسن علي محمود288546

300إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحسام رعد خزعل519407

301إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدالحق فيصل محسن284461

302إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر سعد علي547245

303إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعمر احمد مصطفى390874

304إعدادية2الزهور72334نينوىذكروسام بسام حازم288593

305إعدادية2الزهور72334نينوىذكرخليل جالل عمر519466

306إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدهللا خالد جاسم447347

307إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد جاسم محمد537840

308إعدادية2الزهور72334نينوىذكراحمد قاسم محمد537878

309إعدادية2الزهور72334نينوىذكريونس نشوان يونس538506

310إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمد زيد احمد481759

311إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعبدالعزيز بالسم عبدالرحمن284344

312إعدادية2الزهور72334نينوىذكرريان بسمان نعمان547233

313إعدادية2الزهور72334نينوىذكرحمزة كمال عبدالرزاق447358

314بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعامر عبدالمنعم حسو284217

315بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعفان شفيق عثمان493610

316بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراسماعيل ابراهيم توفيق391247

317بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرمعاذ نواف محمدعلي547253

318بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعدنان حبيب صالح519404

319بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكررافع عبدهللا هادي447431

320بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرصفاءالدين نذير بشير284323

321بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكراحمد حسن علي530985

322بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرموفق عاصف مولود504092

323بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعمار خلف مضعن284157

324بكالوريوس2الزهور72334نينوىذكرعبدالكريم محمد عبدهللا284318



325دبلوم2الزهور72334نينوىذكرليث هاشم حمدون530988

326دبلوم2الزهور72334نينوىذكرجاسم محمد علي447356

327دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعالء عامر اسماعيل391256

328دبلوم2الزهور72334نينوىذكرحازم محمد عبدهللا288510

329دبلوم2الزهور72334نينوىذكرطارق احمد صالح447118

330دبلوم2الزهور72334نينوىذكراحمد محمد طه547230

331دبلوم2الزهور72334نينوىذكرعدي قاسم يونس519488

332دبلوم2الزهور72334نينوىذكرسعد علي احمد447365

333دبلوم2الزهور72334نينوىذكررائد محمد قاسم447053

334دبلوم2الزهور72334نينوىذكرصهيب محمدعلي الياس390605

ى288467 335إعدادية2الزهور72334نينوىذكرقضي نبيل ياسير

336إعدادية2الزهور72334نينوىذكرفارس انيس شيت494377

337إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعقيل محمد خضى537970

ي284575 يف صلنر 338إعدادية2الزهور72334نينوىذكرغانم شر

ى حسن284520 339إعدادية2الزهور72334نينوىذكرخلف ياسير

340إعدادية2الزهور72334نينوىذكرمحمود قادر محمدعلي284516

341إعدادية2الزهور72334نينوىذكرعالءالدين غازي يونس391531

1ماجستير2الزهور72334نينوىأننىغراس محمود محمد391129

2بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىنور محمود عثمان550720

3بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىندى عباس عبدهللا447388

4بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىهبة اكرم احمد538385

5بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرنا طالل ابراهيم504104

6بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىحال ميش عبداللطيف447338

7بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرنا مجيد محمدشيت288479

8بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىمروة محي الدين اسماعيل519590

9بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىاخالص طليع يوسف519546

10بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىذكرى مجيد احمد390324

11دبلوم2الزهور72334نينوىأننىيشى احمد سلطان519526

12دبلوم2الزهور72334نينوىأننىحنان عدنان طه481168

13دبلوم2الزهور72334نينوىأننىريم محمود محمد شيت283694

14دبلوم2الزهور72334نينوىأننىعفاف فاضل مهدي447391

15دبلوم2الزهور72334نينوىأننىشذى عسكر مضي391831

16دبلوم2الزهور72334نينوىأننىميسون عزالدين فتحي447408

17دبلوم2الزهور72334نينوىأننىوالء محمود مصطفى540434

18دبلوم2الزهور72334نينوىأننىانوار اكرم يونس406614

19دبلوم2الزهور72334نينوىأننىمناهل اسماعيل ابراهيم519541

20دبلوم2الزهور72334نينوىأننىانسام طه سلطان519544

21دبلوم2الزهور72334نينوىأننىوالء سالم سعدهللا391861

22دبلوم2الزهور72334نينوىأننىزينب انس قاسم519539

23دبلوم2الزهور72334نينوىأننىبتول صفر رجب519547

24دبلوم2الزهور72334نينوىأننىصهباء اكرم سعدالدين530978

25دبلوم2الزهور72334نينوىأننىنادية محمود عثمان447386

26دبلوم2الزهور72334نينوىأننىزينب صفر رجب519535

27إعدادية2الزهور72334نينوىأننىنجالء احمد محمود492108

1بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىظفر خالد فتحي406654

2بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرنا محمد وعدهللا447472

3بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىايناس نوفل صالح542185

4بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىهدى محمد عثمان547246

5بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىزينب ادريس محمد537380

6بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرشا غانم فتحي519400



7بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىمها يوسف عبدهللا537604

8بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىفرح محمدنذير يونس283700

9بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىيشى حسن علي283756

10بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرواء شاكر محمود391605

11بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىازهار سعيد حمادي537872

12بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىنادية محمود صالح391759

13بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىوسن ادريس محمد537394

14بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرؤى فاضل عفتان519418

15بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىسحر كاكل مصطفى309332

16بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىوسام جسام عبداللطيف447205

17بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرؤى قيدار حامد447399

18بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىهيام نشوان عثمان284080

ى391440 19بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىهدى ابراهيم سنير

20بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىوالء ناظم جميل288507

21بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىنىه محمود جارهللا519419

22بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرشا راكان عبدهللا447450

23بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىابرار زهير محمد283792

24بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىسىه فهىمي صالح391063

25بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىانتصار خلف مضعن284037

26بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىلبنى عبدالحميد عبدالمجيد519420

27بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىبراء عبدالحميد عبدالمجيد537374

28بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىمرح منير احمد561346

بلسم فارس سامي519416
29بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننى

30بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىنور عبدالكريم عبدالقادر447476

31بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىرحمة ناظم حامد283723

32بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىانفال ناظم طاهر500217

33بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىايمان عادل عثمان538369

 حسن علي530989
34بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىمنى

35دبلوم2الزهور72334نينوىأننىشهد ابراهيم محمد447292

36دبلوم2الزهور72334نينوىأننىسحر عبدالسالم محمود288610

37دبلوم2الزهور72334نينوىأننىصفاء عبدالرحمن فتحي288615

38دبلوم2الزهور72334نينوىأننىدالل نشوان قاسم447286

39دبلوم2الزهور72334نينوىأننىقمر مروان شكر555620

40دبلوم2الزهور72334نينوىأننىامنة عماد مصطفى495121

41دبلوم2الزهور72334نينوىأننىزينة امير موفق288634

42دبلوم2الزهور72334نينوىأننىنجمة خالد شهاب288496

يف283784 43دبلوم2الزهور72334نينوىأننىغفران غانم شر

44إعدادية2الزهور72334نينوىأننىمروة عامر فتحي479471

45إعدادية2الزهور72334نينوىأننىاية نشوان قاسم531022

ى محمدسعيد542189 46إعدادية2الزهور72334نينوىأننىحفصة حسير

47إعدادية2الزهور72334نينوىأننىزينب احمد دهش519422

اصالة حسن علي547240
48إعدادية2الزهور72334نينوىأننى

49إعدادية2الزهور72334نينوىأننىصفا هايس ممدوح447305

50إعدادية2الزهور72334نينوىأننىهدى عماد صالح538025

51إعدادية2الزهور72334نينوىأننىنورالهدى فؤاد قاسم447463

ي رشيد541036
52إعدادية2الزهور72334نينوىأننىنور هانى

53إعدادية2الزهور72334نينوىأننىسدرة خليل غانم447296

54إعدادية2الزهور72334نينوىأننىمروه عبدالرحمن فتحي547248

55إعدادية2الزهور72334نينوىأننىرحمة شاكر محمود519424

56إعدادية2الزهور72334نينوىأننىحال محمد جاسم447278



57إعدادية2الزهور72334نينوىأننىمروة هايس ممدوح539405

58إعدادية2الزهور72334نينوىأننىمناهل ابراهيم خليل447468

59إعدادية2الزهور72334نينوىأننىاشاء محمود احمد447307

60إعدادية2الزهور72334نينوىأننىافراح خليل ابراهيم547237

ي عبدالقادر391139
61إعدادية2الزهور72334نينوىأننىزينب هانى

62إعدادية2الزهور72334نينوىأننىكولشان عبدالوهاب يونس447301

63إعدادية2الزهور72334نينوىأننىامنة رعد خليل530990

64إعدادية2الزهور72334نينوىأننىانغام ميش عبداللطيف547247

65إعدادية2الزهور72334نينوىأننىنور ابراهيم محمد447289

انوار عمر علي550743
66إعدادية2الزهور72334نينوىأننى

ى محمدسعيد542191 67إعدادية2الزهور72334نينوىأننىصفية حسير

ق خليل غانم447299 68إعدادية2الزهور72334نينوىأننىاستير

69إعدادية2الزهور72334نينوىأننىنور رعد حسن547239

70إعدادية2الزهور72334نينوىأننىرؤى عبدهللا عبد288484

71إعدادية2الزهور72334نينوىأننىديانا وليد اسماعيل288613

72إعدادية2الزهور72334نينوىأننىهند رياض حسن288590

غام احمد447294 73إعدادية2الزهور72334نينوىأننىهيا ضى

74إعدادية2الزهور72334نينوىأننىشهد صباح احمد288495

ازهار عمر علي550739
75إعدادية2الزهور72334نينوىأننى

ى519402 76إعدادية2الزهور72334نينوىأننىخلود ابراهيم محمدامير

77إعدادية2الزهور72334نينوىأننىنور خالد محمدصبحي519414

78إعدادية2الزهور72334نينوىأننىايه محمد وعدهللا547236

79إعدادية2الزهور72334نينوىأننىرنا بشار سالم288487

امنة صالح علي547238
80إعدادية2الزهور72334نينوىأننى

81إعدادية2الزهور72334نينوىأننىضح مزعل محمد496286

82إعدادية2الزهور72334نينوىأننىدموع عطية صالح447445

83إعدادية2الزهور72334نينوىأننىزينة بشار غانم537356

84إعدادية2الزهور72334نينوىأننىزهراء امجد حميد288489

85إعدادية2الزهور72334نينوىأننىصبا عبدالرزاق محمود481757

ي عبدالقادر391152
86إعدادية2الزهور72334نينوىأننىسىه هانى

87بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىبان عدنان طه406610

88بكالوريوس2الزهور72334نينوىأننىايمان محمد عثمان540667

89دبلوم2الزهور72334نينوىأننىرواء سالم محمود391182

90إعدادية2الزهور72334نينوىأننىعواطف زيدان الياس391169

91إعدادية2الزهور72334نينوىأننىشيماء محمد جاسم391114

92إعدادية2الزهور72334نينوىأننىايمان محمد مطر502608

93إعدادية2الزهور72334نينوىأننىاسماء مؤيد محمد447282

1دكتوراه2المثنى72335نينوىذكرعمر صالح الدين ذنون403086

 علي شهاب404892
ى 2ماجستير2المثنى72335نينوىذكرحسير

3ماجستير2المثنى72335نينوىذكريحنر فوزي يحنر402990

4ماجستير2المثنى72335نينوىذكرعمر سامي طه403505

اس عبدالمالك محمد225361 5ماجستير2المثنى72335نينوىذكرنير

6ماجستير2المثنى72335نينوىذكرياش علي محمود520635

7ماجستير2المثنى72335نينوىذكرمحمد مقداد سالم404934

8ماجستير2المثنى72335نينوىذكرسنان موفق حمدون404838

9ماجستير2المثنى72335نينوىذكرانس امجد عزالدين520644

10ماجستير2المثنى72335نينوىذكراحمد محمد نوري ذنون530824

11ماجستير2المثنى72335نينوىذكرانس اسماعيل جميل404993

12بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرفواز باسم محمد403025

13بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرفواز ذنون يونس540312



14بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرخليل شيخ موس خليل539797

ى405526 15بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكررياض مال هللا حسير

16بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر ادريس احمد520628

17بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر صبحي محمود526510

18بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرقتيبة اكرم احمد551263

ي اكرم يونس287739 19بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرانر

20بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرزياد قاسم يحنر404050

21بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرسيف الدين حسن علي416017

 علي404965
ى 22بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرصدام حسير

23بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعلي محمد احمد403009

24بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرسيف محمد احمد480640

25بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد خليل علي551280

26بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرغزوان محمد خليل520642

27بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد محمد بهجت223873

28بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمود انور شهاب225342

29بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعدي سالم سليمان527244

30بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمعاذ عبدالجبار محمد405029

31بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرريان منير محمد225394

32بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد منهل عبدالسالم515562

33بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد موفق حمدون484270

ى223823 34بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمار زين الدين محمدامير

35بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمار ميش محمد225446

36بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد قحطان احمد520638

37بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرشامل محمد سعيد464556

38بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعبدالصمد عصام عمر فوزي403291

ى500498 39بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد شكيب حسير

40بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرلقمان دريد فتحي404824

41بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرجادر محمد ذاكر محمود520626

42بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر محمود عبداللطيف526190

43بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمصطفى موفق زينو287742

44بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمصعب منيب هاشم223902

45بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد قيس حازم403130

46بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحيدر احسان فاضل520645

ي داود555636
47بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد هانى

48بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعبدالرحمن عصام عبدالرحمن225437

49بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحسان اكمل عمر225349

50بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرسهيل عامر جاسم225356

51بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرنافع عبدالقادر حسن223883

52بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد عامر خطاب403098

53بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكربشار ميش محمد520646

ف حامد حياوي405012 54بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراشر

55بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد سعيد عبدالجبار405004

56بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحسان عبد يونس403351

57بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمهند سالم طه404885

58بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد يوسف علي225402

59بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد محمود احمد520640

60بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعلي سمير احمد464559

61بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد خليل مجيد403242

62بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراوس هاشم عبدالقادر403146

 علي403370
ى 63بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد حسير



64بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد عبدالعزيز خليل223909

ى403424 65بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد علي حسير

66بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكريونس فائز ايوب493426

67بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعزت امجد عزالدين403228

68بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكريونس خالد يونس534725

69بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعطاهللا محمد صباح225429

70بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمار سعيد عبدالجبار403530

71بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد فواز محمد223962

72بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر حازم ايوب403383

73بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكركيالن شفيق شمس الدين223712

74بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد زياد احمد225407

75بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرزيد محمد احمد520647

76بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر عبدالعزيز محمود520633

77بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمهند محمود محمد223942

ى225379 78بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرايمن سالم امير

ي403117
 
79بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرشمد وليد عبدالباق

80بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرايمن محمدسامي عبدالكريم540085

81بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرخالد وليد سعدون403409

82بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمار ياش خزعل223889

83بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد وعدهللا هاشم225386

84بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرخلدون صالح موس403266

85بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحسن محمود احمد493141

86بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد ميش محمد520648

87بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرصهيب حميد بالل225235

88دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد بسام مزهر493421

89دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد امجد ابراهيم494497

90دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا محمود عبدهللا404925

91دبلوم2المثنى72335نينوىذكرشاب عصام حبيب403811

92دبلوم2المثنى72335نينوىذكربسام عزيز يوسف531016

93دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعماد غانم جارو287626

94دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمهند محمد بكر403058

ى535610 ى حسير 95دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد امير

96دبلوم2المثنى72335نينوىذكربسام اسماعيل عبو551279

97دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعمار فاضل عبدهللا538499

98دبلوم2المثنى72335نينوىذكرنجمان حاتم احمد480641

99دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعلي ادهم عبدالكريم530793

100دبلوم2المثنى72335نينوىذكريوسف عمار خالد287611

101دبلوم2المثنى72335نينوىذكرصالل ثامر جارهللا402999

102دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد سالم رشيد520624

103دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعلي احمد محمود540372

104دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمود شكر محمود225247

105دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمهند فارس ابراهيم480665

يف عبدالرزاق223761 106دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعمار محمدشر

107دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمناف يحنر ضمره520631

يف223974 108دبلوم2المثنى72335نينوىذكراحمد وليد شر

ى عماد يونس551276 109دبلوم2المثنى72335نينوىذكرامير

110دبلوم2المثنى72335نينوىذكرصائل محمد سعيد223930

111دبلوم2المثنى72335نينوىذكراسامة محمدعلي صالح551265

112دبلوم2المثنى72335نينوىذكررضوان فخري احمد403077

ى225257 113دبلوم2المثنى72335نينوىذكرامير علي حسير



114دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد سالم مصطفى404860

115دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد ايمن محمد405035

116دبلوم2المثنى72335نينوىذكررضوان حازم عزيز403434

117دبلوم2المثنى72335نينوىذكرفهد عبدالخالق عباس404949

118دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمهند مهدي صالح403455

119دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمعن عامر خطاب403479

120دبلوم2المثنى72335نينوىذكربالل مزاحم احمد524597

ف فاضل محمد404871 121دبلوم2المثنى72335نينوىذكراشر

122دبلوم2المثنى72335نينوىذكريحنر ابراهيم يونس520634

123دبلوم2المثنى72335نينوىذكرخطاب محسن بالل523505

124دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعمر فوزي قاسم223951

125دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعثمان رضوان عبدالجبار403411

126إعدادية2المثنى72335نينوىذكرهيثم جمعة جاسم225425

127إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعدي خزعل همام527250

128إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعامر فاضل محمود404984

129إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدالملك عبدالصمد محمود484265

130إعدادية2المثنى72335نينوىذكرياش احمد حسن287654

131إعدادية2المثنى72335نينوىذكراسعد غانم سعدي551284

يف223860 132إعدادية2المثنى72335نينوىذكراركان محمد شر

133إعدادية2المثنى72335نينوىذكراوسم اكرم يونس555487

134إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى امجد صباح542651

135إعدادية2المثنى72335نينوىذكرياش مزاحم احمد493067

136إعدادية2المثنى72335نينوىذكرابراهيم احمد بهاء الدين ابراهيم527246

1ماجستير2المثنى72335نينوىذكرابراهيم عثمان محمد225418

2ماجستير2المثنى72335نينوىذكرعمر فارس زكي225725

3بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعبدالمالك انس معمر404647

4بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرزكريا محمد عصام225680

5بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر احمد شاكر405516

6بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمصطفى اياد ابراهيم495269

7بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكربسام عزاوي عبدهللا225122

8بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرصهيب محمود حامد404243

9بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد عدنان محمد556516

ى سالم سعدهللا225734 10بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحسير

11بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر حامد محمود464623

يف225538 12بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد حسام شر

13بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر انس معمر404639

14بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد عبدالعزيز احمد225575

15بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر عصام صالح527204

16بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر جاسم محمد520614

17بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرايهاب اكرم شاكر402730

18بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد خليل اسماعيل225215

19بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكريونس علي محمود480648

20بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد طلب محمد520655

21بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمهدي هادي علي402811

22بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد خالد رجب404675

23بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحذيفة سمير احمد224987

24بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراوس عماد هاشم225785

25بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعبيده منير محمد404438

26بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرماهر حازم عبدالرحمن225533

27بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد نزار محمود225041



28بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحسن محمد حسن225299

29بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد عسكر احمد542649

30بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرتف  سعدهللا عزيز287690

31بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرخالد وليد سعيد223214

32بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد معروف محمود224822

33بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرزيد محمد احمد225624

ى464569 34بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرسعدهللا محمد ياسير

ي نايف223123
ى هانى 35بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحسير

36بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحذيفة فائز قاسم464602

37بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراسالم احمد محمود225276

38بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكررضوان قحطان احمد225311

39بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكروليد خالد احمد403826

40بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر عبدالعزيز سعود225518

41بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد جياد فاضل225571

42بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد نزار محمود225205

 علي520616
ى 43بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعلي حسير

44بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمهند صباح محمد نوري405101

45بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكريونس فاضل عبد225099

46بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمود اياد ابراهيم495268

47بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرلقمان حامد محمود405114

48بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعالء خالد يونس530782

49بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرانس ضياء عبدالقادر551256

50بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكررافد جياد حبو225195

51بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد دريد فوزي527198

52بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرزيد طه خليل480772

ى225669 53بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرفراس شكيب حسير

54بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد رعد نجم287648

55بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمود دهام احمد404584

56بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمصطفى مؤيد خليل225165

ق خليل402920 57بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرايمن استير

58بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرنجم سالم نجم555494

59بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمهند فاضل سليمان225330

60بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمؤمن نزار سعدهللا287676

61بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد ثامر يحنر225749

62بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمرو محمد ناطق ادريس404546

63بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمسلم جمال عزيز404461

 حامد علي225699
ى 64بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحسير

يف524771 65بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكران قتيبة شر

66بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرزكريا راكان صديق225462

67بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد سمير احمد404789

ي عزيز502717
68بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد هانى

69بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحسام علي اسماعيل405119

70بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرازهر يحنر طه225154

71بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد سالم نجم542647

72بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمصطفى وليد قاسم502479

73بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد عماد محمد287740

74بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرحمزه رافع ربيع225509

75بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعمر عامر حسن405152

76بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمهند غانم يوسف223145

77بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد عبدالقادر ادريس464576



78بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد بسام علي405081

ى225177 79بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم حسير

80بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرفراس رعد جير480628

81بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا وليد حمدون404396

82بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرالحكم خالد احمد392286

83بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرليث وليد قاسم225404

84بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمثنى ثائر سالم225560

85بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعادل عبدالسالم عبدالمجيد402938

86بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد حازم حميد404329

87بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعبدالرحمن سمير انوار225173

88بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكراحمد طالل سعدون225618

89بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد اكرم صالح404517

90بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد طارق فتحي404389

91بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمصطفى فواز عائد404591

92بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرهمام ميش عبدالرزاق225793

93بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرنوفل ماهر ابراهيم402845

94بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد عصام ذنون402752

ى225617 95دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعمر شكيب حسير

96دبلوم2المثنى72335نينوىذكرحيدر محمود علي225269

97دبلوم2المثنى72335نينوىذكريوسف علي محمود480670

98دبلوم2المثنى72335نينوىذكرفراس مظهر فتحي404312

99دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمصطفى سفيان محمدسعيد404376

100دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد رياض عبدالرحمن287709

101دبلوم2المثنى72335نينوىذكريوسف احمد محمود404467

102دبلوم2المثنى72335نينوىذكرحذيفة هاشم جاسم402861

ى ابراهيم يونس225178 103دبلوم2المثنى72335نينوىذكرحسير

104دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعمر محمدصالح عطية225049

105دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعمر محمد محمود404606

106دبلوم2المثنى72335نينوىذكرغدير غياث عبدالكريم225672

107دبلوم2المثنى72335نينوىذكرطه سامي طه402973

108دبلوم2المثنى72335نينوىذكرماهر عبدهللا يوسف225755

109دبلوم2المثنى72335نينوىذكرليث جمال يونس520661

110دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد احمد محمد404089

111دبلوم2المثنى72335نينوىذكرسنان قحطان احمد225304

112دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمود احمد محمود225684

113دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمؤمن راكان صديق542640

114دبلوم2المثنى72335نينوىذكرسيف نشوان محمد404538

115دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد داود سالم464534

116دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمعراج محمود ابراهيم225193

117دبلوم2المثنى72335نينوىذكراحمد خالد يونس530780

118دبلوم2المثنى72335نينوىذكرابراهيم سعد عناد527193

119دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمؤيد محمد احمد404420

120دبلوم2المثنى72335نينوىذكرياش يونس محمود225059

121دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمصطفى نزار محمدجالل225186

ف محمد احمد225393 122دبلوم2المثنى72335نينوىذكراشر

123دبلوم2المثنى72335نينوىذكرزيد سعد عبدالعزيز404479

124دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد طالل محمود287744

125دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد نجاح الدين عبد527207

126دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعلي احمد خضى464561

127دبلوم2المثنى72335نينوىذكرفراس انيس احمد404407



128دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمصطفى خليل خضى494179

129دبلوم2المثنى72335نينوىذكرابراهيم محمد حسن520654

130دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعلي سامي طه405129

131دبلوم2المثنى72335نينوىذكرحذيفة اسامة مجيد520619

132دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا شكر محمود225715

133دبلوم2المثنى72335نينوىذكرزيد ادهام احمد404664

134دبلوم2المثنى72335نينوىذكراحمد عدنان محمد556527

135دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمختار خليل اسماعيل555503

136دبلوم2المثنى72335نينوىذكراسيد سعد عبدالعزيز530784

137دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعبدالسالم عواد خضى225661

ى محمد402828 138دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد عبدالمعير

139دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد دريد محمد520656

140دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعلي نوفل ابراهيم225027

141دبلوم2المثنى72335نينوىذكراحمد ماجد حميد225668

142دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا عقيل عبدالرحمن404287

143دبلوم2المثنى72335نينوىذكرحارث شكر محمود520653

144دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا مثنى اسماعيل527286

145دبلوم2المثنى72335نينوىذكرزكريا صالح محمد464596

146دبلوم2المثنى72335نينوىذكرانس ناظم سالم402966

147دبلوم2المثنى72335نينوىذكرسيف سعد عبدالرحمن480653

148دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمؤمن عالء طه225413

149دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمد خالد اسماعيل404348

150دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمحمود عبدالرحمن محمود402788

151دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمصطفى عماد محمد405400

ى محمد404295 152دبلوم2المثنى72335نينوىذكرماهر عبدالمعير

153دبلوم2المثنى72335نينوىذكرسنان عدنان ميش225527

154دبلوم2المثنى72335نينوىذكرليث صالح الدين عبدالقادر542861

155دبلوم2المثنى72335نينوىذكرريان رياض عبدالرحمن287702

156دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعلي ماجد شاكر520618

157دبلوم2المثنى72335نينوىذكراحمد مشتاق محمدعصام225691

158دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمهند احمد حازم225646

159دبلوم2المثنى72335نينوىذكرانس ضياء محمود555502

160إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعمر زياد محمد225073

161إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد ليث ذنون464589

162إعدادية2المثنى72335نينوىذكرريان محمدفارس عبدالقادر484262

163إعدادية2المثنى72335نينوىذكرتيسير عبدالسالم محمود530785

164إعدادية2المثنى72335نينوىذكريونس قبيس قاسم464627

165إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي خالد سالم464571

166إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمود نبيل عبدالحليم464616

167إعدادية2المثنى72335نينوىذكرهيثم جمال عدنان287629

168إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد وليد سعدون404074

169إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد ناطق وعدهللا225455

170إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعثمان نبيل عبدالرزاق464549

171إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا يوسف سالم225449

يف محمد محي الدين527220 172إعدادية2المثنى72335نينوىذكرشر

173إعدادية2المثنى72335نينوىذكرشمد عمادالدين غانم225662

174إعدادية2المثنى72335نينوىذكرزيد سمير محمود405044

175إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد زياد محمد225054

176إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد سعد عزالدين530795

177إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد بشار سلطان464769



178إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد جمال عبد402717

179إعدادية2المثنى72335نينوىذكريونس والء يونس464594

180إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد وليد حازم287602

181إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد صائل محمدسعيد223189

182إعدادية2المثنى72335نينوىذكريحنر عمار محسن464631

183إعدادية2المثنى72335نينوىذكركرم شفيق شمس الدين225426

184إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى خالد حازم225578

185إعدادية2المثنى72335نينوىذكرخالد جمال هاشم527260

186إعدادية2المثنى72335نينوىذكردحام راكان احمد542667

187إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد اياد عبدالستار551258

188إعدادية2المثنى72335نينوىذكرليث خالد تركي553561

189إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمود ريان شكر464625

190إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى بسام عبدالجواد224402

191إعدادية2المثنى72335نينوىذكرزياد اياد عبدالستار551260

192إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي سالم محمدصبحي464614

193إعدادية2المثنى72335نينوىذكرحسن علي يونس449452

194إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمهند خالد محمد464583

195إعدادية2المثنى72335نينوىذكرياش عمار حامد223133

196إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد فائز قاسم225321

197إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي نايف حسن464632

198إعدادية2المثنى72335نينوىذكركرم زكي يوسف464619

199إعدادية2المثنى72335نينوىذكرحسن زياد حسن520621

200إعدادية2المثنى72335نينوىذكرصفوان وعدهللا ناظم538495

ي نايف225741
201إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمهند هانى

202إعدادية2المثنى72335نينوىذكرسعد اياد عبدالقادر287713

203إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد عامر سالم404527

204إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد صالحالدين حامد530779

205إعدادية2المثنى72335نينوىذكرسعدون وليد سعدون403844

206إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا عامر نظام الدين225596

 علي287735
ى 207إعدادية2المثنى72335نينوىذكرحمزة حسير

208إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد مشعل اسماعيل527234

209إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد محمد حازم464620

210إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي رائد سالم225214

ى525859 211إعدادية2المثنى72335نينوىذكرنورالدين محمد امير

212إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد نايف حسن225567

ى مشعل بدر464586 213إعدادية2المثنى72335نينوىذكرحسير

214إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدالرحمن ثائر وليد527224

215إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد اياد محسن464545

216إعدادية2المثنى72335نينوىذكرزياد ثامر فاضل484274

217إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد فوزي يحنر405139

218إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد اياد عبدالقادر287605

ى خالد احمد404036 219إعدادية2المثنى72335نينوىذكرامير

220إعدادية2المثنى72335نينوىذكرسيف مجيد عزيز464617

ي530787
221إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا فارس عبدالغنى

222إعدادية2المثنى72335نينوىذكرسعيد بسمان سعيد542671

223إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي شهاب احمد464609

224إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد فراس غانم520659

225إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمروان زياد شكر530786

226إعدادية2المثنى72335نينوىذكربالل رافع اسماعيل464533

227إعدادية2المثنى72335نينوىذكرنورالدين اسامة مجيد527189



228إعدادية2المثنى72335نينوىذكرسامر غسان حسن464544

229إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعمر اياد محمود530789

230إعدادية2المثنى72335نينوىذكريوسف عبدالباسط طه484260

231إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد جمال محمدرمزي224868

232إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد بلسم هزار287608

233إعدادية2المثنى72335نينوىذكرهمام ايمن محمد542634

234إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد اسامة مجيد527199

235إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد رياض خضير464539

236إعدادية2المثنى72335نينوىذكريحنر عبدالسالم عزيز225108

237إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد احمد محمد464566

238إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد نظام محمد404490

239إعدادية2المثنى72335نينوىذكرابراهيم فراس غانم225674

240إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد مصطفى مجيد464536

241إعدادية2المثنى72335نينوىذكرحسن محمد محمود556556

242إعدادية2المثنى72335نينوىذكرربيع نوفل نايف464613

243إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى سالم نجم542666

244إعدادية2المثنى72335نينوىذكريوسف ليث حازم404618

245إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمود فارس محمود225779

ي225542 246إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي حازم حاجر

247إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد عبدالرحمن محمود527231

248إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدالعزيز ناض محمود530781

249إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد عبدالرزاق يونس224839

250إعدادية2المثنى72335نينوىذكرفارس عمار طلب464634

251إعدادية2المثنى72335نينوىذكراحمد فارس محمدسعيد404511

252إعدادية2المثنى72335نينوىذكريوسف صفوان محمود530783

253إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى عبدالكريم يونس542668

254إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمود عدنان محمد556520

ي حمودي542676
ف عبدالغنى 255إعدادية2المثنى72335نينوىذكراشر

256إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد لؤي عبدالجبار542632

257إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى مثنى صالح402892

258إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعمار فاضل محمود225138

259إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد عمار ماالهلل494608

260إعدادية2المثنى72335نينوىذكرفارس مزاحم سالم464633

261إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعمر داود سالم225289

ى احمد عبدهللا464600 262إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمعي 

263إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي الحسن علي464622

ى535232 264إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمود محمد امير

265إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد حمدي غانم527257

266إعدادية2المثنى72335نينوىذكرزكريا يحنر احمد464551

267إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد رعد نجم287650

268إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدالجبار موفق مجيد464605

269إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى حمدي غانم527205

 رعد جير480631
270إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى

271إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا احمد محمد542663

272إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعمر محسن فاضل530791

273إعدادية2المثنى72335نينوىذكراسعد نوفل نائف225605

274إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدالحكم عمار زين الدين225588

275إعدادية2المثنى72335نينوىذكرسجاد محمدعيد يونس527253

ى طه عكلة495263 276إعدادية2المثنى72335نينوىذكرياسير

277إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد ماهر احمد464607



278إعدادية2المثنى72335نينوىذكرامجد دريد محمد527202

279إعدادية2المثنى72335نينوىذكرحسام احمد شهاب464604

280إعدادية2المثنى72335نينوىذكرزيد فائز قاسم404630

281إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد امجد محمود527218

282إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي هاشم محمد287623

283إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى شامل محمد484264

284إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد مرعي هادي287616

285إعدادية2المثنى72335نينوىذكرابراهيم مؤيد خليل464564

286إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدالرحمن وليد نوري496392

287إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعلي طه جاسم404450

288إعدادية2المثنى72335نينوىذكرابراهيم سالم احمد224856

يف حازم527196 289إعدادية2المثنى72335نينوىذكرسيف محمدشر

290إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمصطفى فراس غانم464581

291إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمود مروان محمود464538

292إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد بشار هاشم540883

293إعدادية2المثنى72335نينوىذكررغيد ماهر ابراهيم496572

294إعدادية2المثنى72335نينوىذكرابراهيم مثنى ابراهيم404563

295إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد باسل صبحي540747

296إعدادية2المثنى72335نينوىذكرجمال عبدالناض طلعت526192

297إعدادية2المثنى72335نينوىذكرعبدهللا عبدالعزيز خليل223289

298إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد طه سالم287614

299بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعدي محمد صالح مصطفى405056

300بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكررغيد عزيز عبدالمجيد225708

301بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرصفاء فوزي محمدعلي225326

302بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرقضي محمد يوسف رشيد480636

303بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرثامر محمدزكي شهاب225634

304بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرعالء خليل حسن225381

305بكالوريوس2المثنى72335نينوىذكرمحمد خالد ممدوح225591

306دبلوم2المثنى72335نينوىذكربسام خضى محمد225552

307دبلوم2المثنى72335نينوىذكرامجد اكرم خليل287725

308دبلوم2المثنى72335نينوىذكررضوان طالب قاسم404692

309دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعلي عبداالمير محمدسعيد520657

310دبلوم2المثنى72335نينوىذكرمصعب محمد مصطفى402956

311دبلوم2المثنى72335نينوىذكرعمر محمد يحنر224967

312إعدادية2المثنى72335نينوىذكرمحمد فاضل سعيد223836

313إعدادية2المثنى72335نينوىذكرنوار محمد وعدهللا542638

314إعدادية2المثنى72335نينوىذكرثامر فاضل عباس484271

ة عبدالسالم محمود480669 1بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىسمير

2بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىسالمة سالم جارو497369

3بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىنىه عدنان يونس551254

4بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىوالء عبد يونس223982

5بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىابتسام احمد محمود520649

6بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىسحر انور ابراهيم493420

7بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىزهراء عبدالغفور محمود403925

8بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىمها موفق نجم404799

9بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىاشاء عامر خطاب404729

10بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىعبير حميد بالل500503

11بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىنهلة سالم اسماعيل287679

12بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىدعاء فواز عائد520650

13بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىسداد قادر عمر404958



14بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىدعاء سالم سليمان495382

15بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىضح عبدالقادر ادريس224030

16بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىظفر اياد محمود224009

دعاء هذال محمدعلي498267
17بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننى

18دبلوم2المثنى72335نينوىأننىغيداء غانم سعدهللا287566

19دبلوم2المثنى72335نينوىأننىميسون ذنون محمود404702

20دبلوم2المثنى72335نينوىأننىلقاء حازم احمد404740

21دبلوم2المثنى72335نينوىأننىسىه نجم عبدهللا403877

ي عبدهللا404024
22دبلوم2المثنى72335نينوىأننىمناهل عبدالغنى

23دبلوم2المثنى72335نينوىأننىشهلة ابراهيم حسن404759

24دبلوم2المثنى72335نينوىأننىلبنى عبدالعزيز شوكت403762

25دبلوم2المثنى72335نينوىأننىميسم طارق محمود405463

26دبلوم2المثنى72335نينوىأننىعمرة باسم محمد287572

27دبلوم2المثنى72335نينوىأننىضمياء صباح قاسم223314

28دبلوم2المثنى72335نينوىأننىرنا سعد عبدالرحمن480646

ي404056
 
29دبلوم2المثنى72335نينوىأننىرغد محمد باق

ي داؤد404235
30دبلوم2المثنى72335نينوىأننىهدى هانى

مي جاسم محمد403636
31دبلوم2المثنى72335نينوىأننى

وفاء سامي بشير403996
32دبلوم2المثنى72335نينوىأننى

ى495322 1ماجستير2المثنى72335نينوىأننىمروة محمد امير

2ماجستير2المثنى72335نينوىأننىطيبة اسماعيل ابراهيم224309

3ماجستير2المثنى72335نينوىأننىمروة باسل فخري225464

ي اسماعيل403735
ي هانى

4بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىتهانى

5بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىكرم مناف عزيز541061

6بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىرؤى زهير سعيد542655

7بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىاشاء رستم محمد287568

8بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىغادة حبش عيىس224675

9بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىهبة لقمان صالح480661

ي اسماعيل224574 10بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىزينب خير

ي اسماعيل224228
11بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىهنادي هانى

12بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىفائزة فخري محمد527243

13بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىسنار احمد شهاب403674

14بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىنور لقمان نذير224619

15بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىرحمة عائد عبدهللا403641

16بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىزينة ميش جاسم403918

17بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىشذى زياد محمد224395

18بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىرغده هاشم غانم403884

سارة محمد علي403690
19بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننى

20بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىهدى مؤيد فتحي403705

21بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىرشا صبهان غانم405445

رحمه ثامر محمدزكي225500
22بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننى

23بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىلىم نصير صالح540482

24بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىرغدة داؤد عبد225476

25بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىرشا عصام بكر498019

26بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىرشا سعدهللا عزيز287659

27بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىهناء شفيق شمس الدين225451

28بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىحال هادي محمود287746

29بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىمها لقمان نذير224607

30بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىسارة عبدالرزاق فتحي403658

31بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىسىه سعدهللا عزيز287715



32بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىسارة غانم يونس491995

33بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىعفراء رياض عبدالمجيد403605

34بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىنور سعد عزالدين403539

35بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىاالء سعد عبد404198

36بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىعال عبدالرحمن يوسف492010

37بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىزهراء عزام اسماعيل224381

38بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىنور اياد سليمان225480

39بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىميسم نشوان صالح224594

40دبلوم2المثنى72335نينوىأننىنور ماجد حميد224481

41دبلوم2المثنى72335نينوىأننىزينب حسن علي480668

ي داود404219
42دبلوم2المثنى72335نينوىأننىميادة هانى

43دبلوم2المثنى72335نينوىأننىسارة عائد عبدهللا403626

44دبلوم2المثنى72335نينوىأننىبركان نافع يوسف492001

45دبلوم2المثنى72335نينوىأننىنور رمزي حمدي224243

46دبلوم2المثنى72335نينوىأننىمها جاجان حميد403974

47دبلوم2المثنى72335نينوىأننىوعد سعدهللا عزيز287688

48دبلوم2المثنى72335نينوىأننىنغم منهل حمدون403949

49دبلوم2المثنى72335نينوىأننىنور احمد محمد224655

50دبلوم2المثنى72335نينوىأننىزهراء مؤيد هادي224267

51دبلوم2المثنى72335نينوىأننىعائشة عمار عزالدين224728

52دبلوم2المثنى72335نينوىأننىامنة عدنان امجد403723

ى فارس سعيد551267 53دبلوم2المثنى72335نينوىأننىياسمير

54إعدادية2المثنى72335نينوىأننىاية سعد عبدالرحمن538497

55إعدادية2المثنى72335نينوىأننىفاطمة فائز محمد سليم224688

56إعدادية2المثنى72335نينوىأننىايالف عصام عبدصالح224366

57إعدادية2المثنى72335نينوىأننىغفران نشوان صالح520662

58إعدادية2المثنى72335نينوىأننىاالء محمد صالح224344

59إعدادية2المثنى72335نينوىأننىورقاء حسن يحنر225458

60إعدادية2المثنى72335نينوىأننىسبا محمد حازم541313

61إعدادية2المثنى72335نينوىأننىرحمة همام مدحت287621

62إعدادية2المثنى72335نينوىأننىمروة ثائر وليد527242

63إعدادية2المثنى72335نينوىأننىامنة فراس نزار224792

64إعدادية2المثنى72335نينوىأننىمروة نواف عزيز542661

65إعدادية2المثنى72335نينوىأننىسارة ابراهيم عبدالرحمن520623

66إعدادية2المثنى72335نينوىأننىشيماء نبيل صديق540842

نور علي عبداالمير225483
67إعدادية2المثنى72335نينوىأننى

كوثر علي عبداالمير225491
68إعدادية2المثنى72335نينوىأننى

69إعدادية2المثنى72335نينوىأننىمريم فائز محمدسليم224803

70إعدادية2المثنى72335نينوىأننىامنة محمد هاشم403932

71إعدادية2المثنى72335نينوىأننىهاجر ابراهيم عبدالرحمن527239

72إعدادية2المثنى72335نينوىأننىاية محمد حازم464553

ماب سامي كاظم403782
73إعدادية2المثنى72335نينوىأننى

74إعدادية2المثنى72335نينوىأننىرحمة مؤيد هادي224288

ي530796
75إعدادية2المثنى72335نينوىأننىنور فارس عبدالغنى

هبة الحسن علي224257
76إعدادية2المثنى72335نينوىأننى

77إعدادية2المثنى72335نينوىأننىنور يحنر ايوب403817

78إعدادية2المثنى72335نينوىأننىمالك غسان حسن225526

79إعدادية2المثنى72335نينوىأننىرحمة محمد وليد520660

80إعدادية2المثنى72335نينوىأننىرفل سعد احمد224174

81إعدادية2المثنى72335نينوىأننىشهد احمد وليد542658



ي محمد492622 82إعدادية2المثنى72335نينوىأننىريام خير

83إعدادية2المثنى72335نينوىأننىوالء عمار فتحي494900

84إعدادية2المثنى72335نينوىأننىفرح عمار عزالدين225519

85إعدادية2المثنى72335نينوىأننىحنان ذنون يونس224705

86إعدادية2المثنى72335نينوىأننىسارة محمود حامد224412

87إعدادية2المثنى72335نينوىأننىايالف ضياء عبدالقادر551261

88بكالوريوس2المثنى72335نينوىأننىزهراء بسام مزهر499089

89دبلوم2المثنى72335نينوىأننىاشواق بسام مزهر499133

90دبلوم2المثنى72335نينوىأننىمنى غانم ابراهيم224780

91دبلوم2المثنى72335نينوىأننىنادرة فوزي ابراهيم224405

92إعدادية2المثنى72335نينوىأننىايمان اديب يحنر224325

93إعدادية2المثنى72335نينوىأننىرواء محمد خليل224492

94إعدادية2المثنى72335نينوىأننىاسماء محمدصبحي حمدواي224763

95إعدادية2المثنى72335نينوىأننىايمان احمد خضى480672

96إعدادية2المثنى72335نينوىأننىناز نظىمي علي224642

97إعدادية2المثنى72335نينوىأننىغادة احمد دحام403900

1دكتوراه2الزهراء82336نينوىذكرصهيب خالد جاسم480580

2دكتوراه2الزهراء82336نينوىذكرفواز خالد عبدالعزيز495293

3ماجستير2الزهراء82336نينوىذكرصميم خزعل زيدان90607

4ماجستير2الزهراء82336نينوىذكرهشام عبدالسالم مصطفى90586

ي خليل480814
5بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد عبدالغنى

6بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرفاضل باسل حامد526581

7بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد اياد قاسم526294

8بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرنشوان محمد محمود494132

9بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرفراس عبدالرزاق احمد90624

10بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعلي عزالدين علي495290

ي عبدالرحمن466708
11بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمهند عبدالغنى

12بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرلؤي محمد هالل480674

13بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعدي جاسم حمادي480771

14بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعلي سعدالدين احمد480704

15بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر عبداالله جبورى526567

16بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرسيف عبدالسالم يوسف480800

17بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرانمار احمد يونس480681

18بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر احمد عبد466706

19بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر مهدي صالح466731

20بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد جاسم حمادي466704

21بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرزياد عبدالجبار محمد90339

22بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد ناظم داؤد480589

23بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعالء نزار ابراهيم493934

24بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرسعد صالح ابراهيم480588

25بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرسيف عبدالرزاق ابراهيم526556

ي466711
26بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد موفق عبدالغنى

27بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر عزالدين علي495310

28بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعدي جودت عبدالمجيد530804

29بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرخالد حسن علي480689

30بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمثنى صالح عبدالغفور480811

ف محمدنهاد طلعت538453 31بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراشر

32بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكروسيم خزعل زيدان526583

33بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعلي عبدالكريم يونس555565

34بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعامر عبدالسالم مصطفى466613



35بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد فائز صديق389448

36بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعبدالسالم سالم عبد480788

37بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرليث محمد كمال محمد530802

38بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد صالح الياس480546

39بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد هاشم شهاب480558

40بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرياش رياض ناظم480578

41بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر اكرم حمدي480774

42بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى اكرم حمدي480777

43بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعلي محمد عبديحنر90572

44بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمدعلي ثائر محمد526565

45بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرشهاب احمد غازي480784

46بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد عبدالعزيز محمود552732

47دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرياش خالد جاسم526578

48دبلوم2الزهراء82336نينوىذكربسام احمد جاسم480757

ي480686
49دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرماهر سعد غنى

50دبلوم2الزهراء82336نينوىذكررياض نزار عبدهللا480761

51دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعمر طالل ابراهيم466713

52دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرايمن محمد ازهر ابراهيم480794

53دبلوم2الزهراء82336نينوىذكراحمد محمدنذير يونس90854

ى عودة466615 54دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرفرحان حسير

55دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرايمن عبدالستار داود526573

ي466722
56دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرحسام موفق عبدالغنى

57دبلوم2الزهراء82336نينوىذكراحمد شمس الدين صديق466734

58دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرقتيبة عبدالعزيز محمود90639

ى يونس عبدهللا526586 59دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرحسير

60دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرانمار باسل حامد90679

61دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعمر عبدالسالم فوزي555627

62دبلوم2الزهراء82336نينوىذكراسعد عبدالوهاب محمدعلي480698

63دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعلي عبدالوهاب محمدعلي480748

64دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمد سعد عزيز540469

65دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرنايف محمد نايف526553

66دبلوم2الزهراء82336نينوىذكراحمد اكرم عبد503999

67دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرنكتل غانم عبد480587

68دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرامير خالد احمد90661

69دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعدنان غانم محمود480759

ى درويش526562 70دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرهمام حسير

71دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمصعب نذير اسماعيل90951

72دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعالء سامي محمد90562

 علي90787
ى 73دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعلي حسير

ى480755 74دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرحسن محمد حسير

75دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعبدهللا حسن درويش526574

76دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعمر عوف عبدالرحمن495306

 علي محمود91158
ى 77دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرحسير

78دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرصالح جاسم محمد466703

79إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعلي حماده علي526575

80إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعمر سعيد نجم543611

81إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعلي حسن درويش526563

1ماجستير2الزهراء82336نينوىذكرعمر عصام علي493832

2دبلوم عالي2الزهراء82336نينوىذكرعبدهللا اسماعيل خليل480312

3بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكريوسف ميش يوسف540476



4بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد علي يونس526537

5بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرزيد كمال علي466564

6بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرحسن مازن ضياءالدين466607

7بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى صالح الياس466670

8بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكريحنر محمد عبد466658

9بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرليث جاسم محمد481179

10بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمثنى عبدالقادر سليمان481198

11بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد عمار حاتم90422

12بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر خالد عارف480300

13بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد ضياءالدين يونس494093

14بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد عيش سباك543601

15بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمهيمن سالم علي466611

16بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرسيف الدين بسام احمد480346

17بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكربشار مؤيد بشير424977

18بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد عالءالدين حامد555576

19بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراسامة رافع حازم495308

20بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرماجد عبدالسالم مصطفى91667

21بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرسيف محمد غانم480967

22بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر حازم ابراهيم480327

23بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمرثد مروان علي91322

ي540505
24بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكربدر مهند عبدالغنى

ي466631
25بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد مهند عبدالغنى

26بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد فارس غانم308768

27بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد العباس صالح466628

28بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعلي مدحت حازم480964

29بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد فوزي مصطفى466656

30بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكربسمان نشوان عبدالرزاق481206

31بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد ساطع عبدالقادر466595

32بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمنير براق محسن481201

33بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد محيالدين اسماعيل480253

34بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرليث عوف عبدالرحمن480896

35بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر احمد خلف466597

36بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرزيد مؤيد بشير424921

37بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرزيد محمد عبديحنر91434

38بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد خالد هادي466569

39بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكربشار احمد عبد91304

40بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى محمود سالم526539

41بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرزيد اسامة جمال526558

42بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرفالح فوزي كامل466555

43بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرداؤد لقمان داؤد495294

44بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد سعيد نجم466617

45بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد ذنون صالح466642

ى محمد هاشم539751 46بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمعي 

47بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعزام خالد حاتم91450

48بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعماد احمد ايوب91540

49بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد منذر محمدزكي466664

50بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد عمر خالد90440

51بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمد صالحالدين بشير91425

52بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمهند مزعل علي480317

53بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرربيع يونس احمد90483



54بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمالك سالم اسماعيل495304

ف نبيل بكر91418 55بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراشر

56بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى عامر ابراهيم421756

57بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعلي كمااللدين ايوب526217

58بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر محمود شاكر91601

ى526561 59بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكررائد سمير حسير

60بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرمحمود فوزي كامل526560

61بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكريحنر ثائر يحنر480916

62بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعبدالرحمن عامر ابراهيم95649

63بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراياد سعد عزيز480276

64بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكرعمر فتحي محمد481215

65دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعمر زكر قاسم540862

66دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمد اديب محمد480893

67دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعبدهللا فارس عبدالرحمن91333

68دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعلي عدنان عبدالرزاق466606

69دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمد خالد عصمت91250

70دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمد عادل ذنون91232

71دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعلي فاروق سليمان552735

ي466586
72دبلوم2الزهراء82336نينوىذكررائد موفق عبدالغنى

73دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرزيد عطاهللا احمد91483

74دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرماهر بشار احمد466557

75دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرريان ابراهيم عبد91289

76دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعبدهللا فارس صالح466550

77دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمد غانم هادي95617

78دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعبدهللا ميش يوسف91568

79دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى مازن هاشم552730

80دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمد خالد محمود466548

81دبلوم2الزهراء82336نينوىذكراحمد محمود شاكر95604

82دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرسيف هالل فاضل91464

83دبلوم2الزهراء82336نينوىذكراحمد رعد محمدعلي91636

84دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرعلي سعيد نجم466574

85دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرحسن بشار احمد481183

86دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرلؤي نشوان عبدالرزاق481209

ي91675 ف زهير صير 87دبلوم2الزهراء82336نينوىذكراشر

88دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرزيد حسن علي466679

89دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمد سالم محسن466559

90دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمهند داؤد سالم481204

91دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمد كمال الدين ايوب526219

92دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرسعد علي اسماعيل466588

93دبلوم2الزهراء82336نينوىذكروليد خالد حاتم91553

94إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد ثائر يحنر495053

95إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعمر عبد نايف480901

96إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرشمد عمار عبدهللا466661

97إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد عمر محمد552724

98إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرخالد عبدالجبار احمد495285

99إعدادية2الزهراء82336نينوىذكريزن معن سالم480285

ي محمود يونس466579
100إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعونى

101إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرايمن بسام احمد546856

102إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرحسن ذنون صالح543584

103إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعبيدة مقداد حازم530807



ي543592
104إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد رعد عبدالغنى

105إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعلي وليد خالد480955

106إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد مهدي مخلف466618

107إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد بشار احمد480910

ف رياض ناظم466565 108إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراشر

109إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعبدهللا اكرم حمدي480958

110إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد فارس عبدالرحمن466648

111إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعبدالمالك انس عبدالقادر543605

112إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعمار خالد جاسم91648

113إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرزياد طارق غانم466562

ى احمد495288 114إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد حسير

115إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد عمار ثامر466625

116إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد وليد يحنر552718

117إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرانور خالد نايف466581

118إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد علي محمود495289

119إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرحسن فارس عبدالجبار480338

120إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمناف صفوان اسعد526569

121إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد صالح احمد466652

ى احمد495286 122إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعلي حسير

123إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد نشوان عبدالستار481189

 علي يونس466552
124إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى

ى عبدهللا481194 125إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرالياس امير

ى466568 126إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعمر علي حسير

127إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراوس ثامر محمود91383

128إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد سامي محمد466674

129إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمؤمن عادل ذنون552721

130إعدادية2الزهراء82336نينوىذكروليد خالد محمود466599

131إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعمر عاصم محمد540509

132إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرزكريا طالب عصام526557

133إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرطه محمد عبدهللا555624

134إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرالقاسم خميس فتحي481191

135إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد مقداد حازم526572

136إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمود سعد عبدالرزاق481212

137إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى ثائر محمد526568

138إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرزكريا نشوان طالب552717

139إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد خالد عصمت466654

140إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعزاوي احمد عزاوي530810

الدين466554 141إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرحيدر عمار خير

142إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرابراهيم ثائر محمد466614

ي555582
143إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعبدهللا سعد غنى

ى466672 144إعدادية2الزهراء82336نينوىذكريوسف رائد حسير

ي عمر عائد539752 145إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرانر

146إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمهند سعدي شيت90404

ي466571
147إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمازن سعد غنى

148إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعلي العباس صالح543590

149إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى فائز صديق466560

ي كامل546847 150إعدادية2الزهراء82336نينوىذكركامل خير

151إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد عبد نايف480906

152إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد صالح محمد543593

153إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد صالح محمد543587



154إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد فارس عبدالرحمن466609

155إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرحمدهللا قيس حمدهللا495298

156إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرزكريا انس عبدالقادر91524

157إعدادية2الزهراء82336نينوىذكروائل احمد حازم543602

158إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعبدالرزاق سالم علي466616

159إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد جميل مصطفى495307

160إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى محمد حاتم539749

ى درويش526571 161إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعبدالرحمن حسير

162إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمحمد زيد رمزي546852

163إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعمر ضياء عبدهللا494210

ى محمود555633 164إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرظاهر امير

165إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرحسن عبدهللا حسن546858

166إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعثمان فوزي علي466668

167إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعلي فارس مصطفى556055

168إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعبدهللا عمر عبداالله481214

169إعدادية2الزهراء82336نينوىذكررضوان ليث محمد555568

170إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراسامة طه محمود543585

171إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرازهر صالح سعدو543581

172إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرمصطفى محمود غازي552727

173إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرزكريا حسن علي497817

174إعدادية2الزهراء82336نينوىذكراحمد سمير جارهللا480951

175إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرسالم محمد سالم480310

176إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرفراس خالد عارف480934

177إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرنذير صالحالدين بشير466593

178بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكراحمد خالد احمد حمدي466681

179بكالوريوس2الزهراء82336نينوىذكررضوان علي عطية466610

180دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرمحمود نهير ارحيل466577

181دبلوم2الزهراء82336نينوىذكرسعد محمد عبدهللا555526

182إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعمار عبدهللا عبدالكريم95628

ى540335 183إعدادية2الزهراء82336نينوىذكروميض محمدسعدي حسير

184إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرعلي سمير سعيد466645

185إعدادية2الزهراء82336نينوىذكرنايف صالح خضير495309

1ماجستير2الزهراء82336نينوىأننىخولة خالد جاسم526554

ى540508 2بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىبيداء سالم ياسير

3بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىفائزة حامد يحنر495292

4بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىمنى عبدو درويش466715

5بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىايمان خالد عبدهللا480469

6بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىانعام احمد اسماعيل552741

7بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىازهار قيدار عبد480388

8بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىرنا غازي رجب محمد480402

9بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىشيماء حازم محمد480516

ي سليمان525521
10بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىرقية محمدنجان 

11بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىاري    ج زهير يونس466736

12بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىلبنى دريد شيت466714

13بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىرنا غانم عبدهللا480504

14بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىشيماء عامر عبد494381

15بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىشهد عبدالجبار قاسم466717

16دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىلمياء عبدالسالم محمد481181

17دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىسناء سالم عبدهللا480415

18دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىسناء محمد ذنون90506



19دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىخنساء طارق مصطفى90525

20دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىشيماء مؤيد جميل480360

21دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىشيماء نزار احمد466719

ى طه530809 22دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىاعتماد ياسير

23دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىجهان ادريس محمد552739

ي مجيد540523
24دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىزينة عبدالغنى

25دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىشهد صايب نواف495296

26إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىسهاد عبد عباوي495305

27إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىنشين جبار حامد480374

28إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىحنان محمد جهاد524655

1ماجستير2الزهراء82336نينوىأننىاالء وهب محمديونس480889

2بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىنورا سعود سليم466696

3بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىزينب فوزي علي91210

4بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىفرح عامر عبدالجبار495414

5بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىعالء هشام محمود555635

ى526548 6بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىرغد سمير حسير

7بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىزهراء مدحت حازم480825

8بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىرغد صالح الدين بشير526547

9بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىهبة حازم محمد466727

10بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىصبا حسن ذنون466737

11بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىبان ايمن يحنر495299

12بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىزينة ثائر محمد526542

13بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىعبير درسون رحو494035

ى احمد غازي526544 14بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىحنير

15بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىهبة اسامة جمال526551

16بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىوالء عاصم محمد466692

17بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىدعاء محمد ايوب480879

18بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىبدور فارس عبدالواحد492722

19بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىنغم احمد شيت466724

20بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىزينة ذنون يونس539755

21بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىاسيل زهير يونس466684

22بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىشيماء اغوان مهدي480864

23بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىندى نبيل عبدالمحسن466730

24بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىنور عبدالستار يونس480844

25بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىسارة موفق محمود480835

26بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىفرح صايب نواف495295

27دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىاشاء قتيبة عبدالعزيز466729

28دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىنور محفوظ محمد466725

29دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىنور ضياء محمدطاهر524764

30دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىدالل اكرم عبدهللا466688

31دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىسارة امجد جارهللا466738

32دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىهبة ضياء عبدهللا493462

33دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىزمن فارس احمد526550

ى عادل ذنون480886 34دبلوم2الزهراء82336نينوىأننىحنير

35إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىموج اعناد جارو466700

36إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىنور محمد هاشم480832

37إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىريم خالد حميد91177

38إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىنور انمار احمد466694

39إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىرغد اسامة جمال526552

40إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىفرح محمود سالم480820



41إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىفرح احمد غازي526540

42إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىامنية محمد واصل466686

43إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىعائشة قتيبة عبدالعزيز466728

44إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىنوال عاصم محمد543613

45إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىهاجر ضياء محمدطاهر524754

46إعدادية2الزهراء82336نينوىأننىنور عاصم محمد543612

47بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىفاتن راكان ذنون480858

48بكالوريوس2الزهراء82336نينوىأننىنادية حسن عبدالعزيز495291

ى417190 ى ياسير 1دكتوراه2الشفاء62337نينوىذكرعلي حسير

ف عبدهللا فرحان524513 2ماجستير2الشفاء62337نينوىذكراشر

3دبلوم عالي2الشفاء62337نينوىذكرمحمد علي عبدالرحمن251568

ى يونس خضى482501 4بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمعي 

5بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكررمضان احمد صالح531287

6بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكروسام محمد خلف524509

7بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرموفق جاسم محمد309859

8بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكررعد سعد خليل538891

9بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرنوفل سعد حميد524502

10بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرسالم احمد محمد524491

11بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعمر سهيل نجم502594

12بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراسماعيل ابراهيم رحيل417086

13بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد علي عبدالرحمن531299

14بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد خلف صالح417179

15بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراكرم حازم محمد بشير417060

16بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرارقم محمود يونس524385

17بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعبدهللا محمدطاهر ابراهيم417076

18بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرحسام ابراهيم قاسم417017

19بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرفالح يونس صالح417126

20بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرقاسم محمد عبدهللا492194

21بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمود مجيد علي251558

22بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرفراس طارق محمدشيت530264

23بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمد محمود يونس251557

24بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرشامل حسن احمد309866

25بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرزهير قاسم يحنر491890

26بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمد خلف صالح524459

27بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرنشوان عبدالكريم محمود530269

28بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمود علي هادي524444

29بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعمار نشاط سعيد417098

30بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرفهد مجيد حميد546567

31بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمد خالد احمد549508

32بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعمار عبدالرحمن سليمان526543

33بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرصدام احمد عبد531294

34بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعلي عبدالباري احمد524468

35بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمد الياس خضير481321

36بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرزكريا خزعل الياس540202

37بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكررشوان محمود الياس556446

38دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعناد عبداالله يونس251563

39دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمحمد مقداد خليل417285

ي محمد549543
40دبلوم2الشفاء62337نينوىذكربشار عبدالغنى

41دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرايهم هاشم سعدون309830

42دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمحمود غانم عبدهللا417104



43دبلوم2الشفاء62337نينوىذكراحمد سالم حسن309817

44دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرميش خليل خضى417341

45دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرابراهيم عامر محمود537943

46دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرياش ثامر عزيز524462

47دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعمر بدران احمد417068

48دبلوم2الشفاء62337نينوىذكريوسف محمد مخلف548548

49دبلوم2الشفاء62337نينوىذكروسام باسم بدر251566

 علي417170
ى 50دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرفرحان حسير

51دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعلي حمد محمود481319

52دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعثمان سعد محمود524477

53دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمحمود شوكت فتحي481325

54إعدادية2الشفاء62337نينوىذكربدران احمد رشيد494802

55إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحارث محمد يونس251569

56إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد احمد يونس524486

ى ابراهيم417036 57إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعبدالكريم ياسير

58إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد اسماعيل محمود481324

59إعدادية2الشفاء62337نينوىذكربسمان محمدالزم شكر531292

60إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعبدهللا خلف قاسم309849

61إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرزياد سفيان خليل540203

62إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد طه قاسم251559

63إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرفتحي احمد احمد531289

1بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكروعد عبدالباسط عبدالواحد315583

2بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد طالل رمضان531280

3بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرشعالن عبدالجبار احمد251501

4بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد قدوري جابر524449

5بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرشهاب طه احمد417205

ف وليد ذنون496385 6بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراشر

7بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعبدالرحمن ضياء محفوظ417518

8بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعماد يونس جاسم417758

9بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعدنان محمد غزال417469

ى عالء الدين عبد الموجود493030 10بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرحسير

11بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمود الياس اسوادي309884

12بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرسلطان خضى سلطان481355

13بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرماهر عبدالجبار محمود309822

14بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرحذيفة عناد عبداالله548384

15بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرفهد وعد ابراهيم251549

16بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرصهيب وليد سالم251478

17بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرليث سهيل نجم251493

18بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرفارس عيىس يونس524483

19بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد زياد احمد309820

20بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد الياس اسوادي530306

21بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرابراهيم بشير محمود531297

22بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد حسن شهاب540190

23بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمد غانم كاظم504136

24بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى ضياء محفوظ417507

ى524465 25بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد علي ياسير

26بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمصعب ثامر عزيز251495

ف يونس احمد309833 27بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراشر

28بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرصالح عمر خلف524429

29بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرسعد مؤيد عارف531291



30بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعمر فاروق حامد481358

31بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمد شامل حميد251471

ى غازي حامد417048 32بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرياسير

33بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمهند حيدر علي482489

ى عبد الموجود417377 34بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكريحنر تحسير

35بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكريونس زياد ابراهيم531281

36بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرغانم شامل حميد251474

37بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرخليل ابراهيم خليل540473

38بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد محمد خلف418281

ى556502 ى حسن حسير 39بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرحسير

40بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعمار عبدالباري احمد417706

41بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرسبهان علي صالح251544

42بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد عبدالرزاق فتحي524379

43بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد مازن غانم417391

44بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعلي ثامر حسن251491

45بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرماهر محمد دخيل309909

46بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرسالم مصطفى صالح493058

ى عبدالموجود546570 ى تحسير 47بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرياسير

48بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكريحنر عبد الكريم يوسف251518

49بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمروان عبدهللا فتحي309790

50بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمود محسن داود524402

51بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرفتاح شهاب احمد524393

ي525647 52بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرصهيب يحنر وهنر

53بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمحمد مازن غانم309874

54بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرحسام خالد الياس495030

55بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعبدهللا فاضل محمود546569

56بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرصالح علي يونس417672

57بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرامير هاشم حسون556162

58بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرريان عمار ابراهيم524515

59بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى فاضل محمود417146

60بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد محمد عيىس417368

61بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكركنعان عبيد عكلة531285

62بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعالء راشد علي417614

63بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرليث نوفل حامد251486

64بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعمر وعد حسن251551

65بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد نوفل ادريس309816

66بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرعمر ثامر عزيز524421

ى417027 67دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمحمود اسماعيل حسير

68دبلوم2الشفاء62337نينوىذكراسعد محمد احمد251497

69دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى بسام سعدي495008

70دبلوم2الشفاء62337نينوىذكريوسف زياد ابراهيم492345

71دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرحسام عبدالباسط عبدالواحد315340

ي رجب493207
72دبلوم2الشفاء62337نينوىذكراحمد وصفى

73دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرسيف شعاع سيف الدين417293

74دبلوم2الشفاء62337نينوىذكراحمد علي حميد251527

75دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرراكان صباح مالو251503

76دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرتوفيق عبدالكريم محمد توفيق524414

77دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرقيس عبدالجبار ابراهيم309797

78دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرطالب مشتاق طالب309851

ى محمد يونس309800 79دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرحسير



ى ابراهيم251537 80دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمهند ياسير

81دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرصالح حسن ابراهيم482492

ى251498 82دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعمار محمد حسير

83دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرانس يونس احمد546560

84دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعلي عامر محمود540172

85دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرهيثم محمد طيب قاسم417633

ي بدر309930
86دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرزياد عبدالغنى

87دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرياش يونس صالح493049

88دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعلي مازن غانم251525

89دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرشفاء جمال خضى482481

90دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعدي احمد درويش309943

91دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمهند ابراهيم علي251477

92دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعصام عبدالمنعم جاسم418212

93دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمروان عبدالكريم محمود530333

94دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرقضي قادر اسماعيل251499

95دبلوم2الشفاء62337نينوىذكريوسف مقداد خليل548555

96دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمحمد فتحي شيت251539

97دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعبدالكريم فالح حسن494227

98دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعيىس وليد رشيد531288

99دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرفائز خضى سلطان417208

100دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرامير حكمت سليمان492125

101إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد عالءالدين عبدالموجود531223

102إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرطه جاسم محمد417729

103إعدادية2الشفاء62337نينوىذكريوسف رفعت محمد551242

104إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد صالح محمود309936

105إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرفواز عبدالجبار احمد417301

106إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرنواف فواز حامد309918

107إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعيىس عبدهللا محمود417316

108إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمبشر محمد صالح556508

109إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد ابراهيم رحيل417663

110إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمهند عزيز احمد482487

111إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرسالم ابراهيم عبدهللا531276

112إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد محمود احمد417679

113إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرشجاع علي محمد417334

114إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرجاسم محمد عثمان481317

115إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمظهر عبدالباسط مصطفى540189

 علي سهيل309925
ى 116إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحسير

ي عبداللطيف251511
117إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرسيف الدين عبدالغنى

ى417217 118إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرثائر عبد حسير

119إعدادية2الشفاء62337نينوىذكريوسف نوفل حامد251547

ي بدر251504
120إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد عبدالغنى

121إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرسفيان عمر غزال493025

ى484203 122إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمعن محمود ياسير

123إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمزاحم رعد محمود531295

124إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرلؤي عصام عثمان481361

125إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى ثامر محمود524409

126إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرهاشم احمد محمود481333

يف215201 ى بشير محمدشر 127إعدادية2الشفاء62337نينوىذكربنيامير

128إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحازم محمد قاسم309780

129إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد رياض حمادي481352



130إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد نوفل ادريس531283

131إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرزيد عبدالكريم خليل309842

132إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرزيد زهير صالح548542

ى حسن ابراهيم531296 133إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرشاهير

134إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمود ابراهيم رحيل417653

135إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد علي حسن494229

136إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرهيثم خالد احمد531224

137إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرهيثم خالد جاسم309769

138إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرضاري شاور ذنون417236

139إعدادية2الشفاء62337نينوىذكروليد احمد شكر309828

140إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرنواف عبدالكريم محمود530391

141إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرفتحي يونس عبدالرزاق540687

142إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعمر عبدالقادر محمدعلي251516

143إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرربيع سعد حمدي417242

144إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرغسان علي محمد417549

145إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد زياد ابراهيم531275

146إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرامير محمد عواد482484

147إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعمر فتحي محمود550841

148إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعمر احمد خليل540198

149إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى احمد ذنون482477

150إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعلي فيصل اكرم530400

151إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعامر احمد علي495184

152إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرسعد ناض مدهللا482474

153إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعمر ثامر حسن251480

154إعدادية2الشفاء62337نينوىذكركرم ثائر محمود481344

155إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرثائر راكان محمد482504

156إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد حسن احمد531271

ي468432
157إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد طالل عبدالغنى

158إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمنصور جمال مدهللا481340

159إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرانمار باسم بدر251512

160إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد رفعت محمد494297

161إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعبدهللا فتحي محمود548543

ي251526 162إعدادية2الشفاء62337نينوىذكريحنر محمد خير

ى251509 163إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعمر محمد حسير

يف309845 يف مشعل شر 164إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرشر

165إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرقيس محمود يحنر531298

166إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمود يونس عبدالرزاق540688

ي بدر309771
167إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد عبدالغنى

يف251515 168إعدادية2الشفاء62337نينوىذكريوسف مشعل شر

169إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد سليم خلف481349

170إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرفارس احمد محمد531290

171إعدادية2الشفاء62337نينوىذكريحنر هيثم يحنر538482

172إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرارقم وليد ذنون494280

173إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرارشد مجيد حميد531277

174إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعبدالرحمن عثمان يونس309810

175إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعمر زياد احمد251554

176إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد ابراهيم رحيل417645

177إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد محمد ثامر531284

178إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد عصمت علي309776

179إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحسان علي يونس526541



180إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرراكان محمد حميد251536

181إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى ميش مالو484210

182إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعبدالسالم حسن علي531293

183إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعمر يعقوب يوسف309803

184إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرفاروق عبد حمدي484211

185إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرسعود فارس طه494233

186إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد عزيز احمد309924

187إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد محمد احمد498317

188إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد محمد احمد251484

189إعدادية2الشفاء62337نينوىذكركرم حكمت شهاب494477

ي525673 190إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحمزة يحنر وهنر

191إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرفهد محمود مجيد251521

192إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحمزة قتيبة عبدالعزيز251529

193إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد محمود عبدهللا494232

194إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرهشام محسن شهاب481364

195إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمهند صالح جاسم530328

ى417698 196إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرقادر عباس حسير

197إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد غازي احمد524474

ى شهاب251496 198إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرابوبكر حسير

199إعدادية2الشفاء62337نينوىذكركرم محمود جاسم481336

200إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرزكريا احمد عبداالله484201

201إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرهاشم ثامر محمود524407

202إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى يونس جاسم530342

203إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمنذر ماهر مخلف251482

204إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد نوفل حامد417347

 علي يونس524418
ى 205إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحسير

206إعدادية2الشفاء62337نينوىذكراحمد فتحي محمود550371

207إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرصالح علي حسون482498

208إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد ناثر محمد309905

209إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد ابراهيم قاسم251534

210إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى عبد محمد546565

211إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرفارس سعد حسن309763

212إعدادية2الشفاء62337نينوىذكركرم فاضل غزال531273

 علي حسون251535
213إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمصطفى

214إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمد غسان حسون482486

215إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرفريق سعيد حمو492114

216إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعبدهللا نجم محمود524455

217دبلوم عالي2الشفاء62337نينوىذكراحمد طه احمد417718

218دبلوم عالي2الشفاء62337نينوىذكرعلي عبدالخالق علي309939

219بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرمقداد موفق احمد288463

ى309878 220بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكراحمد عبدالرحمن حسير

221بكالوريوس2الشفاء62337نينوىذكرهيثم اكرم علي524388

ى524495 222دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرابراهيم اسماعيل حسير

223دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرسعد عبدالجبار احمد417689

224دبلوم2الشفاء62337نينوىذكروليد خالد طه251488

225دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمحمد عبد محمد556159

226دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرعامر مهدي صالح309807

227دبلوم2الشفاء62337نينوىذكرمحمد علي حسون417249

ى251475 ى علوان حسير 228إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحسير

229إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرنافع حسون علي417159



230إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرمحمود جاسم محمد417115

231إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعمار يونس احمد530258

232إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرصدام اكرم علي531279

233إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرحسن احمد درويش484215

234إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعبدالرزاق علي حسون251469

235إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرعبدهللا محمود خلف251532

236إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرسالم احمد حميدي251476

237إعدادية2الشفاء62337نينوىذكرخالد احمد عزيز494278

ى عبدالواحد526546 1بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىمنال ياسير

مها محمدعلي قاسم497922
2بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننى

ى526555 3بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىسلىم محمدصالح حسير

ي محمد482495 4بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىندى صير

5بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىهيفاء سالم عيىس549122

6دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىنهلة محمود ذنون524436

7دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىزينة احمد عمر417325

8دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىمنى هاشم صالح491195

9دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىلينى احمد ذنون540201

10إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىقسمة عبد خضى525456

1بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىجوان شاكر سلو417271

2بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىايالف سعدون حامد309889

3بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىديار عامر نجم251506

4بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىزهراء ميش مالو309761

5بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىهبة محسن محمود251467

6بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىدالل محمد صبحي546561

ي463317
7بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىهبة طالل عبدالغنى

8دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىداليا عالء غانم484218

9دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىغفران حارث حامد309792

10دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىيشى محمد ابراهيم493458

11دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىزينة شعاع سيفالدين530316

12دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىفرح احمد دعدوش417256

13دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىانفال محمد صبحي481330

14دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىرغد بدر دعدوش418249

15دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىسحر محمد غزال499823

16دبلوم2الشفاء62337نينوىأننىنور رعد ذنون548544

17إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىزينب غازي احمد531219

18إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىشكرية حارث حامد531286

ى546563 19إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىحنان احمد حسير

20إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىوجدان شاكر سلو418264

21إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىخلود وليد سالم251472

22إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىصفا غضبان غانم251465

23إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىريم عبدهللا محمود481328

24إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىنور خالد الياس251464

25إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىعذراء سفاح سعدون492363

26إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىرباب حسن الياس493129

ريم علي حسن535734
27إعدادية2الشفاء62337نينوىأننى

28إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىسدرة ميش مالو539432

29إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىدعاء عبدالكريم محمد418238

30إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىمنار سليم خلف418220

وق عبدالحميد خلف418289 31إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىشر

32ماجستير2الشفاء62337نينوىأننىيشى حيدر كاظم492352



رنر فاضل احمد524424
33بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننى

ى احمد549731 34بكالوريوس2الشفاء62337نينوىأننىفاتن حسير

35إعدادية2الشفاء62337نينوىأننىغيداء عثمان نايف481316

ي62338نينوىذكراحمد محمود عبد هللا242242 1دكتوراه2العرينر

ي62338نينوىذكرضياء فتحي حمادي520570 2دكتوراه2العرينر

ي62338نينوىذكرماهر ابراهيم داود435900 3ماجستير2العرينر

ي62338نينوىذكرسيف عثمان علي501265 4ماجستير2العرينر

ي62338نينوىذكرعمار محمد حبيب543729 5ماجستير2العرينر

ي62338نينوىذكرحمد علي محمد242292 6بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرفراس طارق محمد سعيد538921 7بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرثوبان حازم خالد496429 8بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرخلف احمد يوسف494803 9بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكركرم نايف خلف242123 10بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرسمير ابراهيم احمد496424 11بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا احمد جاسم520498 12بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد محمود عبدهللا242274 13بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرطارق ذنون عبدهللا520567 14بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرجاسم محمد جدعان541260 15بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكررافع مخلف عبدالرزاق242218 16بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكركدي عبدالعزيز جاسم525452 17بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمازن انس محمد465675 18بكالوريوس2العرينر

ي520569
ي62338نينوىذكرمحمد طالل راضى 19بكالوريوس2العرينر

ى256833 ي62338نينوىذكرراغب محمود حسير 20بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد خلف حمود556181 21بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود عبد علي525046 22بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد سمير ابراهيم436286 23بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرشعالن احمد خضير242306 24بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد عالوي طه242133 25بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكراياد عبدالسالم احمد543731 26بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد مخلف عبدالرزاق242182 27بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد مصطفى عبدالقادر520561 28بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرخالد ادريس سعيد467960 29دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد رمزي هزاع467958 30دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود احمد ابراهيم496469 31دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرعمار يونس رمو540296 32دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود محمد عبد540347 33دبلوم2العرينر

ى حسن543734 ي62338نينوىذكرياش تحسير 34دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرصالح مجيدل اسماعيل520564 35دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا520497 36دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدالقادر محمد فتحي436344 37دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد عبدالرحمن شكر436309 38دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود علي حمود520495 39دبلوم2العرينر

ى256743 ي62338نينوىذكرمحمد ياش تحسير 40دبلوم2العرينر

يف256877 ي62338نينوىذكرسعد عطية شر 41دبلوم2العرينر

ي467961
ي62338نينوىذكرمحمد مطلك ردينى 42إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعلي غالب محمدسعيد543730 43إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمقداد محمود بلو520556 44إعدادية2العرينر

ى543727 ي62338نينوىذكرطالب محمود حسير 45إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرصادق عائد عبدهللا543735 46إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرجاسم محمد حمادي537931 47إعدادية2العرينر



ي62338نينوىذكرقيس محمد طه543728 48إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرفهد احمد شعبان520454 1ماجستير2العرينر

ي62338نينوىذكرعلي خلف درويش436249 2بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا حسن435940 3بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعصام جمعة خليل520463 4بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعمر محمود جاسم435615 5بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعدنان محمود عبدالعزيز436168 6بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعمر عالء خضى492294 7بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرسمير مخلف عبدالرزاق242466 8بكالوريوس2العرينر

 علي520470
ي62338نينوىذكرمحمود خضى 9بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعزام زكريا عبد468016 10بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرهاشم محمدظاهر هاشم436061 11بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكراسالم فواز محمد257859 12بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعلي جاسم محمد436159 13بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرحسام احمد شهاب493182 14بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرفؤاد سالم يونس543377 15بكالوريوس2العرينر

يف242428 يف عطية شر ي62338نينوىذكرشر 16بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرحمد احمد حمد494193 17بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكربشار احمد حسن436181 18بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد علي حمود465679 19بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد محمدعلي عبدالرزاق520457 20بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرخطاب عيدان حمد520448 21بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعمر خلف عبدهللا468011 22بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم468019 23بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعدنان حسن اسماعيل468006 24بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرغيث علي حمود436096 25بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرفتحي محمد خضى520441 26بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرحارس عبدالمعبود برغش256733 27بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد فتحي احمد242664 28بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعلي فتحي علي494158 29بكالوريوس2العرينر

ى242481 ي62338نينوىذكراحمد ياش تحسير 30بكالوريوس2العرينر

ى محمد467990 ي62338نينوىذكرعلي حسير 31بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكريوسف احمد يونس520450 32بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرهيثم خلف حمد242649 33بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد عواد طالب524278 34بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرنصار تركي غضبان242386 35بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكررامي عبدهللا عواد435602 36بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا مصطفى عبدالقادر520408 37بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود علي ابراهيم242558 38بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرعلي خلف عبدهللا257889 39بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرخالد عويد صالح482800 40دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرابراهيم سمير ابراهيم308305 41دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود ماالهلل محمد242345 42دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرليث محمد الياس436115 43دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرنشوان احمد محمد538860 44دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا مطلك اردين257510 45دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد علي خلف540121 46دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرحارث عمر فتحي520413 47دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرفتحي احمد حسن435975 48دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرعصام صباح علي257562 49دبلوم2العرينر



ي62338نينوىذكرزيد خضى مراد257771 50دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد احمد عبدهللا435931 51دبلوم2العرينر

يف256752 ي62338نينوىذكريحنر عطية شر 52دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد عبدالوهاب احمد526576 53دبلوم2العرينر

يف محمد242518 ي62338نينوىذكرمحمد شر 54دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرهاشم عويد صالح251593 55دبلوم2العرينر

ى حسن496722 ي62338نينوىذكرعلي تحسير 56دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد فتحي حسن256697 57دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرصخر ابراهيم حمود465678 58دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرحارث علي محمد520409 59دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدالوهاب سمير ابراهيم308312 60دبلوم2العرينر

ى محمد537959 ي62338نينوىذكرمحمد ياسير 61دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكروسام ابراهيم خلف256859 62دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرفراس عواد موس242455 63إعدادية2العرينر

يف محمد242502 ي62338نينوىذكراحمد شر 64إعدادية2العرينر

ى543737 ي62338نينوىذكراحمد اسماعيل حسير 65إعدادية2العرينر

ي محسن ابراهيم435704 ي62338نينوىذكرناجر 66إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرحماد محمد احمد242537 67إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمهند حمد علي468030 68إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود محمد طه257093 69إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرصفد محمد يونس242527 70إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد ثوبان حازم468003 71إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرليث احمد عكله242637 72إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرهاشم ابراهيم نزال242622 73إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعمار سالم محمد242532 74إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرناض محمد عبد467997 75إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرذنون احمد يونس543393 76إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكراسامة خلف حمد543396 77إعدادية2العرينر

ى436263 ي62338نينوىذكرعمار ياش تحسير 78إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرفتحي خلف محمد436149 79إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرحمزة خضى مراد550362 80إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا حسن علي467966 81إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكراياد الزم غانم494275 82إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرحسن سليمان علي543732 83إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرايش فتحي احمد467994 84إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرابراهيم خالد ابراهيم467962 85إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكركاظم فتحي حمادي257377 86إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد فتحي خلف315430 87إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم468026 88إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا صالح محمود467973 89إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرايهم عطاهللا محيسن467976 90إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد احمد خليل520444 91إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود ابراهيم منديل242495 92إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد محمد يونس242364 93إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكركمال جاسم محمد256722 94إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد نواف عزيز537941 95إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعمر عزيز محمد436012 96إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرفتحي احمد اعويد546478 97إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدالحق ابراهيم حمود465677 98إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد محمود جاسم435634 99إعدادية2العرينر



ي62338نينوىذكرجمال جاسم محمد257432 100إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعلي محمد محمود436068 101إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد ذنون يونس468028 102إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرغياث نافع حسن543386 103إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدالوهاب يحنر عباس468000 104إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعمار خضى صالح495452 105إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد نورالدين عادل احمد526577 106إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكراكرم حمد علي242336 107إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرغازي سالم حميد256709 108إعدادية2العرينر

ى جمعة خليل520476 ي62338نينوىذكرياسير 109إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم436128 110إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد صالح عجل537961 111إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكريونس عبدهللا احمد553861 112إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكراحمد عويد صالح467981 113إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمالك عماد عبدالستار492982 114إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعواد صالح عواد468017 115إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعمر نايف حمد520412 116إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعامر ابراهيم احمد257584 117إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرثائر موفق علي468032 118إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرريان عبد غدير550847 119إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرحاتم سليمان علي465683 120إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد سعد رمضان467999 121إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدالكريم احمد الياس257417 122إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمروان حميد علي543389 123إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرحمزة ثوبان حازم468008 124إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرشالش علي خضى467970 125إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعماد عبد حروش520442 126إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعالء احمد اعويد546481 127إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعلي دحام عبيد257631 128إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرديار فيصل محمود257903 129إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرراكان نواف عزيز537928 130إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعيىس جميل عايد242628 131إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرحسن عبيد عبهول467992 132إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرابراهيم محمود حمادي540567 133إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعثمان يونس علي242442 134إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرراكان عبدهللا جاسم242672 135إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا عيدان حمد520460 136إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد ناظم محمد468013 137إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرابراهيم علي ابراهيم543391 138إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا محمدظاهر هاشم520407 139إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرهيثم عطاهللا محيسن467968 140إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرخالد عبود خالد495014 141إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد محمود حمادي556195 142إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرضبيان احمد خضير435774 143إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرنايف عالوي حميد543373 144إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكررميث شامل فاضل257717 145إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعمر محمد صديق538443 146إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعبدهللا محمد سلطان467982 147إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد مؤيد عبدالستار467965 148إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرصباح سالم حميد257473 149إعدادية2العرينر



ي62338نينوىذكرمثنى ثامر احمد257873 150بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىذكرمحسن ابراهيم حوري435818 151دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرعثمان عبدالستار حميد435994 152دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرعصام خلو ابراهيم526580 153دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمد منديل صالح435919 154دبلوم2العرينر

 علي242666
ى ي62338نينوىذكرصدام حسير 155دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكروائل حامد نايف257538 156دبلوم2العرينر

ى ثامر257913 ي62338نينوىذكرعبدالمنعم ياسير 157دبلوم2العرينر

ي62338نينوىذكرمحمود حمد سلطان543380 158إعدادية2العرينر

ي62338نينوىذكرعلي محمد صالح435626 159إعدادية2العرينر

ي465676
ي62338نينوىأننىسمية نايف لطفى 1بكالوريوس2العرينر

وك محمد خالد242233 ي62338نينوىأننىالهادي المير 2بكالوريوس2العرينر

ى242324 ي62338نينوىأننىهبة خلف حسير 3بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىأننىرسل خلف شيت435679 4بكالوريوس2العرينر

ة عبدهللا احمد543733 ي62338نينوىأننىامير 5دبلوم2العرينر

ي62338نينوىأننىسحر ابراهيم ذنون436045 6دبلوم2العرينر

ي62338نينوىأننىحال نزار حميد436232 7دبلوم2العرينر

ي62338نينوىأننىزحل عبدالستار حميد543726 8إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىناديه ثامر حسن436037 9إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىخديجه خضى ابراهيم497918 10إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىاميمة حازم محمدسعيد561385 11إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىنور عبدالستار حميد540147 1بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىأننىرشا عبدالستار حميد543738 2دبلوم2العرينر

بثينة محسن علي449231
ي62338نينوىأننى 3إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىضح احمد طه242676 4إعدادية2العرينر

ى468035 ي62338نينوىأننىكنار صالح حسير 5إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىختام عبدالعزيز احمد468037 6إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىهبة احمد حامد257308 7إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىنور حسام اسماعيل468046 8إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىهند عبد محمد543369 9إعدادية2العرينر

رنر ابراهيم عصام465681
ي62338نينوىأننى 10إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىهبة عبدالرحمن محمود435596 11إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىهيا عبدالعزيز احمد468038 12إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىاالء حمد عايد482394 13إعدادية2العرينر

ونسة محسن علي449234
ي62338نينوىأننى 14إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىرندة رائد عبدهللا525443 15إعدادية2العرينر

ي62338نينوىأننىضح عبد محمد538449 16إعدادية2العرينر

ى242693 ي62338نينوىأننىلمياء احمد حسير 17بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىأننىاحتفال ثامر احمد257403 18بكالوريوس2العرينر

ي62338نينوىأننىمزدلفة غالب محمدسعيد468043 19دبلوم2العرينر

1دكتوراه2الحدباء62339نينوىذكرهاشم عبدالرزاق صالح417799

2ماجستير2الحدباء62339نينوىذكرعمر عبدالكريم شعبان200031

3بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمحمود علي محمود417766

4بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرصالح زكي يحنر517977

5بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعمر محمد عزيز538317

6بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكروعد يونس محمود200010

ى494809 7بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمحمد حسن شاهير

8بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرماهر نادر سليمان446142

9بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمروان عبدالكريم محمود446159

10بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرخالد محمد صالح يحنر517920



11بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعمر عباس محمد417721

12بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرلقمان وعدهللا محمد200053

13بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعبدالعزيز احمد عزيز495240

14بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرفارس احمد محمد538316

15بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرغالب وليد حامد417825

16بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعمر محمد شاكر200040

17بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعبدالستار احمد عزيز529763

18دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرسيف سعدالدين يونس200046

ى551475 19دبلوم2الحدباء62339نينوىذكربسام فتحي شاهير

20دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمحمد سالم يحنر417750

21دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمؤيد حسام الدين محمد417710

22دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرريان نافع غزال417697

ي483133
23دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرعلي عبدالواحد عبدالغنى

24دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرنوار محمد مطشر492950

25دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرعبدهللا سفيان طلب483128

26دبلوم2الحدباء62339نينوىذكراحمد حسامالدين محمد483116

27دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمحمد عبدالمحسن عواد529617

28إعدادية2الحدباء62339نينوىذكررعد محمود حامد537922

1بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكررامي مشعل حازم417438

2بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكركاظم حاجم سلطان199950

ي417599
3بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعمار زهير عبدالغنى

4بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعمر محمد شيت538306

5بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعلي احمد محمدعلي417259

6بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمحمد موفق سعيد525804

7بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمحمد احمد محمدعلي199992

ى417390 8بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكريوسف احمد امير

ى199941 9بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمرتضى هالل حسير

10بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعمر احمد جرجيس446155

11بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرصهيب ادريس احمد538313

 علي212999
ى 12بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمويد ياسير

13بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكريونس مجيد عبدهللا529646

14بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكررضوان عبدهللا حامد417425

ى417220 15بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمعاذ هالل حسير

16بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرريان شامل عبدالرزاق200004

17بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعلي سالم عاضي200030

18بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمحمود صالح محمود200033

19بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعبدهللا عامر حازم540912

20بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعثمان محمد طه199965

21بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمؤمن منهل محمد نوري529678

22بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرخضى طالب خضى200009

23بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرزيد عدنان يحنر212976

24بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعمر شهاب خضير200011

25بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرليث مصدق عبد529817

26بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرسيف محمد حامد417376

27بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكراحمد ماهر عزيز273910

ى417624 28بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكراحمد هالل حسير

29بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرعمر حازم عمر517932

30دبلوم2الحدباء62339نينوىذكراحمد محمد قاصد ناظم200049

31دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرسعيد موفق سعيد430401

32دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرزيد قيس سعدالدين213034



33دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرسيف احمد فتاح417610

34دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرعماد نزار محمد علي548918

35دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمصطفى محمود سعيد498274

36دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرسعد قيس هاشم495448

37دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرايمن طارق احمد495017

38دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرصايل احمد حامد213052

39دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمحمد هاشم محمد212989

40دبلوم2الحدباء62339نينوىذكردحام مبشر دحام504015

41دبلوم2الحدباء62339نينوىذكراحمد عبدالكريم احمد212972

42دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرزيد عبدالكريم فتحي199951

43دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرعلي حازم علي535649

44دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرعبدهللا موفق سعيد525806

45دبلوم2الحدباء62339نينوىذكراثير هيثم عبدالقادر483158

46دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمحمد طارق حميد541098

ي كعود200013
47دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرعمر عبدالغنى

48دبلوم2الحدباء62339نينوىذكركرم بشار حمودي548969

49دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمحمد ماهر ابراهيم537963

ى عبدهللا483147 50دبلوم2الحدباء62339نينوىذكراحمد معير

51دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمحمد سالم عبدهللا417674

52إعدادية2الحدباء62339نينوىذكراحمد عبد قدوري518029

ى عبدهللا483110 53إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعبدهللا معير

54إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمحمد عبدالخالق فاضل199942

55إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرحسن زكي يحنر518228

56إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمحمود حازم محمود417646

57إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرحمزة سفيان طلب483104

58إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعبدالرحمن فارس سعدهللا524275

59إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمهيمن منهل محمدنوري212996

ي482491
60إعدادية2الحدباء62339نينوىذكربشار زهير عبدالغنى

61إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمصطفى اكرم نافع200027

62إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعمر مزاحم فاضل483151

63إعدادية2الحدباء62339نينوىذكراحمد رضوان سعيد560896

64إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمؤيد الزم غانم213044

65إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعبدهللا داؤد سالم417656

66إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمهند عمادالدين سعدون483107

67إعدادية2الحدباء62339نينوىذكروليد معن وليد524666

68إعدادية2الحدباء62339نينوىذكريوسف محمد طه540122

69إعدادية2الحدباء62339نينوىذكراحمد عادل اسماعيل529775

70إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرحذيفة نشوان يونس518265

71إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرخالد جمال جاسم499153

72إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرسيف ثامر حسن529790

73إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعبيدة سالم عاضي200052

74إعدادية2الحدباء62339نينوىذكروسام عبدالستار قاسم200057

ي417682
 زهير عبدالغنى

75إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمصطفى

76إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرانس منذر علي483145

77إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمحمد محمود شهاب483120

78إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرليث احمد حامد494364

 احمد محمدعلي417272
79إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمصطفى

80إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرجاسم علي عماش529832

81إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرزياد جمال جاسم483162

82إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعلي نورالدين نديم483161



83إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمحمود رويد عبدالرزاق538314

84إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمصطفى احمد خطاب200006

85إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعمر قبس مقداد518422

86إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرابنيان زيدان عبدالهادي446152

87إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعلي عبد جاسم483150

88إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعبدالقادر ماهر عبد199952

89إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرسيف احمد محمدعلي446150

90إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرهيثم عبدالسالم عبدالجبار483139

91إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرمحمد سالم محمد498272

92إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرحارث احمد طه417168

ى213055 93إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعمر محمد ياسير

94إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرعمر احمد محمدعلي538307

95إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرسالم فتحي سالم538318

96بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمحمد ثامر عزيز483123

97بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرمحمدصالح حاجم سلطان200001

ى560882 98بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرليث جير امير

99بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكرسفيان طلب فتحي494514

100بكالوريوس2الحدباء62339نينوىذكربسمان غانم احمد504014

101دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرنورالدين نديم محمود199985

102دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرماهر سلمان داود417585

103دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرعدي حاجم سلطان213050

104دبلوم2الحدباء62339نينوىذكربشار يونس عويد199982

105دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرمحسن عبدالجبار يوسف554797

106دبلوم2الحدباء62339نينوىذكرناثر سليمان داود529741

107إعدادية2الحدباء62339نينوىذكرنشوان زهير الياس543246

1ماجستير2الحدباء62339نينوىأننىوجدان عمر محمود417733

يمامة سالم زكي483518
2بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننى

3بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىباسمة سالم محمد483515

ى540812 اسماء علي ياسير
4بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننى

5بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىسارة سالم حسن526585

6بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىاخالص عبدهللا محمد540710

ى محمد514145 7دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىسعاد ياسير

8دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىكلثوم سالم محمد199988

9دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىيشى يونس نجم199991

10دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىغزوان فيصل عزيز483136

ي483126
11دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىضح زهير عبدالغنى

1بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىقمر عبدالسالم احمد525711

2بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىرفل نوفل حازم538309

ي213017
3بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىرشا زهير عبدالغنى

4بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىمروة جعفر صبحي417571

5بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىاية وعد ذنون490964

6بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىشهد مصدق عبد213022

7بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىايمان محمد ذنون518471

8بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىرؤى احمد محمد518435

9بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىميادة اياد محمد499170

ي213054
10بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىنور عبدالواحد عبدالغنى

11بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىدنيا غياث عمر548893

12بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىمروى عامر محمود417483

13بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىايمان احمد محمد526232

14دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىوسام عمادالدين سعدون483124



15دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىنجالء لؤي قاسم213046

ى503773 16دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىخديجة عزالدين امير

17دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىهند هاشم احمد538308

18دبلوم2الحدباء62339نينوىأننىعبير زياد فتاح504069

19إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىهديل هيثم عبدالقادر529708

20إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىزينب عقيل دحام213010

21إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىايالف احمد غانم446163

22إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىدالل صالح محمود213028

23إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىسارة فرحان يونس483144

ي483152
24إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىغفران عبدالواحد عبدالغنى

25إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىدالل رياض هاشم483154

26إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىنور احمد غانم446147

27إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىتبارك عقيل دحام529729

28إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىريم رائد غانم417550

29إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىاية محمد ثامر483143

ابتسام عادل زكي238292
30إعدادية2الحدباء62339نينوىأننى

31بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىهناء احمد حامد417526

32بكالوريوس2الحدباء62339نينوىأننىاالء محمد رفعت540308

33إعدادية2الحدباء62339نينوىأننىاسماء طارق حسن213041

1ماجستير2الرفاعي62340نينوىذكرحمدون مشهلة قاسم478892

ى خلف251125 2ماجستير2الرفاعي62340نينوىذكربرهان حسير

3ماجستير2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد علي حميد250751

4ماجستير2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد وعد محمد250720

5ماجستير2الرفاعي62340نينوىذكرطه محمد ايوب479236

6دبلوم عالي2الرفاعي62340نينوىذكراكرم محمد عبدهللا479179

7دبلوم عالي2الرفاعي62340نينوىذكرفواز حسن علي546608

8دبلوم عالي2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد حسن جرجيس515575

9بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرفواز حازم حامد251057

10بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمار نزال محمود466333

11بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعصام عبدالرحمن مصطفى515790

12بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرفرمان محو حنو251041

13بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمجدي محمدشيت يونس526500

14بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد احمد حسن250819

15بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرخليل ابراهيم خضير250776

 محمدعلي251054
ى 16بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي حسير

17بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسلوان احمد محمود250808

18بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرناهض نجم سهيل251063

19بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عبداالله مصطفى251082

20بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي احمد علي250826

21بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسلمان وهب زين العابدين540249

22بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي ابراهيم علي526434

يف محمدصالح251104 23بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود محمدشر

ى عبد251193 24بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي حسير

25بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد اسامة احمد250971

26بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعماد ثابت طلب251199

27بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرزيد سالم عبد251045

28بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد غالب علي538470

29بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرراكان محمد صالح251201

30بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر غانم عبدهللا251116

31بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد خضى ابنيان251139



32بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عبدالرحمن حمدي251025

33بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي اجياد احمد478995

34بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدالكريم محمد478975

35بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرغزوان زهير سعيد463327

36بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرناض معيوف شعبان478927

37بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد يحنر ذنون526472

38بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرنشوان فوزي داود478924

39بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحسان مازن عبدهللا466212

ى يونس515552 40بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراسامة تحسير

41بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرادهم عباس محمديونس250840

42بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي مازن احمد515566

43بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرياش محمد ابراهيم251198

ي محسن سليمان251093
44بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرهانى

45بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا خضير سالم250871

46بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمعتصم محمد مرعي478934

47بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد حازم خضير250859

الدين عبد جرجيس251203 48بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرخير

49بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرياش موفق يحنر515751

50بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي خلف صالح478886

51بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد محمود هادي250813

52بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد محسن توفيق251196

53بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحارث ظاهر احمد251012

54بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعثمان فؤاد شيت515673

55بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي ليث احمد478949

56بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرريان بديع سعيد478895

57بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر هيثم جاسم250661

58بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد صالح محمود251106

59بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد محمد ايوب481268

60بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد مصطفى مسيب498568

61بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبداالله ذنون158489

62بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعالءالدين خزعل محمدعلي515684

63بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عزالدين علي479268

ى515621 ى محمود ياسير 64بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرياسير

65بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمؤمن موفق يونس526488

66بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرميشة خليل احمد479124

67بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمثنى محمد احمد558447

ى عواد251177 68بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسعد حسير

69بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراكرم جودت محمدعلي479219

ف نورالدين حميد558479 70بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراشر

71بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحسام ثامر حميد250779

72بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحسن محمد علي515772

73بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد شاكر محمود251173

74بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد ثائر محمد479113

75بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسيف عبداللطيف بشير251197

ى540544 76بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد علي حسير

77بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسيف الدين احمد فاضل526460

78بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرنشوان عادل هادي251131

ى محمدطاهر251228 79بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمدطاهر ياسير

80بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد سالم يحنر466162

81بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرنجالء عبدالسالم سالم250522



82بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عبد يونس526471

83بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكربسام محمد احمد526464

84بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى دريد صالح251017

85بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عزيز جردو526478

86بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد حازم خضير250847

87دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدهللا اخليف479214

88دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكريحنر محمدسعيد عبدهللا251133

89دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالجبار احمد صالح501896

90دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكررائد رياض داود250513

91دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرصفوان علي حمادي251223

92دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد صالح محمد478862

93دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعمر احمد محمود250705

94دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عبدالقادر محمود478939

95دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرنكتل طلب فتحي515558

ف طلب صالح478942 96دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراشر

97دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرراجح عواد محمود250802

98دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرسيف طارق صالح479149

99دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراكرم حاجم ذياب250836

100دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكربهاء نزار ابراهيم515594

101دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرنوفل موس هالل250790

102دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعمار عبدالرحمن نجم479256

ى250746 103دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكررائد موفق ياسير

104دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد سعدي شيت251145

105دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد ذنون يونس479197

106دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرماهر محمد صالح478905

107دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرثامر محمد صالح251090

108دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد طه سليمان479225

109دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد راكان حمادي251189

110دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود خالد محمدظاهر479139

111دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراسماعيل جاسم خضى251200

112دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرخالد سعدي شيت479142

113دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد الياس خضير250758

114دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعزام محمدصالح عبدالجبار250784

115دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرصالح ادريس صالح479262

116دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعالء كريم عويد479190

117دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكروعد محمد محمود250765

118دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي اسماعيل جاسم250795

119دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرهيثم سعد يحنر479176

120دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرصالح رشيد احمد250697

121دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكررضوان حازم جاسم466199

122دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد مشعان نجم250910

123دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي محمد عادل526498

124دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدالهادي عبدالجبار250803

125دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد فيصل محمد251018

126دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد زياد طارق515644

127دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى ثائر محمود497911

128إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرموفق احمد عبدهللا526486

129إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمنهل عبدالوهاب عبدهللا495246

130إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرفارس يونس احمد251191

131إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرنوري صالح عزيز494501



132إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرزياد سالمة محمد251231

133إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عدنان ادريس540252

134إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرطهماس خميس علي251034

1ماجستير2الرفاعي62340نينوىذكراحمد غالب عبدالسالم466261

2دبلوم عالي2الرفاعي62340نينوىذكرميش مزعل طلفاح556042

3دبلوم عالي2الرفاعي62340نينوىذكرخالد ارسيم مدج250337

4بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرابراهيم محمد سعدهللا540813

5بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكريوسف خالد احمد249459

6بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسعد صالح محمد466311

7بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد صالح مهدي516426

ى516468 8بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر علي حسير

9بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرادريس ضياء محمد248451

10بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد مؤيد محمود466180

11بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعالء رجا علي546680

12بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكروسام عبد عبوش250678

13بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد رياض مهدي466318

14بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرغيث فالح سالم250505

15بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكربكر رياض عزيز481260

16بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمهند محمدزكي احمد492275

17بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكروليد عبدهللا نايف479643

18بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدالستار عبدهللا249495

19بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عمار جميل250539

20بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عبدالكريم محمد516255

21بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا احمد محمود466163

ى250592 22بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالعزيز طه حسير

23بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود وليد خضى250186

 سمير مصطفى251262
24بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى

25بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكروليد صديق محمدمصطفى526489

26بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكررائد احمد عبدهللا250452

27بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرلواء غانم رشيد548647

28بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسعد هزاع اسماعيل249480

29بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد اكرم امجد247942

30بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرنواف هاشم محمد481262

31بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرزياد طارق حميد250328

32بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن عبدالقهار عارف248212

33بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرقيس يحنر محمد493164

ى479502 34بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد موفق امير

35بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود محمد محمود515500

36بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد ناض ذنون250105

37بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر عباس خضى251448

38بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرنوار ثائر محمود466259

39بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكربسام عصام عبدالرحمن249456

40بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراسامة زياد جياد479667

41بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر محسن احمد251266

42بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد حميد خليفة251218

43بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمثنى احمد فتحي249947

44بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد علي محمود481299

45بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عبدالكريم صالح250131

46بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرايمن هاشم احمد515999

47بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمجاهد محمد مرعي478953



48بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرليث محمد غانم251454

49بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر محمد محمود515511

50بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرصالح جميل حبو250919

51بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحامد اسماعيل حامد250419

52بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا فائز فتاح250322

53بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرنصير خليل علي466150

54بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرنوار خليل احمد526490

55بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراسماعيل احمد مسلط516144

56بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحسن سعيد خلف250454

57بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراركان محمد سعيد526501

58بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد فيصل يونس251248

59بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرقضي شامل محمود251246

60بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد جاسم احمد251244

61بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمهند وليد ابراهيم538081

62بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمصعب طارق عبدالكريم526499

63بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرايمن صديق محمدمصطفى251458

64بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد حازم عزيز466145

65بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي ازهر جرجيس214086

66بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد الياس جاسم248402

67بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمثنى احمد عبدهللا249812

68بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد ذنون يونس479663

69بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا مازن عبدهللا251451

70بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسيف عبدهللا عني 250462

71بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحميد صديق حميد526502

72بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد غانم حامد556041

73بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرايمن نوري جاسم538066

74بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد محمود صالح249712

75بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرليث محمود علي478900

76بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعالء محسن عباس524999

77بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدهللا نايف250621

78بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكررضوان نوري محمد250042

79بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدهللا علي250127

80بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرزيد ذنون يونس249906

81بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر معاذ جميل248077

ى قاسم251206 82بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعالءالدين ياسير

ى يونس515908 83بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمهند تحسير

84بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرزكريا محمد خلف251214

85بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرثابت عبدالعزيز حمادي516072

86بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا احمد قاسم250205

87بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر وعدهللا احمد251447

ى عواد478773 وق حسير 88بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرشر

الدين عبد526477 89بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمؤمن خير

90بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرشهاب احمد جاسم250433

91بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرهوام احمد خضى250564

92بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراثير محمد سعدهللا249883

ى محمد526473 93بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي حسير

ى يحنر249686 94بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرربيع ياسير

ى محمود محمد479691 95بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمعي 

96بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعدنان قيس زيدان479487

97بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرصفوك حازم زكر250735



ى عبوش516353 98بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعامر محمدامير

ى عبوش478814 99بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرماهر محمدامير

ف صالحالدين حسن516503 100بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراشر

101بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر عبدهللا فتحي250276

102بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرريان احمد نجيب250601

103بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد اكرم هادي516432

104بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبيدة احمد محمود250225

105بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرايمن عبدالقادر غائب479697

106بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد نجم الدين محمدعلي250059

 اسمير247386
107بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عني 

108بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحاتم ابراهيم علي251457

109بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي بشار احمد250005

110بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرربيع محمود عبد538083

111بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالقادر عبداالله احمد249866

112بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد خالد محمد251210

113بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالكريم يونس حسن250373

ى249861 114بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحارث عماد حسير

115بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكررائد هذال جوير525708

116بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحاتم عبدالكريم علي250221

117بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكروسام سالم فاضل249774

118بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد رعد خضى479468

ى خضير عطية250178 119بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرياسير

120بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكريوسف مزعل طلفاح479515

121بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسيف محمد خزعل516456

122بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرديار محمد يونس466292

123بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى عالء يونس492932

124بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد محمد عبدهللا251265

125بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمهند زياد طارق250089

126بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد احمد فتحي466168

127بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحسن احمد عبدالقادر516493

128بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن ثائر محمود250430

129بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد حازم قاسم250644

130بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد سالم عبد250566

131بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرفالح خضى بالل516231

132بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد محمد عباس251250

133بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد سعيد عبدالكريم526467

134بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرحمزة علي زيدان249996

135بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرسيف عبدالسالم يونس494349

136بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكركرم علي احمد526485

137بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرصفاء سلطان محمد250933

ى251232 ى موفق امير 138بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرامير

139بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى اياد حازم250425

140بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عالوي محمد466250

141بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرزكريا مرعي حسن466328

ي492229 142بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرزكريا سعدهللا صير

143بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرغانم فوزان غانم251463

ى250449 144بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعمر صالح حسير

145بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرطارق زياد عزيز526507

146بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى ميش حامد479612

ي حسن251461
147بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا هانى



148بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا طالل عبدالقادر466221

149بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد علي هادي516364

150بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي خالد اسعد249384

151بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرعلي موفق يحنر538057

152بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمهند احمد فتحي481297

153بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرزيد محمدعلي فاضل250152

 علي251456
ى 154بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرذاكرهللا حسير

155دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرحسام لؤي طاهر479659

156دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرامير مظفر محمد251287

ى494283 157دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرفراس علي حسير

158دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي يونس احمد448763

159دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمهند نزار يحنر251227

160دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عصام علي250193

161دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد ابراهيم عادل249956

162دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى ازهر جرجيس214071

163دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراوس عبدالحكيم ذنون249900

164دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن رمضان ابراهيم250589

165دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرضياء يوسف حميد479653

166دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي ثامر شلو492279

167دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعمر زياد ثابت515778

168دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد غانم سلطان250598

ي466244
169دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد احمد عبدالغنى

170دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرسفيان مزاحم طه479637

171دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرذنون يونس ذنون250381

172دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد سعيد عبدهللا251470

173دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد فواز محمدعلي250343

174دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرسلطان داعي خضى538063

175دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالقادر عمر احمد250443

176دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرريان بشار علي479673

177دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد زهير سعيد463339

178دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد جاسم احمد466225

يف249989 179دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراركان محمد شر

180دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد سمير سعيد250199

181دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرصهيب شاكر محمود251258

182دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عبدالرزاق يونس556044

183دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود نزال محمود466230

184دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد وليد خضى466240

185دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالحكيم احمد صالح251276

186دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكريوسف زكريا سعيد515519

187دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرهشام عبدالخالق محمود250556

ي سعيد538056
188دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عبدالغنى

189دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرطه علي محمد536117

190دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكروليد رعد ذنون249917

191دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا فتاح عبدالرزاق250546

192دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعلي محمد محمود525844

193دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرنجم صفوان حكمت247262

194دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرشهم ماهر حميد479628

195دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود اكرم عبدالحميد250134

196دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكررامي علي زيدان248082

197دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعمر احمد حسن250507



198دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد يونس حسن466323

199دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرنوار طالل ذنون526506

200دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد ممتاز اسماعيل534202

201دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن فائز الزم466334

202دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود نزار محمود247969

203دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكربسام اياد ثامر250588

204دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود اياد جياد249462

205دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعمر اسماعيل جاسم251297

206دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرسيف الدين خالد احمد250411

207دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد طارق مدهللا515820

208دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا نشوان غانم250495

209دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرنجيب احمد نجيب250638

ى250035 210دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرريان عماد حسير

211دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعمر سمير مصطفى251434

212دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرزيد فواز محمدعلي250145

213دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرياش سعد كاظم250710

يف شاكر478930 214دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد شر

215دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراكرم جاسم محمد526482

216دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكريحنر فيصل يونس250182

217دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعمر محمد خزعل516416

218دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرقضي هشام حازم250222

219دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكروسام هاشم غانم516446

220دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدالحميد احمد250504

221دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد يونس احمد247470

ى466182 222دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرياش عمار حسير

223دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرامير فارس شكر525705

224دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد نشوان ادريس250394

225دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد اسماعيل ابراهيم479679

226دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد وعدهللا نايف526496

227دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عبدالسالم مدهللا538067

228دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرانمار ياش طه479452

229إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعامر رشيد احمد250694

230إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد صفوان صديق249837

231إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحسن نبيل معيوف250000

232إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرسفيان سلطان محمد538071

ى غسان سالم492916 233إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرامير

234إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر اياد سعيد250512

235إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمؤمن عباس فاضل479497

236إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى هيثم حسن250469

237إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحمزة محمد سعدهللا540610

238إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرياش محمد علي اصغر556047

ي250392
ي احمد عبدالغنى

239إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالغنى

240إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالعزيز عبدهللا ظاهر526468

241إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرقاسم كريم يونس516477

242إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا حميد عواد249486

243إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن توفيق ذنون479619

ى516171 244إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحكمت احمد حسير

245إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرامير سلطان حسن250491

246إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد نزار عبدالفتاح251270

247إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرراكان محمد حمود250447



248إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد زهير حميد249720

249إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد احمد خضى515933

250إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرغيث عزالدين ابراهيم250212

251إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد مشعان نجم546707

ى250466 252إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرفيصل سليم حسير

253إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر شوكت عبدالرزاق466254

254إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرفهد نشوان محمد538078

255إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرطه غسان سالم493038

256إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحسن طارق محمود538080

يف شاكر546602 257إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر شر

258إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعثمان اسماعيل جاسم466219

259إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي بشار علي479525

ى محمد466262 260إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي حسير

261إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرايمن هيثم سعدون479604

262إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد جدعان يونس540761

263إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالمؤمن هيثم سالم515540

264إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا فارس عبدالرزاق466257

265إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرفالح علي خلف526470

266إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر محمد يونس251272

267إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعثمان رياض عزيز250347

268إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد باسم عزيز479623

269إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرطاهر علي طلب250404

270إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد حازم زيدان546690

ى بالوي عبدهللا538070 271إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحسير

272إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمثنى سمير سعيد466228

273إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود حازم عزيز251455

274إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمهند فارس سلطان446070

275إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراوس كنعان محمد538077

276إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمهند رسالن حسن250607

ى251256 277إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرسعود طه حسير

278إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر جاسم محمد479470

279إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرزكريا توفيق خلف481276

280إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكريوسف شامل عزيز526487

281إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكررديف حمد كوان250142

282إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعدنان مصطفى اسماعيل248117

ى محمد249765 283إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد ياسير

284إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد محمد احمد481283

285إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرفيصل حمد كوان250161

286إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرامير بشير يونس538065

287إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالوهاب نواف خليل250560

288إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عماد يونس479632

289إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد شاكر محمود250473

290إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحسن رمضان عبو546604

291إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد رافد عبدالستار516411

292إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمهند مخلف خلف538074

293إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد بشار محمود479647

294إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد محمود محمد466165

295إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرفهد نشوان ادريس546688

296إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود عامر عواد478945

297إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي صالح محمد466196



يف540248 298إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالعظيم احمد محمد شر

ى احمد حسن537224 299إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحسير

300إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرشامل جاسم ابراهيم247949

ى250900 301إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرسهام علي حسير

302إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم515465

303إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى فيصل حامد249825

304إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود ميش حامد481266

305إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكريوسف ضياء محمد466200

 محمدعلي515476
306إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحارث مثنى

يف شاكر538059 307إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكركرم شر

308إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد زياد طليع249933

309إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرهيثم احمد صالح526462

يف شاكر546601 310إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود شر

311إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد احمد صالح249951

312إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرسيف مهند علي250079

313إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر نجم محمود250629

314إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرابراهيم قضي صالح251240

315إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرامير نوري صالح538064

316إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد صالح خليل466222

ار538072 317إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد ميش ضى

318إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى حميد عواد479562

319إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد فوزان غانم546684

320إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد غازي سعيد479480

321إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرضبيان ياش طه250294

322إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكربالل ثائر محمود546667

ي عامر خليف250459
323إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرهانى

324إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا احمد موفق479413

325إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعماد عبدالخالق نايف249745

326إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي مشعل عبدالمنعم526505

327إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرايمن ماهر عبدالهادي481295

328إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالوهاب وليد عبد249832

329إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي محمد محمود466321

330إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا سيف الدين عبدهللا466308

331إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد الياس محمد250530

332إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرموفق محمد عمر481301

333إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرفهد حازم عزيز251453

334إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود عبدالعزيز حمادي516150

335إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد حازم جاسم546695

336إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكركرم موفق يحنر538058

337إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن فارس احمد247349

338إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عبدالسالم صالحالدين538075

339إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر زياد طارق250440

340إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرصالح محمدسعيد صالح249431

341إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي ريان سالم247707

342إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرصفوك خالد حسن541079

343إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعطاهللا محمد احمد479457

344إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد خالد يحنر515871

345إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرجاسم احمد جاسم546677

346إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرهيثم محمد مطشر546672

347إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى خالد محمدطاهر249875



 محمدعلي251261
ى 348إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرليث حسير

349إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرطلب ليث طلب546704

350إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعثمان محمد جمعة546599

يف249912 يف محمد شر 351إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرشر

ى احمد526483 352إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر حسير

353إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد فائز جياد250480

354إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد هيثم سعدون479585

355إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمدين احمد وحيد249452

356إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراسامة محمد محمود538076

357إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكريونس محمود جاسم526492

ى248164 ى مرتضى حسير 358إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحسير

359إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرسالم محمد علي247457

360إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحسيب محمد علي اصغر556049

غام جاسم هاشم479228 361إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرضى

362إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد رشيد احمد250580

363إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر عبدالسالم مدهللا466315

364إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا شامل عبدالمنعم546693

365إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر بسام غانم546674

366إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر سمير سعدهللا499958

367إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى عبدالكريم محمد546605

368إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن عامر خضى526466

369إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكريونس داؤد سليمان538073

370إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن خلف عطية250597

371إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعجيل امجد محمد526463

372إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالرحمن فائز فتاح481300

373إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرابراهيم محمد حميد546676

374إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرحكم حسان محمد479570

375إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكركرم قيدار محمود466331

376إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدالسالم يونس466146

377إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمؤيد خالد محمد546686

ي479576
378إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى عزام هانى

ى خلف466232 379إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرابراهيم حسير

380إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمنذر صالح خليل249924

ى479296 381إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمؤمن محمد ياسير

382إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا اياد الياس540743

383إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرطه محسن احمد251468

384إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد خالد حازم546681

385إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد محمود صالح249980

386إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عدنان عمر481270

387إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد عبدالرحيم منديل251320

388إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكريوسف اكرم محمد249502

389إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عمر علي492072

390إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرامير عماد عبداالله479420

391إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود لؤي طاهر249397

392إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكريونس مقداد يونس251281

393إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد صالح محمد466177

394إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمدطاهر وليد جرجيس546662

395إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد حسن شطي546664

ي548654 396إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد احمد درنر

397إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد وليد حلزم249907



398إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد طالل ذنون481281

399إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمروان داود سليمان250115

400إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدالملك خليل ابراهيم466153

401إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمود عبدهللا حسن516225

402إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبدهللا شامل عزيز526480

403إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي رياض عزيز251452

404إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد غازي عزيز250707

405إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكررضوان مروان محمد شيت251462

406إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعبيدة زيدان سعدون538054

407إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي مازن عبدهللا466326

408إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعالء اسماعيل ابراهيم249878

409إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد مطلك عبدهللا516160

410إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد علي ادريس526461

411إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكراحمد حازم عزيز251459

412إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعمر محمد علي546825

413إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرزيد مؤيد محمود478818

ى احمد526484 414إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعامر حسير

ي481302
415إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعلي عزام هانى

416إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرفهد محمد عبدهللا251252

417إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعدنان غانم علي466174

418إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعيىس حامد محمد481293

419إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمصطفى خالد حسن494203

420إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمدطيب معن ابراهيم249673

421إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد طارق محمود538079

422ماجستير2الرفاعي62340نينوىذكررافت رجب فتحي556052

423دبلوم عالي2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد ادريس مراد479591

424بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكررائد سليمان داود250551

425بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرفراس محمد محمود494686

426بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرنعمان محمد عبدهللا526494

427بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد حازم احمد251466

428بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمجيد يونس طعمة548650

429بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرثامر حامد يونس526469

430بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرخالد عواد صالح247885

431بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرفتح هللا نجم عبدهللا250683

432بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد يونس احمد251303

ى سعيد443186 433بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدالمعير

434دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرعمار جميل عزيز250518

435دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرغسان سالم ابراهيم492942

436دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمعن عزيز علي466327

437دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرياش محمد احمد251450

438دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرحارث نزال محمود466317

439دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرمحمد عبدالسالم محسن546691

440دبلوم2الرفاعي62340نينوىذكرخلدون احمد حسن515529

441إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرسالم محمود احمد250579

442إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكررضوان ذنون يونس478796

443إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرعايد عبدالرحيم منديل516439

444إعدادية2الرفاعي62340نينوىذكرخلف حسن محمد548648

1ماجستير2الرفاعي62340نينوىأننىايمان سالم محمد247211

2بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىميادة محمد خلف479095

3بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىسحر حميد مجيد249570



ان247834 4بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىشيماء عبدهللا غي 

5بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىافراح سليمان عبد500041

6بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىرجاء حميد اسماعيل249641

7بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىرقية سالم محمد249546

8بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىتماضى محمود سلطان251205

ى جاسم محمد557574 9بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىحنير

10بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىنور عواد صالح249536

11بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىعروبة محمود سلطان247853

12بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىوئام خالد نجيب250745

الدين سعيد249565 13بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىعفراء خير

14بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىرنى ضياء محمدصالح495251

15بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىشيماء عزيز محمدشيت479313

16بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىيشى ادريس صالح479300

17بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىصبا مخلف خلف479110

18بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىغفران طلعت عبدالرزاق526479

19بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىمريم حكيم مال هللا526508

20بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىعبير سعدهللا محمد479117

21بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىنور رافع قاسم526495

ى526493 22بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىدالل محمود حسير

ى عواد249529 23بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىنور حسير

ايمان عبدالرحمن علي479321
24دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننى

حنان محمدعلي حبيب249613
25دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننى

ي صباح525845 26دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىاخالص حضير

27دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىاحكام حازم فاضل526491

سحر سالم زكي249551
28دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننى

29دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىواجدة احمد فتحي250723

30دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىرؤى بسام منير250764

31دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىهيفاء عبدالنافع محمدسعيد479290

32دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىساجدة احمد فتحي250753

ى492287 33دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىاطياف شيت حسير

34دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىنجالء محسن توفيق249556

35دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىزينة فتحي عادل479331

36دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىرغد فائز فتاح249631

37دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىزينة طارق محمود526443

38إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىهدى مصطفى اسماعيل250725

1ماجستير2الرفاعي62340نينوىأننىريم صالح الدين حسن546976

ى466269 2دبلوم عالي2الرفاعي62340نينوىأننىسارة صالح حسير

3بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىمروى حازم محمد495133

4بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىوسن ميش محمد250484

ى466301 رنر موفق امير
5بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننى

6بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىرزان بديع سعيد479393

7بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىامنة خالد محمد250988

ى احمد479017 8بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىنعم حسير

9بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىاية جدعان يونس540762

10بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىاسماء عبد عبوش466297

مروى علي محمود466271
11بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننى

12بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىوسام محمد غانم540188

ي سعيد250934
13بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىمروة هانى

ى جاسم محمدسعيد250770 14بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىياسمير

15بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىمروة مؤيد عبدالمجيد515492



16بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىختام احمد فتحي250891

ايمان محمد مرعي479397
17بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننى

18بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىرانيا فاضل يونس492263

19بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىاسيل فارس عباس466299

20بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىدعاء مزهر فاضل250914

21بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىوجيهة اكرم ذنون250818

22بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىامل حسن محمديونس526504

23بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىرؤى رافد داؤد548649

24بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىدولت عصام عبدالرحمن250929

25بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىهبة غانم محمود466264

26بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىامنة صالح محمد466279

27بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىطيبة ممتاز اسماعيل479207

28بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىامنة محمد جرجيس492066

29بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىنجوان حسان محمدصالح479351

30دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىاحالم محمد عبو526475

31دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىانصاف احمد فتحي466285

32دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىرجاء محمود فتحي250923

33دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىرواء عبدالرحمن عبدالعزيز479400

34دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىميش عبدالعزيز خضى494190

35دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىايمان يونس عبدهللا250878

ى479008 36دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىرندة موفق امير

37دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىهاجر اسماعيل يحنر548651

38دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىسارة عبدهللا صالح250998

39إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىسحر محمد عبو526474

40إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىوسام صالح فرج247329

41إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىنور سعد جارهللا481274

42إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىغفران احمد غانم250901

43إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىرقية منير يحنر250874

44إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىزهراء عبدالعزيز حسن466290

45إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىديانا محمد احمد540647

46إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىهيام حواس عبيد481287

 علي494451
ى 47إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىاية حسير

48إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىزبيدة احمد غانم250954

49إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىزهراء راكان غانم538068

50إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىهاجر فارس محمد466302

51إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىافراح عبدهللا مطلك466288

52إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىزينب غالب علي250945

غفران عبد علي494685
53إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننى

رويدة عبد علي493649
54إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننى

ى479088 55إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىزينب عبدالحافظ محمدامير

56إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىانفال ثامر شلو492283

57إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىراية ذاكر يوسف250906

58إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىرسل رعد محمود546668

59إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىهدى محمد عبو526476

دعاء محمد علي اصغر538069
60إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننى

ى اكرم479336 61إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىرسل تحسير

62إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىهالة سيف الدين عبدهللا250895

اية مهند علي250897
63إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننى

جلنار مهند علي251007
64إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننى

65إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىفردوس غالب علي250942



نور رعد علي466294
66إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننى

67إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىلبنى صالح الدين حسن250883

68إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىايمان كفاح جارهللا250913

مريم علي حسن250921
69إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننى

70إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىراية خالد يوسف251209

71إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىامنة صابر عبدهللا250831

نادية فاضل علي515482
72ماجستير2الرفاعي62340نينوىأننى

73بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىشيماء محمد كديىمي495249

74بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىهبه عبدالنافع عزيز466303

75بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىوسن صالح قاسم479388

76بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىلقاء طه جاسم479169

77بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىرواء هاشم يونس250940

78بكالوريوس2الرفاعي62340نينوىأننىاسماء غانم داؤد250738

79دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىلمياء محمد واصل عبدهللا250287

80دبلوم2الرفاعي62340نينوىأننىخالدة عطا سعيد250876

81إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىنجالء فتحي خضى498982

82إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىميادة عبدالهادي محمد466266

83إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىرغد حكمت نايف250845

84إعدادية2الرفاعي62340نينوىأننىزهراء قاسم داود466277

1دكتوراه2موصل الجديدة62341نينوىذكرمهند ظاهر جميل524775

2ماجستير2موصل الجديدة62341نينوىذكررضوان صباح محمد461134

3بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمار عبدالكريم حامد496374

4بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكربسام صالح عطية491218

ى مصطفى561788 5بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد حسير

6بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعبدالجواد خليل ابراهيم266297

ى صالح461022 7بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرصالح ياسير

8بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكردحام علي رشيد556314

9بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمار صباح محمد461162

10بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرزياد يونس عبدالرحمن494052

11بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرفارس فواز حسن547033

12بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد زهير رشاد491216

ى310365 13بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرخالد احمد حسير

14بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد محمود احمد518847

15بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرفراس محمد احمد266310

16بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرحمزة نواف حماد519845

17بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرايمن منير عبد518837

18بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي نواف حماد494365

19بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمار ياش حامد537882

20بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعبدالرحمن لؤي اسماعيل526522

21بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرغسان وعدهللا محمد518874

22بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرادريس محمود محمد465473

23بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم310354

24بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر ميش يحنر465476

ى فالح حسن266313 25بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرشاهير

26بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعماد عبدالكريم مصطفى496590

27بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرحارث فواز حازم526524

28بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي طارق حمدون540384

29بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحسن ممتاز علي496586

30دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرابراهيم عبدالجبار خليل465456

31دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرضياء احمد عبدهللا310357



ي سلطان545503 32دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرشعيب خير

33دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرطالل احمد حميد461095

ى465249 34دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرمهند احمد حسير

ف عبدالعظيم محمد465480 35دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكراشر

36دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكريعرب مهدي عثمان465471

37دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد سبهان صالح496584

38دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرعبدالرحمن خضى فتحي405875

39دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرابراهيم محمدعلي عبدالرزاق547050

ى266293 ى ادريس امير 40دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرامير

41دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد فواز حسن465478

42دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرحازم فواز حازم526523

43دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكريونس شهاب احمد526528

44إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرشامل يونس نايف310368

45إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمراد رعد يعقوب540385

1ماجستير2موصل الجديدة62341نينوىذكرحسام عبدالكريم عبدهللا310319

2دبلوم عالي2موصل الجديدة62341نينوىذكريونس طالل يونس526264

3بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرخالد جمال سالم465256

4بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرزكريا عبدالكريم عبدهللا547056

5بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر حسن علي518827

هللا مال هللا محمد494483 6بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرخير

7بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي احمد مطر494486

8بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد عبدالرزاق فتحي465496

9بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد يوسف حميد518863

10بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراحسان علي احسان310349

11بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراياد حاتم محمود465538

12بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر احمد خليل310325

13بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرصهيب عبدالحميد سعيد266099

14بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمدين منجد عبدالرزاق310272

15بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرقضي يونس محمد461676

16بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرحسام احمد عبود465484

17بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرياش محمد حسن266184

ي محمد266286
 
18بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرحسن عبد الباق

19بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرفيصل طائع جمال266242

20بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد محمد عبدالقادر266057

21بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر عبدهللا فتحي461620

22بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرلقمان عدنان يونس266139

23بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد رعد عبد518843

24بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر ناظم سالم266193

25بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرصبحي احمد خليل266188

26بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد احمد عبود461685

27بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرقيدار احمد رشيد556312

28بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرحمد فتحي جمعة266202

29بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد عبدالعظيم محمد465548

30بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرحسن عبدهللا شكر465519

31بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرسيف شعبان ابالل526518

32بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد عبدالستار حامد491660

33بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد الياس خضى266207

34بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرماهر عطاهللا محمد494463

35بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرفتحي محسن فتحي465215

ى561784 36بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكروسام احمد حسير



37بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرزيد راكان سالم556030

38بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر محمدصبحي نايف310301

39بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد جاسم محمد494480

40بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر عبدالكريم مصطفى497040

41بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرحاتم عبدالكريم محمد310329

42بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمود فتحي جمعة266196

43بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرياش جمال عبدالكريم465493

44بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرياش ميش يحنر310353

ف خالد خليل310293 45بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراشر

46بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد غانم حميد465551

47بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرخضير جاسم محمد310332

48دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكراسامة عادل رشيد545474

49دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمار ياش عيدان465522

50دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد رعد عبد266226

51دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرثامر عطاهللا محمد494468

52دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرسالم محمود عبدالكريم518840

53دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي محمد عزيز465265

54دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي خضى فتحي461587

55دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد يونس مطرود491671

56دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي دهام احمد465247

ف خالد صالح461603 57دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكراشر

58دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر يونس دحام465313

59دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي عبدالصمد عبداللطيف494981

60دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرمهند خالد فتحي461176

61دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرفيصل صباح عزيز465233

يف مروان غانم491632 62دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرشر

63دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرقيس محمود علي310257

64دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد دريد عبدالستار556309

65دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرممدوح مدحت ممدوح526529

66إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراوس طالل حميد465284

67إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكريحنر جاسم محمد465257

68إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد احمد حامد547034

69إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد فائز محمد310344

70إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرسيف علي جاسم310336

71إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرسعود عبدالعزيز نايف547048

72إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد موفق محمد465502

73إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرفواز احسان علي465541

74إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد محمدرافع ادريس518814

75إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد وعد محمود465238

76إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد شامل ذنون461665

77إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعبدهللا بشير ظاهر547036

ى بدران نوري266077 78إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرشاهير

79إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمدعلي ماهر ياش518878

80إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي راجح مشعل547038

81إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكررضوان عدنان احمد448233

82إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعطاف محمد علي540561

83إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكريحنر ميش يحنر310261

84إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرريان احمد عبدالقادر266220

85إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمصطفى بنيان عيداوي520762

86إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي خضى صالح465254



87إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمار ياش عبدالكريم465527

88إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرممتاز فواز ممتاز494294

89إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد عبد محمد540585

90إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد عبد احمد310305

91إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد عماد علي540286

92إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعبدالرحمن اسماعيل احمد465242

93إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعبدهللا طالل طه448237

94إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد سعد شحاذة547058

95إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكررعد محسن حسن266240

96إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر ماهر جارهللا266104

97إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراسالم طه عبدهللا548817

98إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد بشير ظاهر547054

99إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمؤيد مال هللا محمد556301

100إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد عبد احمد465270

101إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكريوسف علي يونس465259

102إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد رافع هاشم465263

ى561780 103إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرهشام احمد حسير

104إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرغانم مروان غانم494293

105إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرحسن احمد حسن543329

106إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد طلب محمود540191

107إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرسيف الدين سبهان عبدالجبار465287

108إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمصطفى احمد محمود465230

109إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرسيف احمد عبود465487

110إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر عبد احمد465237

111إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد بشير ظاهر547052

ي465558
 
112إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمصطفى رضوان عبدالباق

113إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد عدنان محمد465241

114إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرجمال عبد الناض احمد310275

115إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعامر جبار يونس448235

116إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد465545

117إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد صالح خضى545497

118إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمصطفى ثامر محمدسعيد266191

119إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمقداد احمد اسماعيل495007

ى561782 120إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرحسام احمد حسير

121إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمصطفى ثائر عبدالوهاب526525

122إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد محمدفاتح محمدسعيد540560

123إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمار ثابت يونس465534

124إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمداالجدح وعدهللا محمد465252

125إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرحسام نواف عبد539889

126إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعبيدة عبدالحميد سعيد310309

127إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد نواف عبد465244

ي465555
 
128إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر رضوان عبدالباق

129إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرحذيفة صبحي محمد526527

130إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد عادل محمد465290

131إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي ضياء فضيل540120

132إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد عبد صالح547061

ى465240 133إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي احمد حسير

134إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد سيفالدين محمود547059

135إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمحمد حسن ذنون310347

136إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرفهد عبدالجليل معروف465490



137إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعبيدة عمار محمد266212

138إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرسعد صبحي يونس465267

139إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرمصطفى احمد حامد547037

140إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرحيدر عيدان عيىس310340

141إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعمر محمود ذنون540467

142إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرابراهيم وليد طاهر461593

143إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكررشاد زهير رشاد266152

144بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرثامر محمد ناض310316

145بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكراحمد عبد خلف266216

146بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلوان يونس سليمان465500

147دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىذكرابراهيم ذنون محمد266149

148إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرعلي نايف يحنر310314

149إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىذكرنبيل قاسم خالد545480

سحر علي خلو460990
1ماجستير2موصل الجديدة62341نينوىأننى

ى497030 2بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىالهام محمد حسير

3بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىبيداء عطاهللا سعيد526526

4بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىشى ادريس خليل496558

5بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىمروة ادريس رشيد266319

6دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىانوار فواز جبار461009

7دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىرحمة احمد عثمان496604

8إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىفاطمة خضى صالح493222

ة سالم حامد537095 9إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىامير

1ماجستير2موصل الجديدة62341نينوىأننىغفران عبدالكريم فرج465303

2ماجستير2موصل الجديدة62341نينوىأننىصفاء صباح محمد461703

مها محمد علي465281
3بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننى

4بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىاية محمدصبحي نايف465307

5بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىمروة محمد عبدالقادر266050

6بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىنور حسن ذنون265908

7بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىهيام يونس محمد547040

8بكالوريوس2موصل الجديدة62341نينوىأننىفرح محمدصبحي نايف465298

9دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىسحر حسن عبدهللا465578

10دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىسارة عبدالكريم خلف540817

11دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىضح حسن عبد هللا537884

12دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىنجالء حسن ذنون265917

رنر عيد عجاج265924
13دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننى

14دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىشهلة شاهر محمدصالح265879

15دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىاالء ماهر محمد465292

 محمد علي494292
ى 16دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىرنير

17دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىهاله عيدان اخضير265941

18إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىريم طالل طه265931

19إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىصبا يحنر عثمان448216

20إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىغفران عبدالحكيم حسن465572

21إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىحنان صباح عزيز547065

22إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىاخالص طالل احمد465564

23إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىغفران حسن عبدهللا547043

24إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىهدى شعبان ابالل526520

25إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىرجاء طالل احمد465560

26إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىعلية طالل محمود494417

27إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىصفا يحنر عثمان448227

28إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىنشين اسماعيل سلطان266038



29إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىسحر صباح عزيز547063

30إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىشهد دريد عبد465279

31إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىرحمه صباح عزيز547066

32إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىنورا فارس دحام310289

33إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىمها حسن عبد هللا547046

34دبلوم2موصل الجديدة62341نينوىأننىمنى سالم محمود310268

ى صالح احمد526521 35إعدادية2موصل الجديدة62341نينوىأننىبشر

1ماجستير2الجزائر72342نينوىذكريونس ذنون يونس542723

2بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرصالح حسن خضى542708

 علي350883
ى 3بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرفوزي حسير

4بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمعن احمد محمد495429

ى جعفر351302 5بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكربسام حسير

6بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمهدي صالح علي351004

7بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمصطفى يوسف محمد541172

8بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرعمار جالل احمد350930

ى352319 ي حسير 9بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرسامي خير

10بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرزياد طارق فياض398706

11بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكربشار ادريس عزيز351070

12بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرعمر عصام عبدهللا542722

ى541171 13بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد علي حسير

14بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرسليمان عيىس جرجيس542717

15بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرارجان محمدسليم محمد541177

16بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكراحمد محمد علي556318

17بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمهند انيس عبدالقادر351168

18بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمهند فهد شهاب351359

19بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرباسم محمدشيت عبدالكريم351029

20دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرسعد عبدالجبار محمد541179

يف محمد541170 21دبلوم2الجزائر72342نينوىذكربالل محمدشر

22دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرارشد رفعت عبدالكريم542719

23دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرابراهيم محمد علي350799

24دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرعامر احمد طه352015

25دبلوم2الجزائر72342نينوىذكربسام عزالدين ابراهيم351124

26دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرشامل حكمت احمد538446

27دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرمحمد ازهر انور541173

28دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرشاكر رفعت عبدالكريم542721

ى ابراهيم حميد350846 29دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرحسير

30دبلوم2الجزائر72342نينوىذكريوسف غانم عبد398732

31دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرشاكر عزالدين ابراهيم526077

ي495324 32إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمحمد احمد ححر

33إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمحمد عطية حسو526081

1ماجستير2الجزائر72342نينوىذكراحمد جمعة طه316367

2بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمهند شاكر محمود316481

3بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرايمن شهاب احمد316325

4بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرازاد مهدي صالح351842

5بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد ابراهيم خليل542731

6بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرنوفل رياض عبدالقادر399097

7بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرحذيفة احمد صالح348994

8بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرفارس شهاب احمد541159

يف541160 يف بالل محمد شر 9بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد شر

ي محمود احمد541166
10بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرفيضى



يف399023 ى شر 11بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرايوب ياسير

12بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكريونس علي طاهر495328

13بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكراحمد مرعي حسن316544

14بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرعبدالرحمن يونس اسماعيل541148

15بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد ابراهيم عباس541163

16بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرفالح حسن حميد541161

17بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرعمر غازي عبدالهادي541156

18بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمود قاسم احمد316528

19بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكريونس وسام عبدالرزاق503932

20بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد غازي عبدالهادي398955

21بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرقحطان يونس عطية495336

22بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد عزالدين ابراهيم316494

23بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرخليل ابراهيم سلطان316259

24بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكراياد عبدهللا احمد348629

25بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرانر نوفل ابراهيم348960

26بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرايمن صالح يعقوب541158

27بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد عارف مصطفى542726

28بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرعلي يونس عطية351717

29بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرفاضل عباس حسن316335

يف541165 ى شر يف ياسير 30بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرشر

31بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرسعد احمد محمود504037

32بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد احسان سلمان541157

33بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرقاسم حسن يونس316387

34دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم نذير351764

35دبلوم2الجزائر72342نينوىذكريونس ابراهيم سلطان316434

36دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرخطاب عمر علي316293

37دبلوم2الجزائر72342نينوىذكركرم يونس عباس316454

ي علي316359
38دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرعماد عونى

ى541153 39دبلوم2الجزائر72342نينوىذكراحمد قاسم حسير

ى جعفر316302 وان حسير 40دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرسير

41دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرامجد ازهر انور316184

42دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرسعد عبد احمد526080

43دبلوم2الجزائر72342نينوىذكريحنر سعد اسماعيل494149

ي526161
44دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرغازي فيصل عبدالغنى

ى عبدهللا حازم540928 45دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرحسير

46دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرمحمد اسماعيل كمال399082

47دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرعمر محمد احمد316445

48دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرمحمود وليد مجيد542715

ى جعفر316413 49دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرمحمد حسير

50دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرزهير سلطان عبدهللا539867

51دبلوم2الجزائر72342نينوىذكراحمد صالح يعقوب316342

52إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراحمد دحام سالم540957

ى ابراهيم خليل541150 53إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرياسير

54إعدادية2الجزائر72342نينوىذكروسام عزيز موس316248

55إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرطاهر ماجد عبدالقادر540921

 علي540953
ى 56إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرحسان حسير

57إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعبدهللا عامر محمود540960

58إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمصطفى حسن طليع542733

59إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمهند علي طليع542737

60إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراحمد حسن حميد541154



61إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرفارس بشار عبد531230

62إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعالء جاسم محمد531232

63إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرابراهيم خلف طه539538

64إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعبدالعزيز فضيل خضى349987

65إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعبدالحميد احمد صالح349698

66إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعبدالرحمن فضيل خضى349911

67إعدادية2الجزائر72342نينوىذكروعد عبدالرحمن مال هللا536994

68إعدادية2الجزائر72342نينوىذكريونس شاكر رفعت526079

69إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرطاهر محمد نامق531221

70إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرنورالدين يونس لطيف541167

ى عبداللطيف فاضل491778 71إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرحسير

ي علي539284
72إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرصادق عونى

73إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعلي عامر احمد482245

74إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعلي جاسم محمد531220

75إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرسيف محمد يونس482241

76إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمحمد بسمان علي541149

77إعدادية2الجزائر72342نينوىذكروليد خالد مصطفى540885

78إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراحمد رمزي عرب351903

79إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرسيف محمود احمد541359

80إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعلي حسن علي531240

81إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراحمد مصطفى يوسف399075

82إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمحمد طلعت رفعت538487

83إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرسفيان ماجد عبدالقادر349603

84إعدادية2الجزائر72342نينوىذكركريم صدام زينل399092

85إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرحمزة قضي حازم493123

86إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراحمد عمر علي541337

87إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرغزوان محمد قاسم351572

88إعدادية2الجزائر72342نينوىذكريونس فوزي ذنون531225

89إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرحسن سعدهللا احمد316175

90إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعمر فتاح عبدهللا482251

ف محمد ابراهيم531237 91إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراشر

92إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمحمد ناصح عبدالقادر494909

93إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعبدالرحمن نواف ابراهيم531226

94إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراحمد ماجد عبدالقادر541152

ى عبدالحميد فتحي349744 95إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرحسير

96إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمحمد محمدسليم محمد541146

97إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرابراهيم عبدالستار فتحي348682

98إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراحمد نشوان هاشم316554

99إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعامر سعدون محمد541145

100إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعدنان محمد مصطفى349541

ى عصام عباس531228 101إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرحسير

102إعدادية2الجزائر72342نينوىذكراحمد خالد سعيد350364

103إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرياش عماد جارهللا540970

104إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرزكريا محمدشيت عبدالكريم348742

105إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرحمزة عبدالحميد فتحي542711

106إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعمر محمد جاسم531217

107إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعبدهللا عدنان سلطان526163

يف541151 108إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرخالد بالل محمدشر

109إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرجارهللا عماد جارهللا350313

110إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرايوب عبدالقادر صابر531251



111إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمحمود عمر يونس531229

112إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعبدالقادر محمدشيت عبدالكريم539594

113إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرمحمود فضيل خضى350076

ي جرجيس316148
 
114إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرريان صدق

115إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرحسن توفيق احمد541147

116بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرمحمد عمر خضى398848

117بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكراحمد عمر خضى351686

 علي541162
ى 118بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرقاسم حسير

119بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكريحنر محمد ابراهيم503979

ى399050 120بكالوريوس2الجزائر72342نينوىذكرسعد طه ياسير

121دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرنوفل فيصل محمد502146

122دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرمحمود محمد ابراهيم526075

123دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرنقيب محمدباقر مصطفى541178

ى جعفر350410 124دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرصدام حسير

125دبلوم2الجزائر72342نينوىذكرمحمد حسن عبدهللا316350

126إعدادية2الجزائر72342نينوىذكررضوان محمود ابراهيم541164

127إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرجمال حسن يونس316468

ى542728 128إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرعزام زينل امير

129إعدادية2الجزائر72342نينوىذكريونس هاشم عبدالكريم526082

130إعدادية2الجزائر72342نينوىذكرسعيد محمد علي316202

1ماجستير2الجزائر72342نينوىأننىمروة رمضان هالل399045

2بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىبدرية حمد حسن495330

3بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىانتصار سالم محمد541176

4بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىزينة غانم محمد398719

5دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىساهره وعدهللا نايف350559

6دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىاميمة محمد خليل350704

7دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىعبير محمد مصطفى541175

8دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىسحر سعد احمد541174

وز سعيد يوسف399034 9إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىفير

10إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىميادة محمد عبدالرحمن351962

1ماجستير2الجزائر72342نينوىأننىنور محمد جاسم316129

2بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىالهام جمال خورشيد495203

3بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىعائشة مهند عثمان482226

4بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىرقية عارف مصطفى526158

5بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىرغده ازاد حسن316069

6بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىرباب جمعة طه541142

ميادة علي طليع526073
7بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننى

8بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىضح الياس خضى316059

9بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىمريم سعد احمد556452

10بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىمروة عبدالجبار الياس482235

11بكالوريوس2الجزائر72342نينوىأننىاآلء يونس اسماعيل541169

12دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىمروى حسن احمد495135

13دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىايالف عبدالرحمن احمد351450

14دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىفاطمة الياس خضى316046

15دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىاشاء عبدالجبار الياس482228

16دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىايناس يونس اسماعيل541143

17إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىعبير جمال دحام531259

عبير عمر علي541338
18إعدادية2الجزائر72342نينوىأننى

19إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىدعاء عبدالرحمن احمد352063

20إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىميادة ثامر عبدالغفور542709



21إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىغفران مهند عثمان541140

ى482203 22إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىزهراء حسن حسير

23إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىغفران خالد حسن540835

24إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىبراء جمعة طه541141

25إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىرحمة محمد باقر فاضل495333

26إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىازهار محمد ابراهيم541168

27إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىنور طالل احمد541339

28إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىمنتىه حامد ابراهيم542707

29إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىلمياء فاضل محمد540360

30إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىمريم عبدالجبار الياس531257

31إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىانفال محمد جاسم531255

32إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىحنان محمد ابراهيم541144

33إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىاشاء قضي صباح316055

34إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىايمان يونس اسماعيل541335

35إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىوصال فيصل فائق398825

36إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىزينب سعد زكي539865

37دبلوم2الجزائر72342نينوىأننىعامرة وعدهللا عبدهللا561737

ى عبدهللا316106 38إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىشيماء ياسير

ى542718 39إعدادية2الجزائر72342نينوىأننىجنان حسن ياسير

هللا461370 1دكتوراه2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرشوكت صباح خير

2ماجستير2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد خليل محمود526089

ى251285 3ماجستير2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعالءالدين عبدالرحمن حسير

4ماجستير2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرشمد عبدالرحمن محمد531459

ى526170 5بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرنشوان علي حسير

ى251278 6بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعوف عبدالرحمن حسير

7بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد عثمان حمد251264

ى يوسف461398 8بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمود امير

9بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد عبدالكريم محمد309883

10بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد وليد حمد309832

11بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكركرم محمد يونس251289

ى251268 12بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد ايوب حسير

ى251301 13بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسيف نزار حسير

14بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد سعد علي526165

15بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد ابراهيم بالل526177

16بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرهشام علي جميل526178

ى251274 ى ايوب حسير 17بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرحسير

18بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعباس غانم عباس251291

19بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرايهاب شكر محمود309876

20بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعبيدة عبدالعالي صالح251282

ى549319 21بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرزياد سالم ياسير

22بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعلي سعدهللا خطاب526182

23بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرياش فاضل عباس461385

24دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرغانم عباس سلطان251295

25دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعالء عبدالرزاق محمد309879

26دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعالء جماد محمد251312

27دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمهند عبدالكريم صابر309834

28دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرانس عبدالمالك مصطفى461421

29دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرضياء احمد عبودي309871

30إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعامر عبدالستار جميل526181

31إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسينان ايوب رشيد461409



32إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعلي رياض غانم531455

1بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرخليل ابراهيم خليل495259

2بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسامي سالم محسن251088

3بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرصالح نعمان صالح461284

4بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد بسام عزيز525985

5بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرياش سعدون هاشم461510

6بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمود عبدالستار جاسم251083

7بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمر رافع محمد309768

8بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرماهر عمار حازم309757

9بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمصعب نجاح سالم251047

10بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد سعدي عمر251105

11بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمهند لؤي محمد309805

ي309813
12بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرزكريا عماد هانى

13بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرايمن بشار رشيد461544

14بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرزيد زهير هادي251101

15بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسيف سعد علي525983

16بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرحمدون امجد حمدون251122

17بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرفالح حسن محمود461165

وان عرب محمود309783 18بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرنيجير

19بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد نزار بدرالدين461494

ي محمد461175
20بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمر عبدالغنى

21بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسيف الدين ضياء نجم251179

22بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرزيد اسامة محمد صالح251073

ى309808 23بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرطارق زياد حسير

24بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد مزاحم عبدالرحمن461325

25بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمنذر نعمان سعدهللا461151

ي ابراهيم461070
 
26بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرابراهيم شوق

ي309775
ى شامل هانى 27بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمعي 

28بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرهاشم جاسم محمد309794

29بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرحمدي عبدالسالم احمد461107

30بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد خالد خليل251046

31بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراياد كمال عدنان525954

32بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرريان مؤيد جواد461295

ي علي483999 33بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعبدهللا خير

34دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعلي محمود احمد467471

35دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمر نجاح سالم309770

36دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرهشام محمد هادي309778

37دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرطارق وعدهللا جاسم251079

38دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرحمزة اسعد احمد461157

39دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمر ناظم شهاب525980

40دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرطارق كمال ابراهيم526390

41دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرشاكر احمد شاكر251185

ي251052
42دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد فلح حسانى

43دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعصام باسم محمد461183

44دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد ابراهيم علي461437

ى309787 45دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد خالد حسير

46دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرليث وليد عزيز309749

47دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد نزار بدرالدين531463

ف ذنون يونس525062 48دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراشر

49دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد نجاح سالم309772



ى251204 50دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعبدالعزيز نزار حسير

51دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرانمار جاسم محمد493074

52دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد شكر محمود525975

53دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراكد علي منذر251064

54دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرايمن سالم محمد461389

55دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعبدالرحمن طالل وعدهللا251095

56دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمر ليث غانم309785

57دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرايهاب كمال عدنان525962

58دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد ليث غانم309784

59دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرضياء نوفل محمد525982

60دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسيف عمادالدين جميل309752

ى محمود461392 61إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرناظم حسير

62إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعلي اكرم عبدالهادي251175

63إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمر ضياء صالح309815

64إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعلي رافع محمد309791

65إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرايهاب محمد حسن484008

66إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعبدهللا خالد احمد531461

67إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد عامر حامد531466

68إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمصطفى بشار ايوب461361

69إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمران رمزي حبيب538432

70إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد مضى شاكر461401

71إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرزيد عبدالرحمن هاشم526104

72إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكروليد خالد احمد461150

73إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرزياد ثامر مصطفى461368

74إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد قاسم محمد483993

75إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمصطفى محمد نهاد484011

76إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسيف محمد حسام251112

77إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعبدالعزيز فارس حامد420691

78إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد مزاحم دحام461382

79إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراسماعيل سعدي عطيه481866

80إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرابراهيم نبيل ابراهيم549333

ي309802
81إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمصطفى عماد هانى

ف خليل سعيد525968 82إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراشر

83إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرياش عمار حامد561539

84إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد باسم احمد309829

85إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرقضي عبدالرزاق رمضان461523

86إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد عبدالرحمن هاشم542750

87إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمهند رعد عبدالكريم484014

88إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمهند سالم محسن251086

89إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعبدالقادر محمد عبدالقادر461091

 علي صالح525978
90إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمصطفى

91إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعلي احمد محمد542749

92إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرفيصل غازي حامد531467

93إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرنوار طه خليل494950

94إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرحسن ثابت حسن484015

95إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكربالل محمد غانم468364

96إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسيف علي الياس309798

97إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرغزوان مؤيد جواد531462

98إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعبدالغفور احمد شحاذة483991

99إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكريحنر سعد حياوي309826



100إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمود اسماعيل محمد484006

101إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعلي رعد محمدعلي461161

102إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكربشار عبدالكريم محمد251137

103إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرازهر زهير قاسم251097

ى500353 104إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكروعد غانم حسير

105إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرحسان مروان زهير483996

ى461169 106إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكريوسف طه ياسير

ى طه251053 107إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرنوفل تحسير

108إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكريوسف ضياء نجم484013

109إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكركرم بشار محمود481868

110إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرابراهيم زياد خلف542744

111إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرلؤي كمال عدنان525964

112إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرزيد جاسم محمد251068

113إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد ناظم مرعي494105

ى ثابت حسن484003 114إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرحسير

ى251091 115إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرصفاء غفور ياسير

116إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرنور ضياء صالح309823

117إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكركرم احمد عبدهللا484016

118إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمار محمدطاهر قدو251070

ى530833  علي حسير
119إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمصطفى

120إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكراحمد ثابت حسن484001

ى قادر251161 121إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرحذيفة حسير

122دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرصهيب يوسف قاسم251075

123إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرمحمد نهاد بدرالدين309801

124إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرفالح دحام جرجيس309764

125إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرسعدهللا محمد قاسم561535

126إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىذكرعمر محسن اسماعيل493991

1بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىورقاء مصطفى محيالدين461535

2بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىلمياء محمود عزاوي461486

3بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىفيدان صالح الدين قاسم461454

4بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىهدى جاسم محمد461467

5بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىشيماء سعدهللا خطاب461550

6بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىميادة غانم عبدالجليل461562

7بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىنازك يونس احمد309841

8بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىاسيل محي الدين اسماعيل481859

9بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىاسماء زهير ذنون251255

10بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىرشا عصام معيوف525523

11بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىميسم خليل محمود461517

12بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىشهالء اديب محمود309837

13دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىخالدة احمد حسن525518

14دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىنور نزار سالم549329

15دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىناهده حبش محمود251253

16دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىهدى احمد رجب494672

17دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىنغم بكر صديق549328

ى461503 18دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىبصائر محمود امير

ه رياض داؤد461569 19دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىسير

20دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىاشاء سعدهللا خطاب461557

21دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىكوكب مزاحم عبدهللا251259

22إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىهبة عامر عثمان481864

1ماجستير2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىرشا وليد حمد251208



2بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىشهد زهير سعدهللا526124

3بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىزهراء شاجالدين سيفالدين526123

ى251225 4بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىعلياء ماهر حسير

5بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىامنة مضى شاكر309852

6بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىصبا وليد احمد494056

ى خالد احمد461574 7بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىحنير

ي احسان علي461310
8بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىامانى

9بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىثراء رعد ناض251238

10بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىهالة عبدالستار جاسم461297

11بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىسارة داود سلمان251243

12بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىمها عبدالستار جاسم461303

13بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىسوزان غانم عباس461330

14بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىرحمة سعدهللا خطاب461305

15بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىنور جمال سعيد526667

16دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىنور عبدالواحد طه251230

17دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىرسل قضي نذير491081

18دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىرفل مثنى سعيد461363

19دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىساره محمود مجيد494751

20دبلوم2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىشيماء دريد عبدالجبار309856

21إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىزينب محمود صالح309863

22إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىيشى محمود صالح309860

23إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىورقاء طالب يونس483990

24إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىضح عصام دحام524130

25إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىانتصار سالم محمود251234

26إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىمريم محمود صالح309867

27إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىهاجر دريد عبدالجبار309850

28إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىيشى محمد مصعب احمد551037

29إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىريم ثامر مصطفى461288

30إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىانسام بشار ايوب461276

31إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىسحر حسن محمد468401

32إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىرؤى سعيد حمد494662

33إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىدنيا نزار سالم531465

34إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىرغد ثامر مصطفى461291

35إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىاية محمد غانم468387

36إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىزهراء نزار سالم481862

37إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىغفران واثق صبحي483989

38بكالوريوس2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىاشاء عبدالقادر ابراهيم309843

39إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىهدى غانم قاسم309869

40إعدادية2عدن/ التاميم 82343نينوىأننىرحمه ابراهيم ناض494031

1ماجستير2الكرامة82344نينوىذكرمحمد نظير محمود398058

2دبلوم عالي2الكرامة82344نينوىذكرمروان مرعي حسن217045

3بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا217008

4بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد حازم محمود397938

5بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد صالح احمد217105

6بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعلي ذياب نجم398186

 علي397971
7بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرهاشم خضى

8بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرفراس ياس احمد217106

ي جميل جمعه216964
9بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعبدالغنى

10بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرسالم رمضان محمد398219

11بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعبدالوهاب فخري محمد216966



ي داود217095 12بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمهند صير

13بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرنكتل حامد حسن217080

14بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرفهد سليمان احمد398121

15بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكروسام محمود محمد216998

16بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرموس صالح طه217084

 علي398231
17بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرجاسم خضى

18بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد علي جاسم496410

19بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحسان حامد علي556386

20بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرسعود محمد صالح217034

21بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرسهيل محمود عبدهللا398225

22بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمشعان محمود سلطان217061

ى398206 23بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد علي حسير

24بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعمار ثامر جاسم398066

ى398047 25بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرطه محمد ياسير

26بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد مصطفى احمد524308

27بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرشهاب احمد مرعي560363

28بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمد احمد دوي    ح217063

29بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرشعالن احمد مرعي543691

30بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكروليد خالد احمد531172

 علي397902
ى  حسير

31بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمصطفى

32بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمروان انور جوهر525226

33بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمنير محمد اسماعيل398105

34بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمود عبدالواحد محمد397930

35بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرقضي محمد عبدهللا397923

36بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد علي عبدهللا397963

37بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكررمضان علي رمضان217043

38بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمثنى فرمان هادي398110

39بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمود عبدهللا محمد465905

40بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعالء ثامر محمد465934

ى217092 41دبلوم2الكرامة82344نينوىذكراحمد محمد حسير

42دبلوم2الكرامة82344نينوىذكراحمد مخلف سلطان494862

43دبلوم2الكرامة82344نينوىذكراحمد محمد عبدهللا398091

44دبلوم2الكرامة82344نينوىذكراسماعيل محمد احمد217025

45دبلوم2الكرامة82344نينوىذكركفاح غثيث محمود397956

46دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرفيصل خليل ابراهيم217016

47دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرداود احمد حسو217071

48دبلوم2الكرامة82344نينوىذكروسام احمد علي524301

49دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرعطية خالد دعاج217339

50دبلوم2الكرامة82344نينوىذكررافع سليمان احمد398174

51دبلوم2الكرامة82344نينوىذكراحمد محمد حامد216880

52دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرلؤي خليل ابراهيم531159

53دبلوم2الكرامة82344نينوىذكراحمد محمد عيىس216984

54إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد ابراهيم مصطفى216976

ى خضير483699 55إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرغفران حسير

56إعدادية2الكرامة82344نينوىذكربشار سالم سلطان483700

57إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرفرحان احمد محمود397950

58إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد احمد بلو465907

59إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرسعد محمد عيىس465904

60إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمروان محمود محمد465915

1بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمود جمعة يونس217129



2بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمقداد احمد فتحي217265

3بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراسماعيل محمود سوادي217188

ى239596 4بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعلي عبدالغفور امير

5بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعبد الرحمن مصطفى عبدالرحمان465985

6بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعبدالكريم فتحي صالح217273

7بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد غازي سالم217173

8بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرايمن خلف جاسم397991

9بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرسعد عبدهللا علي217162

10بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعبدالرزاق فتحي صالح217329

11بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد طه خلف465855

12بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراسحاق يعقوب محمد556369

13بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد عواد عبدهللا494941

14بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعثمان ادريس علي446161

ى531154 15بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد عبدالرزاق حسير

16بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرحاتم علي سعود531164

17بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمعن محمد اسماعيل217146

18بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد محمد عسكر217114

19بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمد سالم سلطان465974

20بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمد رمضان خلف217116

21بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرشاكر سالم سلطان217327

22بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمود عارف شاحود526393

ى494518 23بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرسماح عبدالغفور امير

24بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعبدهللا احمد عطيه546774

ي فارس عبدهللا217183
25بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرهانى

26بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكروعد صالح فتحي397977

27بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمهند خالد حسن217322

28بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرهيثم احمد خلف541088

29بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمازن محمد اسماعيل217300

30بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد غانم عبدالهادي217238

31بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرسفر محمد مرعي397653

32بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد راكان صالح397688

33بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمهند عبد ذياب423281

34بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد محمود محمد483701

35بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكراحمد مسعود جعباز501053

36بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمد عطية شبلي217282

37بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرمحمد طه خلف397878

38بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرنشوان صالح الدين درويش398015

39بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعالء بسام عزيز531160

40بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعمر يونس محمد524332

41بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرعمر احمد محمد540405

42دبلوم2الكرامة82344نينوىذكريونس ميش احمد531180

43دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرثامر مصطفى عبدالرحمان217152

44دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرنوار احمد حازم217290

45دبلوم2الكرامة82344نينوىذكراحمد محمد عبدهللا531158

46دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرسهيل لطيف يونس483694

ي217192
ى طه تف  47دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرتحسير

48دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرخالد مرعي حسن217157

 علي525105
ى 49دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرطلعت حسير

50دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرعبدالستار عواد سلطان423549

51دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرمحمد محمود سوادي217163



52دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرمحمد حازم محمود546800

53دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرمحمد حسن محمدمصطفى398025

54دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرعمر ثامر جاسم217310

55دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرسيف سعد احمد494348

ى531181 56دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرعمر نذير حسير

57دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرعبدهللا عبدالوهاب رمضان493923

58دبلوم2الكرامة82344نينوىذكروائل وعد عبيد217257

59إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرحاتم راكان نجرس540463

60إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرسالم محمد ابراهيم465874

61إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي غالب محمدسعيد397889

62إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد راكان نجرس483695

63إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرحارث محمود شبيب397622

64إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعبدالعزيز ناض ابراهيم465949

65إعدادية2الكرامة82344نينوىذكررياض احمد محمد546785

66إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمثنى خضى محمد465969

67إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعبدالسالم احمد عبدالرزاق541093

68إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرخالد عزيز محمد465958

69إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرهيثم يوسف ابراهيم531067

70إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد نزار غانم397677

71إعدادية2الكرامة82344نينوىذكررفاعي سعدهللا فتحاهلل465936

72إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعبدالرحمن شيبان حسن483697

73إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمديونس هاشم محمديونس423586

74إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرسيف حبيب يونس531057

75إعدادية2الكرامة82344نينوىذكريونس طالل عبدالكريم465966

76إعدادية2الكرامة82344نينوىذكررائد حسام يونس465848

77إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمود احمد فرحان541092

78إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعمار ياش بهاءالدين483718

79إعدادية2الكرامة82344نينوىذكراحمد محمد حسن465847

80إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرطارق سلطان جاسم483713

81إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرانمار احمد حازم465875

82إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد خضى محمد524320

83إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمود عبدالكريم محمود465865

ى عبدالجبار محمود524343 84إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرحسير

85إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي مهدي صالح494835

86إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرجاسم محمد عبدالليل546801

87إعدادية2الكرامة82344نينوىذكركرم حميد فتحي546792

88إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعادل احمد محمد540419

89إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرابراهيم عطيه خلف465876

90إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرهاشم محمد خلف465965

91إعدادية2الكرامة82344نينوىذكروليد خالد محمد465952

92إعدادية2الكرامة82344نينوىذكراياد علي محمد546787

93إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي عبدهللا علي465859

ى ابراهيم483717 94إعدادية2الكرامة82344نينوىذكراحمد ياسير

95إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي رعد ابراهيم465947

96إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرياش خالد فرحان465866

97إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرزياد طارق عبدهللا465954

98إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرحارث صالح فتحي465857

99إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد وعدهللا عبدالرزاق546776

100إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرنجم عبدهللا غانم465962

101إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمصطفى حلىمي محمدسليم546781



102إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد قاسم محمد465881

103إعدادية2الكرامة82344نينوىذكربشار خليل حسن465951

104إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعمر طه خلف465942

105إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرهيثم يوسف محمد465871

ى465850 106إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمثنى محمد حسير

107إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرادهم ميش الياس540230

108إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرسالم ذياب طلب546778

109إعدادية2الكرامة82344نينوىذكربرزان عارف عبد526409

110إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد خضى اياس483706

111إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرابراهيم عواد عبدهللا483708

112إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرسعد احمد محمد465849

113إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرحاتم عبدالكريم سعيد465879

114إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد نجم الدين عباس531052

ى546773 115إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرياش محمود حسير

116إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمود علي سليمان483698

117إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرربيع رمضان محمد423359

118إعدادية2الكرامة82344نينوىذكراحمد جاسم محمد465956

119إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعثمان وعد فرحان483705

120إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي محمد حميد546804

121إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرجاسم رياض جاسم465927

122إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي عيىس ابراهيم483715

ى مهدي531058 123إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعبدهللا حسير

ى465867 124إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي نذير حسير

125إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمود صالح مطلك465922

126إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعمر عبدالغفور محمد494863

127إعدادية2الكرامة82344نينوىذكريوسف جاسم محمد465858

128إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعماد عبدهللا سلطان465977

129إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرابوبكر اسعد سعيد465852

130إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمروان عبدهللا سلطان465982

 محمد مرعي483709
ى 131إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرحسير

132إعدادية2الكرامة82344نينوىذكراحمد خميس احمد465953

133إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي ميش علي546770

134إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرحاجم راكان نجرس483696

135إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرخليل فيصل خليل217246

136إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرايمن عطاهللا احمد465939

137إعدادية2الكرامة82344نينوىذكروليد محمود محمد465983

138إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعبدالوهاب عبدهللا حامد526406

ى عثمان217301 139إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرباهر امير

140إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد عباس محمد531070

141إعدادية2الكرامة82344نينوىذكراحمد اسعد ابراهيم465873

142إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمد فرحان محمود524335

143إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمصطفى راكان صالح540418

144إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرخالد عبدهللا محمود217221

145إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرحارث عبيد خلف483714

146إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرسامي حسان احمد465878

147إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعلي فالح صالح531064

148إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمروان موفق خضى546779

ى531169 149إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرفرهاد وليد ياسير

150إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرريان عبدهللا سلطان465979

151إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرلؤي محمد عبدهللا465961



152إعدادية2الكرامة82344نينوىذكريحنر عباس نايف465931

153إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرسيف علي ذياب483693

ى465870 154إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرمحمود فتحي حسير

ى531167 155إعدادية2الكرامة82344نينوىذكراوميد وليد ياسير

156إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرعبدهللا ياش بهاءالدين397698

157إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرسعيد ابراهيم مصطفى465854

158بكالوريوس2الكرامة82344نينوىذكرصدام رمضان بهنان217266

ى سفر صالح217139 159دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرامير

ى عبدالرحمن217306 160دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرطه ياسير

161دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرساجد يونس ذياب217244

162دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرحاتم بزي    ع رستم531163

163دبلوم2الكرامة82344نينوىذكرلؤي حازم عبدالجبار398002

164إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرفارس سليمان علي483711

165إعدادية2الكرامة82344نينوىذكرراكان عبدهللا محمد465869

166إعدادية2الكرامة82344نينوىذكربالل احمد بلو483720

وسن علي سعود551022
1ماجستير2الكرامة82344نينوىأننى

سمر علي جمعة398032
2بكالوريوس2الكرامة82344نينوىأننى

3بكالوريوس2الكرامة82344نينوىأننىوعد فاضل سعيد540407

ى مصطفى398038 4دبلوم2الكرامة82344نينوىأننىوهبية حسير

ى احمد465885 5دبلوم2الكرامة82344نينوىأننىسندس ياسير

ى ابراهيم398043 6دبلوم2الكرامة82344نينوىأننىماريه ياسير

مناهل حمادي مرعي494832
7إعدادية2الكرامة82344نينوىأننى

8إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىهبه فتحي حمود524297

9إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىرحمة احمد محمد531042

1ماجستير2الكرامة82344نينوىأننىاالء جاسم محمد491092

2بكالوريوس2الكرامة82344نينوىأننىهدى غريب غثيث423632

 عطية شبلي217325
ى 3بكالوريوس2الكرامة82344نينوىأننىحنير

4بكالوريوس2الكرامة82344نينوىأننىسها جاسم شالش308192

5بكالوريوس2الكرامة82344نينوىأننىزينة عباس علي499031

6دبلوم2الكرامة82344نينوىأننىنشين خالد فرحان546796

ى217209 7دبلوم2الكرامة82344نينوىأننىنادية محمد حسير

مرادي مرعي حسن217197
8دبلوم2الكرامة82344نينوىأننى

9إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىشهد يحنر قاسم217212

ى ضاجي531043 10إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىغفران حسير

11إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىسوسن محمود ابراهيم465889

12إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىامينه مصطفى عبدالرحمان465899

ى ضاجي531045 13إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىنور حسير

14إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىمها عماد شاكر465894

15إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىنشين محمود شحاذه483704

16إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىاسماء عبدهللا محمد465901

17إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىشيماء ثامر غائب217315

18إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىمروه عماد شاكر465897

19إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىغفران احمد محمد483703

ى483702 20إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىامنه غالب حسير

21إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىاالء مصطفى احمد531044

ي465893
22إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىهناء محمد جشنى

23إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىضح محمود عيادة494769

24إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىوهبية حازم محمود217319

25إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىبراء فيصل خليل465896

ى465882 26إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىانس عادل حسير



27إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىدالل محمدشكري محمود494886

28إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىهدى فتحي حمود524310

29إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىاسيل رياض محمود217202

30إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىرحمه زيور محمد465887

31إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىخولة فتحي هادي546798

32إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىاخالص محمود ابراهيم465891

33إعدادية2الكرامة82344نينوىأننىعائشة عبدهللا محمد465902

34بكالوريوس2الكرامة82344نينوىأننىمنى عباس حطيحط524314

ى402436 1ماجستير2الوحدة82345نينوىذكرمجاهد علي حسير

2ماجستير2الوحدة82345نينوىذكرضيغم عبد حمد402153

3ماجستير2الوحدة82345نينوىذكرعلي نوح محمود401939

4ماجستير2الوحدة82345نينوىذكراحمد سعد محمدطيب402413

5ماجستير2الوحدة82345نينوىذكرعمار احمد محمدعلي495176

6ماجستير2الوحدة82345نينوىذكرخليل عبدهللا خليل308437

7ماجستير2الوحدة82345نينوىذكرنشوان حازم محمد494289

8دبلوم عالي2الوحدة82345نينوىذكرفارس عبدالهادي مصطفى402365

9دبلوم عالي2الوحدة82345نينوىذكرعلي رعد صالحالدين508280

10بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرصالح حسن عزيز496361

11بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرجاسم محمد سلمان468529

12بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد حسن علي496736

13بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد محمد عباس551102

14بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمهاد علي محي الدين402133

15بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرصالح معروف محمود491190

16بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمشاري حماد كورز507943

17بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرياش هادي جسام508011

18بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد محمود يونس507880

19بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمود فرحان شيت308294

20بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد موفق سعيد468525

21بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد حبيب محمد401663

22بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكربدر حكمت ذنون402241

23بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي امير حسون308231

24بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي حامد احمد308400

25بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرثامر صالح محمد308418

26بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرامجد خليل ابراهيم507925

27بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد عبدهللا محمد308389

28بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي عبدالحافظ نجم507928

29بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد ابراهيم طه508224

30بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد صديق محمود308361

31بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي عمر خليل308222

32بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرفائز احمد محمد308429

 علي عبدهللا537983
33بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمثنى

34بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعادل فواز علي308448

ى308256 35بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي عبدالجبار ياسير

36بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرخالد وليد عبدالهادي503743

ف محمود مصلح308263 37بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراشر

38بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا احمد علي308415

39بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكررائد محمد غضبان540422

40بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي سعيد جاسم308240

41بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا سالم غائب540907

42بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرياش عباس عثمان308339



43بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدالملك عبدالحميد صالح308219

ى308259 44بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد ميش حسير

45بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرطارق عبدهللا حسن308425

46بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد علي حمادة308274

ى401713 47بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا علي حسير

ى401725 48بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد يونس حسير

49بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد اسماعيل عيىس400095

50بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرلؤي اكرم هادي468519

51بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد هالل مخصف507916

52بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى رعد محمد526248

53بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكريونس فوزي شاكر508018

54بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد خالد هاشم308270

55بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرسيف اكرم هادي468515

56بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدالقادر خالد نوري308395

 علي402056
ى 57بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد حسير

58بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكركرم علي يونس401881

59بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكريوسف محمد مولود508003

60بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرسيف فائق محمد سامي508622

61بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد وعد عبد308235

62بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرحسن هالل مخصف507922

63بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرزياد خالد سالم551106

64دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرهزاع مطر مراد308215

65دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد عبدهللا مقيم540300

66دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرماهر محمود محمد401642

67دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرسفيان احمد صادق308386

68دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعالء فواز علي402223

69دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعمر جميل عيان468409

70دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرنشوان هاشم يونس508107

غام محمد سلمان468521 71دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرضى

ى محمد308245 72دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعلي حسير

ى سعيد308228 73دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعمار تحسير

74دبلوم2الوحدة82345نينوىذكريوسف عناد صالح308376

ى308422 75دبلوم2الوحدة82345نينوىذكربشار محمد ياسير

ى402197 76دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعراق علي حسير

77دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعمر جياد محمد308324

78دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرفراس خالد يونس402032

79دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عبدالمنعم ذنون507912

80دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد مهيب اسماعيل308238

81دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعبدالكريم علي عبدالرحمن308413

82دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعصام عبدهللا عزيز402460

83دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرجاسم خلف خضى308253

ي يونس402080
84دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرزكريا هانى

85دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرسفيان حامد خزعل508289

86دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمود صدام رمضان507957

87دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرغازي قادر سلومي507978

ي402393 88دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمؤمن شامل صير

89دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرياش علي محمود551206

90دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرامير يحنر ابراهيم308242

91إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد فيصل وسىمي308410

ى308209 92إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرغانم عبدالرحمن حسير



93إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرياش حمدون ذنون308341

94إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرريكان جاسم محمد308198

95إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمهند علي عبدهللا495275

96إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمود باسل محمود308225

97إعدادية2الوحدة82345نينوىذكربشار حياوي حسن507987

98إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا جاسم محمد541252

99إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحكم علي يونس401863

100إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرامجد خليل محمود402333

101إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد خليل محمود402179

102إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرشعالن فضل هللا عواد507892

103إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد قادر سلومي508639

1دكتوراه2الوحدة82345نينوىذكروعد شاهر محمود308517

2ماجستير2الوحدة82345نينوىذكراحمد اياد سالم308486

3ماجستير2الوحدة82345نينوىذكرعمر خالد عبدالحميد503699

4ماجستير2الوحدة82345نينوىذكرمحمود شاهر محمود308370

5دبلوم عالي2الوحدة82345نينوىذكروليد وعد عبد308548

6دبلوم عالي2الوحدة82345نينوىذكرفوزان محمدعلي حيدر468480

7بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكربراء احمد محسن308454

8بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرراكان انيس عبدهللا308465

9بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد صائب محمد308089

10بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكريونس عبدالحافظ سحري503612

11بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعمر احمد خليل308114

12بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعمر محمد غضبان308572

13بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكربشار عبدهللا احمد399805

14بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد عبدهللا308546

15بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكريوسف جرجيس قنير468441

16بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدالكريم خليل ابراهيم308116

17بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم مرعي حسن468459

ى308375 18بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم عبدهللا حسير

19بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرزيد سالم حميد503678

20بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرسعد سالم يونس503680

21بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرياش شهاب احمد308117

22بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعزام احمد مخلف468437

23بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد عامر عبدهللا308543

24بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحسن احمد محسن308558

25بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرشاكر محمود حميد402761

26بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي مهند علي398194

27بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا مهيب اسماعيل402894

28بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد خليل محمود400780

29بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكررضوان محمدطاهر حامد308176

30بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرراكان حمد خلف308084

31بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمود فارس عبدهللا308052

32بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد حازم غانم503553

33بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرصفاء ثامر عزيز308362

ان503560 34بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا محمد كمير

35بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرنوار رعد ابراهيم308055

36بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرحميد فواز علي308164

37بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد محمد عويد308241

اس صاحب حسن308285 38بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرنير

39بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرقضي حازم هادي308042



ى400551 40بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكريونس فتحي ياسير

41بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعدنان ارميض محيميد468460

ى308467 42بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرطه محمد حسير

43بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراكرم نجمان صالح308474

44بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرايمن نوفل محمد468412

45بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراوس عمار عبدالعزيز468464

46بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد سعيد جاسم308562

47بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرهاشم عبدهللا احمد308373

48بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد محمد قمير503713

49بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرطارق زياد خلف308427

50بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم جاسم محمد400917

51بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى وسام ازهر308292

52بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرخالد وليد فتحي308547

53بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعدي عامر حمزة508627

54بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرفاضل خالد سالم308514

55بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكربشار شامل مؤيد308451

56بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي احمد جاسم308252

57بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي فواز علي308193

58بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدالخالق ليث كبالن503657

59بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد ثامر شاكر400682

60بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم غازي ابراهيم308355

61بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم308484

62بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد ثامر محمود308500

63بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدالعزيز زيد عبدالقادر308538

64بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد حمد عبدهللا308441

65بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرايهاب نبيل حازم398791

66بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكريونس طه محمد553130

67بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي عدنان يونس308137

ى308557 68بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرصالح احمد حسير

69بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرخالد عدنان فتحي308507

هللا ابراهيم308156 70بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد خير

71بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرزياد خلف احمد308532

72بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرسالم غانم عبدالرحمن468539

73بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد جاسم محمد403126

74بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد يحنر498629

75بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد جاسم محمد308549

76بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدالمحسن قيس طه551198

77بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي محمد عبدهللا496562

78بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد حنوش ابراهيم308306

79بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن احمد خليل308407

80بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد فتحي493124

81بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبداالله محمد حسن468198

82بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرشعالن محمدعلي حيدر468474

83بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراياد خلف احمد308405

84بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا وليد محمدنجيب308545

85بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكربسام محمد اخضير540417

86بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعالء فاضل حسن308540

يف503547 87بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرحسن معاذ محمدشر

88بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمؤمن جاسم محمد نجم308420

89بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرزيد نبيل حازم398846



90بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرهادي محمد قمير519065

91بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعمر عطية صالح308434

ى غانم ابراهيم308575 92بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرشاهير

93بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرفاضل عباس علو308329

94بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرناطق سامر حسام الدين308187

95بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعمر محمد مشعل403043

96بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعمر جاسم محمد503644

97بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرايهاب نوفل مجيد534746

98بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرفارس ابراهيم سليمان402809

99بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكربسام عبدهللا حسن308493

100بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرسامي احمد حسن478642

101بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكريونس معيوف عطاهللا308377

102بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمود عادل علي308439

103بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد حنوش ابراهيم308140

 همام سامي308134
104بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى

105بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرليث محمد حسن308297

106بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرثامر فتحي اسماعيل308159

107بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد جدعان علي468482

108بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرسعد داؤد سالم308065

109بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرقدامة محمدطاهر حيدر468393

110بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد عبدالمنعم يونس401141

111بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرغانم رافع غانم402653

112بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد فتحي احمد308359

113بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرفواز ضياء فتحي398239

114بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد محمود احمد551228

115بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي محمد علي494430

116بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرضبيان حازم عطية308550

117بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرلؤي وليد جاسم399525

118بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي اسماعيل صالح494117

119بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرقضي عبود خليفة308566

120بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرصالح علي صالح308080

121بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرربيعة محمد جهاد540167

122بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعمر نظير ابراهيم503710

123بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد وليد فتحي403011

124بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي محمود حميد400053

125بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد سىمي محمد308529

ى468452 126بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراركان رعد حسير

127بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد حمد عبدهللا308099

128بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرامجد عبد صالح468470

129بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي محمد علي308249

130بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعمر احمد ابراهيم308525

131بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكريونس جاسم محمد308261

132بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمروان ابراهيم خضى308167

133بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد طه403139

ف محمد مولود400535 134بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراشر

135بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرعلي ناظم محمود308368

ى503705  محمد حسير
136بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى

137بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرفالح صالح محمود308440

138بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرنبهان يحنر بادي308559

139بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد عدنان يونس308471



140بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرزيد عزالدين طه398889

141بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراسامة مشعل حميد308202

142بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرسيف احمد جاسم308512

143بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرسعود خليل ابراهيم308481

144بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرحسام محمد جاسم503570

145دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن بدر محمد398695

ى اكرم عبدهللا403076 146دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمعي 

147دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرفؤاد سالم علي308551

148دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد محمود احمد468537

ى503671 149دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعبدالملك محمد حسير

150دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعدنان يونس غازي496395

151دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عبدالمنعم محمدعلي308388

152دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد اكرم محمود494159

153دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعمر حامد محمدعلي308567

154دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرنوح محمود مصلح308436

155دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمضى محمد خزعل308029

ى احمد400886 156دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمود امير

157دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا احمد ذياب308522

158دبلوم2الوحدة82345نينوىذكررامي رعد جاسم503594

159دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد اسعد ماالهلل503552

160دبلوم2الوحدة82345نينوىذكروسام وعد طه308541

161دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد جمال صبيح308366

162دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد علي551201

163دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعمار مضى سالم498011

164دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعلي احمد هادي525669

165دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرياش نزار حسن308399

166دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعالء صبحي سعدهللا308364

167دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد حامد503555

168دبلوم2الوحدة82345نينوىذكررغد غسان عبدهللا308161

169دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراوس عبدالكريم احمد308502

170دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعمر محمد عطية503701

ف محمود خلف308103 171دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراشر

ى308401 172دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عبدالمنعم حسير

173دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمود عامر احمد308124

174دبلوم2الوحدة82345نينوىذكربسام محمد ذنون468329

هللا ابراهيم468320 175دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد خير

176دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عبدالكريم ابراهيم308447

177دبلوم2الوحدة82345نينوىذكريونس اياد كبالن468254

178دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرياش عزالدين طه308408

179دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى غسان محمد398965

180دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد غازي ادريس308423

181دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا محمد احمد308528

182دبلوم2الوحدة82345نينوىذكررياض احمد محمود308457

183دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمود خالد يونس308396

184دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد فالح الدين عطية541068

185دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرحازم احمد عبدهللا308450

186دبلوم2الوحدة82345نينوىذكربشار حسن عبدهللا400435

187دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد فارس عبدهللا402971

188دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد رافع سعيد308460

189دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرايمن عزالدين طه468449



190دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعمر داود سالم308563

191دبلوم2الوحدة82345نينوىذكروليد خالد محمد غزال308580

192دبلوم2الوحدة82345نينوىذكروليد عبدالرحمن عبدهللا308426

193دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعالء سمير ادريس399773

194دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراسعد مقداد يونس308090

195دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد عبدالخالق محمد308498

196دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمود سعيد علي308119

197دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرسيف سعد ذنون308205

198دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرزياد طارق محمود494618

199دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد مولود خضى308521

200دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد زهير خليل308267

201دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرشمد محمود احمد491856

202دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرزاق احمد عبدهللا308369

203دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد رافع غانم468433

204دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عبدالكريم ايوب308143

205دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرليث فارس عبدالوهاب308432

206دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد سليمان سلطان308301

207دبلوم2الوحدة82345نينوىذكراحمد عامر احمد308244

208دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمروان عبدالكريم محمود308062

209دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم398267

210دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرنوفل صاحب حسن402834

211إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد غازي ادريس543614

212إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرايهاب جاسم محمد540307

213إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا وليد احمد468204

214إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد خالد سالم308272

215إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد خليل عبد400843

216إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد عادل عمر498772

217إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر عبدالرحمن عبدهللا308424

218إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد رافع محمود541330

ى عبدهللا محمد543595 219إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرياسير

220إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرفراس عبدالكريم عباس468274

221إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريونس سالم عزو308535

222إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحمزة سالم عباس400986

223إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرالزم محمد عناد308127

224إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد انيس ادريس543107

225إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحاتم عبدهللا سلطان308085

226إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى عبدالكريم ايوب308109

227إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى ابراهيم شاكر503556

228إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرراكان محمد ابراهيم551099

229إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرياش علي صالح308302

ى494552  محمد تحسير
230إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى

231إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا468213

232إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى حواس حميد468269

233إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمود بشار احمد543663

234إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراسامة دريد رعد465418

235إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر جاسم محمد308108

236إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمار محمد علي308310

237إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريونس عامر احمد508637

238إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد نبيل فخري543608

239إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن ثروت هادي308511



240إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرسيف احمد علي308269

241إعدادية2الوحدة82345نينوىذكربالل فهىمي محمود398857

242إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد سالم محمد468461

243إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرادريس غازي مصطفى308446

244إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمود ناظم محمود308251

245إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرنبيل عبد شحاذه468327

246إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمود محمد علي308279

247إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم مولود خضى543653

248إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر محمد حسن503580

249إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعلي وليد فتحي308555

250إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسن نائل ذاكر308371

251إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم مصطفى محمدحسن402868

252إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسن فائز احمد468216

253إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عبدهللا احمد308185

254إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد هزاع مطر308527

 علي551197
ى 255إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعصام حسير

256إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا سالم صالح491054

 ابراهيم اخضير468272
257إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى

258إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا308533

259إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمهند محسن علي468359

260إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد عبدالكريم احمد308542

261إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرايمن مروان جياد308088

262إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد ذياب308489

263إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد شاكر محمود503648

264إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريونس طارق محمود494598

265إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد ادريس فرج493877

266إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرغيث ادريس جرجيس308382

267إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريوسف رعد عواد308111

268إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرزكريا حميد عبد540472

269إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد صالح حسن308565

ى صفوان عباس468454 270إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسير

ى491834 غام حسير 271إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراوس ضى

272إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعلي عمار طه398179

273إعدادية2الوحدة82345نينوىذكركرم عبدالجبار مخلف503692

274إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرفواز فارس عبد308554

275إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعالء مولود خضى543597

276إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريحنر ناظم غانم503549

ى446968 277إعدادية2الوحدة82345نينوىذكررعد محمود محمدامير

278إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد خالد محمود308281

279إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرسعود عبدالوهاب علي308074

280إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمار نجم الدين اسماعيل540834

ى308573 ى فارس ياسير 281إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرياسير

ى543589 282إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعلي محمود محمدامير

283إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا صدام عبدالمحسن540825

284إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمروان عصام سعدهللا543603

285إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى داؤد سالم308497

 علي محمد رعد468259
ى 286إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسير

287إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن محمد صبحي551109

ى468322 288إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن فارس ياسير

289إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرنوار معن علي308416



290إعدادية2الوحدة82345نينوىذكربالل معن طاهر543101

291إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبد االله سالم صالح308412

292إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرقتيبة سالم مراد543104

293إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد نوزاد عثمان308260

294إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعزام عماد رشيد401071

295إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسن عمر عصام468264

 علي308097
ى 296إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعثمان حسير

297إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرخالد عبد محمد468542

298إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى ثامر يونس398123

299إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرهمام محمد علي حيدر468495

ى بدران عباس468453 300إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرياسير

301إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن محمد قاسم400594

302إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرسجاد احمد عبدهللا308430

303إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريونس خالد يونس308403

304إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرشامل رستم احمد503559

305إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد عدنان هاشم468558

306إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن محمد محمود543610

307إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرسيف محمد اياس551205

308إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرقاسم محمدعلي ظاهر308288

309إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعلي حسن ظاهر540827

ى503586 310إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن محمد حسير

311إعدادية2الوحدة82345نينوىذكركرم عبداالمير محمدعلي308130

312إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرباسم ابراهيم عايد468510

313إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرانمار طالل حمدهللا503558

314إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى عمر محمود308443

315إعدادية2الوحدة82345نينوىذكركرم معن حمزة543607

316إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن عبدالرزاق علي539275

317إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرصباح ثامر ابراهيم494092

318إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرسالم احمد طه308277

319إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد شهاب احمد308045

320إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عامر محمد308266

321إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عبدالمنعم يونس543099

322إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى عصام محمدطاهر503662

323إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرضاري نوري ابراهيم468250

324إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرفيى معن محمدحمام398395

325إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعلي حسن علي530496

ى صالح خلف308059 326إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسير

327إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرايمن جاسم محمد308479

328إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرانس محمد حبيب468445

329إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرزيد ناظم غانم503548

330إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد حميد نايف308394

331إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرفراس صاحب حسن543096

332إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد عجاج468323

333إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم عصام محمد508645

334إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد صديق عمر468228

335إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرسعد جاسم محمد540228

336إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد صدام رمضان503665

337إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد محمود احمد399789

338إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد هاشم فتحي308331

339إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرريان نشوان هاشم503571



340إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرهاشم جمال هاشم308492

341إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرغسان فالح حسن308053

342إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا بشار داؤد468501

ى308145 343إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن محمد حسير

344إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى نشوان ابراهيم398288

345إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريوسف محمد اياس551199

346إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرانس عمار عبدالعزيز400829

347إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد هاشم فتحي308307

ان504196 348إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر محمد كمير

349إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمار سليمان محسن308248

350إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد نزار سالم308444

351إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرهيثم ناض مقيم468210

352إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريونس جاسم محمد551202

353إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرامير سالم مراد401015

ف محمد عسكر468535 354إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراشر

ى540319 355إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريونس محمد حسير

356إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسان عماد رشيد468490

357إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عماد رشيد468488

358إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى اكرم محمود540413

359إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريوسف سالم علي468544

360إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرخالص احمد حازم543647

361إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرابوبكر عبدهللا عزيز308379

362إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالسالم صالح حسن308069

363إعدادية2الوحدة82345نينوىذكروليد عدنان طه494844

364إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحكم مروان حازم494062

ى468498 365إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرراكان عباس حسير

366إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعصام وليد عبدالقادر508636

367إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراوس عزام عبدالقادر308504

368إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد عبدالجبار نجم468361

 حسن محمدعلي402539
369إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى

370إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعالء حافظ صالح308123

371إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسن علي هادي308392

372إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر محمد قمير541294

373إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد عبدهللا احمد459172

374إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعلي محمد احمد503584

375إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد سالم علي308094

376إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرطي حسن حسن468207

377إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعادل ارميض محيميد403027

378إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر وليد فتحي308224

379إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريوسف محمدباقر حيدر539838

380إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراوسم مصطفى مجيد539628

381إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمهند احمد علي551200

382إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى محمد مشعل403057

383إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد نشوان هاشم468358

384إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراكرم مقداد يونس308086

385إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرريان عطية صالح308077

386إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى جمال غانم503660

387إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى محمد غانم468201

388إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمجيد محمد غضبان543599

389إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريونس ابراهيم شحاذة551203



390إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرياش احمد انور308482

391إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد يونس صالح400700

392إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمزاحم محمود عواد399957

393إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمود شهاب محمود539648

394إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر محمدباقر حيدر468478

395إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراوس فارس هاشم308106

396إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحذيفة محمد حسن308569

397إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر علي احمد398083

398إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرفارس مهدي صالح468555

399إعدادية2الوحدة82345نينوىذكراحمد نايف صالح468493

400إعدادية2الوحدة82345نينوىذكررواد علي خضير526256

401إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدهللا فارس محمدنديم503583

402إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرابراهيم محمد صالح308397

403إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمصطفى ممدوح مصطفى493926

ى بشار قاسم308560 404إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرحسير

405إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرايهاب نافع فاضل468443

406إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد خالد مال هللا308459

407إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبدالرحمن زكريا عبد308142

408إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرغزوان عبد صالح543102

409إعدادية2الوحدة82345نينوىذكريونس احمد ابراهيم503616

410إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرنمير رعد ابراهيم543783

ي جاسم محمد468330
411إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرهانى

412إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرماهر صديق محمود543616

413إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعمر سالم صالح308462

414إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرعبيدة احمد محمد308579

415إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرياش عمار لطيف308246

416إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمؤمن مروان حازم494066

417بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد نايف موس308092

418بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرداود سالم سعدهللا398547

419بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرمعمر صالح عبدهللا495423

420بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرخالد احمد محمود498449

421بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكراحمد جاسم محمد308265

422بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرصدام محمود محمد503567

423بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرثقيف حازم محمد492956

424بكالوريوس2الوحدة82345نينوىذكرزياد عبدهللا ابراهيم402634

425دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرصدام شكر محمود399583

426دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرمصعب احمد محمود503675

ى308570 427دبلوم2الوحدة82345نينوىذكرعماد محمد حسير

428إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد حبيب صالح468446

ى495460 429إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرمحمد احمد ياسير

430إعدادية2الوحدة82345نينوىذكرخالد احمد شهاب468456

1بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىاسيل حميد رجب468423

شفيقه حامد علي495374
2بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننى

3بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىاكرام محمود ابراهيم468427

4بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىاشواق وليد سعدهللا308509

5بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىرؤى رمزي محمد540305

6بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىازور نورالدين يوسف308212

7بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىبراء جاسم محمد468431

ي عبدالقادر402594
8بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىايالف هانى

9بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىفرحة محمود عبو308453



10دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىغسان عبدهللا محمد308380

11دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىانفال اسماعيل حسن308478

12دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىندى خليل عبدهللا503582

13دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىاري    ج عادل محمد468503

14دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىامنة مزاحم محمود308041

شيماء ابراهيم محمدعلي308503
15دبلوم2الوحدة82345نينوىأننى

16دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىزهراء ابراهيم رجب468508

17دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىخلود جمال سعدهللا503572

18دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىنوال محمود عبو503771

19دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىاية يحنر ابراهيم308490

20دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىايمان ياش حمدون308505

21إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاخالص حمدي عزيز308237

ى عبد308038 22إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىلمياء ياسير

23إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىعبير هالل مخصف468313

24إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاسماء جاسم محمد503576

25إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىساهرة خالد محمود503575

26إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىثالثة هالل مخصف308033

27إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىمنى احمد يحنر308025

28إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىامنة جمال سعدهللا503574

ليل مجاهد علي468418
1ماجستير2الوحدة82345نينوىأننى

2بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىمنال عمر محمود308196

3بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىهبه عبد محمد308226

4بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىدالل احمد جاسم308184

5بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىريم طارق سلطان401526

6بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىدالل عاصم محمد543618

 علي308057
ى 7بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىاسماء حسير

8بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىفرح خالد احمد308157

ى308047 9بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىسارة فارس ياسير

10بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىشيماء عبدالكريم احمد308213

11بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىشذى حازم محمد458714

12بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىدالل طالل غائب504011

13بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىنورالهدى بشار حياوي508440

خولة مجاهد علي468415
14بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننى

15بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىهديل محمد نجم540299

يف494445 16بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىدعاء فارس محمدشر

17بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىسحر جاسم محمد401375

18بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىسارة جاسم محمد308121

رواء ابراهيم علي541300
19بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننى

20بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىزينب فوزي صديق308223

21بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىسارة سمير محمد508466

22بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىعائشه احمد عادل494039

23بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىقمرالزمان سالم احمد468397

ي علي401482
ى
اس صاق 24بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىنير

25بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىندى عبد محمد308129

26بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىهبه احمد عجاج308076

27بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىاية انيس ادريس468276

رنا سعد علي508425
28بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننى

29بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىرحمة اكرم عدنان308229

ى حمد468532 30بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىهناء حسير

ي خالد محمد غزال308104
31بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىتف 



32بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىرحاب عبدهللا سعيد539888

33بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىنور ذنون عبدهللا501698

34بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىشهد محمد مشعل401352

35بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىتمارى جمال غانم401569

36دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىسيماء رافع عبدهللا540715

37دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىروند داؤد سالم308101

38دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىهبة عبود خليفة501725

39دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىايمان اياد خضير494829

40دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىمنال يونس احمد468378

41دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىعائشة احمد عبدهللا494768

رسل عمار محمدعلي494729
42دبلوم2الوحدة82345نينوىأننى

43دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىرحمة عبدالصمد محمد308218

44دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىنورالهدى عمار لطيف308141

45دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىايالف عبدهللا احمد468406

ميامي احسان علي551089
46دبلوم2الوحدة82345نينوىأننى

47دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىزهراء محمدطاهر حامد308148

ين شهاب احمد308135 48دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىشير

49إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاشاء ياش حمدون468292

مروة علي محمود508436
50إعدادية2الوحدة82345نينوىأننى

51إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىانسام ثائر هشام468290

52إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىنادية يونس صالح540875

53إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىنىه خليل ابراهيم468306

54إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىطيبة محمد صالح468419

55إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاسماء حواس حميد543641

56إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىسمر مهدي صالح468373

57إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاصيل محمد فرهود401319

58إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىرحمة ثامر صالح468280

59إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىشور صدام احمد468391

60إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىحنان نجم عبدهللا468368

ى308233  علي محمدامير
ى 61إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىحنير

62إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاناس محمد عبدهللا468277

63إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىروعة محمد طاهر حامد543624

64إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىلىم خالد محمد غزال543626

ى468308 65إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىزينب فارس ياسير

ي466089 66إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىسارة احمد صير

67إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىمها محمد فرهود401333

68إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىشيخة شكر محمود401600

69إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىنور لؤي قحطان543635

 علي508432
ى 70إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىكنانة حسير

71إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاسيل احمد جاسم308171

72إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىغفران احمد يحنر543638

73إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىرنا محمد هاشم468301

74إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىفاتن احمد محمد541299

75إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاالء جاسم محمد468303

76إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىامنة محمد صالح401546

77إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىرقية عبدهللا احمد468281

78إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىرواء محمد عكلة516927

ة هالل مخصف308200 79إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىامير

80إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاشاء احمد عجاج308072

رنر عصام محمدطاهر508470
81إعدادية2الوحدة82345نينوىأننى



82إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىنورا احمد عجاج308082

83إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىامال مهدي صالح468370

84إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىوسام عدنان فتحي308577

85إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىدعاء محمد جاسم423610

86إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىعبير يونس صالح540876

87إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىبراء محمود احمد468287

88إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىاية جاسم محمد468298

89إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىرؤى خالد محمد غزال543633

طيبة مجاهد علي401403
90بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننى

91بكالوريوس2الوحدة82345نينوىأننىوفاء سليمان اسماعيل468399

92دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىاخالص شكر محمود468317

93دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىفاتن جياد محمد308050

94دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىخولة احمد جاسم308107

شهباء عبدالعزيز علي401618
95دبلوم2الوحدة82345نينوىأننى

96دبلوم2الوحدة82345نينوىأننىمىه يوسف عبد308190

97إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىسهاد حسن محسن308087

98إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىسفانة نكنل غانم468403

99إعدادية2الوحدة82345نينوىأننىوداد نزار محمد بشير508453

1ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرشاكر سلمان احمد520867

 محمدعلي478759
ى 2ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرعلي حسير

3ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرثائر عبدالمحسن صالح478391

4ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرمهند ندا جدعان492153

5ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرطلعت هادي حسن478457

6ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكراركان سعيد شيت286972

7ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرارشد فالح يوسف286881

8ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرقحطان مرعي عمر286905

ى محمد478554 9دبلوم عالي2صالح الدين82346نينوىذكراسماعيل ياسير

ي خليل520866
10دبلوم عالي2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبدالغنى

11دبلوم عالي2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد حازم علي478582

12دبلوم عالي2صالح الدين82346نينوىذكراحمد جاسم محمد286924

13بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي عبدالمحسن علي286957

14بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرلؤي ظاهر جميل478750

15بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرابراهيم احمد سليمان554910

16بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرهيثم احمد محمد478559

17بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرحاتم محمد صالح478514

18بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرنبيل محمدطاهر عبدهللا520832

19بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعاضي محمد حمدان497981

20بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرسفيان غانم يونس286921

21بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد حمد خلف520864

ي محمد286932
22بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر هانى

23بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراياد محمدطاهر محمديونس520826

24بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمشتاق محمدطاهر محمد286989

25بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد علي محمود478313

26بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن محمد نايف540517

27بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمد محمود478309

28بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرجمال عبدالجبار حمادي286887

29بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمد احمد520825

30بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراياد طارق يوسف520827

31بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود عامر خلف478595

32بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى سالم طه478288



ى478605 33بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرغازي احمد ياسير

34بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمهند هاشم فرحان286918

35بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكربالل محفوظ يحنر286978

الدين خالد478600 36بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرخالد خير

37بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر هاشم كسار502183

38بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد حسان يونس478486

يف478306 39بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرزيد فيصل شر

ى287001 40بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد فارس حسير

41بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرغيث يحنر سليمان286982

42بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد صالح حسن286929

43بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرياش خليل عيىس520828

44بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا ذنون يونس287072

45بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي سالم محمود478414

46بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر سالم عبدهللا478584

47بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكروليد خالد عبود286950

48بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراركان عبدالعزيز معروف520821

ى محمود448088 49بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرايهاب ياسير

50بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد مشعل محمد صالح494212

51بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرابراهيم احمد محمد520868

52بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد طالل محمود286940

53بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد هشام صالح493203

54بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعامر علي عبدهللا478298

55بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرخالد زيد عيدان286907

56بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكربدران عبد احمد286952

57بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد مؤيد فتحي525125

يف ابراهيم520822 58بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي محمدشر

59بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرفراس زيد خضى478435

60بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرحامد اسماعيل محمد494645

ى احمد جاسم286938 61بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرامير

62بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرماهر شكر محمدالصالح493000

63بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرهشام فائز احمد540452

64بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى محمود احمد527178

65بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعاصم سمير عبدالرزاق526238

66بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالخالق عبدالقادر عبدهللا478302

67بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكريحنر اياد فرات492361

68بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرانس عبدالمالك احمد286926

69بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكربارق عطية حسن520823

70بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عادل فنو493954

71بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبدالكريم عبدالفتاح478757

72بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عبدالسالم صالح286913

73بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي مشعل محمدصالح287009

74بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرانس عبدالمحسن صالح478293

ف سالم محمد478535 75بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراشر

76بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرايمن عماد حازم448086

77بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن امجد عبدالوهاب286975

78بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكريحنر عبدالعزيز دحام286997

ى عبدهللا286899 79بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا محمد امير

80بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبدالكريم مخلف287010

ى478345 ى صالح حسير 81بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرحسير

ي مال هللا540429
82بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد هانى



83بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي اسماعيل ابراهيم478397

84بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد فوزي سلطان527177

85بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد باسم مصطفى478333

ى526120 86بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرخالد غازي حسير

87بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عادل عزيز478329

88بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عدنان احمد478525

89بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرسيف فتحاهلل شاكر503741

90بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عادل محمد286896

91بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد كمال مصطفى478278

92بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرغسان محمد عباس493967

93بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرياش محمد احمد520819

ي287004
94بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد فارس عبدالغنى

95بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر اسماعيل ابراهيم478407

96بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي محمد علي478375

97بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرايهاب احمد علي540735

ى478359 98بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد وعدهللا حسير

99دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود احمد صالح478562

100دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعمر صباح عمر287006

101دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرسعد فضل هللا حمو286945

102دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد فيصل سعيد286960

103دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرنبيل نزار محمد286901

104دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرحسام ابراهيم جدوع520831

105دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعدنان قاسم محمد286985

ى478538 106دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرشكيب محمود محمدامير

107دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرخالد سلمان محمد520824

108دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعمر خليل عيىس286968

 علي خان478574
ى 109دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرحسام حسير

110دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرسيف بدر محمد520820

111دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرفارس عبدهللا طه287003

112دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكررعد محمد عبدهللا478519

113دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرناض سليم صالح478425

114دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعلي محمد عبدهللا286942

115دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكركرم اسامه محمدشاكر478370

116دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عدنان احمد286879

117دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعمر بدر شكر478548

118دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكروليد خالد محمد478318

ى478528 119دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد علي حسير

120دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عبد محمد527176

121دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد ديدار محمد علي448093

122دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمهند احمد محمد478196

123دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد خليل ابراهيم286994

124دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرحارث عبدهللا مصطفى520830

125دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرحسن عبد احمد286965

126دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن رعد حمدون287000

127دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد احمد مسلط527175

128دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكروسام سامي محمد478363

129إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرفارس شيت محمدعلي520818

130إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر ميش زيدان493941

ى محمدطاهر قاسم286992 131إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحسير

132إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكروعد عبدهللا خلف286893



133إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعالء يونس احمد478441

134إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرموس احمد خلف286915

1ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكراكنان علي محمود287076

2ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرقضي عامر يوسف494428

3ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرعمر خالد محمد287177

4ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرهشام محمد محمود287187

ى524551 5بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد جاسم محمدامير

يف287101 6بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا طالل شر

7بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرايهاب بدر شكر501234

8بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبيدة موفق بشير287125

9بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرسعيد فواز سعيد287183

10بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرباسم محمد حسن494687

11بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد علي احمد448239

12بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمد عبدالهادي494542

13بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكررياض حازم مراد287152

14بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر عامر محمود494612

15بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن فوزي سلطان520875

16بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراركان فاضل ادريس540870

17بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد نجم عبدهللا448175

ى287192 18بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرانمار عبدالوهاب ياسير

19بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد مؤيد عزيز527134

ف علي عبدالرحمن494488
20بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراشر

21بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمهند زيد عيدان448267

22بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود رعد فاضل494098

23بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد كفاح نوري287092

24بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالحق منتظر محمد520921

25بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد ناظم حسن448037

26بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي اسماعيل محمود287179

27بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرصهيب ثامر محسن520909

28بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرايمن محمد احمد286891

ي حامد494615
29بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرصفوان هانى

30بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد مثنى هادي520918

31بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرشاهر حكمت هادي494596

 علي خلف494660
32بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى

33بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد غانم جمعة287160

34بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرنشوان محمد يوسف494432

35بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي لؤي سامي494696

36بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر كمال الدين مصطفى287131

37بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد هاشم طارق286922

38بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمازن محمد عبدالجليل526257

39بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر عقيل سعدون287180

40بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عطية خلف287181

41بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرطه نمرود حبيب520903

42بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرصادق عبدالقادر احمد520840

43بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمعتصم مجيد عسكر495352

44بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبيدة عبدالحميد عبدالمنان494575

45بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكروسام ناظم عبدهللا494636

46بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكررائد وعدهللا محمد540342

47بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد محمود خلف520849

48بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود مظفر احمد494567



49بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرريان ثامر محسن520910

50بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر خالد محمد494475

51بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرابراهيم فرحان ابراهيم492141

52بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرسليمان طيار جعفر287166

53بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرطارق محمد يونس520841

54بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد فارس يوسف448268

ق عبدهللا اسماعيل287173 55بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراستير

56بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد حازم طارق286990

57بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرحسام وعدهللا يونس448097

58بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد خضى جاسم494286

ى494847 59بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرسعد عبدالباسط امير

60بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكريوسف محمد حسن494086

61بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرخالد عدنان محمد286993

62بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكركرم احمد سلطان494490

63بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى سعدهللا محمد448238

64بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد سعد عباس494115

65بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعالء نجم عبدهللا448179

66بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عبدالكريم شاكر494087

67بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمار سالمة عبدهللا287106

68بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد رعد يحنر287093

69بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرهشام محمدنوري قاسم287083

70بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد اسماعيل محمود286919

71بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراوس احمد خلف287134

72بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر غانم ذنون494869

73بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى محمد محمود286903

74بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد يونس خضى287064

75بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراسامة اياد فرات492111

76بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراسامة حميد ابراهيم287162

77بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمد عبدالسالم494589

78بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرفتحي عبدالكريم شعبان287079

79بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرسيف باسم سعيد494118

80بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرليث محمد ابراهيم448049

81بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي سعيد عباس448171

82بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد وعدهللا حسن494634

83بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي جمال خليل287163

84بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرصالح رعد صالح الدين286894

85بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا بشير عبدهللا494859

86بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرهيثم عبدالرزاق علي287115

87بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكربسام انور ثامر286914

 زهير محمد494693
88بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى

89بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرسيف سعد يونس287157

90بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد رمضان اسود287139

91بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرابراهيم عبد احمد546592

92بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى محمدجميل ابراهيم287148

93بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود غايب احمد494678

ي287114
94بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرخالد فارس عبدالغنى

95بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد خضير محمد287095

ى287130 96بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبدالسالم حسير

97بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرحسن مزهر عبدالهادي494699

98بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرفهد عبدالعزيز دحام286902



99بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرناظم غانم عطاهللا287105

100بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا احسان عبدهللا287149

101بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرطلعت فوزي سلطان287109

102بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرفهد الزم حازم520902

103بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرانس يونس احمد494638

104بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عدي غائب448230

105بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكروليد سعدهللا عساف493985

106بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمد احمد287170

107بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرريان فيصل سعيد540340

108بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد نوري مهدي448053

109بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر محمد سلمان520892

110بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد رياض طاهر286998

111بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرلواء محمد حميد540599

112بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا عبدالكريم يوسف448187

113بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرصالح رعد فتحي494652

114بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر علي احمد448028

115بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرفهد احمد سليمان494627

116بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمد فاضل527164

ي494448 117بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكربهاء مردان ححر

118بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد سالم طه287169

119بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعلي ناطق عبدالمنعم494762

120بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكررضوان وليد داود287118

121بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرابراهيم محمدجميل ابراهيم286996

122بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكررضوان محمود محمد494740

123بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد نزار محمد287158

124بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمؤمن خضير خلف494850

125بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمهيب محمد محمود493860

126بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراسعد حميد ابراهيم520915

127بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرصالح غانم عطاهللا287185

128بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد سعد عباس494133

129بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى اسماعيل سعدون448059

130بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكربهجت اسماعيل خليل287111

ي عبدهللا287151
ى
131بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد الق

132بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبدالرزاق احمد287096

133بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن حامد ابراهيم287172

134بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد فواز سعيد287176

ي91370
135بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى مؤيد عبدالغنى

136بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعالء كاظم احمد287119

137بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرميسم ثامر يونس286964

138بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكريوسف علي عبدالرحمن494689

139بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرسعد وعدهللا يونس448271

140بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرخضى عادل محمد286895

141بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد خليل عيىس286931

ى خطاب بكر520880 142بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرحسير

143بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمار اسماعيل محمد496770

144بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرمؤمن مؤيد عزيز527139

145بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد خليل ابراهيم287086

146بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرعمر لؤي سامي540339

147بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكربالل يونس احمد520843

148بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحسان علي محمود494426



149بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكرلؤي حميد حمد287102

150دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد ادهام حميد494466

151دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرموس احمد محمود494124

 بشير احمد286884
152دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى

153دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرضياء نجم عبيد494522

154دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد مزعل عبدالجبار287153

155دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمعن فتحي عبدالرحمن540177

156دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالقدوس منتظر محمد527174

ى فاروق احمد527152 157دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرحسير

158دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكريحنر عبدالرحيم عبدالرحمن287126

ى اكرم يحنر494581
159دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمعي 

160دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرفيى فارس خلف287088

161دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محسن عواد448127

162دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرناض انور مطيع492151

163دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد حامد محمد287089

164دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد فالح مهدي494481

165دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكريوسف ايوب يوسف520876

166دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرلؤي عماد سالمة537154

ى يحنر494453 167دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعلي حسير

168دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالصمد حافظ محمود525110

169دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرارشد سعود محمود287146

170دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد خالد شيخ موس494519

ي494478 171دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا مردان ححر

172دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرريان الزم حازم520907

173دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعمر مهند عبدالحميد540403

174دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن خلدون سعيد527159

175دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرحذيفة محسن عواد448168

176دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرحاتم عبدالكريم محمدسعيد287133

ف ثامر يوسف286910 177دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراشر

ي عبدهللا286916
178دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراسامة عبدالغنى

179دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود عبدالستار رضا541072

180دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعلي مثنى مجيد492140

181دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد نصار عبدالرحمن287178

182دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا سالم عمر520900

ى286930 183دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرلؤي عتبة شاهير

184دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبدالستار صالح286900

185دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عامر احمد448046

ي496538
186دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد مؤيد عبدالغنى

ى بالل286911 187دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرصفوان ياسير

188دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد صباح محمود287091

189دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالستار علي احمد286898

190دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد ذنون محمد492144

191دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرزكريا يحنر ابزار494647

192دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى عامر محمد287140

193دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعادل علي احمد286890

194دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعلي سعد محمدعلي286906

195دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعمر ابراهيم محمد287081

196دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمد سلمان287128

197دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراسامة علي محمود287138

198دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد سبهان غانم494444



199دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرابوبكر حازم الزم494720

200دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكررضوان طالل عبدالقادر286880

201دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعمر عبدالرزاق احمد494843

202دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعمر حازم حمادي494433

203دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عدنان قاسم466584

204دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمروان عبدالعزيز قاسم287189

205دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرفهد فوزي سلطان540430

206دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد علي سليمان494010

207دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرقتيبة محمدطاهر محمد287141

208دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراحمد فوزي سلطان520874

209دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد نذير احمد448184

210دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرغزوان فارس غزال287122

211دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكراسامة خالد حيدر286886

ى287145 212دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرنوفل فندي حسير

213دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود وليد محمود448035

214دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد اسماعيل عبدالقادر287123

الدين يونس287184 215دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرهيثم خير

216دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعالء عماد داود540468

217إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبد احمد494457

ي عبدهللا287063
ى
218إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكروسام الق

219إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر محمود عبدالهادي546612

220إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرفراس مجيد عسكر527148

221إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكروضاح فائز احمد494657

222إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر احمد شهاب520922

ى فيصل محمد520913 223إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحسير

224إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرزيد جاسم محمد448340

225إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكربشار سعد محمود287080

ى520905 226إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحيدر محمد حسير

227إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرابراهيم عطية خلف287071

228إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحاتم حازم محمد448006

229إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكركرم محمد احمد287069

230إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن عالء يحنر287054

231إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمد عياش448279

232إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكروسام خليل ابراهيم546586

ى فندي ابراهيم287037 233إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحسير

234إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي نورالدين بكر448012

235إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد بدر سهيل527169

236إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرسيف حامد خزعل494120

237إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرساهر علي عواد494877

238إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم احمد540313

239إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى عدنان عبدالقادر540182

240إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرسيف سعدهللا محمد546575

241إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي يونس خلف448116

242إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكريوسف عمادالدين عبدالعزيز448014

243إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالمحسن هشام قاسم540343

ي جمال بشير448138
244إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرتف 

245إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى غالب محمود447994

246إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرفرزدق سبهان حماد494559

247إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي فائز احمد494632

248إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمؤمن عبدالعليم عبدالرحمن448121



249إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرليث خالد شيخ موس494644

250إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرزيد عدنان عبدالقادر494516

251إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراسامة بدر احمد494591

252إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد ذنون يونس494485

253إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي كمال الدين مصطفى287136

254إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرالوليد خالد علي499110

255إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عزام علي287087

256إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرفاروق عمر يحنر540597

ي محمد448142
257إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى هانى

258إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرجوار فارس صالح520889

259إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحيدر عبدالكريم حيدر540866

260إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمنيف خضير محمد448158

ى448146 261إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحسن طالل حسير

262إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عامر طه520916

263إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد اسماعيل مؤيد494620

264إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمود شاكر448152

265إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد محمود حمود546588

266إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد مؤيد وجيه448135

267إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرميش محمد ابراهيم520878

268إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد حميد حمد448156

269إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرزيد فارس مغير546607

270إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن غانم يحنر287024

271إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالكريم صالح عطية540863

272إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكررضوان محمد علي448249

273إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر علي سليمان540351

274إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرابوبكر محمد حميد494599

275إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرخليل مجبل ابراهيم448256

276إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكررغيد سامي يونس287060

277إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرامجد حسام محمود546595

278إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر صباح علي520885

279إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد حازم يونس540341

280إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر غانم جمعة448150

ى بشير عبدهللا494947 281إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحسير

282إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر فاروق احمد524664

283إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا عبدالفتاح خضير448286

284إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا اسماعيل حمدون520870

285إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر سعد وعد546573

ى287057 286إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرباسم زكي ياسير

287إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد نشوان احمد540174

288إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عبدهللا سليمان494524

289إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد خالد حمدون494503

290إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكريحنر ابراهيم سلو540232

291إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى نزار عطية527146

ي494252 292إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد احمد صير

293إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرريان احمد علي520863

294إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد ثامر احمد494476

295إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرزيد ياش عبدالخالق448290

296إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى مشعان حوران540601

297إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد مزهر عطية520871

298إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد شهاب احمد287029



299إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرسالم ياش حازم520886

300إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي عبدالرزاق محمود494572

301إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكريوسف اسماعيل محمدحسن287038

302إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد جمال عبدالجبار287056

303إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد خزعل اسماعيل520848

304إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد محمود محمد494779

305إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالكريم سالم ابراهيم448291

306إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد رياض طاهر287015

307إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمهاب رعد عمر494631

ف رافع محمد546576 308إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراشر

309إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد فاضل ادريس540872

310إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرايمن احمد جاسم494676

311إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا رعد يونس540285

312إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي كمال مصطفى494700

313إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرامير سعدهللا عساف524538

ي حسن543586
314إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي غنى

315إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالمهيمن جمال عزيز448257

316إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد نوفل علي494680

ى448228 317إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد احمد حسير

318إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمهند محمد جاسم520920

319إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرفهد احمد عبدالسالم448248

320إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرهيثم جاسم محمد494650

321إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمومن رمضان عطشان448056

322إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عبد احمد494471

ى محمد448241 323إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن حسير

324إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمهند حامد عبدالرحمن494611

ي287103
325إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكروسام محمدبشير مصطفى

326إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد علي محمد540377

327إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر محمد عبدالكريم448282

ى448287 328إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن فارس حسير

329إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي فاضل هندي448000

330إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمدين احمد طه494439

331إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحيدر محمد محمود546577

332إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرثامر غانم يونس540178

333إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعثمان فاضل صالح287059

334إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى مزعل عبدالجبار287040

335إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد سلوان جميل287167

336إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد ساجد محمد سعيد448259

337إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد زياد خلف287067

338إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرخليل نوري مهدي494491

339إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد موفق قاسم287042

340إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد ثامر يونس494145

ى اسماعيل448288 341إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالرحمن تحسير

342إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى محمدنذير ميكائيل527130

343إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عمار كمال491802

344إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرشعيب نشوان احمد540173

345إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عالء يحنر287053

346إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرليث محمد عزيز494625

347إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرابراهيم خليل احمد448040

348إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد يحنر حمد287035



349إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود لؤي عبدالجبار492163

350إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالهادي خضى جاسم494285

351إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى انور مطيع287073

352إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمران اسماعيل عبدالقادر287112

353إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد صبحي محمد287018

354إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي محمد ابراهيم527143

355إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد محمدطاهر محمديونس448252

356إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمنير بشير عكوب448262

357إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحارث صباح محمد448008

358إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عماد سالمة537094

359إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرحمزة وعد محمدسعيد520844

360إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد بشير احمد448185

361إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد رعد وعد287090

ى527161  محمد حسير
362إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى

363إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد صباح محمد287032

364إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد يونس خلف448118

365إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر فاضل عبد494511

366إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرسيف عصام سامي494558

367إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد عقيل اسماعيل448260

368إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكريوسف محمد جمعة492016

369إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد احمد الياس540861

370إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا كاظم احمد448163

371إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبدهللا خضير448018

372إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرصائل باسم محمد448130

373إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى سالم حامد520869

374إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد صالح طلب448024

375إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرسعود عبدهللا خلف448244

376إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدهللا سعيد عباس520879

377إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرانور محمد عطية448223

378إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرزيد عبدهللا جالل287039

379إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد وعد محمدسعيد546609

380إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى عطية خلف287026

ى287082 381إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعلي طالل حسير

ى احمد287021 382إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرطه ياسير

383إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى اياد محمد494673

384إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر خليل ابراهيم448253

385إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر محمد شاكر494949

يف287098 386إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكريونس طالل شر

387إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرهشام محمد احمد520845

388إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمنذر غانم طه496725

ى546597  عماد ياسير
389إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى

390إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمود اسماعيل مؤيد287036

391إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد حبش صالح541295

392إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرابوزيد محمد صالح287084

393إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرابراهيم طالل جاسم448002

394إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعادل عبدالهادي يونس448284

395إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرالحكم فتحي خليفة448026

396إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى باسم مصطفى494604

397إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمصطفى حسن عبدهللا447988

398إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعمر كفاح نوري546579



399إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرفالح موفق اسماعيل520894

400إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرعبدالهادي عصام سامي494562

ي عبدهللا448266
401إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد عبدالغنى

402إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد شامل تركي494554

403ماجستير2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد احمد جاسم494639

ى عباس287154 404بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىذكراحمد ياسير

405دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكروعدهللا مصطفى خليل494498

406دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعطاهللا شعبان حسن494721

ى286888 407دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرمولد موفق ياسير

408دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرسبهان حميد طه494683

409دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرعامر محمد ابراهيم448188

410دبلوم2صالح الدين82346نينوىذكرحامد بديوي سلطان448182

411إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرجاسم محمد قاسم494563

412إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرنافع عبدالقادر حسن540470

413إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرسامي صالح علي540462

414إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرانور محمدطاهر عبدهللا534199

415إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرمحمد شعالن ذنون494578

416إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكرنشوان محمد محمود494937

417إعدادية2صالح الدين82346نينوىذكراحمد بهاءالدين شمس الدين494586

1ماجستير2صالح الدين82346نينوىأننىنور نواف حمدون492783

2ماجستير2صالح الدين82346نينوىأننىرؤى ناظم يونس478201

3بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىغادة غازي عبدالرحمن520837

4بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىلىم سعيد محمد520829

5بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىنىه شيت عبدهللا478265

6بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىاسماء حسن يوسف520839

ى287011 يف امير 7بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىدالل شر

ونسة محمد علي525068
8بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننى

9بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىمروة باسم مصطفى503737

رؤى عبدالرافع علي492177
10بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننى

الدين يونس448104 11بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىعبير خير

12دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىاخالص جارهللا احمد556383

احالم محسن علي520835
13دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننى

14دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىرشا نذير احمد287013

15دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىنغم هشام جاسم520836

16دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىجيهان سالم ابراهيم520834

17دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىحسنة محمود محمد520833

سارة نوفل علي478258
18دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننى

19دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىضح مقداد حامد503755

رحمة ديدار محمدعلي448107
20دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننى

21دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىزينب نذير احمد448337

22دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىرغد يونس جاجان287047

23إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىانعام حميد محمود448101

24إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىبان مؤيد فتحي525084

25إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىبلسم بدر شكر478228

صفاء علي محمود520838
26إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننى

1دبلوم عالي2صالح الدين82346نينوىأننىسىه نشوان جميل495242

2بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىبسمة سعد معروف286947

3بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىريام احمد محمد448332

انتصار عبدالكريم علي286976
4بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننى

5بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىوسام حسن فتحي448031



6بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىايمان سعد عباس540716

7بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىسوسن محمد خليفة448335

8بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىبلقيس محمد صالح286944

9بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىهبة صباح محمود286970

10بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىنسمة سعد عبدالرزاق500604

11بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىرحيمة حميد عبدالرحمن287023

12بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىنور عبدالعزيز محمد494706

13بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىرؤى محمد محمود494705

14بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىافراح خضير محمد520862

15بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىهدى خليل ابراهيم286973

16بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىمؤمنة خليل عيىس492148

17بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىغفران سعدي فيصل494544

رغد سامي يونس286939
18بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننى

19بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىمروة اكرم داود216312

زينة حازم محمدزكي287034
20بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننى

21بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىازهار محمد ادريس287065

22بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىرحمة احمد محمد526247

23بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىبان خضير عساف286984

24بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىماجدة عبدالفتاح عبدالرزاق448061

ى287044 25بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىندى عبدالوهاب ياسير

26بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىمروة عاصم عبد500062

خديجة سامي محمد494714
27بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننى

28بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىاشاء عبدالمالك احمد547319

29بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىرشا راكان محمود448331

30بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىرنده يوسف يحنر540714

31بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىرندة ثائر طارق287012

32بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىسحر مؤيد احمد494703

33بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىبراء بديع سعيد286988

34بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىزهراء عبدهللا صالح527171

نوار محمد مرعي494701
35بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننى

36بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىسارة خليل عيىس287016

37بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىميادة محمد ابراهيم520853

38بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىبيداء محمدطاهر محمديونس286981

ي عبدهللا448330
ى
39بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىشهد الق

40بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىمها نعمت يحنر500493

41بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىسهام خليل ابراهيم287028

42بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىايناس اسماعيل محمود448321

43بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىرفقا يوسف يحنر287019

44بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىالهام نورالدين بكر287051

45بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىرحمه ليث محمد540606

46بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىلىم عالء يحنر287041

47بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىايمان غازي فارس287062

زينة عبدالسالم مرعي286977
48بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننى

49بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىانفال سالم محمد448072

50بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىضمياء موفق غازي499529

51دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىرغدة ياش اسماعيل442375

52دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىفاطمة يوسف حامد448323

ى مؤيد فتحي525076 53دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىحنير

54دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىايمان نورالدين بكر540604

55دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىزينة عامر حمدي448336



الدين يونس286933 56دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىدنيا خير

57دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىطيبه عبدالوهاب عباس494716

58دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىلبنى سعيد ذنون525095

59دبلوم2صالح الدين82346نينوىأننىايمان فؤاد محمد494874

60إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىاسماء زياد خلف448317

61إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىسمية غائب محمد448309

رحمة علي ساجد448277
62إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننى

63إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىسمية عبدالكاظم عيدان448325

64إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىايمان عبدهللا جالل448273

65إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىنور احمد شيناوي494150

66إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىزينب يوسف حامد448302

67إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىنشين محمد عبدهللا494595

68إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىهبة مزاحم مال هللا546629

69إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىبراء باسم مصطفى494711

ى حسن448338 70إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىالهام ياسير

71إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىحنان احمد غانم448308

72إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىنبا صباح محمود448314

73إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىمروة محمد عثمان494708

74إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىمنار محمد خليل448082

75إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىنجالء طالل يونس520852

ى546625 76إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىطيبة محمد حسير

77إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىامنة سعد وعد540663

78إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىبيداء يحنر حمد494543

نور علي خضى448311
79إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننى

ى520854 80إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىاسماء عدي حسير

81إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىامنه محمود محمد494748

ي520855 82إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىنادية محمد صير

وق ابراهيم محمد520857 83إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىشر

84إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىسبا صباح محمود448293

85إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىندى صباح احمد494710

86إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىرغده يوسف يحنر540712

87إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىرغد محمد ابراهيم520861

88إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىزينب حافظ محمود525096

ى احمد267268 89إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىاسيل حسير

90إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىسحر احمود عبد520856

91إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىمريم عامر حمدي448305

92إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىكوثر طالل يونس520850

93إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىابتهال شاكر ابراهيم448296

رنر يعرب حازم540664
94إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننى

95إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىلينة نجمان يحنر287055

96إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىغفران ثامر حمدي546618

97إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىنجالء ابراهيم يونس542641

98إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىرانيا يوسف عبدالكريم448303

ايالف خضير علي448300
99إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننى

سارة سامي محمد540653
100إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننى

101دبلوم عالي2صالح الدين82346نينوىأننىاسماء احمد اسود546622

ى عباس286936 102بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىايمان ياسير

103بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىبثينه يونس خضى286963

104بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىهيفاء عبدالواحد سلطان286967

105بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىوالء زيد عيدان448065



106بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىلقاء وعدهللا قاسم286928

107بكالوريوس2صالح الدين82346نينوىأننىسوزان طلعت فائق286987

منال غانم محمدعلي448319
108إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننى

109إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىاشاء اياد عبدالستار540874

110إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىاخالص عبدالقادر محمد494737

111إعدادية2صالح الدين82346نينوىأننىايمان ابراهيم عبار494717

1ماجستير2النض72347نينوىذكرعلي حسن محمد405765

2بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمهند يونس داود405747

3بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمحمد رمزي احمد540229

4بكالوريوس2النض72347نينوىذكرطارق يونس جاسم405636

5بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمهند عزالدين عبد515278

6بكالوريوس2النض72347نينوىذكرخالد نزار اسماعيل540917

ي504018 7بكالوريوس2النض72347نينوىذكرصفاء عبدالكريم ناجر

8بكالوريوس2النض72347نينوىذكرخلف احمد صالح405756

9بكالوريوس2النض72347نينوىذكرزيد محمود ذنون542732

10بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمزاحم ناظم رمضان240402

11بكالوريوس2النض72347نينوىذكروليد محمد مصطفى538089

12بكالوريوس2النض72347نينوىذكرعمر اياد محمود405626

13بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمحمد رافع فيصل540111

14بكالوريوس2النض72347نينوىذكرايمن مصطفى فتحي467470

15دبلوم2النض72347نينوىذكرسمير ذنون محمد542725

16دبلوم2النض72347نينوىذكرقحطان محمود عباوي240471

ى538399 17دبلوم2النض72347نينوىذكرمحمد حسام ياسير

18دبلوم2النض72347نينوىذكرعدي معيوف خليل530906

19دبلوم2النض72347نينوىذكرابراهيم رمضان نزال467463

20دبلوم2النض72347نينوىذكررغيد محمدفاضل عباس538088

21دبلوم2النض72347نينوىذكرقتيبه صباح محمد405752

22دبلوم2النض72347نينوىذكراحمد فاضل محمد549962

ى540991 23دبلوم2النض72347نينوىذكراحمد حسام ياسير

24دبلوم2النض72347نينوىذكرجاسم محمد ابراهيم542729

25إعدادية2النض72347نينوىذكرخالد خليل خضى491220

26إعدادية2النض72347نينوىذكربديع اكرم عمر540225

27إعدادية2النض72347نينوىذكرفراس محمد علي240410

28إعدادية2النض72347نينوىذكرخالد محمد عبد491041

1بكالوريوس2النض72347نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم240102

2بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمحمد يونس محمد240379

3بكالوريوس2النض72347نينوىذكراوس رباح يحنر538086

4بكالوريوس2النض72347نينوىذكراحمد موفق طه405733

5بكالوريوس2النض72347نينوىذكرعثمان شعبان رجب496943

ى542751  علي حسير
ى 6بكالوريوس2النض72347نينوىذكرحسير

 فارس محمدعلي239820
ى 7بكالوريوس2النض72347نينوىذكرحسير

8بكالوريوس2النض72347نينوىذكراحمد قتيبة ابراهيم405644

9بكالوريوس2النض72347نينوىذكرعبدهللا يونس محمد240111

10بكالوريوس2النض72347نينوىذكرسيفالدين عبدالمنعم اسماعيل240109

11بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمحمد توفيق يونس530904

12بكالوريوس2النض72347نينوىذكرلؤي عبدالكريم زهير240086

13بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمحمد حامد احمد239789

14بكالوريوس2النض72347نينوىذكرسعد كاظم حنود491045

15بكالوريوس2النض72347نينوىذكراحمد نوفل حامد405711

16بكالوريوس2النض72347نينوىذكربهجت عماد فيصل491201



17بكالوريوس2النض72347نينوىذكرالمصطفى ثامر محمود467445

18بكالوريوس2النض72347نينوىذكرعبدهللا بديع عمرفوزي542746

19بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمحمود بدر احمد405772

20بكالوريوس2النض72347نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد530900

21دبلوم2النض72347نينوىذكرياش محمود صالح الدين520361

22دبلوم2النض72347نينوىذكروليد خالد خليل491327

23دبلوم2النض72347نينوىذكرشعيب مهدي مصطفى542738

24دبلوم2النض72347نينوىذكرعمر عادل عبدالحي530898

25دبلوم2النض72347نينوىذكرمحمد منهل سالم542767

26دبلوم2النض72347نينوىذكرعمر رمضان نزال239809

27دبلوم2النض72347نينوىذكربالل مظفر عبدالكريم405718

28إعدادية2النض72347نينوىذكرعمار قاسم محمد467426

29إعدادية2النض72347نينوىذكرمصطفى مهند سالم467438

30إعدادية2النض72347نينوىذكرعبدالوهاب مهند سالم467433

31إعدادية2النض72347نينوىذكرعادل قاسم محمد542754

32إعدادية2النض72347نينوىذكرعمر قاسم محمد467419

33إعدادية2النض72347نينوىذكرمؤمن ناظم رمضان542769

34إعدادية2النض72347نينوىذكرمحمد رافع جمال540483

35إعدادية2النض72347نينوىذكرمحمد معيوف خليل240070

36إعدادية2النض72347نينوىذكرعبدالملك عامر خزعل542763

ى239800 37إعدادية2النض72347نينوىذكرعلي نامق حسير

38إعدادية2النض72347نينوىذكرخالد فارس محمود240079

39إعدادية2النض72347نينوىذكرارشد توفيق يونس545989

40إعدادية2النض72347نينوىذكرمحمد ابراهيم مرعي515298

41إعدادية2النض72347نينوىذكركنعان فالح صالح الدين530892

42إعدادية2النض72347نينوىذكراحمد فاضل محمد541215

ى538090 43إعدادية2النض72347نينوىذكرمعن محمد علي حسير

44إعدادية2النض72347نينوىذكرمحمد سليمان يونس467454

45إعدادية2النض72347نينوىذكرعبدهللا بشار محمود467448

46إعدادية2النض72347نينوىذكرعمادالدين هشام عثمان525808

47إعدادية2النض72347نينوىذكرعلي ابراهيم مرعي553384

48إعدادية2النض72347نينوىذكرفؤاد وعدهللا سلطان405656

49بكالوريوس2النض72347نينوىذكرجاسم محمد صالح495085

50بكالوريوس2النض72347نينوىذكرايمن سالم حسن515240

ى530888 51بكالوريوس2النض72347نينوىذكررافع محمود امير

52بكالوريوس2النض72347نينوىذكرقيس خليل محمود240407

ى240068 53دبلوم2النض72347نينوىذكرياش حازم حسير

54دبلوم2النض72347نينوىذكرفواز محمد علي240096

55دبلوم2النض72347نينوىذكريونس محمود احمد494161

56إعدادية2النض72347نينوىذكرسعد نزار اسماعيل538397

1بكالوريوس2النض72347نينوىأننىليل احمد حسن540164

2بكالوريوس2النض72347نينوىأننىنجالء سالم فاضل405813

3بكالوريوس2النض72347نينوىأننىاية ثامر محمود467450

ي حامد405819
4بكالوريوس2النض72347نينوىأننىاشاء عونى

ي492353 5دبلوم2النض72347نينوىأننىليل يونس غرنر

6إعدادية2النض72347نينوىأننىمروة اياد محمود515272

7إعدادية2النض72347نينوىأننىدعة هادي يحنر405836

8إعدادية2النض72347نينوىأننىوالء سالم فاضل405829

1بكالوريوس2النض72347نينوىأننىايمان عبدالكريم عبدالملك493375

2بكالوريوس2النض72347نينوىأننىايمان فارس محمود239744



3بكالوريوس2النض72347نينوىأننىزينب قتيبة ابراهيم405785

4بكالوريوس2النض72347نينوىأننىايناس يونس بديع405795

5بكالوريوس2النض72347نينوىأننىحنان سليمان يونس239687

6دبلوم2النض72347نينوىأننىمريم جاسم محمد425170

ى ثامر احمد405780 7دبلوم2النض72347نينوىأننىنرمير

8دبلوم2النض72347نينوىأننىنور طالل حميد530896

9إعدادية2النض72347نينوىأننىاالء فارس محمود239734

10إعدادية2النض72347نينوىأننىهاجر محمد صالح467411

11إعدادية2النض72347نينوىأننىمريم محمد صالح239751

ي ثامر نايف540214
12إعدادية2النض72347نينوىأننىامانى

13إعدادية2النض72347نينوىأننىامنة خالد خليل541134

14إعدادية2النض72347نينوىأننىبلسم عمار مصطفى467406

15إعدادية2النض72347نينوىأننىدالل فارس محمود239780

16إعدادية2النض72347نينوىأننىشيماء فوزي صالح530912

17إعدادية2النض72347نينوىأننىمروة صالح جوهر239701

18إعدادية2النض72347نينوىأننىنورة دخيل عبدالقادر530894

19إعدادية2النض72347نينوىأننىرندة طلعت كروي553382

20بكالوريوس2النض72347نينوىأننىباسمة محمود ذنون530887

21بكالوريوس2النض72347نينوىأننىكوثر محمد رمضان538087

22دبلوم2النض72347نينوىأننىاسماء اسماعيل حسن467416

1دبلوم عالي2المنصور62348نينوىذكراحمد خضير محمد525402

2بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكرسعد عزيز يوسف553101

3بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكرمحمد علي محمود500131

4بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكرعماد عواد محمد525429

5دبلوم2المنصور62348نينوىذكرهيثم ناطق طه526650

6دبلوم2المنصور62348نينوىذكرمحمود ازعيان محمود414540

7دبلوم2المنصور62348نينوىذكرذاكر نوح احمد525414

8إعدادية2المنصور62348نينوىذكرعالءالدين اكرم يونس468126

1بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكراياد طارق بدر468106

2بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكرمحمد عطاهللا حميد493195

3بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكراحمد ازعيان محمود414490

4بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكرحارث هشام احمد468121

ى محمد414521 5بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكراسامة حسير

6بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكراحمد انمار هادي468107

7بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكراحمد طارق بدر49015

8بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكراحمد عامر حمدون543576

9بكالوريوس2المنصور62348نينوىذكراسامة احمد حامد525395

10دبلوم2المنصور62348نينوىذكرعمار خالد علي553112

11دبلوم2المنصور62348نينوىذكروليد خالد نوري49102

12دبلوم2المنصور62348نينوىذكراحمد مشعان احمد468120

ى محسن494310 13دبلوم2المنصور62348نينوىذكرمحمد تحسير

14دبلوم2المنصور62348نينوىذكرزياد خلف محمد48956

15دبلوم2المنصور62348نينوىذكرمحمد احمد حسن49083

16إعدادية2المنصور62348نينوىذكرنزهان احمد خضير525396

ى محمد414502 17إعدادية2المنصور62348نينوىذكرمحمد حسير

18إعدادية2المنصور62348نينوىذكرمحمد رعد علي468118

19إعدادية2المنصور62348نينوىذكرسيف سعد يونس49055

20إعدادية2المنصور62348نينوىذكرمصعب مهدي حسن48969

21إعدادية2المنصور62348نينوىذكرعبدالحي انمار هادي468113

22إعدادية2المنصور62348نينوىذكراسامة خالد علي553105



23إعدادية2المنصور62348نينوىذكرعبدالرحمن صالح ابراهيم49001

24إعدادية2المنصور62348نينوىذكرمهند محمد حسن414470

25إعدادية2المنصور62348نينوىذكرحذيفة هشام احمد468110

26إعدادية2المنصور62348نينوىذكرمالك احمد محمد543574

27دبلوم2المنصور62348نينوىذكرعبدهللا مرعي حسن553110

28إعدادية2المنصور62348نينوىذكروليد جاسم محمد538468

29إعدادية2المنصور62348نينوىذكرحامد سالم محمد468103

1دبلوم2المنصور62348نينوىأننىايمان فتحي صالح525400

2إعدادية2المنصور62348نينوىأننىندى سالم عرب525789

1بكالوريوس2المنصور62348نينوىأننىاسيل حامد محمد500220

2بكالوريوس2المنصور62348نينوىأننىسفانا سعد يونس49141

3إعدادية2المنصور62348نينوىأننىمروة نواف عبدهللا543583

4إعدادية2المنصور62348نينوىأننىشى سعد يونس49123

5إعدادية2المنصور62348نينوىأننىغادة فتحي صالح525386

6إعدادية2المنصور62348نينوىأننىسارة نواف عبدهللا543578

7إعدادية2المنصور62348نينوىأننىنور فتحي صالح525387

8إعدادية2المنصور62348نينوىأننىرغدة محمود جاسم468129

1بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرصفوان قادر جرجيس310414

2بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكروسام طارق قادر294427

ى زياد قادر515310 3بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرحسير

ي418473 4بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكراحمد اياد ناجر

5بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكراحمد رعد سليمان294164

6بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرموفق نوفل عبودي418554

7بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرعمر نبيل حمدون418503

8بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرزياد زيدان خليل483430

9بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد مروان ادريس418481

10بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد خليل اسماعيل418462

11بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد ذنون يونس294327

12بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرقاسم عامر محمد540394

13دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد شهاب احمد526511

14دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرقاسم احمد خضى418441

15دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكريونس عبدالعزيز يونس418491

16دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعماد مالك يحنر494392

17دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكررافع طارق حامد293382

18دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعمر يحنر حامد293281

19دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد طالل حامد418543

20إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعمر طارق حامد515321

21إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكراحمد شيت محمد294862

22إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكروهب الشحات احمد293322

ي294102
 
23إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرحذيفة ابراهيم رزوق

24إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد وعد عويد515346

25إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعلي موفق سليمان515325

ي حميد293938
26إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرليث حف 

1بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكركرم حكمت ذنون525663

ى نايف493191  ياسير
2بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمصطفى

3بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرذنون زيدان خليل294316

4بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد رياض قاسم310385

5بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرعلي صالح احمد418232

6بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرسيف احمد قادر294089

7بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرحمادة خالد احمد418111



8بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد ناظم طه294354

9بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرعمر ازهر حميد310388

10بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمحمود طالل عبد492919

11بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكراحمد محسن علي524633

12بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكريوسف علي الزم310394

13بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرعمر صالل محمود310411

14بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرطارق حمدون ذنون525619

15بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرابراهيم ميش عبدالقادر494688

16بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرذنون احسان علي496540

17بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرعلي صائب عبدالسالم418308

18بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد عبد جاسم294755

19بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكراحمد صائل عبود556188

20بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد ابراهيم خليل418405

21بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكراسعد مامون يوسف310390

22دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكراحمد ناظم طه310409

23دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعامر جمال ابراهيم294700

24دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرسيف محمد عبدهللا294853

25دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرخطاب زنيل محمد494298

26دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعبدهللا عاصم عبدالجبار294726

27دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعمر محمد عبدالقادر418424

28دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعبدالرحمن بسام سعدهللا417323

29دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعبودي فارس عبودي418218

30دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعبدالعزيز وعد سعدهللا492147

31دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكراحسان حافظ احمد483435

32دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرصفاءالدين حازم رجب418091

33دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرسفيان رمزي محمود418383

34إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعباس يوسف صبحي492800

35إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرجاسم باسل جاسم418066

36إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرجاسم محمد جاسم494429

37إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكريوسف فراس وعدهللا418283

38إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرابراهيم محمد رمضان294292

39إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد دحام عبدهللا293468

40إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعمر وعد سعدهللا540475

41إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد نجم خليل310380

42إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرازهر عبدالكريم عزيز549727

43إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعبدهللا نذير عبدهللا482763

44إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد عبدالرزاق محمد492143

45إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمحمد نبيل حامد483429

46إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعلي احسان علي491946

47إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمحمود رافع محمود418078

ى541220 48إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرحسن علي حسير

 علي525668
ى 49إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعلي حسير

50إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرسيف عبدالجليل موس482755

51إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكراكرم عصام طه483423

52إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرشعيب عبدالباسط سالم310396

53إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعبدالحكيم ذياب خليل483421

54إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمؤمن لقمان هاشم550835

55إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعبدهللا عبدالرزاق محمد492121

56إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرماجد عادل ابراهيم526909

57إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعلي يونس علي294364



58إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرسفيان رافع قادر483433

59إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعمر احمد خلف483428

60إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمؤمن عدنان حمدون482761

61إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكريزن امجد احمد294207

62إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكراوس فيصل حبو483422

63إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعبدالرحمن وليد داؤد483434

64إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرليث يونس حمادي526908

65إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرزيدان سالم حازم483424

66إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرمصطفى عماد الدين حامد515365

67إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعبيدة عبدالرحمن شلش483432

68إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكريوسف عدنان حمدون429911

69إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكررائد امجد فاضل523743

70إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكراحمد خلف سطام368198

71إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعبدالرحمن احمد بكر495003

ى احمد310401 72بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىذكررغيد حسير

73دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرمروان غازي مصطفى418254

74دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا492160

75دبلوم2باب الجديد62349نينوىذكرمهند عدنان شكري483427

76إعدادية2باب الجديد62349نينوىذكرعمار رعد يحنر310404

1بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىهدى غانم عبدهللا294346

2بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىامل سعدهللا عبدهللا293559

3بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىنور عبدالخالق ناض549741

4بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىميشة عامر سعدون214918

5بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىايمان محمد صالح حمزة526860

6بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىاية سبهان محمدطيب417446

ى نجم عبدهللا417457 7دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىبشر

8دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىانوار عرندس محمد526512

9دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىرشا محمد احمد523738

10دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىلقاء صبيح اسماعيل493749

11دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىثناء نافع محمد417473

12دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىزينة سمير محمود293433

13دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىسارة عبد سعود429287

رنر نذير عبدهللا293994
1بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننى

2بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىرغد يونس حمادي525680

3بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىشى خضى يونس493189

4بكالوريوس2باب الجديد62349نينوىأننىهديل مشعل عبداللطيف294063

5دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىاسيل محمد يوسف418027

لقاء علي محمد494734
6دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننى

7دبلوم2باب الجديد62349نينوىأننىندى ادريس نايف497607

8إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىنور بشار عبدالمحسن293300

9إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىغفران ميش عبدالقادر540295

10إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىايمان محسن ددو417486

ى418051 11إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىامال شحان حسير

12إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىنجاة محمد فيصل494704

ه سالم ابراهيم554393 13إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىامير

14إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىاية مروان شكر483425

15إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىنور مظفر جاسم417514

16إعدادية2باب الجديد62349نينوىأننىهناء محمد حميد515371

1ماجستير2وادي حجر62350نينوىذكرعباس محمد عساف492843

2ماجستير2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد سهيل شعبان416433



3بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرخالد علي خلف527061

4بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرجميل عبدهللا عبد449493

5بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعمار موس عواد449491

6بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرحازم غافل عبدالجليل548430

7بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرظافر محمود علي286141

8بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد علي محمديونس449477

9بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكررعد غافل عبدالجليل416525

10بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكروليد صباح عبدالقادر527066

11بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد فتحي صالح449485

12بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرجاسم محمد عساف415895

13بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكروليد محمدمصطفى عبدالقادر416415

14بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرايش محمد خلف416552

15بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعكاب احمد عبدهللا286109

16بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرساير يونس سائر493932

17بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد كاظم محمد416388

18بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرابوبكر عبدهللا احمد416318

19بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكررضوان خليل ابراهيم286115

20بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرنشوان علي عوض286131

21بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدهللا حامد عساف415829

22بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرصباح يحنر محمود416041

23بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد غافل عبدالجليل416494

24بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمصطفى كامل محمد416341

25بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرغزوان غافل عبدالجليل415718

26بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكربرزان غافل عبدالجليل415859

27بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد فتحي صالح526825

ى يونس286126 28بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعالء ياسير

29دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرحامد احمد عادي286081

30دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرخالد ابراهيم ذنون415868

31دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرنبهان وعد عواد483917

32دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرحازم احمد عمر286110

33دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد حيدر شيخيل526588

ى رشيد493327 34دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرعلي حسير

35دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرياش عثمان اعبيد286122

36دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرفراس عبدالستار محمد286083

37دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد علي محيميد520404

38دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد صالح محمد286107

ى احمد286097 39دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمدصالح حسير

40دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرقحطان احمد ابراهيم520406

41دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرعلي نوزت احمد416356

42دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد عادل عبد286113

43دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكردحام هرماس ثالج286099

44دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكراحمد حميد محمد416018

45دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد جاسم خلف416294

46إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعلي محمديونس ابراهيم546200

47إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرسبهان علي عوض286091

48إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرقاسم محمد محسن415912

49إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعمار عبدهللا احمد527039

50إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكريونس طه يونس546195

1ماجستير2وادي حجر62350نينوىذكرظافر جارهللا عايد492970

2بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد صالح محمد286181



3بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبيده قحطان احمد526821

4بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعمر محمد عبدهللا286047

5بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالخالق احمد حسن495400

6بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراكرم هيثم عبدالكريم286191

7بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد طالل شاهر483912

8بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرسيف حمودي محمد286028

9بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالوهاب اسكندر محمود286017

10بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد يحنر طه286119

11بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالرحمن جياد عبدهللا520402

12بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرصالح محمد سلمان286076

13بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرسيف محمد احمد449288

14بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد انور احمد504038

15بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرحمزه حامد محمود286171

16بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمصطفى احمد خزعل546223

17بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد عبد احمد548408

18بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد يونس محمد527057

19بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرطارق كامل صالح449345

20بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكريوسف حامد محمود527050

21بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمصطفى عبدالهادي مصطفى415308

22بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرصالح عبدالرزاق احمد286169

23بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرشاهر عبدهللا سالم286167

 علي محمد286048
ى 24بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرحسير

25بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد مصطفى حمود286068

26بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد محسن سعيد286118

27بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرزيد احمد عبد286158

28بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكركمال محمد سلمان415521

29بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالكريم محمود سوادي415507

30بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرصدام هرماس ثالج286177

31بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراسامة طه يوسف286160

32بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعماد عبدالوهاب يونس415341

33بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعمار حسن محمد416652

34بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعلي شاكر محمود546237

35بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعمر عبد علي286013

36بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد داود لطيف415268

37بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدهللا الياس عبدهللا556078

38بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكراحمد علي صالح415472

39بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد جودت طه286062

40بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد ابراهيم عجاج286156

41بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالرحمن احمد عبد520399

42بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرسيف حامد محمود286010

 علي عوض286015
ى 43بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرحسير

44بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرزيد عباس فاضل416660

45بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالهادي محمود سوادي520400

46بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعصام الياس عبدهللا556076

47بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكروليد علي يونس286165

48بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرباسم محمد خضير286032

49بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمعن هاشم احمد286153

ى415539 50بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد عبدالمنعم ياسير

51بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكركيالن عبدهللا فتحي526579

52دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكراحمد غسان محمد416628



53دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرطارق وعدهللا جارهللا286067

54دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرسيف فرحان خلف286173

55دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرسيف محمد ادريس449430

56دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكروائل موفق عباس286093

57دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمصطفى محمد حيدر527060

58دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرعمر صالح عبدهللا286079

59دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرحسام احمد محمود449334

60دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرعثمان عارف زيدان527044

61دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالسالم يونس عبدهللا449357

62دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرخالد شاكر احمد415354

63دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي286057

64دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرقاسم رياض قاسم286163

65دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرهشام صالح عباس286071

66دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرصهيب دريب احمد286038

ى495445 67دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد طه ياسير

68دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرعمر محمد ناض525558

ي حامد286157
69دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرفهد هانى

70دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكراحمد صالح نعمة556090

71دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرزيد احمد طه286183

72دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكراثير غازي عزيز286040

73دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرسعد غانم احميد556100

74دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرنشوان حسن محمد449326

75دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكراحمد محمود رمضان286074

76دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرخالد جاسم محمد416566

77دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكريوسف وليد محمدعلي286150

78دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرماجد عبد احمد286193

79دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمود عبدهللا نزال286098

80دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرموفق فؤاد محمد416644

ى527056 81دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمود علي حسير

82دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمود يوسف محمد286058

83دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمثنى موفق احمد449282

84دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد حامد محمد286154

85إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعلي ابراهيم عجاج286196

86إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد عبدهللا محمودد556081

87إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد يونس ذنون527071

88إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرفهد جمال مطيع415116

89إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد خالد نزال526815

90إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكركرم محمد حيدر527076

91إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعمار عيىس محمد483907

92إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرخليل محمد فتحي483904

ى449322 93إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرزيد محمد حسير

94إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعلي احمد يونس49030

95إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمصطفى موفق احمد449495

96إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد فتحي احمد546235

97إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرطه يحنر طه449498

98إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد عبدهللا فتحي483899

99إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد عبدهللا خضير449438

100إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد فرحان علي494492

101إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد محمد طه548404

102إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعبيدة عامر زيدان494246



103إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد سالم ابراهيم449424

104إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد حميد محمود546220

105إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرحمزة احمد خزعل286086

106إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعثمان احمد نواف546219

107إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد جاسم محمد286137

108إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكريوسف خضير حسن527065

109إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد عكاب احمد540694

110إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعزيز غازي عزيز449375

111إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعارف عبيد خليفة527081

112إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكريونس باسم محمد543569

113إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد ابراهيم احمد449450

114إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرطه احمد خزعل286149

115إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمثنى ناظم احمد527068

116إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكريوسف حافظ محمد286095

117إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمصطفى عبدهللا عوض449456

118إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعلي جمعة صالح449336

119إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرحمزة محمود رمضان546207

120إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرسفيان سعد احمد548522

121إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد حسان يونس546202

122إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعالء احمد عمر449499

123إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد سعدهللا حسن546230

124إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد محمود محمد415069

125إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراركان موفق محمد546214

126إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعبدهللا فتحي محمد449468

127إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعمر موفق سلطان527053

128إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرسيف الدين مشعل احمد546228

129إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالرحمن حامد احمد449295

130إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرطارق سعدهللا حسن546217

131إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعلي جميل احمد483896

132إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرحسام فؤاد يونس483916

133إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالرحمن غانم احمد416675

134إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالقادر يونس ذنون546210

135إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرسيف غانم احمد416581

136إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعلي احمد خلف483914

137إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالرحمن محمد جاسم286018

138إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد ظاهر محمد483902

139إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد محمود محمد286020

140إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرصفوان ناظم مصطفى415045

141إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرقتيبة عبدهللا سالم540547

142إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكريونس خلف محمود527085

143إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرساجد محمود يونس449443

144إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرنصيف جاسم خضى546209

145إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعصام مظفر عطية504129

146إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمصطفى محمد ناض536048

147إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد فتحي جرجيس527063

148إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعمر عامر عائد449353

149إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد عبدهللا خضير449372

150إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد ياش محمود286166

151إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد علي يونس546232

152إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد شعبان عبدهللا449415



153إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرحسام عبد محمد546208

154إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد جاسم محمد415194

155إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمود رافد محمدشاكر286143

156إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد منيب بشير449379

157إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرحمزه عمر طه540549

158إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكريونس عبدالرزاق يونس402728

159إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالرحمن محسن علي494399

160إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمود محمد فتحي483910

161إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمهدي عبدالكريم محمد546216

162إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعالء عبدهللا احمد546205

163إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد نادر احمد415326

164إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعمر احمد يونس49038

165إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعمر احمد نواف286179

166إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرصالح ابراهيم اسماعيل449497

167إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرايهاب جاسم خلف526260

168إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعماد جاسم محمد415051

169إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرنورالدين مشعل احمد546225

170إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرحمزه عبدالستار حسن286050

171إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعارف خالد براك527041

172إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعقيل علي عبيد483892

173إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد عكاب احمد494424

174إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد عمار خضير449364

175إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكربكر محمد احمد548488

176إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد فوزي عبدالكريم449378

177إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمصطفى موفق احمد491899

178إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد محسن علي494401

179إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراثيل عادل يوسف483888

180إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعبدهللا محمود احمد548446

181إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرعمر احمد خليل449307

ى449331 182إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد محمد حسير

ي عبدهللا جيجو415276
 
183بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرصدق

184بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىذكرعبدالستار حسن علي286043

185دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرفتحي احمد عادي286001

186دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرادريس نجم فتحي415031

187دبلوم2وادي حجر62350نينوىذكرزياد حامد زبير286147

188إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد خليل ابراهيم449367

189إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكراحمد خضير محمود449258

190إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرواثق عبدالستار عواد286027

191إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرمحمد خلف جاسم286031

192إعدادية2وادي حجر62350نينوىذكرسامي رمضان محمد449406

1بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىنازك جاسم محمد449474

ى527088 2بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىنهلة احمد حسير

3بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىسىه عوف عبدالرحمن520405

4بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىامل حامد عساف415847

5بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىانسام فاضل عبدالغفور493009

6بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىالحان سالم صالح548389

7دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىميادة طالل حميد449463

8دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىهدى محمدبشير يونس286078

9إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىفاتن هاشم احمد496397

1ماجستير2وادي حجر62350نينوىأننىسماح محمود يونس415682



2بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىشهد غانم احمد416697

3بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىاسماء سعدي محمود495366

4بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىغفران رافد عبدهللا557035

5بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىضح محفوظ حمزة286003

6بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىنور غانم احمد416686

7بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىميعاد طالل سالم556093

8بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىرشا محمود محمد527036

مريم علي عبدالكريم416755
9بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننى

10دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىسيناء عبدالباسط اسماعيل493008

11دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىنور صباح جبار286004

12دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىشهد عبدالباسط اسماعيل493002

13دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىهجران رياض نوري526599

14دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىاية غانم محمد548515

15دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىنور ذنون عمر548501

16دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىشفاء وليد محمد285995

17دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىمريم غانم احمد416718

18دبلوم2وادي حجر62350نينوىأننىدالل ذنون عمر548411

19إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىرقية عبدهللا شعبان527079

20إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىاشاء سليم جاسم449271

21إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىعناد عماد حمود449302

22إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىمريم محفوظ حمزة546239

23إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىايمان محمود محمد527078

24إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىايناس خالد محمد546245

25إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىرحمه وليد محمد449275

26إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىرقية طالل زيدان526805

27إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىغفران محمد جاسم496378

28إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىبيارق سليم جاسم449262

29إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىاركان ثامر عزيز548517

30إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىامل محمود محمد527072

ين مروان مؤيد285993 31إعدادية2وادي حجر62350نينوىأننىشير

ى366591 32بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىشيماء سلطان حسير

33بكالوريوس2وادي حجر62350نينوىأننىشيماء صالح محمود285999

ي تمام62351نينوىذكرمصعب علي عمر492105 1ماجستير2انر

ي تمام62351نينوىذكرفراس حسن الياس422606 2بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرصفوان صالح عكلة247217 3بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرعلي عادل محمد494530 4بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمد محمود محمد494269 5بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكراحمد خطاب عمر494801 6بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرريان صالح عكله247174 7بكالوريوس2انر

 عزمي مصطفى523810
ي تمام62351نينوىذكرمصطفى 8بكالوريوس2انر

ى247609 ي تمام62351نينوىذكرعمار سالم حسير 9بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرياش محمد طه248514 10بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرعمر داؤد سليمان422572 11بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكربالل علي عمر492110 12بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمد حازم طه499186 13دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكركرم مؤيد مال هللا523798 14دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرصفاء رافع توفيق483369 15دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرتوفيق رافع توفيق523807 16دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرماهر موفق فرج525666 17دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرعلي داؤد سليمان247482 18دبلوم2انر



ي تمام62351نينوىذكرمحمد محمود عبدالقادر422555 19إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمد عبدالقادر محمد248532 20إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكراحمد عبدالجبار احمد468486 1بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرعلي هذال محمدشيت422496 2بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمد عادل محمد422468 3بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرعمر جاسم محمد553133 4بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمد رمزي محمد468468 5بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرثائر منير مجيد247351 6بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكريوسف قيس محمود492985 7بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكركرم حازم جبوري247322 8بكالوريوس2انر

ى247430 ي تمام62351نينوىذكرعلي رافد محمدامير 9بكالوريوس2انر

ى553400 ي تمام62351نينوىذكربكر راشد محمدامير 10بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكراحمد رمزي محمد248626 11بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكريونس قاسم محمد468469 12بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمد صالح محمد247456 13بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرزكريا شامل فتحي468489 14دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرعمر سعد جابر523789 15دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرصهيب علي رجب249446 16دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمود حازم طه492154 17دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرابراهيم حازم جبوري247304 18دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكراحمد محمود حمادي249415 19دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرعلي مال هللا جاسم491925 20دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىذكرعبيدة فراس ادريس468465 21إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرعمر عادل محمد468497 22إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرعالء خالد حسن547437 23إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرابراهيم قيس محمود492859 24إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرمخلد برهان خضى523775 25إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرمشتاق فايز فاضل540884 26إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرحارث محمد عبدالرزاق547434 27إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمد منير مجيد247261 28إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرعبيدة سفيان هاشم495043 29إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكروليد محمد صالح468473 30إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرعبدهللا محمد عبدالرزاق468494 31إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرعمار محمد عبد523768 32إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرمصطفى هاشم اسماعيل483370 33إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرخالد جمال محمد483371 34إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرحذيفة محمد عبدالرزاق547438 35إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرحمزة مزاحم غانم468500 36إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرجعفر عبدالجبار احمد468476 37إعدادية2انر

 علي احمد547439
ي تمام62351نينوىذكرمصطفى 38إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرلقمان محمد عبد249430 39إعدادية2انر

 احمد زكي483373
ي تمام62351نينوىذكرمصطفى 40إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكراسامة سفيان جميل249439 41إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرمؤمن محمد صالح468479 42إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرعبدالرحمن ادريس يوسف547435 43إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمود قيس محمود494472 44إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكراحمد جبار عثمان247516 45بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكراحمد فؤاد جاسم523782 46بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىذكرمشعل حسن محمدعلي247475 47إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىذكرمحمد حازم جبوري468502 48إعدادية2انر



اسماء علي عمر492167
ي تمام62351نينوىأننى 1بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىأننىرفل عامر شيت422534 2بكالوريوس2انر

رقية علي عمر492165
ي تمام62351نينوىأننى 3بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىأننىنجالء احمد ذنون247521 4بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىأننىرغد عاكف توفيق523812 5بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىأننىعفاف محمد عزيز553393 6دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىأننىزينة لؤي عبدالرحمن468491 7دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىأننىنادية رافع محمد504095 8إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىأننىزهراء محمد فتحي540751 1بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىأننىنورس طه سلطان523793 2بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىأننىوئام باسل محمد494407 3بكالوريوس2انر

ي تمام62351نينوىأننىميسم محمود حمادي249454 4دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىأننىوسن علياكير محمدطاهر494502 5دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىأننىديانا فراس ذنون247487 6دبلوم2انر

ي تمام62351نينوىأننىاروى جالل طه541077 7إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىأننىمها عمار مزاحم541303 8إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىأننىفوزيه محمود حمادي468483 9إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىأننىزينب سفيان هاشم494840 10إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىأننىاالء عمار مزاحم549737 11إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىأننىانفال محمود حمادي547436 12إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىأننىجنة محمود عبد539504 13إعدادية2انر

ساره علي احمد547440
ي تمام62351نينوىأننى 14إعدادية2انر

ي تمام62351نينوىأننىهناء اسماعيل عبدهللا247497 15بكالوريوس2انر

1ماجستير2المامون52352نينوىذكرنواف سعد سالم284743

2ماجستير2المامون52352نينوىذكرمحمود شكر محمود530946

3ماجستير2المامون52352نينوىذكراسامة سالم شيت494287

4دبلوم عالي2المامون52352نينوىذكرمحمد عبد مصطفى397607

5بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمود احمد عبدهللا284505

6بكالوريوس2المامون52352نينوىذكررمضان خلف احمد397571

7بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرناظم محمد عبدهللا284789

8بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرصباح دخيل محمد398752

9بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرخضى غازي خضى397261

10بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرطارق نجم عبيد284695

11بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرفراس ابراهيم صالح398562

12بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعامر احمد عبدهللا284136

13بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرقاسم محمد خضير284836

14بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي هذال سعدهللا284770

15بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرضياء سعدي محمد267589

16بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرخالد حازم يونس284731

17بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرشامل عزيز علي561434

18بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرراغب رمضان خضى284757

19بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد موفق حاجم397649

20بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسامي احمد محمد284752

21بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرياش خلف محمد284778

22بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد محمود عبد284748

23بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسعد هادي احمد284271

24بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرثامر محمود احمد284482

25بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمروان حازم يونس284288

26بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرحارث مضحي سلطان494394

27بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسعد مصطفى سليمان284573



28بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعكاب محمد عبد551010

29بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد محمد فتحي523646

30بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد علي فتحي398874

ي علي هالل398812 31بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرحرنر

32بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرفيصل هادي صالح557599

33بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد محمد بالل284514

34بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرنشوان علي عبدهللا284841

35بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرطه عبدالباسط محمد530954

36بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرخالد علي فتحي284302

37بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرياش اسماعيل خليل530968

38بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرميش عبدهللا احمد561384

39بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد خليل حسن284828

40بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعالء الدين حازم عبدهللا398529

41بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرناض دحل كردي398582

42بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسعيد داود سليمان526636

43بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرخالد حازم عبدهللا397315

44بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد طالل محمد284308

45بكالوريوس2المامون52352نينوىذكريونس ابراهيم يوسف284282

46بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعالء خضير عطاهللا284687

47بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرهذال محمد ساير284845

48بكالوريوس2المامون52352نينوىذكريونس محمد فتحي284526

49بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمناف طاهر عيدان542947

50بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد سامي عبدالرزاق398849

51بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسالم صالح عبدهللا398514

52بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرليث جاسم محمد530969

53بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرامير ساجد عبدهللا284222

54بكالوريوس2المامون52352نينوىذكررياض رعد جمعة284495

55بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد مرعي حسن398948

56بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرطارق علي هالل398795

ى هالل523622  حسير
57بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمصطفى

58بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرماجد فتحي محمد284569

59بكالوريوس2المامون52352نينوىذكررائد مازن جهاد524581

60دبلوم2المامون52352نينوىذكرصدام يحنر قاسم284850

61دبلوم2المامون52352نينوىذكرعدنان غازي خضى398770

62دبلوم2المامون52352نينوىذكررياض عبد محمد494487

63دبلوم2المامون52352نينوىذكربشار حازم يحنر284555

64دبلوم2المامون52352نينوىذكرفارس فرمان احمد284550

65دبلوم2المامون52352نينوىذكرسعود هادي صالح530964

66دبلوم2المامون52352نينوىذكرمنعم دحل كردي267877

67دبلوم2المامون52352نينوىذكرخالد هادي احمد284543

68دبلوم2المامون52352نينوىذكرأوس علي عبدهللا398739

69دبلوم2المامون52352نينوىذكرهيثم هاشم نجم284725

ى حسن398939 70دبلوم2المامون52352نينوىذكرسالم حسير

ي جاسم542945
71دبلوم2المامون52352نينوىذكرمصعب هانى

72دبلوم2المامون52352نينوىذكرمازن محمدصالح خضى397266

ي جاسم542949
73دبلوم2المامون52352نينوىذكرعبيدة هانى

ى397331 74دبلوم2المامون52352نينوىذكرغازي خضى امير

75دبلوم2المامون52352نينوىذكرعبدهللا داود سليمان526640

76دبلوم2المامون52352نينوىذكرسيف الدين ابراهيم يوسف557567

77دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمود سعد احمد530966



78دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد موفق حمد284296

79دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد هالل فتحي398671

80دبلوم2المامون52352نينوىذكرغازي علي بشير530957

81دبلوم2المامون52352نينوىذكرفراس حازم يحنر284474

82دبلوم2المامون52352نينوىذكرعلي فتحي مصطفى397411

83دبلوم2المامون52352نينوىذكرقحطان محمد حمزة284564

84دبلوم2المامون52352نينوىذكرليث صالح تركي284579

85دبلوم2المامون52352نينوىذكريونس مقداد هاشم284824

86دبلوم2المامون52352نينوىذكربشار محمد عبدالرزاق284535

87دبلوم2المامون52352نينوىذكراحمد عبدهللا صبار284470

ى284643 88دبلوم2المامون52352نينوىذكرعلي ابراهيم حسير

ي علي550798 89دبلوم2المامون52352نينوىذكررافت محمدخير

90دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد خالد حمدون398611

91دبلوم2المامون52352نينوىذكراحمد عبد خضى284531

ي ابراهيم398902
92دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد هانى

93دبلوم2المامون52352نينوىذكرفيصل غازي خضى530962

94إعدادية2المامون52352نينوىذكرحامد محمد صالح284623

95إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر حازم محمد530945

96إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد ادريس محمد284232

97إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد ادريس جاسم398499

ى397287 98إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد محمد حسير

99إعدادية2المامون52352نينوىذكربارق محمدفوزي شهاب397596

100إعدادية2المامون52352نينوىذكرفرحان صباح دخيل397661

101إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدالحميد احمد حميد398599

102إعدادية2المامون52352نينوىذكروليد زيدان ظاهر530948

1ماجستير2المامون52352نينوىذكرطارق احمد حماد284961

2ماجستير2المامون52352نينوىذكرمحمود عطية رجب446371

3دبلوم عالي2المامون52352نينوىذكرغزوان عبدهللا محمد284105

4بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرانمار فارس محمد543220

5بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعمر احمود عمر284679

6بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعدنان موس عبدالكريم284956

 بلو علي284182
7بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمصطفى

8بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرحماد احمد حماد284813

9بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد رعد محمدعلي284783

10بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمهند حازم عبدهللا397879

11بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد زهير سعدي284411

12بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرريان محمود خطاب516764

13بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمهدي صالح محمد398073

14بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرايمن ناظم ذنون398065

15بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد رمضان هالل542943

16بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد احمد حماد284816

17بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعبدالجبار احمد خليفة284913

18بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمهند رمضان هالل542939

19بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد عبدالرزاق محمود284161

20بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمعن علي مصطفى496529

21بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعماد حميد خليل540686

22بكالوريوس2المامون52352نينوىذكريونس سالم يونس284933

23بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد سعد احمد530970

24بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعامر يونس سلطان284798

25بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعبدهللا محمد فتحي550796



ى حماد284418 26بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمهند حسير

27بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرهذال مشعل غائب530972

28بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسبهان عبدالستار فتحي530971

 علي284166
ى 29بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرميش حسير

30بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرموس جاجان فتحي284406

31بكالوريوس2المامون52352نينوىذكررياض احمد حسن284475

32بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرصبحي فارس محمد صبحي284619

ى حماد284197 33بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراسامة حسير

34بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد رياض محمد284269

35بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرهيثم سالم حمو542924

36بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرناض عبدالباسط محمد284172

37بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمدصالح حسن سلطان523170

ى284471 38بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمشتاق ندى حسير

39بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسعيد محمديونس سعيد398257

40بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعبدهللا ذياب ضبع397949

41بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي محمد عبدهللا284457

42بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد علي رجب284931

43بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي رمضان خلف398298

44بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعبدهللا محمد سعيد397999

45بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد وليد محمود543222

46بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرفالح محمديونس سعيد398079

47بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي احمد ابراهيم284880

48بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسالم خليل عبدهللا284744

49بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعماد عبدالمنعم جاسم523132

50بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسيف محمد مصطفى284693

51بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمروان موس عبدالكريم284153

52بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمروان احمد حنود284109

53بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرطارق صالح محمدعلي398238

54بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعمار حمود محمد542915

55بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي محمود محمد493628

56بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي محمود حمادي284697

57بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد محمود صالح530975

58بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمود فارس يونس284134

59بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد فاضل محمد397712

60بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرشامل شهاب احمد446352

61بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرسيف مشعل خطاب397764

62بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد مظهر فتحي268028

63بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي نواف جرجيس284758

64بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعمر محمد عبو284139

65بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرحارث صباح محمود523124

66بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرقاسم عادل يحنر284388

ق مرعي398306
67بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرقضي مشر

68بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمثنى موفق حمد284946

69بكالوريوس2المامون52352نينوىذكربسام فوزي محمود267761

70بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرصهيب رياض محمد398024

71بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرياش ثامر محمود397927

ى محي الدين284478 72بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعمر حسير

73بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرغانم فتحي محمد284807

74بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي جاجان فتحي284381

75بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرنشأت مازن محمد483801



76بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد عمر حماد284212

77بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمود عواد احمد268016

78بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعمر عامر ايوب397743

79بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد صبحي احمد284373

80بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرصكر مظفر حازم284164

81بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرشهاب احمد خضى398263

82بكالوريوس2المامون52352نينوىذكربالل سعد عبدهللا284738

ى500452 83بكالوريوس2المامون52352نينوىذكربسام محمود ياسير

84بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمود باسل فتحي284753

85بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمود يحنر شيت284394

86بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعبدالرحمن راكان محمود543219

87بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعمر قاسم ايوب284876

88بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمود محمد صالح398050

89بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراجود شامل محمد284215

ى284469 90بكالوريوس2المامون52352نينوىذكروسام ندى حسير

91بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرفوزان موس عبدالكريم284147

92بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرذياب فارس محمدصبحي284524

93بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعبدالحي علي احمد284742

94بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعلي عبدهللا فتحي284645

95بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعبدالحق احمد حميد397911

96بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرخالد عامر شيت284317

97بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد عبدالمنعم جاسم284098

98بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعمر سالم محمد267836

ى عواد496678 99بكالوريوس2المامون52352نينوىذكريونس حسير

100بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرايمن خالد عبدالكريم284155

101بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرزيد شاكر محمود284732

102بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد قيس قدوري284190

103بكالوريوس2المامون52352نينوىذكراحمد عبدهللا ابراهيم232760

104بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرغزوان موس عبدالكريم284519

105بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرمحمد وليد علي543209

106دبلوم2المامون52352نينوىذكرمصطفى رافع فاضل284398

ى284966 107دبلوم2المامون52352نينوىذكربراء عبد حسير

108دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد راكان عبداوي284094

109دبلوم2المامون52352نينوىذكرشعالن موس عبدالكريم284952

110دبلوم2المامون52352نينوىذكرعلي عبد علي496528

111دبلوم2المامون52352نينوىذكرسعدهللا موس يوسف284509

112دبلوم2المامون52352نينوىذكراحمد عبدالسالم هادي530932

113دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد صباح محمود267693

114دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد ميش محمود284688

115دبلوم2المامون52352نينوىذكرليث شاكر محمود284720

116دبلوم2المامون52352نينوىذكرعمر محسن يونس530943

117دبلوم2المامون52352نينوىذكرعمر غانم فتحي398205

118دبلوم2المامون52352نينوىذكرمهند سامي جاسم284922

119دبلوم2المامون52352نينوىذكرجارهللا صبحي خضير398273

120دبلوم2المامون52352نينوىذكرعمر خالد عبدالكريم446341

121دبلوم2المامون52352نينوىذكرمهند هيثم ابراهيم543155

122دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد حماد دانوك494422

123دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد عبدهللا علي543228

124دبلوم2المامون52352نينوىذكرايهاب خالد الياس543203

125دبلوم2المامون52352نينوىذكرعدي احمد محمد284898



126دبلوم2المامون52352نينوىذكرريان وليد محمود284897

127دبلوم2المامون52352نينوىذكرمهند عبدالواحد احمد523121

128دبلوم2المامون52352نينوىذكرسعد عبد محمدعلي398321

129دبلوم2المامون52352نينوىذكررافت فارس محمد267854

130دبلوم2المامون52352نينوىذكروليد عامر شيت284279

131دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد جاسم محمد284426

132دبلوم2المامون52352نينوىذكرشامل عبدالموجود هيالوي398155

133دبلوم2المامون52352نينوىذكرسيف سعد عويد284123

134دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد هالل ابراهيم284884

135دبلوم2المامون52352نينوىذكرعبدهللا نواف محمود284178

136دبلوم2المامون52352نينوىذكراحمد شامل عزيز284854

137دبلوم2المامون52352نينوىذكرعلي سعد عويد284635

138دبلوم2المامون52352نينوىذكرهيثم عماد عادل446382

139دبلوم2المامون52352نينوىذكراحمد رجب سحل284879

ى446393 140دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمد اياد محمدامير

141دبلوم2المامون52352نينوىذكرعمر اياد فاضل284887

142دبلوم2المامون52352نينوىذكرصباح سعيد احمد284801

143دبلوم2المامون52352نينوىذكرفهد مصلح خضى284660

144دبلوم2المامون52352نينوىذكراحمد صالح احمد483658

145إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدهللا احمد حسن284777

146إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد ماهر احمد398212

147إعدادية2المامون52352نينوىذكرخالد سعد احمد523115

148إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد صالح ادريس542918

149إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمود شكر محمود446358

150إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد عبدالسالم عطية284764

 محمدزكي446362
151إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمدزكي مثنى

152إعدادية2المامون52352نينوىذكررمضان خالد علي543213

 علي عبودي543235
ى 153إعدادية2المامون52352نينوىذكرحسير

154إعدادية2المامون52352نينوىذكرياش ابراهيم يوسف284088

155إعدادية2المامون52352نينوىذكرمهند شيت فتحي446356

ى549242 156إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد احمد ياسير

157إعدادية2المامون52352نينوىذكرعلي محمود علي446323

158إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدهللا شامل سالم540691

ى يونس516750 159إعدادية2المامون52352نينوىذكرامير حسير

160إعدادية2المامون52352نينوىذكريوسف محمد سالم284773

161إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدهللا صباح دخيل398147

162إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدهللا هالل سعيد284819

163إعدادية2المامون52352نينوىذكرفواز احمد خلف284751

164إعدادية2المامون52352نينوىذكرباسل جاسم عبدهللا543233

165إعدادية2المامون52352نينوىذكرسفيان احمد خلف284810

166إعدادية2المامون52352نينوىذكرانس عبدهللا عائد446338

167إعدادية2المامون52352نينوىذكرحمدون الزم حمدون530944

ي446372
168إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر عالء عبدالغنى

169إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر علي احمد446384

170إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدالرحمن الياس احمد536006

ى543238 171إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد حسن حسير

172إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد سالم سلطان284566

173إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد سعد محمود540705

ى540697 174إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد علي حسير

175إعدادية2المامون52352نينوىذكرصالح حمود محمد446387



176إعدادية2المامون52352نينوىذكرمصطفى هادي احمد543239

177إعدادية2المامون52352نينوىذكرسعد معاذ عبدهللا530942

178إعدادية2المامون52352نينوىذكرمهند فتحي محمد446397

179إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد جاسم محمود446395

180إعدادية2المامون52352نينوىذكرحسان موس عبدالكريم284465

181إعدادية2المامون52352نينوىذكرعلي محمدفوزي شهاب543223

182إعدادية2المامون52352نينوىذكرمثنى عبدهللا ابراهيم450197

183إعدادية2المامون52352نينوىذكرمصطفى حازم عبد446334

184إعدادية2المامون52352نينوىذكرسمير احمد خلف284654

185إعدادية2المامون52352نينوىذكركرم محمود نعمةهللا397906

186إعدادية2المامون52352نينوىذكرابراهيم مهدي صالح543231

187إعدادية2المامون52352نينوىذكرسيف الدين محمد عطية284481

188إعدادية2المامون52352نينوىذكرنوفل مظفر علي530980

189إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد موفق حمد446365

190إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدهللا سالم محمد284794

191إعدادية2المامون52352نينوىذكرعالء صبحي محمد538036

192إعدادية2المامون52352نينوىذكرحسام عبدهللا عبيد446405

ى530982 193إعدادية2المامون52352نينوىذكرضياءالدين محمود ياسير

194إعدادية2المامون52352نينوىذكرعلي نواف محمود543216

195إعدادية2المامون52352نينوىذكرمروان يونس صالح284446

196إعدادية2المامون52352نينوىذكرياش سعد علي446330

197إعدادية2المامون52352نينوىذكرخالد محمود خضى526271

ي غانم543206
198إعدادية2المامون52352نينوىذكربارق هانى

199إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد مصطفى ذنون446353

200إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد جاسم حمود446319

201إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر صالح ابراهيم543212

202إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمران علي بشير530934

ى احمد530927 203إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد ياسير

ى540692 204إعدادية2المامون52352نينوىذكرفهد علي حسير

205إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد اياد قدوري523129

206إعدادية2المامون52352نينوىذكرسعد احمد حماد446399

207إعدادية2المامون52352نينوىذكرايمن شامل محمد284556

208إعدادية2المامون52352نينوىذكربسمان فارس عواد543201

 علي284173
ى 209إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد حسير

210إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد احمد خلف284671

211إعدادية2المامون52352نينوىذكرفرحان جاسم محمد398287

212إعدادية2المامون52352نينوىذكرفواز عبدهللا محمد530937

213إعدادية2المامون52352نينوىذكرعلي يوسف محمدنوري543227

214إعدادية2المامون52352نينوىذكرقضي حسن عبدهللا284943

215إعدادية2المامون52352نينوىذكرسهيل شبيب فرحان530930

216إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد ابراهيم محمود446340

217إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد احمد شعبان543157

218إعدادية2المامون52352نينوىذكرعلي احمد حسن543173

219إعدادية2المامون52352نينوىذكرايمن زياد محمدصالح542910

220إعدادية2المامون52352نينوىذكرخالد وليد محمود446375

 باسم علي284860
221إعدادية2المامون52352نينوىذكرمصطفى

ى446347 222إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر ابراهيم حسير

223إعدادية2المامون52352نينوىذكرمنذر محمد طه530940

224إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد احمود عمر483799

225إعدادية2المامون52352نينوىذكرشاهر عبودي محمد496686



226إعدادية2المامون52352نينوىذكرامجد شاكر محمود284710

227إعدادية2المامون52352نينوىذكرمنذر احمد ابراهيم446376

ى530922 228إعدادية2المامون52352نينوىذكرايوب خالد حسير

ى523231 229إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد خالد حسير

ى احمد حماد543208 230إعدادية2المامون52352نينوىذكرحسير

231إعدادية2المامون52352نينوىذكرمصطفى ماهر احمد446404

232إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمود جمال عبدالفتاح284681

233إعدادية2المامون52352نينوىذكرمصطفى ثروت هادي446402

234إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد يونس صالح284761

235إعدادية2المامون52352نينوىذكرعلي عامر معاوية540702

236إعدادية2المامون52352نينوىذكروائل باسل فتحي284484

237إعدادية2المامون52352نينوىذكرحميد اسهيل حميد446343

238إعدادية2المامون52352نينوىذكرحياوي احمد ابراهيم542922

239إعدادية2المامون52352نينوىذكرمدين خلف خضى542909

240إعدادية2المامون52352نينوىذكريوسف محفوظ عبدالمجيد539883

241إعدادية2المامون52352نينوىذكرشعالن محمود خطاب398220

242إعدادية2المامون52352نينوىذكرمصطفى مروان شكر543221

 محمدعلي446326
ى 243إعدادية2المامون52352نينوىذكرعلي حسير

244إعدادية2المامون52352نينوىذكرمهند فيصل علي446385

ى يونس520935 245إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد حسير

246إعدادية2المامون52352نينوىذكرعالء شاكر خلف540461

247إعدادية2المامون52352نينوىذكربشار هيثم هاشم446390

ي محمود446392
ى هانى 248إعدادية2المامون52352نينوىذكرحسير

249إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد علي فتحي483796

250إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد محمد تاية542916

251إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد شهاب احمد542936

252إعدادية2المامون52352نينوىذكرمصطفى محمد مصطفى543236

253إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد رائد طلب530924

254إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر نشوان احمد284941

255إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدالعزيز سعد محمود398199

256إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد جاسم عبدالرحمن542933

257إعدادية2المامون52352نينوىذكراحمد اسماعيل عبدالجبار397896

258إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد احمد محمود543225

259إعدادية2المامون52352نينوىذكرعثمان محسن يونس543152

260إعدادية2المامون52352نينوىذكرخالد عبدالرزاق احمد543211

261إعدادية2المامون52352نينوىذكروعد سالم عيدو446318

262إعدادية2المامون52352نينوىذكرفارس عامر احمد284964

263إعدادية2المامون52352نينوىذكررمضان احمد محمود543224

264إعدادية2المامون52352نينوىذكرفواز عمار صبحي284639

265إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدالرحمن هالل سعيد284787

266إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر احمد عبد530977

267إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر احمد عطية446366

268إعدادية2المامون52352نينوىذكرسعيد احمود عمر542930

269إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد محمود يونس550793

ى عبدهللا483804 270إعدادية2المامون52352نينوىذكرعبدهللا حسير

271إعدادية2المامون52352نينوىذكرزياد حازم يحنر446389

272إعدادية2المامون52352نينوىذكرمهند احمد حسن543229

273إعدادية2المامون52352نينوىذكرسيفالدين حازم عبدهللا483803

274إعدادية2المامون52352نينوىذكرعادل فتحي عبدهللا543232

275إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد هشام ابراهيم284193



276إعدادية2المامون52352نينوىذكرفهد محمد حميد446349

277إعدادية2المامون52352نينوىذكرعمر احمد عبدالقادر397993

278إعدادية2المامون52352نينوىذكرحمود ابراهيم حمود446339

279إعدادية2المامون52352نينوىذكرمهند عبدالصمد غانم530973

280إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد اسماعيل عبو446388

281بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرعمار شكر محمود542925

282بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرغانم محمد عبدهللا284910

283بكالوريوس2المامون52352نينوىذكرخالد ابراهيم حمد284464

284دبلوم2المامون52352نينوىذكرمروان شكر محمود284170

285دبلوم2المامون52352نينوىذكرعدي يحنر شيت284401

286دبلوم2المامون52352نينوىذكرفواز فاضل شيت284890

287دبلوم2المامون52352نينوىذكرياش محمد غانم284191

288دبلوم2المامون52352نينوىذكرهاشم عبدالكريم احمد284143

289دبلوم2المامون52352نينوىذكرمحمود خلف حمزة397961

290إعدادية2المامون52352نينوىذكرمحمد غانم عبد284203

291إعدادية2المامون52352نينوىذكرفواز سلطان حمد543217

292إعدادية2المامون52352نينوىذكرعيىس محمد جاسم284768

ف محمد543234 293إعدادية2المامون52352نينوىذكرحازم مشر

1بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىهدية عبيد محمد284436

2بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىمروة سعد محمد284354

3بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىاديبة اديب رمضان284369

4بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىنىه عبدالرحيم محمود284453

5دبلوم2المامون52352نينوىأننىايمان هاشم محمد284392

6دبلوم2المامون52352نينوىأننىعواطف محمد طاهر530959

7دبلوم2المامون52352نينوىأننىسحر هادي خليف284459

ي محمد397629
8دبلوم2المامون52352نينوىأننىضح حسانى

ى284376 9دبلوم2المامون52352نينوىأننىهيفاء ابراهيم حسير

10إعدادية2المامون52352نينوىأننىسىه احمد عواد284383

1بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىاشاء ابراهيم حمد523672

2بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىنجالء رعد صالح494228

3بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىنور ثامر عبد543162

هبة طالل علي398450
4بكالوريوس2المامون52352نينوىأننى

5بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىاشاء ناطق عباس398356

6بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىهبه ابراهيم محمود284609

7بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىنبا مظفر رشيد446418

8بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىعبير عبد خلف267679

ى491019 9بكالوريوس2المامون52352نينوىأننىدالل عبدالعزيز حسير

10دبلوم2المامون52352نينوىأننىزينة محمد طاهر540695

11دبلوم2المامون52352نينوىأننىمريم عبد خلف268065

12دبلوم2المامون52352نينوىأننىرواء بسام عبدالقادر493974

13إعدادية2المامون52352نينوىأننىشيماء خميس محمود446408

14إعدادية2المامون52352نينوىأننىهيفاء صبحي محمد541128

ى جمعة احمد398426 15إعدادية2المامون52352نينوىأننىحنير

16إعدادية2المامون52352نينوىأننىهبة عبدهللا فتحي543160

17إعدادية2المامون52352نينوىأننىامنة خليل ابراهيم446410

18إعدادية2المامون52352نينوىأننىايالف محمد غانم284422

19إعدادية2المامون52352نينوىأننىشيماء عبدالحكيم مصطفى543168

20إعدادية2المامون52352نينوىأننىنور محمد جاسم446407

21إعدادية2المامون52352نينوىأننىعائشة داود محمد551460

22إعدادية2المامون52352نينوىأننىهوازن ابراهيم محمود543171



23إعدادية2المامون52352نينوىأننىمشاعل منعم دحل398336

24إعدادية2المامون52352نينوىأننىبيداء عبدالموجود هيالوي397828

25إعدادية2المامون52352نينوىأننىوسن سلطان حمد550803

26إعدادية2المامون52352نينوىأننىدالل خالد الياس284409

مروة محمود علي284414
27إعدادية2المامون52352نينوىأننى

28دبلوم2المامون52352نينوىأننىمريم دخيل محمد530961

ى284400 29إعدادية2المامون52352نينوىأننىزهره حميد حسير

موك62353نينوىذكرعمار رمضان علي231512 1دكتوراه2الير

موك62353نينوىذكرمحمد شاكر احمد450156 2ماجستير2الير

ى415485 موك62353نينوىذكراحمد علي حسير 3ماجستير2الير

موك62353نينوىذكرمحمود ثالج ابراهيم524658 4ماجستير2الير

موك62353نينوىذكرصفوان جاسم سلطان415313 5ماجستير2الير

ى468025 موك62353نينوىذكرمحمد علي حسير 6بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرزكريا يحنر ابراهيم468018 7بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعبدالقادر محمد علي415518 8بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عواد سلطان231081 9بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرياش ذنون احمد526674 10بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرسعد وعد حامد414863 11بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرشامل انور شويت231557 12بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد حمود احمد415008 13بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمؤنس جاسم سلطان415381 14بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكررحال عواد محمد231609 15بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد هشام احمد540807 16بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد شهاب احمد414844 17بكالوريوس2الير

ى541286 موك62353نينوىذكرمدلول محمد تبير 18بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرسيف عبدالمنعم يونس540892 19بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد جاسم سلطان415451 20بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد فتحي محمد396851 21بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرلؤي نوري عالوي515054 22بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد وليد محمدطيب230900 23بكالوريوس2الير

ى حسن حمادي231225 موك62353نينوىذكرحسير 24بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمسعود خلف عبدهللا526645 25بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرثامر حميد قاسم467370 26بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد انعم سعدون414729 27بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكررعد احمد حسون526686 28بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراياد عبدهللا عبدالرحمن414853 29بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد مدو عائد450144 30بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعبد جاسم محمد414809 31بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرشي غانم حسن515082 32بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرسيف هشام احمد540816 33بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكروليد احمد علي450130 34بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرصالح حسن عبدهللا231022 35بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرحميد احمد علي231486 36بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعمر جاسم سلطان415416 37بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرثري غانم حسن531015 38بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد علي عودة231542 39بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكررافع موس ابراهيم450044 40بكالوريوس2الير

ي يحنر231266
موك62353نينوىذكراحمد عبدالغنى 41بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكررافت عبدالقادر محمود503857 42بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعادل زكم محمود538038 43بكالوريوس2الير



موك62353نينوىذكرمحمد فالح عبدهللا415463 44بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكربرزان محمد سلطان496517 45بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد رعد علي494837 46بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعمر شاكر احمد415000 47بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمهند ابراهيم مجول415041 48بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعمر سليمان عبدهللا230870 49بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعدي نوري عالوي415142 50بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد نوح خليل414910 51بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد حسن حمادي231589 52بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد جالل سالم415549 53بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرزياد صالح عبدالغفور232784 54بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعمر عبداللطيف محمد468021 55بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعبدالرحمن خالد مخلف406905 56بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد فالح عبدهللا415257 57بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد علي شكر449938 58بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمود جاسم محمد449995 59بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعمار فاضل عبد468029 60بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرزيد جاسم سلطان414941 61بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرطه محمد طه415528 62بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرحسن مطر مرفوع419766 63دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرثائر هشام ابراهيم450159 64دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرخليل ابراهيم صالح468027 65دبلوم2الير

ى231501 موك62353نينوىذكرمحمداقبال عبدالحليم امير 66دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعبدالحافظ بالل محمد515077 67دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرسبهان محمود حسون540706 68دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعبدالخالق عبدالرزاق اسماعيل515085 69دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرغزوان خضى صالح414892 70دبلوم2الير

ى صالح414893 موك62353نينوىذكرعلي حسير 71دبلوم2الير

ى450139 موك62353نينوىذكرجاسم محمد تبير 72دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عبدالرزاق هادي231243 73دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرجاسم محمدعلي جاسم515057 74دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمد حامد حمو414916 75دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرنورس اسامة احمد450123 76دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرشاء احمد سليمان538529 77دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرهشام شهاب احمد450046 78دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعمر عدنان يونس414780 79دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعمر يحنر ابراهيم414948 80دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعبدالرحمن صالح محمد414928 81دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمد سعد طالب230998 82دبلوم2الير

ى415124  علي حسير
موك62353نينوىذكرمصطفى 83دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمد احمد ذنون468022 84دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعمر عبدالرزاق اسماعيل406907 85دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعلي نوري عالوي415054 86دبلوم2الير

موك62353نينوىذكراحمد شهاب احمد541280 87إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمود شاكر احمد231622 88إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمشعل صالح عبدالغفور515090 89إعدادية2الير

ى450038 موك62353نينوىذكرياش عبد شاهير 90إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرحسن زبير طلحة231528 91إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرسالم فتحي محمد414745 92إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد طه فتحي450040 93إعدادية2الير



ى414750 موك62353نينوىذكراحمد محمد ياسير 94إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد يوسف محمد414874 95إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد جاسم محمد561764 96إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرصباح هداوي هالل449957 97إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد مشعل سلطان416192 1ماجستير2الير

موك62353نينوىذكرهشام علي اسماعيل230709 2دبلوم عالي2الير

موك62353نينوىذكراركان مثنى محسن515694 3دبلوم عالي2الير

ي خليل231483
موك62353نينوىذكراحمد عبدالغنى 4بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرحامد محمود احمد231543 5بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد حميد محمد231206 6بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكركرم يحنر علي232745 7بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعبدهللا زيدان خلف406860 8بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعبدالهادي احمد عبدالكريم231145 9بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرخطاب عمر هادي450067 10بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد يونس محمود450050 11بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد فتحي عبدهللا449951 12بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمنعم محمد عبدالكريم406851 13بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكردحام حمدو عبيد231124 14بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعلي مظفر احمد449944 15بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمعد عبدالرحمن محمد230594 16بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد رعد احمد515962 17بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد حمد محمود231497 18بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد راكان محمود406901 19بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعلي خالد زكريا232723 20بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد ادريس نوري231552 21بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرميش حمدون سليمان449926 22بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعمر فتحي خضير450209 23بكالوريوس2الير

ي يونس450212 موك62353نينوىذكرقيس غرنر 24بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراثير غسان محمود232798 25بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرماجد عبد اسماعيل230486 26بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرقضي نوري عالوي231261 27بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعثمان محمدطيب عبدالرحمن468114 28بكالوريوس2الير

 محمد450074
ى
موك62353نينوىذكرعمر الق 29بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرفارس سعدهللا ذنون450000 30بكالوريوس2الير

ي خليل450058
موك62353نينوىذكراحمد هانى 31بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرياش سعد طالب231321 32بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد احمد محمود417487 33بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرليث محمد احمد406899 34بكالوريوس2الير

ى406878 موك62353نينوىذكرعمر علي حسير 35بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرسيف وليد عواد231445 36بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد طالب خضير416904 37بكالوريوس2الير

 محمد449843
ى
موك62353نينوىذكراحمد الق 38بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرفارس جالل فارس406886 39بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمثنى بدر خليل406847 40بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرممدوح سالم شلو468109 41بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرطالل عودة رميالن231516 42بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرهيثم عبدالقادر صالح449911 43بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرسعد محمد عبدهللا406812 44بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد عبدهللا علي546799 45بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمهند رعد احمد230485 46بكالوريوس2الير



موك62353نينوىذكرسهيل نجم عبدهللا449973 47بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعماد رعد احمد230348 48بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرقضي ابراهيم مجول417472 49بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرضياء مهيدي صالح406841 50بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرجرجيس عبدالباسط حمدون231533 51بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرصالح احمد صالح516113 52بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعمر جالل سالم515775 53بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرسفيان خضى صالح468047 54بكالوريوس2الير

ى عبدالباسط محمود416036 موك62353نينوىذكرمعي  55بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرحسن محمد يونس حسن537111 56بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعلي خلف عبدهللا231414 57بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرابراهيم علي حسن231342 58بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراسامة مظفر احمد468036 59بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعبدهللا عبدالقادر محمد231470 60بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرفالح عثمان دغيم231526 61بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد عبدالوهاب احمد450003 62بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد نوري عالوي231284 63بكالوريوس2الير

ى احمد حميد232704 موك62353نينوىذكرحسير 64بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرريان احمد محمود515873 65بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد محمد عبدالوهاب406832 66بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرفرحان طالب خضير416057 67بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرثائر محمد جاسم230974 68بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمود هزاع محمود231591 69بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعماد محمد شحان416213 70بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراحمد خلف عبدهللا450199 71بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرياش معتصم داود231352 72بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرخالد احمد محمود468059 73بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرحسن سمير جميل416289 74بكالوريوس2الير

ى احمد يونس515829 موك62353نينوىذكرحسير 75بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد مؤيد الياس406854 76بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عبدالعزيز يوسف406863 77بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عبدالكريم عبدو232719 78بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعبدالسالم عبدالكريم حسن231459 79بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرزهير محمد علي232575 80بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمهند خلف علي416777 81بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرفراس عواد صالح450221 82بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرخالد محمد خضير232777 83بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عبدالرزاق جمعة231431 84بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكروعد ابراهيم حسون546813 85بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرراشد عماد حوران417154 86بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرضياء احمد محمد406836 87بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعلي حسن خليف468086 88بكالوريوس2الير

ى محمود232773 موك62353نينوىذكرعلي حسير 89بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرجاسم عبد اسماعيل232587 90بكالوريوس2الير

 علي احمد232605
ى موك62353نينوىذكرحسير 91بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعثمان نصير عبدهللا231585 92بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكراوس غسان محمود406881 93بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرلقمان عبد خضى406858 94بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعمر صالح ذنون468088 95بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرمحمود خلف عبدهللا231423 96بكالوريوس2الير



موك62353نينوىذكرمثنى مجيد بدر515846 97بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرطه احمد محمود231556 98بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرعلي احمد يونس406827 99دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعلي عبداللطيف محمد406834 100دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعمر عواد محمود416668 101دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرصفوان خطاب عمر468084 102دبلوم2الير

ى محمود546797 موك62353نينوىذكرحميد حسير 103دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرامير غانم فتحي231159 104دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرايمن صالح خليل449918 105دبلوم2الير

موك62353نينوىذكراحمد عليوي محمد450207 106دبلوم2الير

موك62353نينوىذكريوسف عبدالحق نجم406829 107دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرسبهان خطاب عمر230857 108دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرريان سعدي غانم232752 109دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرفارس مشعل حسون450106 110دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرزيد ناظم عبدالجبار232730 111دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرايمن سالم عباس231400 112دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعمر عماد محمدعلي501912 113دبلوم2الير

ي515689 موك62353نينوىذكرسمير فيصل اصلنر 114دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرابراهيم فيصل عبد531020 115دبلوم2الير

ي يونس450069 موك62353نينوىذكراحمد غرنر 116دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمد ابراهيم مجول416648 117دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرنمر مولود داؤد515765 118دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرعلي عبدهللا حسن406822 119دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرسفيان يونس عبدالوهاب416976 120دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمود صالح محمد230731 121دبلوم2الير

ى صالح449940 موك62353نينوىذكرعمر حسير 122دبلوم2الير

موك62353نينوىذكراحمد صباح ادريس231627 123دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عامر احمد230462 124دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرخالد عبد اسماعيل449897 125إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعلي محمد عبد231292 126إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمود جمال محمد450172 127إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد محمود خطاب468020 128إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدالعزيز طه احمد449997 129إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عبدالباسط احمد552793 130إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد فتحي عبدهللا450215 131إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرصالح جاسم محمد230847 132إعدادية2الير

موك62353نينوىذكركرم عامر صالح417209 133إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرحسن هيثم ذنون450175 134إعدادية2الير

موك62353نينوىذكررضوان احمد علي468040 135إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعثمان راكان محمود450187 136إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرياش عني  محمود531031 137إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرنشوان ابراهيم مشعل449946 138إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد نوح خليل468066 139إعدادية2الير

ى حامد449962 موك62353نينوىذكرحسن حسير 140إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد زيدان خلف406859 141إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمثنى عواد صالح450182 142إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرانور احمد عبدالكريم449982 143إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عامر نجم231615 144إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعلي محمود خليف468080 145إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعمر راكان محمود450189 146إعدادية2الير



موك62353نينوىذكرعمر وعد حسن450192 147إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد احمد عبدهللا449906 148إعدادية2الير

ى خضى صالح468087 موك62353نينوىذكرحسير 149إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد عذاب هرمان546791 150إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد محمد يونس468094 151إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرلؤي عبدالستار عبدهللا449975 152إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرفرحان محمود احمد557304 153إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد محمد موس538039 154إعدادية2الير

ى468105 موك62353نينوىذكرايهاب باسم ياسير 155إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدالرحمن حسن محمدشيت416483 156إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحسن حميد تاجر468034 157إعدادية2الير

موك62353نينوىذكررفعت حازم عبد449949 158إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدالعزيز ممدوح دخيل538032 159إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرجاسم محمد عبد450063 160إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرريان احمد حسن449936 161إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد عبدهللا يونس557330 162إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد خميس احمد416500 163إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعماد خلف محمد231510 164إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعمار محمد خضير531018 165إعدادية2الير

ى531019 موك62353نينوىذكرشحان رمضان حسير 166إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد فارس محمد515721 167إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعلي حسن محمد515671 168إعدادية2الير

يف557321 موك62353نينوىذكروسام عبدالسالم شر 169إعدادية2الير

موك62353نينوىذكروضاح محمد عبدالكريم538029 170إعدادية2الير

ي515757 موك62353نينوىذكرعبدالعزيز فيصل اصلنر 171إعدادية2الير

ى عدنان محمود515838 موك62353نينوىذكرياسير 172إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد خلف حميد450097 173إعدادية2الير

موك62353نينوىذكريوسف نوح خليل468092 174إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرحسن محمد عبدالكريم538030 175إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعجيل احمد فتحي538033 176إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراكرم احمد عبدهللا450052 177إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرغزوان فارس علي450101 178إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراكرم عبدالعزيز طه416443 179إعدادية2الير

موك62353نينوىذكربراء فالح عبدهللا468055 180إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد علي خلف539886 181إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد حبيب عريف449967 182إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعثمان محمد ابراهيم468064 183إعدادية2الير

 علي416804
ى موك62353نينوىذكرمحمد حسير 184إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرفتحي خضير جبارة546794 185إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرخالد يونس عبدالوهاب468052 186إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد عبد رمضان546822 187إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرابراهيم يحنر ابراهيم468098 188إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرسلطان محمود سلطان231116 189إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرفهد حمود شحاذة231487 190إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدهللا محمد طه449932 191إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمثنى احمد محمود450183 192إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد مشعل سلطان406816 193إعدادية2الير

موك62353نينوىذكروسام نوح خليل468041 194إعدادية2الير

موك62353نينوىذكريزن ناظم عبدالجبار450055 195إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعلي محسن حازم468057 196إعدادية2الير



موك62353نينوىذكرمحمد خليل شحان531026 197إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعماد عبدالقادر صالح527015 198إعدادية2الير

ى محمود449955 موك62353نينوىذكربارق حسير 199إعدادية2الير

ي يونس450071 موك62353نينوىذكرمحمد غرنر 200إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرهيثم احمد سليمان516087 201إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرسعود وليد احمد449948 202إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرزيد هادي نجم230564 203إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد فتحي علي450095 204إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرنزار محمد احمد231637 205إعدادية2الير

ي يونس231305 موك62353نينوىذكرواثق غرنر 206إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد محسن علوان232807 207إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمؤمن جاسم محمد449990 208إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرسعد عبدهللا فتحي449971 209إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد عودة رميالن450076 210إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرذكوان فارس علي541283 211إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد عامر احمد416090 212إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد حسن سعيد450180 213إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعلي محمد ابراهيم468061 214إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعلي احمد عبدهللا449924 215إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد عدنان يونس257768 216إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرزياد عني  محمود450061 217إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرحمزة مالك سهيل468050 218إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد فواز خلف540489 219إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد جاسم محمد416617 220إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرصالح طلب ابوعلي231299 221إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد بالل عواد541323 222إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرزياد ممدوح دخيل449986 223إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد جاسم محمد515824 224إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرابوبكر صالح حسن482360 225إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد علي صالح468082 226إعدادية2الير

ى عبدهللا449977 موك62353نينوىذكرمحمد امير 227إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبداالله محمود ادريس531024 228إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدهللا محمد محمود538031 229إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدالرحمن محمود خلف230965 230إعدادية2الير

موك62353نينوىذكربكر عبد عواد416848 231إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرخلف محسن سلطان231311 232إعدادية2الير

ى468099 موك62353نينوىذكرمحمد باسم ياسير 233إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد علي شكر450204 234إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد غانم خلف232764 235إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعلي راكان محمود450184 236إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعمر صالح محمد230642 237إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعلي حميد ثامر406880 238إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرسليمان حمدون سليمان231170 239إعدادية2الير

موك62353نينوىذكريونس موس خلف449968 240إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعمر شهاب احمد231330 241إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد فتحي عبدهللا450218 242إعدادية2الير

ى231620  علي حسير
ى موك62353نينوىذكرحسير 243إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد شهاب احمد449933 244إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراياد فتحي عبدهللا450092 245إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد مصطفى الياس231237 246إعدادية2الير



موك62353نينوىذكرمرثد سليمان حديد449931 247إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرفهد ابراهيم خليل468079 248إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدهللا هالل عبدهللا231333 249إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمروان خالد محمدعلي468076 250إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبيد احمد محمد531017 251إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد عبدالحافظ ادريس449959 252إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمود خليف زيدان416726 253إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرزياد فالح عبدهللا468111 254إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرزياد علي حسن231318 255إعدادية2الير

موك62353نينوىذكراحمد جاسم محمد450005 256إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرثامر يونس اشهاب230953 257بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرحسن مرعي حسن231575 258بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكررضوان محمد ناض415745 259بكالوريوس2الير

موك62353نينوىذكرحمادي شهاب احمد231087 260دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرغازي محمود عبود416259 261دبلوم2الير

ى محمد232735 موك62353نينوىذكرعصام حسير 262دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرشعالن صبيح شلش416139 263دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمد فتحي احمد449984 264دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمدين انعم سعدون541013 265دبلوم2الير

موك62353نينوىذكرمحمود محمد محمود417024 266إعدادية2الير

يف حميد231466 موك62353نينوىذكرنظام شر 267إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرابراهيم عبد صالح450062 268إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعمران جاسم سلطان538035 269إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدالقادر صالح فتحي232712 270إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرموفق حامد احمد416711 271إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرمحمد سعيد فتحي406819 272إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرسلطان عبدالجبار عبدالكريم231599 273إعدادية2الير

موك62353نينوىذكرعبدهللا خضى مطلك406866 274إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىاسماء فارس حامد414811 1بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىهدى ميش حسن406914 2بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىساجدة محمد خضى231425 3بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىمنى صالح احمد504034 4بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىاالء عبدالسالم صديق231404 5بكالوريوس2الير

ي231258 هدى انور غرنر
موك62353نينوىأننى 6بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىتيسير مالك سهيل414958 7بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىشكرية فتحي احمد406910 8دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىعروبة شاكر محمد515099 9دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىخالدة سالم نجم406913 10دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىذكرى محمد جاسم231285 11دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىنىه زيدان حمدي494420 12دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىفائزة سلطان مطر541321 13إعدادية2الير

ى468095 موك62353نينوىأننىليل حامد حسير 14إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىنجالء عزالدين فتحي406915 15إعدادية2الير

ى جاسم541254 موك62353نينوىأننىسهيلة حسير 16إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىميعاد محمد محمود515137 1بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىمروة ثامر محمد496421 2بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىحنان راكان محمود230514 3بكالوريوس2الير

ريم تركي محمدعلي231656
موك62353نينوىأننى 4بكالوريوس2الير

وسن نوري محمدعلي415580
موك62353نينوىأننى 5بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىعطاء فاروق محمد230777 6بكالوريوس2الير



موك62353نينوىأننىرندة يونس ذنون231642 7بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىحنان عدنان نادر230666 8بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىالهام عبدالكريم حسن415784 9بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىبلقيس يونس عبدالوهاب416933 10بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىنجالء فاضل عبد450010 11بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىافنان يونس محمد230654 12بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىدالل داؤد سليمان557310 13بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىشيماء حامد ذنون492392 14بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىعذراء محمد حسن231650 15بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىنور ممدوح دخيل515101 16بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىمفاز عبدالقادر صديق515187 17بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىمروة مولود داؤد515161 18بكالوريوس2الير

موك62353نينوىأننىافراح عواد حسن450030 19دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىايمان طالل نواف231666 20دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىنور قاسم جمعة231679 21دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىاسماء محمدصديق فخري450008 22دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىعيدة اسماعيل فتحي230601 23إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىلقاء عبدالكريم صبحي450119 24إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىايناس يونس محمد230551 25إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىرنا هيثم ذنون450024 26إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىهديل عبدهللا فتحي546808 27إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىبنان يونس محمد230637 28إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىابتهال عدنان محمود515120 29إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىميادة احمد مهدي284593 30إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىاسماء اسماعيل فتحي230525 31إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىابتهال عبدالوهاب احمد468031 32إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىامل عثمان دغيم538042 33إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىزينب هيثم ذنون450034 34إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىبسمة ثائر هشام450110 35إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىشى عبدالمنعم يونس540833 36إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىبلقيس فارس حامد538041 37إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىعبير محسن علوان450012 38إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىمنار عبدالباسط محمود415663 39إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىرقية حامد صالح546802 40إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىفاطمة هادي احمد494192 41إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىايمان محمد تاية450035 42إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىوصف جاسم محمد503758 43إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىصفا عصام عايد468033 44إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىشفاء شهاب احمد450017 45إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىنور حبيب عريف450025 46إعدادية2الير

ى450116 انوار علي حسير
موك62353نينوىأننى 47إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىميعاد خالد حمادي546820 48إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىرنا ميش حسن415919 49إعدادية2الير

وق هيثم ذنون450112 موك62353نينوىأننىشر 50إعدادية2الير

ى مولود داؤد538040 موك62353نينوىأننىحنير 51إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىمها محمد يونس415721 52إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىاكرام عدنان محمود515133 53إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىامنة محمد ابراهيم416019 54إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىايالف حازم عبد231689 55إعدادية2الير

ان231473 موك62353نينوىأننىورقاء عبدهللا غي  56إعدادية2الير



موك62353نينوىأننىسحر محمد طه450121 57إعدادية2الير

ى415088 موك62353نينوىأننىتيماء حارث حسير 58إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىنورالدين محمد يونس450019 59إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىهديل محمد جاسم450028 60إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىفاطمة راكان ابخيت538043 61إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىعامرة هالل رمضان515094 62إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىايمان احمد مهدي541288 63إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىميش عبد خضى406838 64دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىنازك عبدهللا ابراهيم415852 65دبلوم2الير

موك62353نينوىأننىاخالص عبدهللا صالح230505 66إعدادية2الير

موك62353نينوىأننىفائزة عبد خضى415867 67إعدادية2الير

1بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكرعدنان زيدان خلف483118

2بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكرمحمود خضير احمد473190

ى عواد سعران550885 3بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكرحسير

4بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكرحمد محمد حمد218413

5بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكرعواد خلف صالح483049

6بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكرمحمد صالح عبوش473234

7بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكراحمد صالح سليمان473459

8دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرزياد محمد علي483131

9دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرفتحي محمد سالم482182

10دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرنكتل رجب عبد540685

11دبلوم2المحلبية52354نينوىذكراحمد عواد سعران473218

12دبلوم2المحلبية52354نينوىذكراحمد محمود موس473277

13إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعلي جاموس محمد222487

1بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكراحمد قيس رمضان217964

2بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكراحمد محمود صالح218442

ي دليىمي222461
ى
3بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكرمحمد الق

ف احمد حسن483112 4بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكراشر

5بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكروسام عطية صالح218368

6بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكراحمد محمدعلي جرجيس554188

7بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكراياد محمد علي222570

8بكالوريوس2المحلبية52354نينوىذكرسعد حميد محمد507723

ى مطلك حسن473575 9دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرحسير

10دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرشاهر عبد جاسم218337

11دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرطالل خلف عبدهللا507734

12دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرسالم وليد سلطان222578

13دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرمحمود صبار خلف222550

14إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد علي ظاهر507853

15إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد عبد محمد222510

16إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد وعدهللا محمد218376

17إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعمر عبدهللا ايوب218294

18إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعلي مطلك حسن473521

19إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرفارس عبدهللا جاسم483105

20إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد باسم محمد482204

21إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرراكان خضى عباس483063

22إعدادية2المحلبية52354نينوىذكربدر عبد محمد218006

23إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالرزاق كريم عبوش217977

24إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرراكان احمد عبدهللا483115

25إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالوهاب عواد خلف483100

26إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرحسن مطلك حسن473538



27إعدادية2المحلبية52354نينوىذكريونس محمود صالح483113

28إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرريان احمد محمد482184

29إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرماجد ذنون صالح218312

30إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرسعيد علي احمد483111

31إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعمر محمود محمد483102

ى سالم خلف218350 32إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرحسير

33إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعلي محمود عبد483106

34إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد علي احمد218222

35إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمزهر عبدالوهاب خضى483050

36إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد حسن عواد507821

37إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالعزيز محمد فرج483051

38إعدادية2المحلبية52354نينوىذكريونس عبدالرحمن خلف482206

39إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد عبدالستار محمد539300

40إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد عبدالستار محمد218345

41إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد صالح عبوش482199

42إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرشعالن خضير عباس217995

ف صالح اسماعيل483083 43إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمشر

44إعدادية2المحلبية52354نينوىذكربشير عادل محمد507827

45إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالرحمن خالد خضير483071

46إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعمر حسن حمادي218275

47إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد مداح احمد507805

48إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرصالح احمد عبوش483058

49إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرفارس عبدالكريم حسن507813

50إعدادية2المحلبية52354نينوىذكربسام غانم علي217983

51إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرحسام محمود محمد222540

52إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمشعان محسن نومان494982

ى اسماعيل495094 53إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعلي تحسير

54إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرفالح علي احمد483109

55إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد محمود محمد483125

56إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمود احمد حمد539398

57إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالرحيم جميل دهوش483087

58إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرفتحي محمود صالح217976

59إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرضياءالدين عواد خلف483084

60إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعواد خلف حمزة507765

ى540701 61إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد محمود حسير

62إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرماهر علي بالل218373

63إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمود طه عبدهللا483135

64إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمود طه احمد218434

ى483098 65إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرابراهيم محمد ياسير

66إعدادية2المحلبية52354نينوىذكربسام جاسم صالح218240

67إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد طه صالح483093

68إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعامر خالد عامر483108

ى540704 69إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد محمود حسير

ى218325 70إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمود عبدهللا حسير

71إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرحيدر محمدعلي اسماعيل483122

72إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرسفيان عطية صالح218426

73إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد عبدالكريم حسن507741

74إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمود سالم محمود222521

75إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرربيع برجس خالد218002

76إعدادية2المحلبية52354نينوىذكررياض عواد صالح222490



77إعدادية2المحلبية52354نينوىذكركريم علي بالل483056

78إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرابراهيم محمدعلي جرجيس482196

79إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد طلب عبدهللا473504

80إعدادية2المحلبية52354نينوىذكررياض نايف بالل218264

81إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدهللا محمود عبدهللا483055

82إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرصفاء صالح سليمان483053

83إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرطالل هاشم طه218380

84إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالباري ابراهيم موس218284

85إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد علي احمد217959

86إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالرحمن صباح خلف482187

87إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد خالد عامر222470

ى طه خليف468071 88إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرياسير

89إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالباري محمد عبدهللا483060

90إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرسعد احمد محمد483061

91إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد عبدالوهاب خضى222479

92إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمود فتحي محمد473170

93إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراحمد وعدهللا محمد483127

94إعدادية2المحلبية52354نينوىذكراياد محمود عوض218301

95إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرفاضل فتحي رمضان218394

96إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمد فليح محمد483066

97إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرسعد عبدالعزيز فرج483052

98إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعلي محمود صالح502075

99إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمحمود خليل ابراهيم483129

100دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرابراهيم خلف صالح473147

ى222532 101دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرنومان احمد حسير

102دبلوم2المحلبية52354نينوىذكرحسن محمد احمد507753

103إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرفرحان محمد دوكان507771

104إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرحسن عواد رمضان507713

105إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرطه خليف موس483095

106إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرطه خضير احمد473344

107إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرعبدالرحمن خلف صالح473322

108إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرجاسم محمد احمد218406

109إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرمروان احمد حمادة222453

ى218360 110إعدادية2المحلبية52354نينوىذكرراكان احمد حسير

1بكالوريوس2المحلبية52354نينوىأننىمفاز ابراهيم محمود217943

2بكالوريوس2المحلبية52354نينوىأننىسمية احمد محمود217938

3دبلوم2المحلبية52354نينوىأننىايمان عبدالرزاق محمد507792

1بكالوريوس2المحلبية52354نينوىأننىاطياف وعدهللا ذنون218452

ى539614 2إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىشنشولة عبد ياسير

3إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىمها ذنون صالح222593

4إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىوسام يونس خضى217990

5إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىسحر كوكب خضى483054

6إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىهديل عبدهللا محمد516546

نتالي حميد عبدهللا539310
7إعدادية2المحلبية52354نينوىأننى

8إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىجوهر عبدالسالم محمد483138

9إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىميعاد ذنون صالح222611

10إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىسوريا ذنون صالح483141

11إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىسحر خالد عامر222335

12إعدادية2المحلبية52354نينوىأننىرواء احمد محمد483077

13دبلوم2المحلبية52354نينوىأننىاحالم يونس اخليف473255



1بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرفارس سليمان داؤد500688

2بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرحاتم محمد سعيد437647

3بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكروعد احمد حمود437823

4بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرمحمد يونس محمد305136

ى يونس436741 5بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكراحمد ياسير

6بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرحمد حمود جير540328

7بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرمحمد خضى محمد437567

8بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرطارق حميد عبدهللا481690

ى500529 9بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرعلي محمود حسير

10بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكراحمد ابراهيم حنش500519

11بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرسيف سعد محمود437364

ى نوري550990 12بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرعبدالرحمن حسير

13بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرعلي الياس احمد494295

14بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرمحسن كوثر يونس526564

15بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكروسام صباح حمود437873

16بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكراسد احمد عيىس305111

ى497556 17بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكراحمد طه ياسير

18بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرامير عبدالوهاب يونس306015

19دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرمحمود عبدهللا امديد497617

20دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرفارس محمد مطلك437067

ى يونس محمد306029 21دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرحسير

22دبلوم2الحميدات62355نينوىذكراحمد رمضان نهار305065

23دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرعالء عواد اسوادي437801

24دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرسعد فتحي مرعي305126

ى عائد صالح500500 25إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرشاهير

ى ظاهر500283 26إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمد حسير

27إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعبدالهادي احمد علي481695

28إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمد احمد موس305946

1بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرعبدالباسط يونس خلف437607

2بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرقضي عدنان احمد543028

3بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرعبدالقادر الياس خضى306047

4بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرعبدالهادي وضاح احمد543030

5بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكراحمد عبد عزيز305959

ي محمد304997 6بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرمحمد خير

7بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرلؤي محمود احمد497554

8بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرقصار علي محمود543033

9بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرنزية سعد يونس550966

10بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرصفوك سبهان سالم550980

11بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرحسان كوثر يونس500703

12بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكريونس سليمان داود306021

13بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرراشد عبدالرزاق حامد305218

14بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرزهور عبد احمد538383

15بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرعلي عبدالهادي احمد437835

ى540529 16بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرمحمد طاهر ياسير

17بكالوريوس2الحميدات62355نينوىذكرقيس كوكب خضى305891

18دبلوم2الحميدات62355نينوىذكراحمد وعد علي481688

19دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرسعيد هايس محمد306037

20دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرمحمد الياس خضى305158

21دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرريان محمد شيت306000

22دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرعبدالغفور الياس خضى538387



يف علي437427 23دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرعبدالباسط محمدشر

24دبلوم2الحميدات62355نينوىذكربشار محمود محمد500580

25دبلوم2الحميدات62355نينوىذكرفؤاد نوفل رجب481689

26إعدادية2الحميدات62355نينوىذكركرم فالح حواس540406

27إعدادية2الحميدات62355نينوىذكريونس احمد يونس305164

28إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعلي محمد عويد497341

29إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرحمزة نبهان محمدصالح437233

30إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد ناظم احمد305785

31إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرجوهر ذنون محمود436727

32إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرحواس خضى مؤيد305977

33إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرشهاب احمد صالح305277

34إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمد حسن محمد497569

35إعدادية2الحميدات62355نينوىذكريوسف احمد عزيز305260

36إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعبدالحكيم بدر احمد305281

ى306032 37إعدادية2الحميدات62355نينوىذكربارق حمد ياسير

38إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمد رضوان محمود540389

39إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعدنان الياس خضى305951

40إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرشاكر فرحان نواف550940

41إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرانور احمد علي436946

42إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعلي بدر محمد305962

43إعدادية2الحميدات62355نينوىذكريونس جاسم عبد305234

44إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد ستار حمود305827

45إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرراكان حسن سطام540521

46إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعلي محمد حسن437675

ى437711 ى عبدهللا حسير 47إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرحسير

48إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد ماجد حمندوش541311

49إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمود فتحي خضير497576

50إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعثمان علي خضى305295

51إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرانور ذنون محمود550960

52إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرسعد عبدالسالم ابراهيم550955

53إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرنجم عبدهللا محمود305983

54إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد محمد احمد554189

55إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعثمان عبد احمد543029

56إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمهند هاشم احمد550930

57إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمستعان عبدهللا عكلة540450

58إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد محمد احمد305199

59إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعبدالهادي محمود شيت437311

60إعدادية2الحميدات62355نينوىذكريونس محمود يونس481691

61إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرفهد عبدالعزيز سالم437401

62إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمد علي محمود540527

63إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعمر صالح عواد305193

64إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرزكريا يونس علي500586

65إعدادية2الحميدات62355نينوىذكركسار علي محمود540531

66إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرابراهيم حمد فرج497546

ى305916 67إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمد ذنون ياسير

68إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد خلف راكان540397

69إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد عبد علي305153

70إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعلي عبد علي305909

71إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمهند نوفل رجب437549

72إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرسند اسماعيل ابراهيم305241



73إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعبدالكريم عايد حسن538391

74إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمود الياس احمد494248

75إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرسعد محمد احمد540524

ى500666 76إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرهيثم جرس حسير

77إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرسيف جمال نواف540451

78إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرياس خضى شحاذة540393

79إعدادية2الحميدات62355نينوىذكروليد عبدالحميد حامد437480

80إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد رضوان محمود540448

 علي305231
ى 81إعدادية2الحميدات62355نينوىذكراحمد حسير

ى540446 82إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرجواد جرس حسير

83إعدادية2الحميدات62355نينوىذكربنيان ابراهيم احمد305938

84إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمد عبد علي305914

85إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرتركي جالل خالد543032

ي497291
86إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرحمد خليف حسانى

87إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرابراهيم احمد العبدهللا500635

88إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرمحمد الياس محمود497395

ى فتحي481693 89إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرفتحي حسير

ى500621 90إعدادية2الحميدات62355نينوىذكرعبد حسون حسير

1بكالوريوس2الحميدات62355نينوىأننىمريم فتحي محمود540146

2بكالوريوس2الحميدات62355نينوىأننىاخالص فتحي محمود437142

1بكالوريوس2الحميدات62355نينوىأننىايمان صالح حمدي437886

2إعدادية2الحميدات62355نينوىأننىنشين محمود فتحي490967

3إعدادية2الحميدات62355نينوىأننىوجدان سطام حسن497282

4إعدادية2الحميدات62355نينوىأننىامنة عبد احمد305024

5إعدادية2الحميدات62355نينوىأننىرحمة وعد يونس305033

6إعدادية2الحميدات62355نينوىأننىهند اسود حسن497286

غصون ابراهيم علي305224
7إعدادية2الحميدات62355نينوىأننى

8إعدادية2الحميدات62355نينوىأننىفرحة طه احمد540364

الحان علي خضى540368
9إعدادية2الحميدات62355نينوىأننى

10إعدادية2الحميدات62355نينوىأننىميعاد فواز حسن497297

11إعدادية2الحميدات62355نينوىأننىميس فواز حسن497305

1ماجستير2الفاروق22356نينوىذكرهادي خليل محمد394581

2بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرهشيار جميل حميد395196

3بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرابراهيم يوسف قاسم529580

4بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرشهاب احمد محمود394660

5بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرمحسن محمد يونس96107

6بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرشدار قادر محمدعلي394512

7بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعمران محسن محمد96051

8بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكربهزاد صابر مجيد394549

9بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرخليل خوشويز علي394482

10بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكربازيد سلي رشيد395183

11بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكررضوان محمد يونس96423

12بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرسالم عباس عمر394635

13بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعادل الياس ولي95773

14بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكررمضان ميكائيل خورشيد394410

15بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعبدالمنعم طه سعدون95839

16بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرخالد سليمان جندي394994

17بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرصبحي بكر محمد481694

18بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرجميل محمد عبدالسالم394475

ى احمد95742 19بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرازاد محمدامير



20بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعلي صادق ميكائيل96042

ي395201 21بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرسالم خدر ححر

22بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرمحمد الياس ولي555081

23بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرهارون رشيد برد395020

ى394527 24بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكراركان عمر حسير

25بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرهشام احمد محمود395223

26بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرنعمت محمد محمود395208

ى احمد481702 27بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرمحمد ياسير

28بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرهكار كريت درويش394791

ي قاسم عبدالسالم394713
 
29بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرصدق

30بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرجالل سليمان عبدهللا96024

31بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكربكر رمضان محمد95824

32بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعلي نذير محمد95810

33بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكربوتان صادق احمد520846

34بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرفرهاد طاهر احمد394627

35بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرسعدون محمود احمد95793

36دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرعيدو خدر علي96400

ى محمد95784 37دبلوم2الفاروق22356نينوىذكربيوار تحسير

38دبلوم2الفاروق22356نينوىذكراشور محمد احمد95866

39دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرزيدو عيدو بازو394945

40دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرمادو علي مادو96437

41دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرسعدي خليل محمد394569

42دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرغانم فرمان مادو394863

43دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرمراد عبدي قاسم395006

ي96414 44دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرفيصل سليمان عاجر

و481703 45دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرعلي مهدي خير

46دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرحيدر جيجو مادو394894

ى96011 ى ياسير 47دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرمحي الدين محمدامير

48دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرقاسم محمد صالح96121

49دبلوم2الفاروق22356نينوىذكريونس عبدهللا خدر394494

50دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرعدنان عبدالمجيد مصطفى95896

زاد علو محمود481701 51دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرشير

فان الياس ولي96080 52دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرنيجير

53دبلوم2الفاروق22356نينوىذكررفو كسو شالل394769

54إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرحازم خدر الياس95755

ي مراد394821 ي ححر 55إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرخير

ى بازو395160 56إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرصالح حسير

57إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرسعيد بيسو اوس395182

زا كنجو علي96454 58إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرمير

59إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرمادو بارو سيان395139

60إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرسيتو جكو سيتو395074

خان بريم رشيد481704 1بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرمير

2بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرزيدان كاكل الياس95980

3بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرابراهيم خليل حسن520883

4بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرنشوان نوري يونس484067

ى395283 ى ياسير 5بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعماد محمدامير

ان فاضل رمضان95720 6بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكركامير

7بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكراحمد محمود احمد394552

8بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكروليد انور خورشيد395406

9بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعمران ميكائيل خورشيد395237



10بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرمحمد عبدالقهار الياس395253

11بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكريوسف جهور مشمة481709

12بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرنعمت حميد ابراهيم96270

13بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرغازي شوكت صابر395452

14بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرملحم بركات هنو481705

15بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرمروان عبدالباسط ابراهيم496282

16بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعمران مهدي يونس395262

17بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرسليمان جمال كريم520887

ى حميد395341 18بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرمحمد تحسير

19بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكربرهان محمدسليم جرجيس481710

20بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرابراهيم خليل سليمان395365

21بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرسعد بكر محمد95988

يف395353 22بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعدنان يونس شر

23بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرصباح خليل سليمان395410

يف395428 24بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرلقمان احمد شر

25بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرماهر اسكندر الياس395421

26بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرشكري خالت خديدة395285

27بكالوريوس2الفاروق22356نينوىذكرعصمت خوشويز علي395437

28دبلوم2الفاروق22356نينوىذكربهزاد عمر كسو481715

29دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرجوتيار حمدون قرو481712

ي حميد520882 30دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرسمير صير

31دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرازاد صابر مجيد394521

ي395275 32دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرسعيد علي كحر

33دبلوم2الفاروق22356نينوىذكررعد بكر محمد481716

34دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرخديدا عمر كسو481713

35دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرزيدان خلو جروت96250

36دبلوم2الفاروق22356نينوىذكراحمد طه احمد394574

37دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرابراهيم علي محمد394538

ي481711 38دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرمادو سليمان عاجر

39دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرخليل مجيد صالح394510

40دبلوم2الفاروق22356نينوىذكراحمد جمال كريم520888

41دبلوم2الفاروق22356نينوىذكردلزار خديدة علي394710

ي484069
 
ار زيدو جوق ى 42دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرسير

43دبلوم2الفاروق22356نينوىذكرحسن ابراهيم يوسف484068

44دبلوم2الفاروق22356نينوىذكركاظم احمد مصطفى484066

ى484072 45إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرهوكر خدر حسير

46إعدادية2الفاروق22356نينوىذكربختيار خرتو جالل96244

47إعدادية2الفاروق22356نينوىذكربالل حكمت محمد95709

48إعدادية2الفاروق22356نينوىذكراحمد محسن محمد529460

49إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرعبدالحكيم لقمان محمدطاهر481723

وان جعفر محمد481708 50إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرسير

51إعدادية2الفاروق22356نينوىذكربيو سعيد بيو394684

ي481699 52إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرانور حيدر خير

ي كندو481714 دل قوجر 53إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرشير

54إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرراكان نعمت صابر520884

55إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرسامي حيدر سمو394750

56إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرحيدر عمر كسو484077

57إعدادية2الفاروق22356نينوىذكردلشاد تعلو خديدة531393

58إعدادية2الفاروق22356نينوىذكربيار سليم كجل484071

59إعدادية2الفاروق22356نينوىذكراركان نعمت صابر520890



60إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرمامند ماجد كريت395302

61إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرهادي عبدالفائز محمود395334

ي529424 62إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرنكوار سالم خير

63إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرمحمد نعمت خالد531391

ي كندو481707 64إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرعاصم قوجر

65إعدادية2الفاروق22356نينوىذكردلكش نادر خدر394694

66إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرزيرفان خالت خديدة529405

ي عسكر394658 67إعدادية2الفاروق22356نينوىذكراياز ححر

68إعدادية2الفاروق22356نينوىذكربيار خدر كسو484073

69إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرسيهاد عبدالسالم اسماعيل540453

ي بدو394731 70إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرزنهر خير

زا394785 71إعدادية2الفاروق22356نينوىذكريونسيف يوسف مير

72إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرامير زبير كريت394767

73إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرهيى نادر رشو96222

74إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرريواز علي سليمان481706

75إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرعبدالخالق محسن محمد529474

ي96335 ي خالت ححر 76إعدادية2الفاروق22356نينوىذكرححر

1بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىفضيلة محمد عبدالسالم394455

2بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىجيهان محسن محمد394433

3بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىزيان حسن جندي394407

4دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىشهرزاد درويش خدر394365

5دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىامينة خالد ميكائيل394461

ة قاسم عبدالسالم96065 6دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىسمير

درخشان علي درويش394420
7إعدادية2الفاروق22356نينوىأننى

1بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىامل محسن محمد484060

2بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىفردوس محسن محمد484062

3بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىزينب عبدهللا سليمان481719

4بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىنور عبدالستار محمدطاهر395234

5بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىمهدية عبدالسالم عبدالقادر95972

6بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىرويده عبدالحكيم محمود394925

7بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىبيان محسن محمد95725

8بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىشهناز فرج خدر481717

9بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىخالدة حميد اسماعيل95953

10بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىعمشة شاكر رشيد96213

11بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىنورة محمد عبدالسالم394881

و395156 12بكالوريوس2الفاروق22356نينوىأننىايناس درمان خير

13دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىليل عبدالحكيم محمود496370

يف484064 14دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىحياة محمد شر

و96379 15دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىكازين سليم خير

16دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىرانية درويش جكو96186

ي قطو96197 ين صير 17دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىشير

18دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىسندس محسن محمد395101

19دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىفاطمة جالل جرجيس95940

ه عبدالستار رمضان395124 20دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىسمير

ى394820 ى ياسير ين محمدأمير 21دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىشير

22دبلوم2الفاروق22356نينوىأننىنادية خورشيد عمر394900

23إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىديانا سيتو جكو481700

24إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىساهره خدر رمضان520873

25إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىدلناز فرج خدر481718

ى محمد95925 26إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىبروين محمدامير



27إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىرحمة لقمان محمدطاهر481720

كلي شاكر رشيد481722
28إعدادية2الفاروق22356نينوىأننى

ي481697
29إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىروزيان حكمت حزنى

30إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىعائده خدر رمضان520877

31إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىشهناز رفو حيدر481721

ى جهور مشمة395133 32إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىالير

و529530 ي درمان خير
ى
33إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىطواق

و395168 34إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىهيبت داود خير

يف529539 35إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىباسمة احمد شر

36إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىروزة جهور مشمة395149

ين خالد ميكائيل484063 37إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىشر

ى529448 38إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىسناء سلو حسير

39إعدادية2الفاروق22356نينوىأننىاالء قاسم عبدالسالم481698

1دكتوراه3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعامر ابراهيم داود447947

ي عليوي461415
2ماجستير3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد عبدالغنى

3بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرجاسم محمد جاسم461380

ى461406 4بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد طه ياسير

5بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدهللا جاسم عباس461356

6بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبد قاسم عبد447876

7بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمود قاسم عبد251662

8بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد عبدهللا احمد521939

9بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرقاسم محمد عبد251676

10دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرفالح حسن محمد447890

11دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد عليوي خليف461422

12دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدالجبار عبدالقادر موس251680

13دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرابراهيم محمود موس461391

14دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرسيف خليل ابراهيم447899

1بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرابراهيم حمد احمد547064

ى447940 2بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدالستار احمد ياسير

3بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرشهاب محمود احمد447887

4بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكررعد احمد خضى447932

ى502646 5بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكررائد عكيل حسير

ى عبدالجبار عبدالقادر461468 6بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرحسير

ر محمد ابراهيم447845 ى 7بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمير

8بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرسالم محمد خلف502660

9بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرجابر احمد جاسم251669

10بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد يونس خلف447837

11بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمهند محمد عبد251675

ي محمود447848
12بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرياش عبدالغنى

13بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرازهر شيت احمد461458

14بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمود سليمان احمد251666

ى538379 15بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمهند محمد حسير

16بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعلي محمود احمد251677

17بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعلي خلف احمد501494

18بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرسعد طه محمد447922

19بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكررياض جمعة خلف502657

20بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرسعد خليل ابراهيم547045

21بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرخالص يونس نجم447862

22بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد رافع احمد481885

23بكالوريوس3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدهللا محمد جاسم447942



24دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرطارق حمد احمد447885

ى محمود521999 25دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرابراهيم ياسير

ى461353 26دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد محمد حسير

ي عبدهللا احمد251679
27دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمدتف 

28إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرطه محمد عبد547075

29إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرقاسم رافع احمد461413

30إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرشاكر محمود علي542902

31إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعمر عويد عباس481887

ي عليوي481889
32إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدالمحسن عبدالغنى

33إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد صالح عثمان447867

34إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرصالح عليوي اخليف481892

35إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد فتحي محمد481890

36إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد فتحي احجاب461339

37إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرسالم محمد خلف540940

ى546987 38إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراثير محمد حسير

39إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعويد قاسم عبد447878

40إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرميش موس خضير447839

41إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرساجر خليل ابراهيم547013

42إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرشاكر محمود اسماعيل251678

43إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرفالح جمعة خلف540946

44إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرجميل عبدالجبار عبدالقادر447905

45إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعمر علي صالح447893

ي ادريس541264
ى
46إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرسلطان عوق

47إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمود جمعة خلف538393

48إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد محمود موس447936

49إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد محمد احمد447834

50إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرقاسم معجون عبدهللا547067

ي محمود542899
51إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرايهاب عبدالغنى

52إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد ابراهيم عويد447919

ى حمد احمد447883 53إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرياسير

54إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمود محمد جاسم447830

55إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد عبدالقادر خالد481897

56إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدالقادر راغب خضى447927

57إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد طه محمد447908

58إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد عبدال احمد531388

59إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد حسيب علي447864

ي عليوي495283
60إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدهللا عبدالغنى

61إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرباسل ثابت عويد461418

62إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرخلف طه محمد447910

63إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعويد ابراهيم عويد447846

ى حسيب547069 64إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرحارث حسير

65إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدهللا قيس عبدهللا251664

66إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمصطفى نذير حسن447854

67إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد حمد احمد447882

68إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرنايف طه محمد447901

69إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد احمد عبدالقادر251668

70إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرسمير عبدالرحمن احمد531394

71إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرصفوان حسيب الياس251665

72إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعبدالمحسن احمد علي481880

ى447842 73إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد علي امير



74إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد دحام خضى251674

75إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد محمود جاسم481895

 محمد علي481883
76إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمصطفى

77إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعلي اسماعيل الموصلي541018

78إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرذاكر احمد طه447945

79إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرمحمد احمد خلف540948

80إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكراحمد عبدالجبار عبدالقادر447915

81إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرماهر دحام خضى251671

82دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرفتحي محمد اسماعيل461434

83دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىذكرعمر تايه خضير447897

ى حسيب531386 اق حسير 1دبلوم3-2/ تلعفر 43302نينوىأننىاشر

2إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىأننىاروى عبدالجبار عبدالقادر547041

ى521947 3إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىأننىانوار خالص حسير

4إعدادية3-2/ تلعفر 43302نينوىأننىسمية يونس عليوي547055

1ماجستير3زمار43304نينوىذكرياش محمد مجذاب481685

2ماجستير3زمار43304نينوىذكرعبدالرزاق احمد محمود481660

ى كردوش خلو353279 3ماجستير3زمار43304نينوىذكرحسير

4ماجستير3زمار43304نينوىذكرشامل مناور عزيز353518

 علي481669
ى 5بكالوريوس3زمار43304نينوىذكروليد حسير

6بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد علي عبدالرحمن502676

7بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرجمال علي احمد481657

8بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحامد عبدهللا خضى352670

9بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرالياس علي الياس350738

10بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسليمان محمد حسو481675

11بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد محمد حسو481378

12بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرماهر اوسف حمو418586

13بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعصام خلف حمو481662

ى351890 14بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرابراهيم فراج عنير

15بكالوريوس3زمار43304نينوىذكردحام سليمان حسن481638

ى محمد353458 16بكالوريوس3زمار43304نينوىذكريحنر حسير

17بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرامير نواف خليل353148

18بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرزياد علي عثمان353696

19بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسليمان علي حسن465291

ى276801 20بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد حاول حسير

21بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرجالل عزيز خلف352768

22بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمسعود اسعد مطو352453

ى351748 23بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرشاكر سليمان عيى

24بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسعيد محمدعلي عمر352424

25بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرابراهيم سليمان خلف352786

26بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفيصل ابراهيم عزو352846

ى حمو348089 27بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررضوان حسير

28بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراديان ابراهيم عزو352823

29بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا الياس شيخو481673

30بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسمير الياس هاشم465322

31بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد حسن محمد351876

32بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمؤيد الياس هاشم353570

ي محمد353376 33بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعيىس صير

34بكالوريوس3زمار43304نينوىذكريعقوب يوسف محمد352654

35بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمود جرجيس خليف352751

36بكالوريوس3زمار43304نينوىذكريونس عزيز محمد353332



ى352032 37بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحازم علي عنير

38بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد خضى سليمان352736

ى419475 39بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرصالح عيىس ياسير

40بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي احمد ابراهيم352713

41بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد علي عثمان465315

42بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسن حمو خضى353386

43بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد خلف عبدالقادر481654

44بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمسعود عبدالكريم ابراهيم419616

45بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد عبدالعزيز سيدوش353479

46بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراسماعيل احمد خضير465302

47بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد رومي احمد353168

48بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد طه عبدالرحمن351966

49بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمروان علي حسن481658

50بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرالوند حاجم ابراهيم419491

51بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرصالح محمود محمد481648

اس علي حاكم481687 52بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرنير

53بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد عبدالرزاق محمد481663

54بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفهد علي ابراهيم351896

55بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفتحي محمود مجذاب419367

56بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا ابراهيم محمد517825

57بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد عبدهللا موس353636

58بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخضى الياس محمد352685

59بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررضوان خلف الياس349588

 علي353263
60بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد خضى

61بكالوريوس3زمار43304نينوىذكروليد احمد حسن353017

62بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد علي ابراهيم465286

63بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرزهير خلف عثمان465347

64بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفؤاد محمد خضير352136

ى ابراهيم481678 65بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد حسير

ى352346 66بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرشعالن حواس ياسير

67بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد صالح مجذاب517855

ى عزو352591 68بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرنشاة حسير

ى419603 69بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررائد عبدالعزيز حسير

70بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرطلعت نايف علي481680

ى351824 71بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرصالح عمر حسير

72بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسامي الياس خضى419578

73بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرراكان بلو محمد481682

74بكالوريوس3زمار43304نينوىذكربرزان الياس حموش465327

75بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي سليمان خلف352493

76بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراكرم الياس محمد352158

77بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرنهاب جدعان عبدالعزيز352804

78بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا محمد ذنون481666

79بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبداالله صالح محمود352525

80بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعمار عزيز محمد517874

81بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا يوسف خضى352585

82بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد جعفر350766

83بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد عبدالرحمن احمد419589

84بكالوريوس3زمار43304نينوىذكركمال خلف ابراهيم538878

85بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفالح علي محمد481659

86بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي نواف عزيز517865



87بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا احمد سعيد419356

88بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررائد احمد علي353679

89بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمزهر غازي سفر353478

90بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسليمان احمد شيخو353540

91بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد خضير محمود419542

92بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد الياس خضى351484

93بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد عبدهللا جرجيس481668

94بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرلقمان موس ابراهيم352994

95بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد محمد علي353294

96بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسلوان يونس نايف352985

97بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد جاسم محمد538983

98بكالوريوس3زمار43304نينوىذكربارق جير حمود517931

99بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرثائر جير حمود517882

100بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد محمد عثمان481634

101بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرقتيبة عبدالجبار خضى481656

102بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعزيز علي محمد352928

103بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعصام علي عثمان353225

104بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفوزي خلف محمد465309

105دبلوم3زمار43304نينوىذكرمزهر محمد نايف352574

106دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمود ابراهيم بلو465344

107دبلوم3زمار43304نينوىذكرعزيز خلف عمر540926

108دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد علي سليمان352948

109دبلوم3زمار43304نينوىذكرحواس كردوش خلو353503

110دبلوم3زمار43304نينوىذكرجاسم خضير خلف353645

111دبلوم3زمار43304نينوىذكرنذير علي عبدالرحمن349238

112دبلوم3زمار43304نينوىذكرخضير داود عبدهللا352258

113دبلوم3زمار43304نينوىذكرسعد محمد علي481645

114دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحفوظ دري    ع محمد481642

115دبلوم3زمار43304نينوىذكرعزيز احمد علي353660

116دبلوم3زمار43304نينوىذكرسليمان حسن صالح352556

117دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمود داود عبدهللا352699

118دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد محمد محمد539010

119دبلوم3زمار43304نينوىذكراركان عباس سليمان352902

120دبلوم3زمار43304نينوىذكرصديق خضى محمد481677

121دبلوم3زمار43304نينوىذكرفيى محمد مراد353544

122دبلوم3زمار43304نينوىذكرخلف احمد صالح540767

123دبلوم3زمار43304نينوىذكرمروان عزيز احمد353141

124دبلوم3زمار43304نينوىذكرعمر حسن خضى351915

125دبلوم3زمار43304نينوىذكرشهاب احمد ابراهيم353526

126دبلوم3زمار43304نينوىذكررائد زيدان حاكم352631

127دبلوم3زمار43304نينوىذكرسعد صالح مجذاب517821

128دبلوم3زمار43304نينوىذكرادريس الياس سليمان353515

ف الياس محمد353403 129دبلوم3زمار43304نينوىذكراشر

130دبلوم3زمار43304نينوىذكرنوفل خلف الياس348528

131دبلوم3زمار43304نينوىذكرمروان خضى بشار353098

132دبلوم3زمار43304نينوىذكرصالح شيخو صالح351226

 علي481670
ى 133دبلوم3زمار43304نينوىذكرحازم حسير

134دبلوم3زمار43304نينوىذكرعدنان محمد عيدان353305

ى481672 135دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد ياسير

136دبلوم3زمار43304نينوىذكرباسل سليمان عزيز481261



ى احمد عيىس349395 137دبلوم3زمار43304نينوىذكرياسير

138دبلوم3زمار43304نينوىذكرعبدالستار عمر مصطفى351857

 محمد علي538914
139دبلوم3زمار43304نينوىذكرخضى

140دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمود عزيز محمد350721

ى سليمان353723 141دبلوم3زمار43304نينوىذكرغانم حسير

142دبلوم3زمار43304نينوىذكراسماعيل ابراهيم علي352137

143دبلوم3زمار43304نينوىذكرحكيم حاكم سليمان352177

144دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد حمو محمد352877

145دبلوم3زمار43304نينوىذكرخالد حسن عزو540925

146دبلوم3زمار43304نينوىذكروسام عزيز ابراهيم481686

ي حسن517850 ى صير 147دبلوم3زمار43304نينوىذكرحسير

148دبلوم3زمار43304نينوىذكرخالد ابراهيم احمد353255

149دبلوم3زمار43304نينوىذكرعبدهللا سليمان حسن352210

150دبلوم3زمار43304نينوىذكرسليمان عزيز ابراهيم481683

151دبلوم3زمار43304نينوىذكركرم فاضل قادر353423

ى481534 152دبلوم3زمار43304نينوىذكرغزوان عثمان ياسير

153دبلوم3زمار43304نينوىذكربشير حميد مدهاس353628

154دبلوم3زمار43304نينوىذكرزهير عني  وهب541119

155دبلوم3زمار43304نينوىذكراسامة فيصل علي481664

156دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد حمو محمد353118

157دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد خضى353286

158دبلوم3زمار43304نينوىذكرحسن يونس خضى353612

159دبلوم3زمار43304نينوىذكرجراح جمعة ابراهيم481251

160دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد عدنان يونس349371

اس عبدالعزيز صالح481671 161دبلوم3زمار43304نينوىذكرنير

162دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد عزيز خلف352117

163دبلوم3زمار43304نينوىذكرعصام محمد علي481652

ى482805 164دبلوم3زمار43304نينوىذكرعبدالرزاق احمد حسير

165دبلوم3زمار43304نينوىذكرخالد عزيز احمد350810

166دبلوم3زمار43304نينوىذكرعلي فيى حسن353248

167دبلوم3زمار43304نينوىذكرجالل يونس حسن538904

ى الياس حميد481684 168دبلوم3زمار43304نينوىذكرحسير

ى481196 169دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد عثمان ياسير

ى419556 170دبلوم3زمار43304نينوىذكرخليل ابراهيم حسير

171دبلوم3زمار43304نينوىذكررياض احمد محمد481630

172دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد ابراهيم عزو419566

173دبلوم3زمار43304نينوىذكراياد يونس احمد352533

174دبلوم3زمار43304نينوىذكرفهد احمد علي353029

175دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد علي حمزة351932

176دبلوم3زمار43304نينوىذكرطه محمد احمد465370

177إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد عزيز ابراهيم481681

ى353447 178إعدادية3زمار43304نينوىذكرعدنان ابراهيم حسير

179إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدالكريم محمود عبدهللا352018

180إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد نجم حمادي353591

181إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمار حازم محمد350880

ى الياس353335 182إعدادية3زمار43304نينوىذكرحافظ حسير

183إعدادية3زمار43304نينوىذكركريم محمد خلف353353

ى481651 184إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر احمد حسير

185إعدادية3زمار43304نينوىذكرفائق اسماعيل احمد352083

186إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدالكريم جير حمود540967



187إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدالستار ابراهيم حسو351095

188إعدادية3زمار43304نينوىذكرماجد احمد محمد481197

ي352208
189إعدادية3زمار43304نينوىذكرنزار احمد ثوينى

190إعدادية3زمار43304نينوىذكرعزيز علي خليل349198

191إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر سليمان علي352554

1بكالوريوس3زمار43304نينوىذكردرك حمد مجذاب481347

 علي538995
2بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد خضى

3بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرياش عزيز احمد351021

4بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرابراهيم يونس علي519062

5بكالوريوس3زمار43304نينوىذكردحام علي محمود465402

6بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي محسن احمد353491

7بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد ابراهيم نايف348345

8بكالوريوس3زمار43304نينوىذكربشار سالم محمد481575

9بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررائد عزالدين نورالدين353235

10بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد عباس353463

ى محمود محمد351052 11بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسير

12بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد عبدالرحمن احمد481520

13بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد علي محمد349294

14بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمؤيد علي عبدهللا465557

15بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد ابراهيم خلف517771

16بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد غازي محمد348945

17بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد عزيز ابراهيم481542

ى554742 18بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد رضوان حسير

19بكالوريوس3زمار43304نينوىذكربشار محمد ابراهيم481547

20بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسفيان محمود عبدالعزيز481203

21بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعامر مرعي عمر349391

22بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدالكريم زيدان ابراهيم352936

23بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعمر الياس ابراهيم481498

ى465458 24بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرلؤي محمد حسير

25بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعامر عزيز محمد350434

26بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرشاهر محمد احمد539148

27بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسان الياس حسن351907

28بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرقيدار احمد خضى481208

29بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرقيدار احمد ابراهيم465706

30بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسمير احمد خضى539574

31بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدالعزيز الياس علي465384

32بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخلف مطر محمد539028

33بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد حازم علي349417

34بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرطالل شيخو محمد350660

35بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفائق حمو الياس481402

36بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررياض احمد علي481381

37بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرزاهر حسن خلف538853

38بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد عبدالسالم صالح348330

39بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرهيثم محمد عثمان465773

40بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرريان عمر احمد481442

41بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسن الياس حسن465768

42بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررائد عزيز الياس478105

43بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمروان مقداد خلف481599

ى465785 44بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد محمد شاهير

45بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد عبدالكريم احمد481540



ى محمد481476 46بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد ياسير

ى352595 47بكالوريوس3زمار43304نينوىذكروليد حاول حسير

48بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعمر عزيز حمود481561

ى481216 49بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرانمار خضى حسير

50بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد محمود جرجيس353440

51بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمنير عبدالستار ابراهيم352773

ى539587 52بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد حسير

53بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد الياس شيخو481523

54بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررياض احمد عثمان481530

55بكالوريوس3زمار43304نينوىذكريوسف محمد داود539421

56بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرريان ابراهيم اوسف465727

57بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراسعد محمود داود465747

58بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد خلف خضى481375

ى465781 59بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد خلف حسير

60بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالص علي حاكم481622

61بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمروان خلف حمو481627

62بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرطارق جاسم خضير481546

63بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرشعيب مقداد خلف481518

64بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرجالل حمد حمكي351272

65بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد محمد حاكم348647

66بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسبهان اسماعيل حسن481422

67بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعزام حواس كردوش353216

68بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسام سليمان عزيز349768

69بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرانس احمد محمود481590

70بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفالح محمد شيخو481441

71بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي حواس كردوش353021

72بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعامر احمد علي349309

ى465766 73بكالوريوس3زمار43304نينوىذكربشير فاضل حسير

74بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحارث احمد محمود481588

75بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد حسن علي481603

76بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسعود كريم محمدسعيد465762

77بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرادريس محمد طه482730

78بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرساهر موس ابراهيم348302

79بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدالهادي رمضان خضير350749

80بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرنكتل حمد حمكي350710

81بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعباس الياس محمد465794

82بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا احمد عكلة481537

83بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعقيل احمد عزو481625

ان539015 84بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمود احمد مطير

85بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرصالح خلف عبدالقادر481432

86بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد اكرم علي481404

87بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراسامة صديق فرمان481469

88بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد عبد محمد481613

89بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرزهير زياد خلف348986

90بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمود محمد خضير539091

91بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرغسان عبدهللا سيد481238

92بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرغسان علي جراد481472

93بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعمر محمد علي348916

94بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمود خلف محمود482808

95بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد علي محمد481455



96بكالوريوس3زمار43304نينوىذكردلشاد مقداد عمر348627

97بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد مقداد عمر348970

98بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررائد احمد جرجيس481471

99بكالوريوس3زمار43304نينوىذكربشير محمود فتحي353577

ي حسن352145 100بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد صير

101بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسن داؤد سليمان352956

102بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمسعود رشيد عني 350948

103بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعدنان ذنون عمر350657

104بكالوريوس3زمار43304نينوىذكركمال محمد مجذاب465744

105بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررياض رشيد عني 465517

106بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرصالح محمود خضير546805

107بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد صابور جميل465591

108بكالوريوس3زمار43304نينوىذكريونس الياس علي539179

109بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخلف الياس شيخو465499

ى محمد352204 110بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعماد حسير

111بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسالم موس خلف352836

112بكالوريوس3زمار43304نينوىذكريونس فتحي حسن465462

113بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراياد عبود محمد465824

114بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمقداد صالح علي349607

115بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرجالل يوسف محمدو465339

116بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرصالح محمود شيخو465730

117بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحازم يوسف مجول351079

118بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسن احمد فتحي481515

119بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد يونس علي481259

120بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي حسن محمود465336

ى554762 121بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفؤاد رضوان حسير

122بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرايمن ابراهيم خلف349447

يف محمد علي519050 123بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد شر

124بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد عثمان481525

 صالح علي348985
ى 125بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسير

126بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرطالل محمد سليمان465468

127بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعمار ابراهيم محمد350500

128بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرصدام محسن نايف349038

129بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرنذير خضى محمد465775

130بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرليث محمدسعيد خضى350844

131بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد اسماعيل عمر465477

132بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد طه جرجيس348612

133بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخلف اكرم حسن465505

134بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد حسن رومي539158

135بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسليمان محمد علي352461

136بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراكرم احمد ابراهيم350785

137بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرخالد حمو الياس481257

138بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي مرعي عمر352049

139بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدالسالم محمد فتحي350598

ي481314 140بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفيصل عبدالكريم صلنر

141بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا احمد داؤد538875

142بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرزيد معاذ حسن349273

143بكالوريوس3زمار43304نينوىذكريونس احمد خليل353663

144بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسن صالح حسن350268

145بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا محمد خضير465299



146بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررضوان احمد سنجار465386

147بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسامي عبدالرحمن احمد481539

148بكالوريوس3زمار43304نينوىذكروناس صالح محمود348416

149بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمؤيد عمر حسن465598

ى348817 150بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعوام علوان حسير

151بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد عبدالرحمن خضى481544

152بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد موفق نورالدين465406

153بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد علي محمود465803

154بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرجمال محمد سليمان349488

ى465375 155بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمثنى محمد حسير

156بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرباسم علي جراد481249

ي محمد352813 157بكالوريوس3زمار43304نينوىذكربارق خير

158بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعزت محمد سليمان465509

159بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحمد مطر محمد351142

160بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعمر نذير نواف349798

 علي حسن481526
ى 161بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرحسير

162بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرسليمان الياس ابراهيم350401

163بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرهشام احمد حسن353431

164بكالوريوس3زمار43304نينوىذكروليد احمد شيخو350493

165بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحسن علي حمد350334

166بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدهللا محمد فتحي351133

167بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدالرحمن محمد احمد539234

ان465759 168بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررعد احمد مطير

169بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرزياد احمد عبدالقادر519044

170بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد حمود محمد539136

171بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدالجبار عباس سليمان351169

172بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرجمال خضى خلف465342

173بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمد علي عثمان348543

174بكالوريوس3زمار43304نينوىذكررياض محمد فتحي352173

175بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد زيدان ابراهيم350590

176بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرزيد سعدون علي465481

177بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرمحمود احمد فتحي481607

178بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدالحكيم يوسف يونس517764

ى481496 179بكالوريوس3زمار43304نينوىذكركرم محمد حسير

ى539608 180بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعصام يوسف حسير

181بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرفالح حازم الياس350623

182بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد ابراهيم خضى481532

183بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي حواس خلو349101

ى350554 184بكالوريوس3زمار43304نينوىذكروليد خضى حسير

185بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرباسل يونس داود350644

ي481466 186بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرنواف عبدالكريم صلنر

187بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعبدالجبار حاكم الياس352005

188دبلوم3زمار43304نينوىذكروليد احمد سليمان352582

189دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد539114

190دبلوم3زمار43304نينوىذكرعامر صالح علي353363

191دبلوم3زمار43304نينوىذكرعبدهللا ابراهيم خلف481444

192دبلوم3زمار43304نينوىذكردلشاد الياس هاشم348897

ى352712 193دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد جاسم حسير

و481242 ى شير 194دبلوم3زمار43304نينوىذكرصالل حسير

195دبلوم3زمار43304نينوىذكرصديق الياس خلف465485



196دبلوم3زمار43304نينوىذكرنايف محمد حسن465822

197دبلوم3زمار43304نينوىذكرحسن حازم سليمان349237

ى481592 198دبلوم3زمار43304نينوىذكررافد عبدالعزيز حسير

199دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد سليمان محمد348276

200دبلوم3زمار43304نينوىذكررياض احمد يونس502583

201دبلوم3زمار43304نينوىذكرزيد احمد محمد352118

202دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد حامد صالح478651

203دبلوم3زمار43304نينوىذكرمصطفى خضى الياس465619

204دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد دحام جاسم348205

205دبلوم3زمار43304نينوىذكرابراهيم محمد نايف465827

ى481303 206دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد طه ياسير

207دبلوم3زمار43304نينوىذكرايفان سعد سلطان352073

208دبلوم3زمار43304نينوىذكرزيدان خلف فرمان350633

209دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد الياس ابراهيم546844

210دبلوم3زمار43304نينوىذكرمصعب احمد عزيز465568

211دبلوم3زمار43304نينوىذكرمعاد خلف الياس465752

212دبلوم3زمار43304نينوىذكرعبدالسالم موس خلف465586

213دبلوم3زمار43304نينوىذكرعمر محمد حاكم465489

214دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد يوسف حميد481365

215دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد غازي محمد465547

ى538884 216دبلوم3زمار43304نينوىذكرعزالدين يوسف حسير

217دبلوم3زمار43304نينوىذكرايمن الياس محمد350507

218دبلوم3زمار43304نينوىذكروليد توفيق الياس352982

219دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم350530

220دبلوم3زمار43304نينوىذكرعبدالمجيد محمد محمد465789

ي دلبان465805
221دبلوم3زمار43304نينوىذكرزيدان عونى

222دبلوم3زمار43304نينوىذكرادهم خليل حسن353635

223دبلوم3زمار43304نينوىذكرنذير محمد احمد465778

224دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد عباس سليمان349461

225دبلوم3زمار43304نينوىذكرممتاز جاسم محمد349701

226دبلوم3زمار43304نينوىذكررياض الياس خضى350457

227دبلوم3زمار43304نينوىذكرعمر صباح ابراهيم546764

228دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد نجم351118

229دبلوم3زمار43304نينوىذكرعدنان احمد علي481371

230دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد مهدي خلف351810

231دبلوم3زمار43304نينوىذكرخضى سليمان خضى350611

232دبلوم3زمار43304نينوىذكرخالد جردو محمد465317

233دبلوم3زمار43304نينوىذكراياد الياس خضى348249

234دبلوم3زمار43304نينوىذكردلشاد محمد علي546843

235دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد نهاب عبدالعزيز465467

236دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد ناض علي352466

237دبلوم3زمار43304نينوىذكرطلب دحام جاسم465779

238دبلوم3زمار43304نينوىذكراكرم خلف عبدالقادر481519

239دبلوم3زمار43304نينوىذكرثابت احمد خليل481615

240دبلوم3زمار43304نينوىذكرسعد محمد شيخو465319

241دبلوم3زمار43304نينوىذكرمحمد مثقال علي349821

242دبلوم3زمار43304نينوىذكرصالل فيصل نايف546841

ف اكرم حسن465377 243دبلوم3زمار43304نينوىذكراشر

244دبلوم3زمار43304نينوىذكرامير الياس موس481529

245دبلوم3زمار43304نينوىذكرخالد خلف عثمان546838



246دبلوم3زمار43304نينوىذكرحاكم حسن سليمان350495

247دبلوم3زمار43304نينوىذكرحذيفة ابراهيم محمدسعيد481521

248دبلوم3زمار43304نينوىذكرجمال انس عزو351959

249دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد عبود ابراهيم349015

250دبلوم3زمار43304نينوىذكرصالح محمد علي481568

251دبلوم3زمار43304نينوىذكربشير محمد احمد465466

252دبلوم3زمار43304نينوىذكرنايف بشير خضى465394

253دبلوم3زمار43304نينوىذكرفتحي احمد عكلة546789

254دبلوم3زمار43304نينوىذكرزيد احمد الياس348591

255دبلوم3زمار43304نينوىذكرعلي محمد فرمان352690

ى حسن عزو481210 256دبلوم3زمار43304نينوىذكرحسير

257دبلوم3زمار43304نينوىذكرديار احمد ابراهيم465774

258دبلوم3زمار43304نينوىذكرليث يونس احمد350369

259دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد صالح شيخو481535

260إعدادية3زمار43304نينوىذكرمزاحم نواف ابراهيم351337

261إعدادية3زمار43304نينوىذكريونس سعيد احمد481253

ان465764 262إعدادية3زمار43304نينوىذكرسالم جمعة مطير

263إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد الياس ابراهيم541131

264إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي خليل احمد465497

265إعدادية3زمار43304نينوىذكرطارق طه سلطان546763

266إعدادية3زمار43304نينوىذكرسليمان حسن علي538923

ى465719 267إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد محمود ياسير

268إعدادية3زمار43304نينوىذكرحمزة فاضل جمعة481247

269إعدادية3زمار43304نينوىذكرسعود سعد محمد حازم465524

270إعدادية3زمار43304نينوىذكرسلوان عبدالكريم مامور539197

271إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد جدوع اسماعيل351778

272إعدادية3زمار43304نينوىذكرارشد احمد وادي538917

273إعدادية3زمار43304نينوىذكراحسان عمر احمد546803

274إعدادية3زمار43304نينوىذكرخوام فهد احمد481597

275إعدادية3زمار43304نينوىذكركمال احمد خلف538835

276إعدادية3زمار43304نينوىذكرسفيان طه سلطان481610

277إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد مقداد عمر546807

ى عمر539057 278إعدادية3زمار43304نينوىذكرسلوان حسير

279إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد فهد عالوي538834

280إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد عواد احمد546771

ى احمد349344 281إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد حسير

282إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد محمود481549

283إعدادية3زمار43304نينوىذكرموس طه فتحي465709

284إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر محمد علي546812

285إعدادية3زمار43304نينوىذكرتوفيق محفوظ دري    ع481470

286إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد بشير سلطان481217

ى465787 287إعدادية3زمار43304نينوىذكرفهد سليمان عيى

288إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر عزيز محمد538876

289إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد حميد ملوش348368

290إعدادية3زمار43304نينوىذكرمعتصم محمدعلي عزو481440

291إعدادية3زمار43304نينوىذكرصكر فتحي محمود481451

292إعدادية3زمار43304نينوىذكرخالد محمود حميد481582

293إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي نواف ابراهيم349117

294إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد جمعة محمد351043

295إعدادية3زمار43304نينوىذكرزيد دحام جاسم350863



296إعدادية3زمار43304نينوىذكرزياد احمد سليمان546815

297إعدادية3زمار43304نينوىذكرهشام خضى حسن465363

298إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد صالح محمود481409

299إعدادية3زمار43304نينوىذكرالياس محمدسعيد ناض481507

300إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد خميس احمد348316

301إعدادية3زمار43304نينوىذكرناض الياس شيخو538855

302إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدهللا محمد عثمان465820

303إعدادية3زمار43304نينوىذكرغزوان عبدالعزيز سطام481579

304إعدادية3زمار43304نينوىذكريونس خضير سعيد353534

305إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحسن زيدان ابراهيم539053

306إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدهللا احمد عبدالرحمن539209

307إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد خضير صالح481531

308إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر محمد عبدالقادر351212

309إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد محمود داؤد538955

310إعدادية3زمار43304نينوىذكرريان احمد عيىس481418

311إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر محمود جرجيس351121

312إعدادية3زمار43304نينوىذكرزامل يونس علي540975

313إعدادية3زمار43304نينوىذكرابراهيم فيصل عزيز348017

314إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد عبدالكريم عبدهللا465596

ى ادريس علي465454 315إعدادية3زمار43304نينوىذكرمعي 

316إعدادية3زمار43304نينوىذكرزيدان احمد محمد465461

317إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد سليمان خلف539035

 علي465771
ى 318إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد حسير

ى تمر481229 319إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد حسير

320إعدادية3زمار43304نينوىذكرفارس خضى سليمان540959

321إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمود فتحي محمود481219

322إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحسن نايف احمد481221

ى481594 323إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد عبدالعزيز حسير

324إعدادية3زمار43304نينوىذكرراكان بشير علي465770

325إعدادية3زمار43304نينوىذكرحمد الياس محمد539109

326إعدادية3زمار43304نينوىذكرزكريا سعيد خلف465283

327إعدادية3زمار43304نينوىذكريونس حمد عطية481252

328إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد عبدالعزيز حميد481587

329إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد محمد465469

330إعدادية3زمار43304نينوىذكرخلف عبدهللا ابراهيم538832

331إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر جالل عزيز465818

332إعدادية3زمار43304نينوىذكرجوهر علي احمد546793

333إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد رمضان احمد538870

334إعدادية3زمار43304نينوىذكردومان جاسم خضى465573

335إعدادية3زمار43304نينوىذكرسيدوش مرعي عمر539039

336إعدادية3زمار43304نينوىذكريونس فيصل علي538912

337إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسام عبدهللا موس349277

ى محمد481465 338إعدادية3زمار43304نينوىذكرصالح ياسير

ى محمد465817 339إعدادية3زمار43304نينوىذكرحمد حسير

340إعدادية3زمار43304نينوىذكرأسعد عبدالستار ابراهيم465334

341إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد نايف سلطان498280

342إعدادية3زمار43304نينوىذكرغزوان فيصل محمد349197

343إعدادية3زمار43304نينوىذكروعد محمد هندري539187

344إعدادية3زمار43304نينوىذكربشير محمود مرعي538978

345إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد بشير سلطان465783



 محمدعلي465354
ى 346إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسام ياسير

347إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد جاسم خضى465351

348إعدادية3زمار43304نينوىذكرعادل خالد صالح503922

349إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد محمد عطية481461

350إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسن احمد علي481385

351إعدادية3زمار43304نينوىذكرمسعود سليمان حسن350906

352إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد الياس موس546830

يف محمد465815 353إعدادية3زمار43304نينوىذكراسامة شر

354إعدادية3زمار43304نينوىذكرمصعب عزيز محمد538889

355إعدادية3زمار43304نينوىذكروضاح زيدان خضى537966

356إعدادية3زمار43304نينوىذكرايمن عبدالستار حسن465540

357إعدادية3زمار43304نينوىذكرميالد عبدهللا ابراهيم465584

358إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر خضى احمد349020

ى481368 359إعدادية3زمار43304نينوىذكرمؤيد نومان حسير

360إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد علي محمود465799

ى539004 ى يوسف حسير 361إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسير

362إعدادية3زمار43304نينوىذكرشامان حسن علي465786

363إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسن كردوش خلو481255

364إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد بلو محمد481558

365إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد الياس خضى481256

366إعدادية3زمار43304نينوىذكرنزار محمد فرمان348880

367إعدادية3زمار43304نينوىذكرابراهيم حاجم ابراهيم481250

368إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر الياس ابراهيم465337

369إعدادية3زمار43304نينوىذكريوسف محمدسعيد خضى348562

370إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدالسالم محمد احمد539023

371إعدادية3زمار43304نينوىذكروعد محمود ابراهيم465821

372إعدادية3زمار43304نينوىذكراثير احمد ابراهيم481254

373إعدادية3زمار43304نينوىذكرمقداد حسن الياس351838

ى539227 374إعدادية3زمار43304نينوىذكرسالم يونس عنير

375إعدادية3زمار43304نينوىذكرطه وعد محمد546819

376إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد خلف محمود465801

377إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر عبد عبدالقادر539500

378إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد علي حاكم481248

379إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد رشيد عني 539224

ى حسن دومان539001 380إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسير

381إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمود خميس احمد538830

382إعدادية3زمار43304نينوىذكرسالم عرب ابراهيم465811

383إعدادية3زمار43304نينوىذكراثير اسماعيل احمد465767

384إعدادية3زمار43304نينوىذكرعثمان محمود جرجيس353410

385إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمود خضير احمد538874

386إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبد حمود احمد481309

387إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد علي محمود481508

388إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد فيصل علي538903

389إعدادية3زمار43304نينوىذكرغازي فيصل محمد349145

390إعدادية3زمار43304نينوىذكرفهد محسن علي481239

391إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد جاسم مجول539078

ى احمد محمد539188 392إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسير

ى350043 393إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمود محمد ياسير

394إعدادية3زمار43304نينوىذكريونس عبد حمود539242

395إعدادية3زمار43304نينوىذكرذنون محمد ذنون481244



396إعدادية3زمار43304نينوىذكريونس سليمان احمد538972

397إعدادية3زمار43304نينوىذكرسلطان محمد عزيز539250

398إعدادية3زمار43304نينوىذكريونس سعدون علي349086

399إعدادية3زمار43304نينوىذكرنزار حازم عمر481412

400إعدادية3زمار43304نينوىذكرشهاب احمد عالوي465324

401إعدادية3زمار43304نينوىذكراياد فاضل عزيز519054

ى465346 402إعدادية3زمار43304نينوىذكراوس ابراهيم حسير

403إعدادية3زمار43304نينوىذكرعماد خلف محمد348458

404إعدادية3زمار43304نينوىذكركرم محسن الياس538945

ى481468 405إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد نايف حسير

406إعدادية3زمار43304نينوىذكرمصطفى احمد سلطان350143

407إعدادية3زمار43304نينوىذكرانس عزيز ابراهيم465514

408إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدهللا محمد اسماعيل465359

409إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمود خلف احمد465483

 علي538828
410إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد خضى

411إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد اكرم سليمان538863

ان538961 412إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد محمود مطير

ى حامد محمد465769 413إعدادية3زمار43304نينوىذكرياسير

414إعدادية3زمار43304نينوىذكرناض عبد مجذاب481234

415إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي محمد احمد546790

416إعدادية3زمار43304نينوىذكرسعود رشيد عني 465399

417إعدادية3زمار43304نينوىذكرفالح حسن سليمان349650

418إعدادية3زمار43304نينوىذكرارشد جميل محمود465750

419إعدادية3زمار43304نينوىذكرريان احمد جرجيس349218

420إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد سليمان محمد349256

421إعدادية3زمار43304نينوىذكرمؤيد الياس موس546766

422إعدادية3زمار43304نينوىذكرحمزة احمد شيخو481236

423إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد محمد شيخو539133

424إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد محمد احمد481536

425إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد عبدهللا صالح465746

426إعدادية3زمار43304نينوىذكراياد خلف محمد351457

427إعدادية3زمار43304نينوىذكرفتحي احمد خضى465325

428إعدادية3زمار43304نينوىذكركرم حازم خضى466309

429إعدادية3زمار43304نينوىذكرالياس خضى رجب481224

430إعدادية3زمار43304نينوىذكريونس علي محمد481232

ى الياس حسن352676 431إعدادية3زمار43304نينوىذكرتحسير

432إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد خضى خلف465741

433إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي عزيز سلطان481605

434إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي كريم محمد539169

ى481200 435إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد محمود ياسير

436إعدادية3زمار43304نينوىذكراوس ابراهيم خضى546788

437إعدادية3زمار43304نينوىذكركرم زياد خلف465826

438إعدادية3زمار43304نينوىذكرصادق الياس اوسف465411

439إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد جاسم محمد538850

440إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد محمود مرعي539241

441إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر ابراهيم نايف348389

442إعدادية3زمار43304نينوىذكرمعاذ عزيز احمد539202

443إعدادية3زمار43304نينوىذكربرهان فيى ابراهيم465537

444إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي الياس حسن538839

445إعدادية3زمار43304نينوىذكرمهند الياس خضى465576



446إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدهللا عواد احمد546769

ى350774 447إعدادية3زمار43304نينوىذكرارشد طه ياسير

 محمدعلي465356
ى 448إعدادية3زمار43304نينوىذكردحام ياسير

449إعدادية3زمار43304نينوىذكرزكريا عيدان محمد494350

450إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد محمد465464

451إعدادية3زمار43304نينوىذكرصعب عزيز سليمان546810

452إعدادية3زمار43304نينوىذكرسهر احمد علي546828

453إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي عبدهللا محمود465797

454إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدالعزيز محمد نايف465828

455إعدادية3زمار43304نينوىذكروليد صالح خلف481522

456إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد محمود خلف481463

457إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد محمد فرمان465790

458إعدادية3زمار43304نينوىذكربنيان مقداد حاكم546833

459إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدالرحمن احمد ابراهيم546782

460إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد عبدهللا ابراهيم465711

461إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمود داؤد سليمان481240

462إعدادية3زمار43304نينوىذكرذياب عزيز شيخ موس481220

ى ابراهيم خضى465521 463إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسير

464إعدادية3زمار43304نينوىذكرريان حواس كردوش465796

465إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد محمود540963

466إعدادية3زمار43304نينوىذكرتيسير محمود خلف481307

467إعدادية3زمار43304نينوىذكرمؤيد جمعة ابراهيم481231

468إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد حسن صالح352086

469إعدادية3زمار43304نينوىذكرفؤاد سليمان محمد519067

ي481226 470إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدالقادر عبدالكريم صلنر

471إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمود علي الياس538836

472إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد علي ابراهيم465390

473إعدادية3زمار43304نينوىذكرمروان كريم محمد539182

474إعدادية3زمار43304نينوىذكرظاهر هبولة مال538960

475إعدادية3زمار43304نينوىذكرحران عادل رمضان519047

ى محمد احمد465367 476إعدادية3زمار43304نينوىذكرياسير

477إعدادية3زمار43304نينوىذكربرهان يوسف محمد465736

478إعدادية3زمار43304نينوىذكرمصطفى خضى محمد سعيد481304

479إعدادية3زمار43304نينوىذكرحمد علي جراد481473

480إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد صالح احمد539086

481إعدادية3زمار43304نينوىذكرايمن زيدان خلف539018

482إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد جدوع اسماعيل352827

483إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد خضير رجب481223

484إعدادية3زمار43304نينوىذكرسعد فهد عالوي538829

485إعدادية3زمار43304نينوىذكرابراهيم محمد ابراهيم351673

486إعدادية3زمار43304نينوىذكراياد حازم عمر481416

487إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد حسن محمود481555

488إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد الياس حسن351977

489إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد خلف شيخو538819

490إعدادية3زمار43304نينوىذكرمنذر عبدهللا ابراهيم465535

491إعدادية3زمار43304نينوىذكرحسن احمد حسن350467

492إعدادية3زمار43304نينوىذكررافد محمود جاسم538897

493إعدادية3زمار43304نينوىذكرطه احمد اسماعيل481341

494إعدادية3زمار43304نينوىذكربيار حازم عمر481564

495إعدادية3زمار43304نينوىذكربسام احمد عزو465757



496إعدادية3زمار43304نينوىذكرمنهل محمد احمد481213

 علي352169
ى 497إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي حسير

ى عالوي538837 498إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي حسير

499إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد عبدهللا خلف465812

500إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمار محمد ابراهيم465813

501إعدادية3زمار43304نينوىذكرابراهيم خضير رجب546835

502إعدادية3زمار43304نينوىذكرمصعب محمد مجول541130

503إعدادية3زمار43304نينوىذكرعلي طه سلطان481619

504إعدادية3زمار43304نينوىذكرسامر زيدان ابراهيم465567

505إعدادية3زمار43304نينوىذكرارشد مرعي علي348929

506إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحسن صالح خلف481528

507إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمود عبدهللا سعيد538987

508إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر احمد جاسم481235

 محمدعلي465387
ى 509إعدادية3زمار43304نينوىذكرهشام ياسير

ان465765 510إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدهللا محمود مطير

511إعدادية3زمار43304نينوىذكروعد احمد داود538994

512إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد عبدالمحسن حميد481396

513إعدادية3زمار43304نينوىذكرعمر جاسم محمد465793

514إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدالعزيز جالل الدين عبدالعزيز481501

515إعدادية3زمار43304نينوىذكرصديق خلف شيخو539061

516إعدادية3زمار43304نينوىذكرلورنس حازم نايف465530

517إعدادية3زمار43304نينوىذكرعماد بشير ابراهيم517588

518إعدادية3زمار43304نينوىذكرماهر حازم عبدهللا465341

519إعدادية3زمار43304نينوىذكرموس عبدهللا موس465449

ى محمد481406 520إعدادية3زمار43304نينوىذكراحمد ياسير

521إعدادية3زمار43304نينوىذكروهج باشوك احمد481338

522إعدادية3زمار43304نينوىذكرعالء حازم ابراهيم538939

523إعدادية3زمار43304نينوىذكرسفيان بالل خضير350323

524إعدادية3زمار43304نينوىذكرادهم بشير صالح481511

ى353314 525بكالوريوس3زمار43304نينوىذكراحمد خلف حسير

526بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعلي عطو صالح465734

527بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرياش خلف عبدالقادر481424

528بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرعزت ابراهيم علي519042

ى احمد517714 529بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرثامر حسير

530بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرجمعة ابراهيم بلو465581

531بكالوريوس3زمار43304نينوىذكرنشوان سليمان عزو481427

ى465565 532دبلوم3زمار43304نينوىذكراحمد خضى حسير

533دبلوم3زمار43304نينوىذكرجمعة محمد عطية465361

534دبلوم3زمار43304نينوىذكرحردان سلطان محمد465632

535دبلوم3زمار43304نينوىذكرالياس محمد حسن465475

536دبلوم3زمار43304نينوىذكرابراهيم خلف عمر517755

ى465760 537دبلوم3زمار43304نينوىذكرعطوان خضى حسير

538إعدادية3زمار43304نينوىذكرمحمد احمد خضى499930

539إعدادية3زمار43304نينوىذكرالياس خضى احمد352903

540إعدادية3زمار43304نينوىذكرعطية محمود محمد481228

541إعدادية3زمار43304نينوىذكرعبدهللا محمد احمد540954

542إعدادية3زمار43304نينوىذكرزيدان ابراهيم سليمان465316

ي حنا349882
1بكالوريوس3زمار43304نينوىأننىاسيل هانى

2بكالوريوس3زمار43304نينوىأننىنشين نشوان حازم352033

ى خليل جمعة352061 3بكالوريوس3زمار43304نينوىأننىبشر



4دبلوم3زمار43304نينوىأننىمنى محمد جاسم349839

5إعدادية3زمار43304نينوىأننىوسناء فخري محمود540973

1بكالوريوس3زمار43304نينوىأننىنادية الياس ابراهيم352337

2بكالوريوس3زمار43304نينوىأننىفيى محمد محمد349061

3إعدادية3زمار43304نينوىأننىعطية عبد فخري540162

4إعدادية3زمار43304نينوىأننىغزوان يونس محمد465823

5إعدادية3زمار43304نينوىأننىغزوان محمد عالوي538866

1ماجستير3ربيعة43305نينوىذكرعبدالرضا عبد شاطي468534

2بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمانع خليل لزام428553

3بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرثائر حسن عكيل428460

4بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرادريس محمد عبدهللا468531

5بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمناع خليل ابراهيم468582

6بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفالح احمد ورور428523

ى468526 7بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكررعد زهدي حسير

8بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمحمد خليف عفر526220

9بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرجاسم محمد عياش468438

10بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكراحمد شاي معيوف151932

 علي حماد428594
ى 11بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرتحسير

12بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعدنان حماد احمد468442

13بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكررياض محمد صالح468475

14بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفراس عودة محمد468439

15بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرخالد خليفة ورور468543

16بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفالح خليف ورور468545

17بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعواد عيادة حلوس540989

18بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعطاهللا خليل ابراهيم152160

19بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرحسن جاسم صالح468512

20بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمحمد صالح عيد428417

21بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا خالد خليفة468520

ي عويد حامد521023
22بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرهانى

23بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفرحان دحام غريبان468496

24بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرنايف محمد احمد467731

25بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرخالد خليف ورور468484

26بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرحارث يوسف حسن467742

27دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرممدوح خميس عيد428405

28دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرمحمد عافت جوعان526227

29دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرفهد علي هميسان467735

30دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرمزاحم عافت جوعان428389

31إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرجاسم محمد علي468462

32إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرسعدون حامد علي468444

33إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرسعود خليفة ورور468591

34إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرجاسم نايف عبار428579

35إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعامر ناض صالح468481

36إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرزياد هواش نهار428442

37إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرصالح ابراهيم رمو468450

38إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحمود الياس محمود468466

39إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحمد خليف ورور428568

1بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرسعود علي ميس463139

2بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفرحان علي بدير468574

3بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا عبار نشىمي468557

4بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا علي هميسان468536



5بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمحمد زيد عفاد468541

6بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفارس خضى عويد468610

7بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكررائد جمال خلف468579

8بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرسالم غانم عائد554746

9بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمشعل علي حماد468458

10بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفرحان محمد ظاهر526249

11بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبدالكريم احمد خلف468467

12بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا علي عطية468567

13بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفائز عبدهللا مناور468563

14بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمحمد موس حمود468572

15بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمالك هواش مخلف526289

16بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعمار فالح دهام473119

17بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفيصل فالح اسود526273

ى دوح541251 18بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبيد حسير

19بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرراكان خلف صالح468613

20بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا سليمان حسن467594

21بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمثنى نايف احمد151900

22بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكروليد حماد سلمو463128

23بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعيد حماد سلمو473055

24بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفيصل اهليل اخزيم494681

25بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرابوبكر مطلك غانم310512

26بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرخالد محمد جاسم542782

27بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا جاسم صالح468517

28بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرصالح احمد حسن468523

29بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرزيد حسن متعب393765

30بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمشعان عدنان جدعان468590

31بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعايد حماد سلمو463161

وك خلف468626 32بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمحمد مي 

33بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكربدير عبدهللا بدر467722

34بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرخالد ظاهر ذيبان467694

35بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكراحمد عبدهللا ذنون467554

36بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرشالل ابراهيم اجهاد473164

37بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرطالل مخلف عبيد473268

38بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعبدالعزيز حمد شديد467603

39بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرغازي نشىمي عسكر467673

40بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكراحمد صالح عيد473111

41بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرسعد عبدهللا حماد467671

42بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرهايس نزال دانوك428508

43بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرلقمان احمد سلمو526278

44بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرفهد حماد سلمو554743

45بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكركرم احمد حماد468583

46بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعامر فالح دهام473304

47بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرسعد احمد حمو468505

48بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرسعد يونس شاي428378

49بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرابراهيم جمعة صفاوي468575

وك خلف468588 50بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعلي مي 

 علي ذيبان468586
ى 51بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرحسير

52بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرامير ثامر محمد468540

53بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمحمد محمود احمد468472

54بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكركريم احمد حماد538334



55بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرسعد خضى محمود473104

56بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمحمد ابراهيم محسن428483

57بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرحامد ظاهر ذيبان468565

58بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرخميس منذور احمد463166

59بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرعلي حماد سلمو473048

60بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمشعان فرحان صبار468616

61بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرمحمد كمر علي467586

62دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرفائز صالح سالم494674

63دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرعلي وادي زايد473061

64دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرانور فتحي مناور468561

65دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرباسم محمد علي467675

66دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرحمود خالد حمود526285

ان سعد468580 67دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرمحمد مطير

68دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرفالح ابراهيم خضى468559

69دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرخالد طالب عيفان468570

70دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرفيصل حلو علي467701

71دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرجميل افليح اعبيد467598

72دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرمجيد عطية مفلح526291

73دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرمناور فتحي مناور468548

74إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرهاشم حمود عبد467544

75إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرهايس فايز محمد467561

76إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفايز حواس دحام467699

77إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفرحان خلف حماد468622

78إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرانور خالد خليفة554744

79إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعني  سعد احمد467588

80إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرجاسم احمد حسن467727

81إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا نايف محمد467577

82إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحمد سلمان خلف554751

83إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحميدي محمد ذنون467546

84إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالكريم فاضل محمد467595

85إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرسعد محمد خضى467686

86إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمانع حسن علي467725

87إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعلي محمد لزام467556

88إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفايز جاسم محمد467683

89إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرطالل نشىمي عسكر467565

ى يوسف539738 90إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرضيغم حسير

91إعدادية3ربيعة43305نينوىذكراحمد كاظم احمد467610

92إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفائز رديف معيوف484160

93إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحماد حمدان عباس467590

94إعدادية3ربيعة43305نينوىذكروليد صالح عبيد473088

95إعدادية3ربيعة43305نينوىذكراحمد نايف احمد310265

96إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفارس علي ميس484146

97إعدادية3ربيعة43305نينوىذكراحمد حماد احمد151858

98إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرطلب حماد كروط467552

99إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمانع حسن ذنون542783

100إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرخوام فرحان خضير468581

101إعدادية3ربيعة43305نينوىذكربشير فالح حامد484171

102إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعمر جالب تفاح484133

103إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفرحان غسان ظاهر473146

104إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحسن علي بدير468606



105إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحمد الياس محمود467579

ى526292 106إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرماجد منيف محير

107إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرهيشان شحل عفن467591

ى ابراهيم467593 108إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحاتم ياسير

109إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحمد فايز محمد467562

ى ابراهيم467583 110إعدادية3ربيعة43305نينوىذكررضا ياسير

111إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمشاري محمد حمود468507

112إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعمار ابراهيم عائد526274

113إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا حماد سلمو473154

114إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحاتم سعد احمد526276

115إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالكريم حمد كريم541250

116إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا سالم خلف526287

ى عودة محمد467692 117إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرياسير

118إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالرزاق حمد كريم473129

119إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمساعد مخلف حماد468569

يف484155 120إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعمار ابراهيم شر

121إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحماد يوسف سليمان467587

122إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرزائد وادي زايد484169

123إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرسامي محمد منوخ473073

124إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحميد سلمان خلف526234

125إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرسطام عيد عبيد484140

 علي467705
ى 126إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحاتم حسير

127إعدادية3ربيعة43305نينوىذكروليد خالد احمد542788

128إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرخالد داؤد سليمان542784

129إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحارث حاجم حسن467584

130إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرسامي عويد حامد468597

131إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحاتم محمد خضى467688

132إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعماد سليمان ابراهيم467691

133إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحمد وعد جاسم467582

ى خليف467592 134إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحاتم حسير

135إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا احمد حسن467681

136إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرراكان صالح عودة538335

137إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرسامي احمد ميس484136

ى473209 غام ياسير 138إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرليث ضى

139إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرغازي مالك كنطار468623

140إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرصقر حبيب احمد490938

141إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالعزيز عيادة عطية467665

142إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالرحمن محمد نادر541249

143إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرهذال مطر جدعان490959

144إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرنصار فايز محمد468556

145إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعلي حماد عثمان467696

146إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمسلم يحنر محمد467572

147إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالرحمن محمد هايس467580

ى محمد467713 148إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرراشد حسير

149إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرابراهيم عدنان ابراهيم539725

150إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرزيد صالح حسن484130

151إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعلي رعد جاسم467689

152إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالرشيد لطيف محيسن526279

153إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحمد احمد خلف467549

ى حسن حايف467621 154إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرياسير



155إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفاضل حسن عويد538336

ى يوسف467677 156إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالرحمن حسير

157إعدادية3ربيعة43305نينوىذكروطبان حسن حايف467644

158إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرقتيبة يوسف حسن468603

159إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمفلح حمود منيس537964

160إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحمود احمد شاي467569

161إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرسيف سعد ارويشد428542

162إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدالعزيز موفق مبارك467574

163إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرهمام احمد شاي467687

164إعدادية3ربيعة43305نينوىذكربشار حسون حماد484173

165إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعلي عمر محمود467601

166إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفارس رديف معيوف484148

167إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرمحسن سعدو طراش467651

168إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعمار خالد خليفة467567

169إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرخالص فارس رحيل484163

 علي ميس473140
ى 170إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرحسير

171إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرعبدهللا حماد متعب464922

172إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرفيصل محمد ذنون467739

ى526283 173بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرخالد حمود مير

174بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكرنايف سليمان مجبل468538

175بكالوريوس3ربيعة43305نينوىذكراحمد محمد خضى468550

ز محمد عفير467703 176دبلوم3ربيعة43305نينوىذكرمير

177إعدادية3ربيعة43305نينوىذكرصالح حسن عكيل468601

1بكالوريوس3ربيعة43305نينوىأننىخوام مطر عويد467719

مي عبد كمر468592
2بكالوريوس3ربيعة43305نينوىأننى

3بكالوريوس3ربيعة43305نينوىأننىبثينة احمد سالم468594

4دبلوم3ربيعة43305نينوىأننىوعد خضى محمود473097

5دبلوم3ربيعة43305نينوىأننىملكة خليل ابراهيم557113

6دبلوم3ربيعة43305نينوىأننىهاجر محمد صالح151885

7إعدادية3ربيعة43305نينوىأننىرنا ادريس بدير542792

يان مشل عايد494549 8إعدادية3ربيعة43305نينوىأننىشر

1ماجستير3العياضية43306نينوىذكرجاسم خضير علي391176

2ماجستير3العياضية43306نينوىذكرعادل محمد ابراهيم450538

3دبلوم عالي3العياضية43306نينوىذكرفرحان خضى طلب233513

4بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد صالح محمد449693

5بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرالزم جاسم محمد547377

6بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرفرحان محسن عبدهللا233975

7بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرنايف خلف محمد547375

8بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرصالح يوسف سلطان547376

9بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرشهاب احمد خضى233497

10بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرصالح علي محمد507732

11بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرالياس اخضير احمد391153

ى مصلح شاوي233522 12بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرياسير

13بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم احمد طه233553

14بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرجارهللا خضى سليمان547371

15بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرشهاب محمدصالح شهاب450520

16بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد جاسم محمد547378

17بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكررافع محسن ذياب450525

ى الياس233528 18بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم ياسير

19بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرراكان يونس محمد233966



20بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرصباح محمد طه450554

21بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكربهجت محمد احمد450557

22بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكريوسف احمد محمد450565

23بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرخضى الياس علي391262

ى احمد233468 24بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعلي حسير

25بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد طه ذياب450564

26بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرنايف احمد ابراهيم547374

27بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعبدالكريم طه خضى450524

28بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعلي خضى طه450624

29بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكربرزان احمد صالح233476

30بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعلي طه احمد233950

31بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرصالح طه ويس450551

32بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعادل خضى صالح233933

33بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعماد صالح ويس547373

34بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد الياس احمد450547

35بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرخضير محمد طه483309

36بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرايسم خضى محمد233444

37بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحازم خضى صالح233943

38بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرماجد جاسم محمد547379

39بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرغانم ابراهيم احمد286252

40بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرغانم خلف احمد237805

41بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرشداد حميدي خضى450532

42بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرسالم خلف احمد547370

ى450534 43بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعمار خضى حسير

44بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرالياس حمد خضى547369

45بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكررياض بلو ابراهيم391072

46بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعلي حمود محمد450515

47بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعبدالرزاق سالم حميد450519

ي علي محمد450517
48بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرهانى

49بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرخضى صالح حمادي391278

50بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحسن محمود جاسم450545

51بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكردحام رضوان محمد547372

52بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد خلف محمد233436

53بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعدنان محسن احمد450543

54بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرصالح خلف محمد233412

55دبلوم3العياضية43306نينوىذكراحمد محمد علي233455

56دبلوم3العياضية43306نينوىذكرخالد فرحان ابراهيم391162

57دبلوم3العياضية43306نينوىذكرعلي وهب ظاهر483308

58دبلوم3العياضية43306نينوىذكرعبدهللا علي صالح507724

59دبلوم3العياضية43306نينوىذكراحمد خضى طه233959

60دبلوم3العياضية43306نينوىذكرصالح احمد ويس450562

61دبلوم3العياضية43306نينوىذكرسالم صالح خضير233546

62دبلوم3العياضية43306نينوىذكرمحمد صالح جاسم450549

63دبلوم3العياضية43306نينوىذكرحاتم محمد ويس233489

64إعدادية3العياضية43306نينوىذكرخضى محمود ابراهيم450541

65إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد حمدي طه233428

ى507727 66إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحازم ابراهيم حسير

67إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحنش احمد ابراهيم450558

ى محمد450528 ى حسير 68إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحسير

69إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعطية خضى احمد233928



70إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالمحسن سالم حميد450570

1دكتوراه3العياضية43306نينوىذكرهاشم محمد احمد237992

2ماجستير3العياضية43306نينوىذكرزبيد حمير محمد551021

3بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكررائد خضى صالح449858

4بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد خضير صالح450367

5بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرثابت محمد ذياب547402

6بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكردحام حنش ابراهيم233768

7بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرهيثم ابراهيم محمود286282

ى طه507719 8بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعلي ياسير

9بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم وهب طه286256

10بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرسامر محمد ابراهيم449754

11بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرياش طه احمد450607

12بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكروليد علي ابراهيم449905

ى صالح238065 13بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرخلف حسير

14بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد طه احمد233581

15بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرفيصل فارس محمد449774

16بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرطه صالح محمد449770

17بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرساجر عبدالرزاق علي449690

18بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرطارق جاسم ابراهيم238005

ى محمد547361 19بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرماهر حسير

20بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرفرحان صالح محمد449810

21بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرخلف عبدهللا سالم233891

ى محمد احمد238046 22بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحسير

23بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحسن احمد صالح233570

24بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكربسام صالح محمد286192

25بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرماهر سالم اسعد237904

26بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرنايف محمد ابراهيم286234

27بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعمر احمد ابراهيم547392

28بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد خضى طه233714

29بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعبدالكريم شحاذة محمود449790

ى ابراهيم233654 30بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعادل حسير

31بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكركهالن حمود الياس449797

ى546387 32بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرسعد محمد حسير

33بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرايمن جاسم محمد546402

34بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمروان احمد طه449844

35بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرذياب حمد محمد237822

36بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم صالح علي238051

37بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرنوار عبدالحافظ علي507743

38بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم محمود صالح546341

39بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحمد محمد احمد237934

40بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمزاحم محمد احمد237926

41بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرشهاب احمد جاسم449865

42بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعمر صالح طه237965

43بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرفارس محمد ابراهيم507721

44بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرناظر صالح ابراهيم547388

45بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعدنان طه محمد450488

46بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرشعالن خضى احمد233884

47بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرطارق محمود محمد449713

48بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد فواز الياس449801

49بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرخضى طه محمد391142



ى546362 50بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرجمال حمد حسير

51بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابنيان محسن ذياب449788

52بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكروسام انس خضى233646

53بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرغسان حميدي ساعد449840

ى خضى449821 54بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد حسير

55بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعلي اسماعيل عبد507738

56بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعبدالعزيز فارس محمد237936

57بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحمد ابراهيم محمد449721

58بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرسعد مصطفى ساعد237820

59بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحميد احمد محمد233861

60بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد احمد محمد450629

61بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرالزم صالح خليل237899

62بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرفهد ادريس خضى449807

63بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرهوى مصطفى ساعد450356

64بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرساهر احمد مشعان391028

65بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعمر محمود جدوع237948

 علي507687
ى 66بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعلي حسير

67بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمود عبدالكريم احمد450620

68بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرراغب ابراهيم محمد449708

 علي صالح233704
ى 69بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرياسير

70بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرشهالن محمود محمد286269

71بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعبدالحكيم عواد صالح238021

72بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد طه علي449819

73بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحسن صالح احمد450360

74بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرقضي محمود عبدالقادر449913

75بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرخالد خضى احمد546359

76بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد ابراهيم جاسم237930

77بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكردحام ويس احمد286197

ى ابراهيم449901 78بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعبد حسير

79بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرفيصل خضير محمود286229

80بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم233673

ى عبدهللا خضى450577 81بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرياسير

82بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد محمود محمد449751

83بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكررائد محمد ابراهيم450510

84بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكروعدهللا طه محمد علي233906

85بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكريوسف محمد الياس238059

86بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد حميدي ساعد449904

87بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعمار فرحان احمد546389

88بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد اسماعيل خلف449832

89بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرنافع محسن جاسم449861

90بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكررياض محمد عبدهللا286274

91بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعبدالكريم الياس ظاهر483295

92بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرنضهللا برجس محمود547382

ى محمد خليل450491 93بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرياسير

94بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكررياض خليل حسن450375

95بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرخطاب محمد طه450572

96بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكروعدهللا طه ويس237831

97بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرياش محمد احمد547386

98بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعمر حمدي طه483301

ى احمد محمد237920 99بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمعي 



100بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرجمال حمد بلو237977

101بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم محمد خليل238071

ى286259 102بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعبدالهادي احمد حسير

103بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرقحطان خضى احمد450473

ى محمد237826 104بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعلي حسير

105بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرثامر محمد محمد286244

106بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعامر صالح بلو237968

107بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراسعد جميل اسعد449678

108بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرماهر عبدالكريم محمد237809

109بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد محمود محمد449789

110بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد ويس محمد507722

111بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد محمود طه449785

ى احمد449817 112بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمود ياسير

113بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرفيصل حميدي ساعد449780

114بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكررضوان محسن احمد450598

115بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرطه احمد طه237989

116بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمزاحم محسن احمد546366

117بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعمار صالح طه449837

118بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرجاسم محمد احمد391082

119بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكردحام فوزي محمد233921

120بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرطه احمد صالح391093

121بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمجيد علي ابراهيم449896

122بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعادل فيصل هويدي286188

123بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرالياس خضى حمد233747

124بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرليث انس خضى238028

ى محمد صالح238076 125بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحسير

126بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد عايد جاسم233627

127بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرهالل الياس ابراهيم449915

128بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد صالح محمود449727

129بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرسفيان محمود ذنون547359

130بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرذنون محمد ذنون286232

131بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد يونس احمد449687

ب الياس ابراهيم547360 132بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرييى

133بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم علي محمد554754

134بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد فارس محمد450398

135بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرهلوش محمود احمد391111

136بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحسن حسن سعيد449716

137بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرشهاب فرحان احمد449803

138بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكريوسف محمد جاسم541275

139بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرسعد محمد طه449880

140بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرثائر خضى حسن237983

ى الياس449743 141بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرحواس ياسير

142بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعالء حسن عائد449724

143بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعدنان جاسم علي547398

144بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرغازي طه خضى450496

145بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد عواد صالح238008

146بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكروعد احمد طه238024

147بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرجاسم محمود جاسم237914

148بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكربشار احمد محمد546369

149بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرمحمد علي طه450618



150بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرقحطان حسن صالح546379

151بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكراحمد خضى محمد449866

152بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرعماد احمد ابراهيم546383

153بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرسفيان محمد ابراهيم391103

154بكالوريوس3العياضية43306نينوىذكرابراهيم احمد خضى449910

155دبلوم3العياضية43306نينوىذكرفيصل غازي حمود449793

156دبلوم3العياضية43306نينوىذكرمحمد احمد صالح233737

157دبلوم3العياضية43306نينوىذكروسام ابراهيم محمدعلي449850

158دبلوم3العياضية43306نينوىذكرنض ادريس احمد449697

ى محمد504128 159دبلوم3العياضية43306نينوىذكرفالح حسير

160دبلوم3العياضية43306نينوىذكرفالح احمد جاسم233608

161دبلوم3العياضية43306نينوىذكرمحمد خضى ابراهيم546396

ى محمود طه547383 162دبلوم3العياضية43306نينوىذكرياسير

163دبلوم3العياضية43306نينوىذكرثابت حميدي ساعد449834

164إعدادية3العياضية43306نينوىذكرنذير محمد ابراهيم449767

ى450446 165إعدادية3العياضية43306نينوىذكرماهر عبد ياسير

166إعدادية3العياضية43306نينوىذكرالزبير طه محمد449795

167إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفائز حميدي ساعد449836

168إعدادية3العياضية43306نينوىذكرريان الياس ويس449749

169إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد علي ابراهيم449889

ى محمد احمد483292 170إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحسير

171إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعمر ذياب شهاب546398

172إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالستار خضى محمد449825

173إعدادية3العياضية43306نينوىذكرهشام خضى صالح547393

174إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد علي خلف449669

175إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسعود صالح جاسم547363

176إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحاتم خضى محمد525645

177إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالرحمن احمد الياس547368

ى238088 178إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعمر صالح حسير

ى449736 179إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسامر احمد حسير

180إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفارس احمد محمد449775

ى ابراهيم483298 181إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعمار حسير

182إعدادية3العياضية43306نينوىذكرالياس خضى الياس547394

183إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصفوك صالح سالم237960

 علي صالح547401
ى 184إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحسير

ى449738 185إعدادية3العياضية43306نينوىذكرهاشم محمد حسير

186إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعزيز محمد يونس546403

187إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعلي خضير علي450622

188إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصفوان الياس محمد449777

189إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصالح وهب طه449758

190إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد عبد صالح539670

191إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعمر خالد خضى237950

192إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحسن علي محمد237857

193إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعمر محمد احمد450457

194إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصالح احمد صالح547390

195إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحارث محمد ويس449747

ى جمعة خليل554755 196إعدادية3العياضية43306نينوىذكرياسير

197إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعامر عبدالكريم محمدعلي449763

198إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفالح عبدالمحسن سالم449812

199إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدهللا خضى محمد449756



200إعدادية3العياضية43306نينوىذكرانور احمد خلف547384

201إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعامر صالح محمد450394

202إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحسن احمد علي450634

203إعدادية3العياضية43306نينوىذكرموس طه ظاهر450602

204إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمعاذ خضى طه547385

205إعدادية3العياضية43306نينوىذكرابراهيم محمود طه233913

206إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعمر محمد احمد286198

207إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعلي ابراهيم محمد449824

208إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد ادريس احمد449772

209إعدادية3العياضية43306نينوىذكركرم ابراهيم عبدالرحمن546381

 علي449683
ى 210إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد حسير

211إعدادية3العياضية43306نينوىذكرطالل فارس ابراهيم546385

212إعدادية3العياضية43306نينوىذكرجمعة صالح حسن483303

213إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمهند محجوب جاسم450578

214إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحاتم عبدالكريم محمد449761

215إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد محمود غدير449745

216إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد جاسم خضى547399

217إعدادية3العياضية43306نينوىذكراسحاق خلف محمد450497

218إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعلي جاسم علي507736

219إعدادية3العياضية43306نينوىذكروسام علي محمدعلي449883

220إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالمالك صالح خضى450440

221إعدادية3العياضية43306نينوىذكرطه احمد عايز449829

222إعدادية3العياضية43306نينوىذكرضياء ابراهيم محمد546343

ى محمد449759 223إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد ياسير

224إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسبهان حميد محمد450574

225إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالقادر احمد محمد286250

226إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفهد خضى طلب449842

227إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد خضير احمد237889

228إعدادية3العياضية43306نينوىذكرخالد احمد ابراهيم450405

229إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسعدون عبدالحافظ علي237827

230إعدادية3العياضية43306نينوىذكرخالد جاسم محمد547387

231إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدهللا الياس خضى547400

232إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمراد محمد ابراهيم449740

233إعدادية3العياضية43306نينوىذكررضوان جاسم خضى450419

234إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمدشيت عبدالكريم حمود237836

235إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصباح حميد محمد450507

236إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد عبدهللا علي450605

237إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد علي جمعة450414

238إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمصطفى قحطان حمود449733

239إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد خضى محمد450595

240إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد عبدالعزيز صالح541219

241إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعاصف قحطان حمود450503

ى خليل449766 242إعدادية3العياضية43306نينوىذكرشجاع حسير

243إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصعب الياس طلب483284

 علي450631
244إعدادية3العياضية43306نينوىذكربسام خضى

ى خضى صالح450614 245إعدادية3العياضية43306نينوىذكرياسير

246إعدادية3العياضية43306نينوىذكرزيد نوفل خضى534603

247إعدادية3العياضية43306نينوىذكربرزان خضير علي450500

248إعدادية3العياضية43306نينوىذكرشهوان صالح بلو450609

249إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفائز عبدالستار محمد546374



250إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعمر احمد محمد391061

ي قنير237838
251إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبد عونى

252إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد عبدالستار محمد546377

253إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحسان ذياب صالح449704

254إعدادية3العياضية43306نينوىذكرخضى محمد جاسم450461

255إعدادية3العياضية43306نينوىذكررضوان حميد محمد483282

256إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحسام خضى الياس449805

257إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصميم جاسم محمد237861

258إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالكريم احمد محمد449666

259إعدادية3العياضية43306نينوىذكرشعالن احمد طه449900

260إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفواز حميدي ساعد233658

261إعدادية3العياضية43306نينوىذكررداد حميدي خضى286201

262إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمود خضير علي450430

263إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسند ادريس احمد449870

264إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد حسن محمد237829

265إعدادية3العياضية43306نينوىذكرريان خلف محمد237880

266إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحمد طه خضى547395

267إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد عبدالكريم علي450382

268إعدادية3العياضية43306نينوىذكرغزوان حميد محمد237885

269إعدادية3العياضية43306نينوىذكرجاسم احمد حمزة238137

270إعدادية3العياضية43306نينوىذكررافع صالح سليمان450438

271إعدادية3العياضية43306نينوىذكروادي عبدالرزاق علي546364

272إعدادية3العياضية43306نينوىذكرطارق فاضل احمد391123

ى طه جاسم546349 273إعدادية3العياضية43306نينوىذكرياسير

274إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد ابراهيم ناض449815

ى547362 275إعدادية3العياضية43306نينوىذكرموفق صالح حسير

276إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصالح محمد خضى238102

277إعدادية3العياضية43306نينوىذكررائد طه صالح449855

278إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصالح ابراهيم احمد449809

279إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفرحان حمد صالح539288

280إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحواس صالح ويس449791

281إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصالح طه ذياب233614

282إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالهادي احمد حمزه237824

283إعدادية3العياضية43306نينوىذكرشاكر محمود خلف237837

284إعدادية3العياضية43306نينوىذكرراغب محمد ويس449877

285إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمانع محمود ذنون547358

286إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد عبدالباري احمد450512

ى خلف238101 287إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد حسير

288إعدادية3العياضية43306نينوىذكرشعالن محمد احمد483290

289إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمشعل جاسم محمد449731

290إعدادية3العياضية43306نينوىذكرريان ابراهيم الياس450476

291إعدادية3العياضية43306نينوىذكرابراهيم عمر حمزة238093

292إعدادية3العياضية43306نينوىذكرشعالن عبدالحميد صالح238098

293إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسعدي محمد اسعد450483

294إعدادية3العياضية43306نينوىذكرالياس جاسم محمد450580

ى286220 295إعدادية3العياضية43306نينوىذكرارشد احمد حسير

ى450626 296إعدادية3العياضية43306نينوىذكرقاسم ابراهيم حسير

297إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد جاسم خضى450422

298إعدادية3العياضية43306نينوىذكراسامة خضى محمد233898

299إعدادية3العياضية43306نينوىذكرقحطان احمد محمد450502



300إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد انس خضى449853

301إعدادية3العياضية43306نينوىذكراسماعيل محمود طه449847

302إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمنهل طه ويس450450

303إعدادية3العياضية43306نينوىذكرشالل صالح خضى450403

304إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد علي محمد547389

305إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد احمد محمد449874

306إعدادية3العياضية43306نينوىذكرالياس شهاب طه450470

307إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالستار جاسم ابراهيم450486

308إعدادية3العياضية43306نينوىذكرطارق محمد احمد286205

ى507681 309إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد محمود حسير

310إعدادية3العياضية43306نينوىذكرقحطان محمد ذنون286215

311إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصالح شحاذة صالح538428

312إعدادية3العياضية43306نينوىذكررياض عبدالرحمن جمعه237834

313إعدادية3العياضية43306نينوىذكرخليفة عبدهللا سالم450372

314إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد عباس محمد450592

315إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفرحان محمود احمد483305

316إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعزو محمد صالح547396

317إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالقادر احمد حسن286237

318إعدادية3العياضية43306نينوىذكرجاسم صالح بلو391045

319إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفيصل صالح خضى450410

320إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد يونس خليل546352

321إعدادية3العياضية43306نينوىذكرابراهيم حمد خضى450582

322إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد نايف منديل546345

323إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحمود عبدالكريم حمود237842

324إعدادية3العياضية43306نينوىذكرخضى عباس احمد238085

325إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعلي اسماعيل خلف546390

326إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد فيصل محمد449886

327إعدادية3العياضية43306نينوىذكرنصار عبدالعزيز علي450349

328إعدادية3العياضية43306نينوىذكرخالد علي محمد238044

329إعدادية3العياضية43306نينوىذكرهاشم احمد حسن286266

ى450442 ى صالح حسير 330إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحسير

331إعدادية3العياضية43306نينوىذكررامي الياس احمد483285

332إعدادية3العياضية43306نينوىذكرطلب اسماعيل غدير450463

333إعدادية3العياضية43306نينوىذكرفاضل عباس محمد450589

334إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسعد رمضان خلف449668

335إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعلي احمد صالح547380

336إعدادية3العياضية43306نينوىذكرانس احمد طه450481

هللا صالح طه238106 337إعدادية3العياضية43306نينوىذكرخير

338إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدهللا الياس احمد237816

339إعدادية3العياضية43306نينوىذكروسام الياس احمد449891

340إعدادية3العياضية43306نينوىذكراسعد محمد خضى450434

341إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمروان حميدي ساعد450611

342إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالحكيم حمير ضمر546346

343إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعبدالرحمن طه خضى547397

344إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد جاسم ابراهيم546393

345إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعلي ويس صالح237957

ى احمد483288 346إعدادية3العياضية43306نينوىذكرماجد ياسير

347إعدادية3العياضية43306نينوىذكرذياب محمد طه507744

348إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسبا حمود الياس483299

ى خضى547391 349إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمود حسير



350إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعمر عبدالعزيز علي450388

351إعدادية3العياضية43306نينوىذكرسعد احمد محمد286267

352إعدادية3العياضية43306نينوىذكراسامة جاسم علي507737

ى خضير احمد449786 353دبلوم3العياضية43306نينوىذكرحسير

 علي233803
ى 354دبلوم3العياضية43306نينوىذكرابراهيم حسير

355إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد محسن حسيب286210

356إعدادية3العياضية43306نينوىذكرصالح احمد علي286185

357إعدادية3العياضية43306نينوىذكرحمدون طه ابراهيم233868

358إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعيىس ذنون احمد449830

359إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد حنش صلو233878

360إعدادية3العياضية43306نينوىذكراحمد خضى ابراهيم450632

361إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمود محمد حميد286247

362إعدادية3العياضية43306نينوىذكرعواد محمد عبدهللا449672

363إعدادية3العياضية43306نينوىذكرالياس محمد جاسم391135

364إعدادية3العياضية43306نينوىذكرمحمد خضى محمد286217

ة عبدالعزيز محمد515273 1بكالوريوس3العياضية43306نينوىأننىامير

2بكالوريوس3العياضية43306نينوىأننىهالة شهاب محمد541314

3إعدادية3العياضية43306نينوىأننىمعزز حمير محمد551024

4إعدادية3العياضية43306نينوىأننىسارة عبدالعزيز محمد515153

5إعدادية3العياضية43306نينوىأننىبلقيس حمير محمد551050

6إعدادية3العياضية43306نينوىأننىهبة محسن محمد515117

7إعدادية3العياضية43306نينوىأننىغالية عبدالعزيز محمد515164

1بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرحامد نزال صباح302496

2بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرعلي محمد سعيد524835

3بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرعدنان علي محمد480634

ى302503 4بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرسمير موس حسير

ى عبدهللا524822 5بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرفيصل شاهير

6بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكررائد صالح زمبور551356

7بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرريكان علي محمد480629

8بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرراكان احمد ابراهيم524827

9بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرمهند حسن محمدعلي531197

ى ابراهيم480635 10بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرفارس حسير

11دبلوم3الحضى53311نينوىذكرصطام ربيع زحيمان302626

12دبلوم3الحضى53311نينوىذكراحمد عكيل عائد302525

ى480637 13دبلوم3الحضى53311نينوىذكرغزوان جمعة حسير

14دبلوم3الحضى53311نينوىذكرذياب احمد حسن491480

15دبلوم3الحضى53311نينوىذكرسفيان علي محمد480633

16إعدادية3الحضى53311نينوىذكرسمعو كردي عرنوس302608

17إعدادية3الحضى53311نينوىذكرمحمد نايف مرعي524841

ى524849 18إعدادية3الحضى53311نينوىذكرحسن عبد حسير

1بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرسبهان محمد سعيد480719

 علي خلف525024
ى 2بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرحسير

3بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرحماد عيىس خضى480694

4بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرنواف احمد حسن480683

5بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرسيف رافع سعود530870

6بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرمؤيد حسن ابراهيم480647

ى484100 7بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرفواز خلف حسير

8بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكررياض محمد احمد480639

ى ابراهيم480723 9بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرمحمود حسير

10بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرنواف حسن ابراهيم480662



11بكالوريوس3الحضى53311نينوىذكرمانع ظاهر الياس480727

12إعدادية3الحضى53311نينوىذكرعبدالعزيز بدران ابراهيم302520

ي حردان عبيد302509
13إعدادية3الحضى53311نينوىذكرهانى

14إعدادية3الحضى53311نينوىذكرمحمود صالح خضى484097

15إعدادية3الحضى53311نينوىذكراحمد سليم محمد484091

16إعدادية3الحضى53311نينوىذكرحامد حميد نهير302653

17إعدادية3الحضى53311نينوىذكرصباح ساير محمد484099

18إعدادية3الحضى53311نينوىذكرحماد عبدهللا عباس302618

19إعدادية3الحضى53311نينوىذكرفالح حسن سليمان302573

ي هذال524857
ى
20إعدادية3الحضى53311نينوىذكرحامد الق

21إعدادية3الحضى53311نينوىذكرمزاحم علي صالح484094

22إعدادية3الحضى53311نينوىذكرهيثم يونس محسن302448

23إعدادية3الحضى53311نينوىذكرعبد احمد علي480654

24إعدادية3الحضى53311نينوىذكرصعب ابراهيم عفاص303146

25إعدادية3الحضى53311نينوىذكرطالل ابراهيم عواد480651

26إعدادية3الحضى53311نينوىذكرمتعب خلف رجا302584

27إعدادية3الحضى53311نينوىذكرسليمان محمد سليمان480642

28إعدادية3الحضى53311نينوىذكرفارس هابس لعويس551357

29إعدادية3الحضى53311نينوىذكرفواز حسام محسن524861

30إعدادية3الحضى53311نينوىذكرمحمد محسن حميد302644

31إعدادية3الحضى53311نينوىذكرصالح علي خالد531203

32إعدادية3الحضى53311نينوىذكرعدنان خليف علي484089

33إعدادية3الحضى53311نينوىذكرقيض فروان حميد530875

34إعدادية3الحضى53311نينوىذكرنواف خلف رجا302411

35إعدادية3الحضى53311نينوىذكرمحمد علي عثمان524869

36إعدادية3الحضى53311نينوىذكرحمود خليل محمد480725

37إعدادية3الحضى53311نينوىذكررعد حسن محمدعلي524858

38إعدادية3الحضى53311نينوىذكرعبدالرزاق صالح ربيع530877

ى501273 39إعدادية3الحضى53311نينوىذكرهويدي خلف حسير

40إعدادية3الحضى53311نينوىذكرصكبان علي محمد484102

41إعدادية3الحضى53311نينوىذكرنزهان حسن سليمان302660

42إعدادية3الحضى53311نينوىذكرفدعم محمد سليمان302549

43إعدادية3الحضى53311نينوىذكرمحمد خالد احمد480657

44إعدادية3الحضى53311نينوىذكربرزان حسن مصلح302580

45إعدادية3الحضى53311نينوىذكرسهيل حردان عبيد302512

46إعدادية3الحضى53311نينوىذكرنايف احمد نايف531193

47إعدادية3الحضى53311نينوىذكرخالد عيادة محمد302544

48إعدادية3الحضى53311نينوىذكركمال حردان عبيد347856

1بكالوريوس3الحضى53311نينوىأننىرانيا احمد عبد231452

2إعدادية3الحضى53311نينوىأننىغزوان محمد صالح551366

1دكتوراه3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخلف نهر احمد534723

2دكتوراه3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعادل عبدالرحمن مصطفى534714

3دكتوراه3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد سليمان جمعة309211

4ماجستير3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمروان حسن علي560105

ى560115 5ماجستير3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم يونس سمير

6دبلوم عالي3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي عطاهللا يوسف309445

7بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرميش محمود عطية309226

8بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعسل محمود احميد534613

9بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفالح حسن محمد457557

10بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد جاسم محمد554765



11بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنشوان محمود حمد526127

12بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي عبدهللا علي457226

13بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد عبد علي309432

14بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعطا محمد شحاذة309314

15بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعماد مخلف علي309251

16بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعدهللا حسن محمد309197

17بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروليد احمد خضى309436

18بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا احمد عبد457218

19بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراياد فخري خلف464127

20بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفاضل محمد رمضان457614

ى فياض457163 21بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفؤاد ياسير

ى موس صالح309205 22بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرياسير

ى534693 23بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكريحنر عمر حسير

24بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد حمد جدعان457488

 سليمان علي560106
ى 25بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسير

26بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحميد غانم جمعة457456

27بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحميد صالح كرمادي457379

28بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسالم علي عبد457727

29بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عبد نايف309345

30بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروجدان نامس ابراهيم309322

31بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرانمار عبد محمد457214

32بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرراكان جاسم محمد309210

33بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحميد ابراهيم احمد309451

34بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمار عبدالكريم مخلف457311

35بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرريان احمد محمود457606

36بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد سليمان عطية554996

37بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عبد بكال457945

38بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرطه خلف طه457020

39بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسن صبار عبدهللا309294

40بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخلف حمد ثلج458227

41بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا صالح حسن458283

42بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحسن احمد عبدهللا534607

43بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرثائر محمد علي458362

44بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفاروق مطلك صالح534720

45بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمصطفى عبدالرحمن مصطفى458181

ى463800 46بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرقتيبة محمدعلي حسير

47بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن علي شعبان457567

48بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن احمد خليفة309268

49بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسالم صباح خلف457241

50بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحمد شيت حمد309449

51بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمهند محسن محمود457079

52بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعد عمر خضى309223

53بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرجاسم نجم حمد309443

54بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد عبدهللا علي309215

55بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد محمد يوسف309264

56بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد محمد احمد309339

57بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكررافت ابراهيم فتاح309212

ى خلف309289 58بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد ياسير

59بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعامر خلف علي458295

60بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمهدي محمد احمد560112



61بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراوس خلف علي494860

هللا حويجة457735 62بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعالء خير

63بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرضياء ابراهيم عبدهللا457542

64بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعالء فتحي عبد534681

65دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبد بكال كعود457909

66دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد حسن ناض534660

67دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسمير احمد جاسم457701

68دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعويد احمد سالم309249

ى مشيوح309293 69دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمشيوح حسير

70دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد اسماعيل احمد457747

71دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد علي حمد458198

72دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحميد محمد محمود309427

73دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخلف جراد مناور309434

74دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكررياض صباح صالح534589

75دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحميد احمد عبد496420

76دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود احمد محمد309208

ى309298 77دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالواحد ويس حسير

78دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالواحد احمد عبد309194

79دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد شيت حمد457520

80دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عواد احمد309221

81دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنجم صالح عبد309425

82دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عبداللطيف صبح457763

83دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد ابراهيم حمد309199

84دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعد عبد محسن309261

85دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفارس عيىس محمد457547

86دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمهند رجب عيىس458269

87دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعماد علي طه309200

88دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمصطفى محمد جاسم457033

89دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد رشيد عبدهللا457406

ى خلف309275 ى حسير 90دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرياسير

91دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعدي حمد عواد458157

ى اعبيد534700 92دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم حسير

93دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسامي صالح ناض309219

94دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكررعد علي محمد534577

 علي محمد457505
ى 95دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسير

96دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم يونس محمد457276

97دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراياد حمد خلف520733

ى نجم309267 98دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنجم حسير

ى عالوي عمر457094 99دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسير

100دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم عمر ضيف457393

101دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرثائر احمد شهاب309438

102دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد وكاع عجيل457414

103دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراياد احمد طه534716

104دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود محمد جاسم309258

105دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم احمد محمود309430

106دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد عيىس محمد457564

107دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد ابراهيم عبدهللا457255

108دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكربسام كامل رمضان458064

109دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفراس محمد جاسم309202

110دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد علي صالح458071



111دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرياش خالد محيميد560110

112دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفزع صالح موس458368

113دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنشوان احمد عطية458170

114دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكريونس احمد عبد457584

115دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروعد عبد محمد457827

116دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد محمد خلف309331

117دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد علي حميد553735

118دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسمير داؤد مرعي309621

119دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر عويد جاسم542839

120دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد صالح جهاد457844

121دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراركان خليل عكاب534634

122دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرماهر عبد جاسم457425

123دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرذنون يونس احمد457107

124دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسيف يوسف عبدهللا560092

125دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمار محمد عزيز457373

126دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالعزيز هزاع محمد309196

127دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخالد خلف عبدهللا457624

128دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي عبدالكريم محمود309317

129دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد ابراهيم مناور457640

130دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرليث حمد ثلج457716

131دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمار خلف عبدهللا534583

132دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعدنان خضى فتحي309446

133دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرلؤي احمد عبد309588

134إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمالك علي حميد457502

135إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرغانم خلف سليمان457834

136إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخلف عبد محسن309296

137إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسام احمد عكاب458375

138إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد خضى احمد463983

ى اعويد شعبان457178 139إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسير

ى309254  علي ياسير
140إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخضى

141إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعادل عيىس ابراهيم457513

142إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود عبد محمود534594

143إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد جاسم محمد534622

144إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرثامر علي عبد554766

145إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعدي اسود عواد458128

146إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرشعبان صفصاف غرب457428

147إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم خلف شعبان457652

1دبلوم عالي3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعزت ابراهيم مرعي456811

ى309487 2بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرزياد طارق حسير

3بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرليث علي عبدهللا463849

4بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن علي حسن463926

5بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراياد احمد داؤد463974

6بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصالح احمد محمود309527

7بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحسن رمضان حنيش309725

ى محمد عبداللطيف463961 8بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسير

ى309553 9بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن محمد ياسير

10بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد صالح مرزوك309694

11بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالعزيز مديد عواد457204

ى309625 12بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي طه حسير

13بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرهاشم جميل خلف457955



14بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروسام مزيان علي309452

15بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعامر جهاد اعويد463847

ى حمود456703 16بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود ياسير

17بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراياد وكاع عجيل464045

18بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد ميش محمد309589

19بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد جاسم احمد309520

20بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسميط حسن اعبيد309523

21بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد سعد خلف309641

22بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروليد احمد داؤد463969

23بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمروان ابراهيم حمد457397

24بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعطية مضحي محمد463785

25بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمار عيىس محمد309652

26بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرضيف عطاهللا عمر456905

27بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرشوكت ابراهيم فتاح465146

28بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعثمان احمد محمود465072

29بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرباسم احمد رمضان465111

30بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمار كركز عطية534556

31بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد شعالن حمد456816

32بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد سعدي عبد463907

33بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبد رمضان احمد496651

34بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنهر صالح ناض464114

35بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعالء عبد احمد309648

36بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عطاهللا عمر456895

37بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن تركي صالح309615

38بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد فارس حمد464100

39بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمشعان فرحان علي309467

40بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد احمد محمد456842

41بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد فارس حمد463998

42بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرشهاب عبيد حنش309502

43بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا محمود عبداللطيف463899

44بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالمحسن مزهر عزيز456556

45بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبد عطاهللا عمر456861

46بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد محمود عبداللطيف463901

47بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد خلف مربط309636

48بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد سالم صالح309349

ى حمود463855 49بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرطه ياسير

50بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود صالح خضى309723

51بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرظاهر ذياب برجس463891

52بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر علي احمد463869

53بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرزياد خلف جاسم465134

54بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكربارق عبدهللا حمد463798

55بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكررياض علي محمد309458

هللا حويجة457327 56بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعدنان خير

57بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالقادر محمد عبداللطيف463959

58بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمروان عبد محمد457144

59بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالقادر عبدالهادي عبدهللا309593

60بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عبيد حنش309495

61بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عويد محمد502471

ى مربط534523 62بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمار حسير

63بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنبيل هالل احمد465094



64بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد سالم عمر457341

65بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمدين عبدالقادر محمد456930

66بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكربشير داؤد مرعي309489

67بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبد جاسم احمد309511

68بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعطية احمد حسن458398

69بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكررائد علي محمد309460

ى حمد309580 70بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرغسان ياسير

71بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمقداد دحام جاسم537348

72بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكربشار محمد رمضان458189

73بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد شعبان ارميض309667

74بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد غانم خلف457429

اس حامد علي456965 75بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنير

76بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود حميد محمود534496

77بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعالء عبد احمد458059

78بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفيصل خليل موس463843

79بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرهيثم موس جير554942

80بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن غانم جمعة457032

ى عبدهللا542683 81بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرايهاب ياسير

82بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعد عيىس ابراهيم553738

83بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكررائد رجب عيىس457340

84بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعطية محمد عيىس457478

85بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر عالوي عواد456834

86بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراكرم صالح ارزي    ج463815

ي علي458529
87بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكربراء عبدالغنى

88بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحمد صالح نجم492013

89بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرقاسم جواد حماد309702

90بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي صالح علي309705

91بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنذير علي عبد309542

92بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم احمد خليفة465132

ى مربط534532 93بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي حسير

ى اسماعيل احمد481977 94بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسير

95بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعماد حميد صبح463818

96بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرناظم شاكر محمود463904

97بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكررعد ارحيل محمد494871

98بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرظاهر رجب عيىس457353

99بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحميد خليف كعود456717

100بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي احمد عبد464092

101بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالهادي جهاد عبدهللا309727

102بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر خضى فتحي309536

103بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصفاء جاجان احمد465068

ى احمد534554 104بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد حسير

105بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكركركز يونس محمد457371

106بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد494067

107بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبداللطيف نايف احمد309575

108بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد شيت حمد456537

109بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمار عناد عويد309558

110دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد فتحي احمد534320

111دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرزياد احمد طه457284

112دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفالح اهالل حمد309501

113دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم محمد خلف309477



114دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالكريم مطلك حميد463807

ي عيىس534297 115دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسن ناجر

116دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكررافع علي محمد457139

117دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرامير داؤد مرعي309485

118دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرطارق عبدهللا حسن542841

119دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرذنون يونس عطية534535

120دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسليمان عبدهللا علي309578

121دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي اعبيد حنيس309565

122دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحسان علي محمود456527

123دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمار رمضان حنيش309516

124دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعثمان محمد خلف554767

125دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكريونس لقمان خضى457895

126دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخالد سعدي اسماعيل458209

127دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود احمد عبد534455

128دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرامجد خلف احمد457460

ى حمد458613 129دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي حسير

130دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر كريم محمد458410

131دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعامر محمد صالح457919

132دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصالح يونس محمد463887

133دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا خلف463978

134دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد حمد صالح463805

135دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحمد محمود سليمان496414

136دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالحميد خشف محمد496702

137دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرهشام صبحي صالح309626

ى حمود456685 138دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد ياسير

139دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرزياد خلف فرج457239

140دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرهادي محمد محمود309671

141دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنشوان علي محمود458553

142دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراكرم خلف ناض534304

143دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرجمعة علي خلف309639

144دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراسماعيل ابراهيم خليل457175

145دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصالح محمد صالح458040

146دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرزياد خلف ابراهيم496417

147دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد علي خليف560081

148دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرثامر عبد جاسم463814

149دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخلف زيدان خلف534292

150دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد فرحان محمود542847

151دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد تركي محمود309691

152دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود يونس عطية534541

153دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا كامل احمد309697

154دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود ابراهيم احمد465142

ي ثامر احمد457446
155دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالغنى

156دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعادل خضى محمد457438

157دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسن خلف ابراهيم309714

158إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالحكيم جهاد عبدهللا494309

159إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصالح عبدالجبار حمود309601

160إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرميش اسماعيل امديد481988

161إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد رمضان حنيش465140

162إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا محمود عبدهللا560077

ي احمد465123
163إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد غنى



164إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالوهاب اسماعيل عطية309661

165إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسن عطية علي309685

166إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنشات ابراهيم فتاح501512

167إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد خلف محمد309570

168إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد رجب عبدهللا481984

169إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفرحان ابراهيم احمد465128

ى465130 170إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراسامة عبدالواحد حسير

171إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد فتحي علي309717

172إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود محمد صالح464041

173إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحاضى محمد سعيد463971

174إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالحكيم سعد عواد463828

175إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد جمعة احمد465092

 علي465119
ى 176إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرطه ياسير

ى محمد463825 177إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي حسير

178إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروليد عالء خميس463967

179إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرادريس عايد خلف465088

180إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرزهير اسماعيل احمد542842

ى عويد عابد534545 181إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرياسير

182إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحسان اسماعيل احمد464055

183إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمثنى محمد هزاع540327

184إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا سلطان309631

185إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروسام صبحي صالح465113

ي محمد محمود309505
186إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرهانى

187إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد كصب خليفة463942

188إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرقتيبة علي عطية534826

189إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد زيدان خلف463792

190إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرليث غانم خلف465122

191إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعطا صالح حسن463934

192إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد خليل جاسم463826

193إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي احمد عطيه464123

194إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعد نجم عبد497069

195إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحميد سعدهللا احمد463803

196إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرغسان طارق صالح463796

ى احمد465084 197إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرليث حسير

198إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعثمان نجم عبدهللا309469

199إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد صالح حنش542849

ى فياض534477 200إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسليمان ياسير

201إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عبد محمد542851

ف خليل ادريس463872 202إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراشر

203إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود سليمان علي457418

204إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد كركز عطية534572

205إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرريان غائب خلف534335

ى456855 206إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعقيل محمدعلي حسير

207إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرطه عيىس ياس464104

ى309608 208إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراسامة محمد ياسير

209إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد ابراهيم عمر465126

210إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد نايف احمد465147

211إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم عطاهللا عابد465129

212إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر خليل خلف465137

213إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد خالد صبحي309494



ى465127 214إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالخالق عبدالواحد حسير

ى عبدهللا465121 215إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالهادي حسير

216إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالقادر اسماعيل امديد463852

217إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد علي حمد309596

218إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخليفة عبود خلف456980

219إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود حميدي نايف463954

220إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد محسن مظهور457442

221إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي464004

ى309709 222إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسن مشيوح حسير

223إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن حميد صبح463838

ى457220 224إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرروكان ابراهيم حسير

225إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا محمد علي309605

226إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمثنى خلف حمد542840

227إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد حسن مظهور457432

228إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد خالد محيميد560083

229إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمروان محمود جاسم463948

230إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي صالح محمود464007

 علي309689
ى 231إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراسعد حسير

232إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخضير خميس صبحي309474

233إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسفيان داؤد عطية464097

234إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنمير احمد عكاب464058

235إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد جمعة احمد465086

ى محمد484259 236إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرليث حسير

237إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمجيد خلف عبدهللا464009

238إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد سالم حميد463811

239إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد حسن مظهور457436

240إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرضياءالدين هالل خلف464025

241إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد عبداللطيف صبح465081

242إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسن داود علي465091

243إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي عويد عابد537327

244إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عبدهللا حمد464002

ى عبدهللا309473 245إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد حسير

246إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمروان طارق صالح542689

247إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعثمان صالح عبدهللا309515

248إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد علي محمود465115

249إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمصطفى رمضان حنيش465116

250إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد رمضان اسماعيل309584

251إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد صالح حمد458517

252إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر علي اسماعيل463922

253إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرانور علي محمد534834

254إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرياش احمد ابراهيم465106

255إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخلف علي خلف309629

256إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرباسم احمد مربد463964

257إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر مجيد محمد484263

258إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا فرحان نجم309405

259إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعثمان احمد مشيوح542848

260إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكربراء ابراهيم خلف465098

261إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد محمود حمد457367

262إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي نجم عبدهللا463865

263إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبداالله نايف احمد309600



264إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعدنان ابراهيم سليمان309679

265إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود محمد ارحيل534438

266إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحمد عويد خلف537331

267إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعالء سليمان عبدهللا456601

268إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروسىمي عويد عايد309673

269إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد خضير عبدهللا464066

270إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم محمد فتحي465120

271إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكروعد مسعود زوير457234

272إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد رمضان حنيش465117

273إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرجاسم خليل جاسم464090

274إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرنوري احمد نوري465089

ى محمد542844 275إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسالم حسير

276إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالسالم محسن محمد554764

277إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد حسن سليمان309587

278إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفؤاد علي محمد309507

279إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعزالدين عجاج ظاهر464016

280إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرشاهر مجيد محمد464048

281إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد يونس حامد463952

282إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصباح فتحي عبدهللا463982

283إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر فاضل ابراهيم463834

284إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفتاح محمود سعيد463976

285إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرايمن ثامر احمد463915

286إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصالح حمد صالح463783

287إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراياد ابراهيم احمد464030

 علي309700
ى 288إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرياش حسير

289إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا محمد يوسف465100

290إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعادل فرحان نجم309423

291إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسن فرحان محمود465076

292إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرقاسم محمود عطاهللا547002

293إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرقانع داؤد مرعي534395

294إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد عبد حميد537354

295إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدهللا احمد مال هللا465118

296إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمناور شعبان مناور465079

297إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد خالد احمد465096

298إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرجاسم محمد عبدهللا542685

299إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي عبد علي499128

300إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرابراهيم خلف احمد547003

301إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن سليمان علي464117

302إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد احمد فرحان547004

303إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد عايد شعبان457253

304إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعماد خلف جاسم465131

305إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي محمد عمر463794

306إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرارشد خليل ادريس463860

307إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرزاق مسعود زوير457296

308إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد نجم عابد309654

309إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر سعد حمود309683

310إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرياش محمد هزاع540325

311إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمروان علي احمد456981

ى عيىس542688 312إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد امير

ى سعيد سليمان464037 313إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسير



314إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد صالح هيشان463875

315إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالرحمن يونس احمد464018

316إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخالد كركز عطية534566

317إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر عيىس محمد463787

318إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرضياء خضى محمود494664

319إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفاروق شفك محمد465143

320إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعد نايف احمد534488

321إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد مربد احمد464108

هللا حويجة465108 322إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعطاهللا خير

323إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرشيخ ابراهيم جاسم465144

324إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصالح ميش عبدالفتاح534418

325إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمعمر عبد القادر محمد464120

326إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد ابراهيم محمد309598

327إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعثمان عدنان عبدهللا547001

ى خلف احمد309464 328إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرحسير

329إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكراحمد جواد سالم463823

330إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرسعد عبدالرحمن حمد465148

331إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود حمد عبدهللا542681

332إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمهدي صالح خلف465125

333إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرقيس خليل عطية465102

334إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعطاهللا سعدون احمد457386

335إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعمر سلمان عبدهللا463809

336إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمسعود محمود خليفة463882

337إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعبدالستار غانم خلف309646

ى463821 338بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرباسم محمد ياسير

339بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعلي عطية مناور534332

340بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكريوسف محيميد جاسم309531

ى309663 341بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكركارم محمود حسير

342بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرياش عبدالفتاح حمادي457905

343دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمود يونس محمد463889

344دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرفالح حسن احمد309550

345دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعطية علي حلبوص465074

346دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخليل خلف صالح309481

347إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرجاسم صالح عبدهللا309546

ى جاسم465141 348إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرصالح حسير

349إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرعدنان حسن ناض456948

ى محمد456532 350إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخلف حسير

351إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخلف علي عبدهللا458093

352إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرمحمد خلف ابراهيم463895

353إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىذكرخليل محمود جوال309711

1دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىعطية يونس محمد458137

1بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىوسام احمد سبهان309612

االء مهدي مرعي481987
2بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىأننى

3بكالوريوس3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىوسن فالح حسن542843

4دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىاسماء خضى احمد309566

5دبلوم3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىلقاء شهاب احمد309241

6إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىاشاء هالل احمد501142

7إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىهدى ظاهر ابراهيم309232

8إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىتغريد ابراهيم محمد542701

9إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىبراء نوري حنيش456647



10إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىاسماء عبدهللا سلطان309246

11إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىسمر شهاب احمد309228

12إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىفتحية ظاهر ابراهيم309238

13إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىغزوان ابراهيم عبدهللا481981

14إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىفاطمة رمضان عطية309244

15إعدادية3خارج/ القيارة 53312نينوىأننىفاطمة ناظم محل309230

1ماجستير3تلكيف23313نينوىذكرمحمد احمد جرجيس494380

2ماجستير3تلكيف23313نينوىذكرفتحي ابراهيم علي310614

 علي محمد439495
ى 3ماجستير3تلكيف23313نينوىذكرحسير

4بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكريونس رمضان عواد465296

5بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكراحمد صالح عبد465275

6بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكريونس محمد يونس514629

7بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمحمد غانم محمد539896

8بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرنجم الدين عبدهللا خلف439476

9بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرصباح خلف عواد347187

10بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرصالح حسن رمضان465294

11بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعدنان سالم احمد439371

12بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرشهاب احمد محمود483217

13بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكراحمد سبهان يونس483213

14بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكررضوان محمود يونس465274

15بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكروسيم صباح ميخا439558

16بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعثمان محمد ذنون465293

17بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمار احمد يونس483186

18دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرمحمد صالح احمد439537

19دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرالبير عطاهللا سالم439588

20إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرجاسم محمد مرعي465289

21إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعطاهللا سالم كمشو439571

ى439355 22إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرزياد طارق حسير

1بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرخضير الياس خضى310712

2بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرشهاب احمد ابراهيم310596

3بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرحسن عباس حسن310693

ى492897 4بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعبدالوهاب ادريس امير

5بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمحمود احمد غزال530923

يف465199 6بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكراحمد سعيد شر

7بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرسدير محمد ابراهيم347305

8بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمحمد سبهان يونس439721

 علي483195
ى 9بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمر حسير

10بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرريان شمس الدين يونس447149

11بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمران احمد ابراهيم310593

12بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرميش عباس رسول465300

13بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرفارس وعد هاشم465239

ى495419 14بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمصطفى يوسف ياسير

15بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمصطفى فاضل عباس496388

16بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمهند عبدالجبار احمد347464

17بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمحمد ابراهيم صابر310700

18بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعالء سالم احمد483234

19بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمحمود طه محمود347490

20بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمر محمود مرعي310655

21بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعبدالكريم قاسم محمد310696

22بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمر حامد حمادي310647



23بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكراحمد ابراهيم عزو310580

24بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرداؤد يونس اسماعيل310565

25بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرخليل عبدالمنعم رمضان310678

26بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرشدار عبدي علو465209

27بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرربيع ابراهيم يونس310572

28بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكراحسان يونس محمد514443

29بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمر حميد ابراهيم310676

30بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرياش ابراهيم يونس310577

31بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعبدالكريم احمد جرجيس310581

32بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمحمد حامد حمادي310600

33بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمهدي عدنان علي493739

34بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرفتحي اسماعيل محمد514604

35بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكروليد احمد عاكوب310709

36بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمار سهيل احمد310724

37بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمر ذنون حمد310702

38بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعلي مظفر حمدون310718

39بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمحمد خضى خليل310731

40بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمقداد عبدالكريم جميل439406

41بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكررضوان خضى عبدالرحمن483236

42بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكررشيد محمدشيت رشيد500873

43بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكراحمد عبدالغفور احمد310633

44بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرزكريا عبدالمنعم مصطفى310736

45بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعمر سالم احمد439749

46بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرثامر ناض الياس310602

47بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمروان محمد احمد310645

48بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعثمان جاسم خليل310658

49بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرمحمد محمود محمد310654

50بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرانور صباح احمد308782

ى310745 51دبلوم3تلكيف23313نينوىذكراحمد عبدالوهاب ياسير

52دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرعلي احمد ابراهيم310587

53دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرابراهيم محمود محمد310747

54دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرعبدالحق اسماعيل احمد439612

55دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرعبدالعزيز اديب ابراهيم310716

ى310684 56دبلوم3تلكيف23313نينوىذكراحمد الياس ياسير

57دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرعثمان علي احمد310623

58دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرجينوس زومايا برخو439217

59دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرمحمد علي محمد439597

60دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرماهر عبدالسالم خلف310728

61دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرمجاهد ابراهيم حامد310722

62دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرعلي حسن محسن439676

63دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرعالء صعب علي465191

ى347769 64دبلوم3تلكيف23313نينوىذكراحمد فتحي ياسير

65دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرسالم حازم رجب465320

66دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرعبدالرحمن طه محمود310720

67إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي محمد محمود538109

68إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرثامر ابراهيم يونس310672

69إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي ذنون صالح310705

ى طه465243 70إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرطه ياسير

71إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرحاجم سامي يحنر310619

72إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرشهاب صباح احمد555578



73إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرحامد موس ابراهيم465360

74إعدادية3تلكيف23313نينوىذكريونس ذنون يونس465282

75إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرظاهر يونس محمد465253

76إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعمر محمود حبش465250

ي رمضان539533 77إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمود حرنر

78إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرطه احمد جرجيس310575

79إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد محمود صالح554774

80إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرغزوان محمد حمودي483197

ى347391 81إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعبدالرحيم الياس ياسير

82إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد صباح خلف310679

83إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد539804

84إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعبدالكريم ظاهر حبش465385

85إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرفتحي صالح عبد465232

86إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد نواف محمود465196

87إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد خالد محمود310708

88إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرشاكر محمود اسماعيل465278

ى540490 89إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراسامه ادريس امير

90إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرضياء طه احمد465335

ى طه465358 91إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرصالح ياسير

92إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرصالح رياض محمود500826

93إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرياش محمد يونس514639

94إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعالء طه احمد465333

95إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد بدر صالح310715

96إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرابراهيم جاسم صالح465308

97إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد قاسم محمد465310

ى465362 98إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرثامر ادريس امير

99إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراسامة احمد اسماعيل465371

100إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرغيث عبدالناض جميل310642

101إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد جارهللا سليمان465304

102إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرريان نواف صالح310567

103إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمشاعل محمود حبش465348

104إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرخالد محمد مرعي483185

ى احمد310662 105إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد حسير

ى465379 106إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرسعد فتحي حسير

107إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرابراهيم طه محمود310713

108إعدادية3تلكيف23313نينوىذكروليد خالد خليل439652

ي465350  ناظم صير
109إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمصطفى

110إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحسان عباس رسول483187

111إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد محمد فافون310741

112إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرحسن خالد صابر465200

ى310650 113إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرطارق احمد حسير

114إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعدنان محمد عبد465285

115إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرايمن عمر احمد465392

116إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرحسام خالد خليل439636

117إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد سالم احميد347721

118إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعمر صالح رمضان483180

119إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرذنون راكان مؤيد310730

120إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراريان شمس الدين يونس530925

121إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرطه عبدهللا عبدالرحمن465326

122إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد خالد محمود310697



123إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرسامر شاكر محمود465205

124إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرليث سالم احميد347652

125إعدادية3تلكيف23313نينوىذكررمضان حسن رمضان310569

126إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعامر طعمة معيوف543774

127إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد نوفل محمود514538

128إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعبدالرحمن محمدشيت رشيد310628

 علي483191
ى 129إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي حسير

130إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرايهاب حازم يونس465401

131إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد صباح احمد449608

132إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرريان جاسم صالح465381

133إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرقحطان محمد عبدهللا347152

134إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعمر خضى خليل465340

135إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمود اخضير يونس310590

136إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرجاسم قاسم محمد465389

137إعدادية3تلكيف23313نينوىذكريونس عباس قادر465312

138إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرخالد محمود احمد538111

139إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرياش ناض الياس465236

ار محمد347209 140إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعمر ضى

141إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعبدهللا فتحي علي310670

142إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد صالح محمد465318

143إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد فرج خلف465207

144إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرابراهيم محمد ابراهيم347752

145إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعبدهللا صالح رمضان465260

146إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي عبد سعيد538107

147إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرطه عبيش مجيد465353

ى رمضان465225 148إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرصدام حسير

149إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي احمد سباك543776

150إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرساري ياش علي514464

151إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمصعب علي محمد483239

 علي يونس554773
152إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمصطفى

153إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمعن عناد علي310631

154إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي قحطان حبش542581

155إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعبدالباسط احمد عبدالعزيز465311

156إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمود خالد عبد465404

157إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد داؤد طعمة538108

158إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد رمضان ظاهر310625

159إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد جاسم محمد465355

160إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرفارس الياس خضى465332

161إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرصفاء طه احمد465174

162إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد سالم احمد465397

163إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعثمان محمود مرعي465193

164إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد ماجد محمد465321

165إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمود علي محمد465345

166إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرحسن علي عبدهللا310681

167إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرطه فتحي محمد310586

ى عبدالرحمن احمد465212 168إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمعي 

169إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعبدهللا عمر احمد465246

ى483199 170إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرايهاب محمد ياسير

171إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد حبش احمد543773

ى محمد465328 172إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي االكير حسير



173إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرسعد نواف صالح310566

174إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمود طالل يونس483170

ى465297 175إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرفهد فتحي حسير

176إعدادية3تلكيف23313نينوىذكريونس شمس الدين يونس483200

177إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي عبدالغفور احمد465272

178إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد صالح عبدالرحمن465329

179إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرالياس علي حسن439708

180إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعمر عادل شيخو530926

181إعدادية3تلكيف23313نينوىذكريونس عبدالحافظ عبدهللا483183

182إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعالء رمضان ظاهر465306

183إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرامير محمد فاروق310707

184إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعلي محمد يونس514436

185إعدادية3تلكيف23313نينوىذكريحنر قاسم محمد310574

186إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرجالل الدين محمد احمد538110

ى465264 187إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرشهاب احمد حسير

188إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرمحمد عبدالجبار احمد347438

189إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرشمد خالد خليل483219

190إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعبدهللا طه محمود310734

191إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد عبدالجبار احمد347360

192إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد عبدالرحمن احمد465221

193إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرخالد يونس حمودي465382

194إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرفتح هللا محمود محمد310666

195إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرعهد محمد حمدون483177

196بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرعارف عبد حماوي347199

197بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرناظم جاسم محمد310723

ى مطر347229 198بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكراحمد حسير

199بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرصالح رمضان هالل310703

200بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرخالد علي فتحي347405

201بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرجاسم محمد عبد465323

202بكالوريوس3تلكيف23313نينوىذكرجاسم محمد احمد347581

203دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرعدنان عبدهللا حسن439697

204دبلوم3تلكيف23313نينوىذكرغانم سهيل احمد310729

205إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرظاهر حبش احمد465228

206إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرابراهيم حسن محمد310694

207إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرخزعل احمد طعمة465366

ى صالح514508 208إعدادية3تلكيف23313نينوىذكررمضان ياسير

ى صالح514545 209إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرصديق ياسير

210إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرخالد خلف محمد465301

211إعدادية3تلكيف23313نينوىذكراحمد عزيز حمود483193

212إعدادية3تلكيف23313نينوىذكرذنون محمد جاسم465343

213إعدادية3تلكيف23313نينوىذكريحنر حماوي عوده530921

1بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىوسناء موفق بدري483210

ة محسن عاشور538112 2بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىسفير

3دبلوم3تلكيف23313نينوىأننىنجلة صبحي يونس543772

1ماجستير3تلكيف23313نينوىأننىكلجيهان عبدهللا ابراهيم483245

2بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىعذاب نواف محمود542577

3بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىمىه محمد احمد347885

4بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىامتنان حكمت شاكر347951

5بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىسمر جاسم ابراهيم465331

6بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىرجاء فتحي ذنون555540



7بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىهاجر خليل ابراهيم439457

8بكالوريوس3تلكيف23313نينوىأننىمها عادل شيخو347597

غادة علي سباك465374
9دبلوم3تلكيف23313نينوىأننى

10دبلوم3تلكيف23313نينوىأننىشور جاسم ابراهيم347989

11دبلوم3تلكيف23313نينوىأننىسمية شاهر ذنون439481

12إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىايمان محمد عبد465161

13إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىعبير عبدالسالم خلف530920

14إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىمنار محمد احمد465186

15إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىحنان خلف كعيد465162

16إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىنباء محمود حبش465187

17إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىاشاء غانم عبدهللا465182

سورية محمدعلي خليل465338
18إعدادية3تلكيف23313نينوىأننى

ى465169 وق احمد حسير 19إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىشر

20إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىشى عباس رسول483259

21إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىميش صالح عبد465255

22إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىهدى محمد فتحي465408

23إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىدنيا محمود اسماعيل483256

24إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىشهد محمد حمدون465178

25إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىاخالص حازم فتحي465407

26إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىاماندا وليد كريم347515

27إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىاية خزعل احمد483243

28إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىمريم محمد احمد465184

29إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىسفانة غانم ابراهيم439489

30إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىانوار محمود اسماعيل483258

31إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىهيفاء شحاذة يونس530918

32إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىبسمة محمد حمدون465180

ى465164 33إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىشهد احمد حسير

34إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىمريم وليد كريم347687

35إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىجنان محمد عبد465172

36إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىنور ظاهر حبش347911

37إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىصابرين فرج خلف439431

38إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىافراح محمود اسماعيل465189

ى احمد465314 39إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىايالف حسير

40إعدادية3تلكيف23313نينوىأننىهدى درسون رحو347627

1بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرحاتم خديدة بىسي295253

ى483416 2بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرطه محمد امير

3بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرفارس شمو قاسم295269

4بكالوريوس3القوش23314نينوىذكراحمد صالح احمد395241

5بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرجميل نواف محمد295903

ي بىسي295227 6بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرشدار ححر

7بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرهادي ناض عبو395231

8بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسفيان خديدة بىسي295215

9بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسبهان اسماعيل شمو295543

ى مراد مرزا295909 10بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرامير

11بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرناظم خدر اوصمان295733

12بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرريكان الياس بىسي394634

13بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرنصير درويش نعمو295110

14بكالوريوس3القوش23314نينوىذكررشو شمو اوسو295414

15بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرعلي خضى الياس295081

ي395200 16بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرخلدون بيبو ححر



ي نعمو251813 17بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرميش غرنر

18بكالوريوس3القوش23314نينوىذكربركات عيدو صالح295797

19بكالوريوس3القوش23314نينوىذكردلشاد خورشيد بيبو295780

20بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسليمان نمر مراد395207

ي برو كندل294943 21بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرناجر

22بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرازاد عمر خلف295969

23بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرداؤد سليمان حسو520385

24بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرشبست رشو عيدو295502

25بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرشفان قاسم كافان294907

26دبلوم3القوش23314نينوىذكرسمير حسن درويش295365

27دبلوم3القوش23314نينوىذكرنيجرفان جمال فرمان295492

28دبلوم3القوش23314نينوىذكرفرج عيدو نرمو295890

29دبلوم3القوش23314نينوىذكرضياء سيدو شمو295703

ي495001 30دبلوم3القوش23314نينوىذكرخليل شمو قوجر

31دبلوم3القوش23314نينوىذكرخالت حيدر خديدة251831

32دبلوم3القوش23314نينوىذكرمخلص سالم الياس294919

ى خضى295314 33دبلوم3القوش23314نينوىذكرقيدار امير

34دبلوم3القوش23314نينوىذكرديار خضى درويش395218

ي مارو295931
 
35دبلوم3القوش23314نينوىذكردلمان جوق

36دبلوم3القوش23314نينوىذكرسفيان الياس خدر294930

37دبلوم3القوش23314نينوىذكرقائد رشو زيدو295562

38دبلوم3القوش23314نينوىذكراياز علي رمو295130

39دبلوم3القوش23314نينوىذكرمشتاق عرب حسن394664

40دبلوم3القوش23314نينوىذكرشكري خضى درويش295001

41دبلوم3القوش23314نينوىذكرسالر جاسم قاسم295396

ي295303 ى حاجر 42إعدادية3القوش23314نينوىذكرهادي حسير

43إعدادية3القوش23314نينوىذكرحازم حسن سيسو295355

44إعدادية3القوش23314نينوىذكرشكري ناش حىمي483388

45إعدادية3القوش23314نينوىذكررفو شمو سيدو294564

زا سليمان صالح520389 46إعدادية3القوش23314نينوىذكرمير

ي295654 47إعدادية3القوش23314نينوىذكرانور علي ححر

1ماجستير3القوش23314نينوىذكركاوه شكر بىسي394139

2بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسعد بدل قاسم294736

3بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرميالد جندي اسكو394831

4بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسعد بركات خدر294283

5بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرجهاد فارس ابراهيم294270

6بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرازهر الياس بىسي394931

7بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرجوفان خورشيد بيبو294324

8بكالوريوس3القوش23314نينوىذكركارمان شكر بىسي294234

ى294168 9بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرزياد طارق امير

10بكالوريوس3القوش23314نينوىذكردخيل مراد عيدو293352

11بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرماهر مرزا اسماعيل294097

12بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرزاهر ادريس علي295073

13بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرشهوان رفو خيو394267

زا سليمان حسن394844 14بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرمير

15بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرفواز فارس ابراهيم294314

16بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرساالر عادل شمو395112

17بكالوريوس3القوش23314نينوىذكراحمد سليمان شحاذة294082

ى مراد394127 18بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرزياد حسير

19بكالوريوس3القوش23314نينوىذكركافان شكر بىسي394985



20بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسفيان سالم قاسم294824

21بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرريان خليل شمو394238

22بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرايدل خالد حمد394941

ي زياد مجيد394961 23بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرححر

24بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرزبير سليمان عمر395030

ي294652 25بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرزياد كامران حاجر

26بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرشوار ادريس سلو394678

ي294295 ي ححر 27بكالوريوس3القوش23314نينوىذكردلوفان خير

28بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسعود هاشم عيدو394187

29بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرعامر زياد كريت294165

ي294795 ي حاجر 30بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرديار ناجر

31بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرنزار شمدين يزدو294784

32بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرريناس رشو خورشيد294230

33بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرمهند فؤاد خرمش554777

34بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرهفال اسعد شمو293344

ي نرمو394912 35بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسنان خير

وان سلو بيبو394743 36بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسير

37بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرغائب فرحان بيبو394163

ي نعمو463286 38بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرزياد غرنر

39بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرعمار سليمان عمر394972

40بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسكمان عيدو حيدر293394

41بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرصباح الياس بىسي483417

42بكالوريوس3القوش23314نينوىذكركمال سالم جندي394995

43بكالوريوس3القوش23314نينوىذكردرباز مشور خلف395127

ي294673 44بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرسامان كامران حاجر

45بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرفواز خديدة قاسم395062

ي294576 ى حاجر 46بكالوريوس3القوش23314نينوىذكروائل لزكير

47بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرخالت مسطو بيبو395104

48بكالوريوس3القوش23314نينوىذكرمشتاق سليمان عمر395012

و رفو294225 49بكالوريوس3القوش23314نينوىذكربارزان خير

50دبلوم3القوش23314نينوىذكرفواز عادل خضى394818

51دبلوم3القوش23314نينوىذكراوميد سليم علي395121

52دبلوم3القوش23314نينوىذكرماهر شمو عيدو294773

53دبلوم3القوش23314نينوىذكرسيدار الياس نرمو526936

54دبلوم3القوش23314نينوىذكرفوزي عبدو صالح294968

ي مادو294182
 
55دبلوم3القوش23314نينوىذكرالوين جوق

56دبلوم3القوش23314نينوىذكرريزان خديدة بىسي394777

57دبلوم3القوش23314نينوىذكرديار حازم حسن295101

ي294760 58دبلوم3القوش23314نينوىذكرميفان خليل حاجر

59دبلوم3القوش23314نينوىذكرمارك محمود حسن395085

ي294066 60دبلوم3القوش23314نينوىذكرساالر معادي ححر

وان خالت سليمان294664 61دبلوم3القوش23314نينوىذكرشير

خان خلف293368 62دبلوم3القوش23314نينوىذكرميش مير

ي294551 نخ صير 63دبلوم3القوش23314نينوىذكرسالم شر

64دبلوم3القوش23314نينوىذكركش مسطو كندور526929

65دبلوم3القوش23314نينوىذكرزردست خديدة علي483412

ى خلف حيدر294677 66دبلوم3القوش23314نينوىذكررنكير

ي482633 ى حاجر ي لزكير
 
67دبلوم3القوش23314نينوىذكرشوق

68دبلوم3القوش23314نينوىذكرساندى اسماعيل جندى394198

ي علي294869 69دبلوم3القوش23314نينوىذكرفوزي خير



70دبلوم3القوش23314نينوىذكرقاسم حمو قاسم394855

71دبلوم3القوش23314نينوىذكرمراد جدعان علي483405

ي294810 ي حاجر ي ناجر
72دبلوم3القوش23314نينوىذكراشن 

ي294029 فان شاكر ححر 73دبلوم3القوش23314نينوىذكرنيجير

74دبلوم3القوش23314نينوىذكرسامان نادر جندي294614

75دبلوم3القوش23314نينوىذكرايهاب مشير حسن294645

76دبلوم3القوش23314نينوىذكرجوفان جالل حمد394249

77دبلوم3القوش23314نينوىذكرنوروز عادل شمو395138

78دبلوم3القوش23314نينوىذكرعمران عامر خضى395047

ى حذر394886 79دبلوم3القوش23314نينوىذكرسكفان حسير

80دبلوم3القوش23314نينوىذكررياس الياس شمو294175

ى حسو294594 81دبلوم3القوش23314نينوىذكراياز امير

82دبلوم3القوش23314نينوىذكررياض خليل شمو394256

83إعدادية3القوش23314نينوىذكرزكي نمر مراد394148

ي مارو483402
 
84إعدادية3القوش23314نينوىذكردلفان جوق

ي526789
ى
ي روق 85إعدادية3القوش23314نينوىذكرايفان خير

86إعدادية3القوش23314نينوىذكرنيجرفان ادريس سلو394700

87إعدادية3القوش23314نينوىذكردلدار مجيد قاسم394790

ي شمو483408 88إعدادية3القوش23314نينوىذكرسيفان خير

89إعدادية3القوش23314نينوىذكرهفال نرمو علي293436

90إعدادية3القوش23314نينوىذكرايوب قاسم كافان483411

ى حسو294478 91إعدادية3القوش23314نينوىذكراياد امير

92إعدادية3القوش23314نينوىذكرارام عيدو علي483407

93إعدادية3القوش23314نينوىذكرميالد برجس رشو483419

94إعدادية3القوش23314نينوىذكرستار شمو بكو554782

95إعدادية3القوش23314نينوىذكرنائل مرزا سيسو395148

ش هاشم عيدو394156 96إعدادية3القوش23314نينوىذكرهير

ى عثمان عبدهللا293401 97إعدادية3القوش23314نينوىذكرحسير

98إعدادية3القوش23314نينوىذكربسمان رشو شمو526932

99إعدادية3القوش23314نينوىذكرشبست شاكر رشو294752

100إعدادية3القوش23314نينوىذكرسعود الياس خلف483413

ي394174 ي ححر 101إعدادية3القوش23314نينوىذكرفراس خير

102إعدادية3القوش23314نينوىذكرفواز داؤد شمو482641

ي خضى554784 103إعدادية3القوش23314نينوىذكرفوزي خير

104إعدادية3القوش23314نينوىذكربلسم عيدو خديدة394875

105إعدادية3القوش23314نينوىذكراردوان سليمان حسو395096

106إعدادية3القوش23314نينوىذكرهاشم عيدو قاسم394217

ي483410 ي شمو حاجر 107إعدادية3القوش23314نينوىذكرخير

ي554778 108إعدادية3القوش23314نينوىذكرعماد خرمش كوجر

1بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىسوالف خلف درويش395186

زا عيدو395170 2بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىنادية مير

3دبلوم3القوش23314نينوىأننىسوسن خلف درويش395158

ى امجد ادهام520393 4دبلوم3القوش23314نينوىأننىجاكلير

ى حيدر295959 5دبلوم3القوش23314نينوىأننىسناء حسير

6إعدادية3القوش23314نينوىأننىرنا رفعت شمعون348834

و حمد394373 1بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىساهرة خير

2بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىسعاد الياس بىسي483437

3بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىالرا خالت حيدر394085

ى حيدر482638 4بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىنازي حسير

ا ازاد الياس394299 ى 5بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىالير



ميسون خديدة علي294345
6بكالوريوس3القوش23314نينوىأننى

7بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىاهواز درويش حيدر295092

8بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىالهام شاكر يزدين295205

9بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىسليفيا سالم قاسم295067

10بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىفائزة عمر خلف483386

ي حمو قاسم394102
11بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىعيىسر

ي394046
 
ي جوق 12بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىرازية ححر

وان خضى394094 13بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىساهرة سير

14بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىليل عبيد زيدو295571

ي554775 15بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىرانية قاسو حاجر

ي نرمو295664 16بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىاسيا خير

ى مسطو بيبو394559 17بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىكاشير

18بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىايريفان بدل بيبو394293

ي جوكي295670 19بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىحنان ححر

20بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىجوليان خالد حسن295999

21بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىسوسن سالم جندي394462

ي جوكي295720 22بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىجنان ححر

و بيبو296006 23بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىهدار خير

24بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىايمان عيدو خديدة394345

 عادل علي394428
ى 25بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىمارلير

26بكالوريوس3القوش23314نينوىأننىكلنار شكري الياس394067

ي394621 27دبلوم3القوش23314نينوىأننىروناك مشكو ححر

28دبلوم3القوش23314نينوىأننىنازدار فارس شمو295426

فاطم بيبو علي394401
29دبلوم3القوش23314نينوىأننى

30دبلوم3القوش23314نينوىأننىسلوى سعيد مراد295306

31دبلوم3القوش23314نينوىأننىكيفان خليل برهيم295551

سناء سالم علي295243
32دبلوم3القوش23314نينوىأننى

33دبلوم3القوش23314نينوىأننىكاترين صالح شمو295941

ى سلو خضى295387 34دبلوم3القوش23314نينوىأننىهاوشير

35دبلوم3القوش23314نينوىأننىليندا زياد بيسو295439

زاد خديده554780 ا شير ى 36دبلوم3القوش23314نينوىأننىهير

37دبلوم3القوش23314نينوىأننىهند اسعد شمو394116

38دبلوم3القوش23314نينوىأننىمارية خليل رشو294301

ى برهيم295533 ى امير 39دبلوم3القوش23314نينوىأننىنرمير

40دبلوم3القوش23314نينوىأننىاسيا حسن سليمان295925

ي الياس394033 41دبلوم3القوش23314نينوىأننىرغدة ححر

42دبلوم3القوش23314نينوىأننىدنيا عبيد زيدو295522

43دبلوم3القوش23314نينوىأننىمهديار خليل الياس394279

44دبلوم3القوش23314نينوىأننىنارين الياس خلف295277

45دبلوم3القوش23314نينوىأننىاحالم خدر وحيد295682

46دبلوم3القوش23314نينوىأننىبيان خالد درويش295323

47دبلوم3القوش23314نينوىأننىديانا رشو اسماعيل520403

ي482634 48دبلوم3القوش23314نينوىأننىهدار قاسو حاجر

ي483441 49إعدادية3القوش23314نينوىأننىايناس قيدار حاجر

50إعدادية3القوش23314نينوىأننىريزين كاشان جندي295259

51إعدادية3القوش23314نينوىأننىاحالم خالت كريت540749

 مادو483401
 
ى جوق 52إعدادية3القوش23314نينوىأننىدلفير

53إعدادية3القوش23314نينوىأننىدنيا عادل خضى483439

54إعدادية3القوش23314نينوىأننىروزين شكري الياس526798

ي294975 55إعدادية3القوش23314نينوىأننىليل شاكر حاجر



56إعدادية3القوش23314نينوىأننىسلفان مروان كريت482631

ى بدل بيبو394589 57إعدادية3القوش23314نينوىأننىياسمير

ى بركات حسو483395 58إعدادية3القوش23314نينوىأننىبيسفلير

ي سليمان295120 59إعدادية3القوش23314نينوىأننىمارينا خير

ماريه جدعان علي483390
60إعدادية3القوش23314نينوىأننى

61إعدادية3القوش23314نينوىأننىغزال قناة رشو394415

ي394332 ى جمعة كوجر 62إعدادية3القوش23314نينوىأننىكلجير

ى فالح سليمان554785 63إعدادية3القوش23314نينوىأننىافير

64إعدادية3القوش23314نينوىأننىسوزان خالت خضى483392

65إعدادية3القوش23314نينوىأننىايناس شكري الياس526801

ي مارو483398
 
66إعدادية3القوش23314نينوىأننىارجوان جوق

67إعدادية3القوش23314نينوىأننىونسه عيدان بريم526791

ي554786 68إعدادية3القوش23314نينوىأننىنبيلة رشو ححر

69إعدادية3القوش23314نينوىأننىسهام رشو شمو526925

1بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكراحمد دويرج حميد530526

2بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرثائر احمد محمد424169

3بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكربرزان ادريس اسماعيل495439

4بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكراحمد خليل علي423819

5بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرالياس محمود الياس423792

6بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرمؤيد ابراهيم محمد483175

7دبلوم3سنجار33320نينوىذكرباسم عيدو علي503894

8دبلوم3سنجار33320نينوىذكرفهد مرعي حسن540365

9دبلوم3سنجار33320نينوىذكراسامة نوري مراد483212

10إعدادية3سنجار33320نينوىذكرنعمت ايوب يوسف520380

1ماجستير3سنجار33320نينوىذكرعبدالرحمن سليمان محمد424098

2بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرزيدان الياس علي504027

3بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرعذاب علي عبدهللا424049

ى سليمان512793 4بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرجالل امير

5بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكراياز سلطان محمد423971

6بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرحسن حبيب عباس512767

7بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكروليد جاسم احمد494338

8بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرمنهل صالح حمد526004

ى حبيب عباس512779 9بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرحسير

10بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرصباح كامل خضى423862

11بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرعالء جاسم عبدهللا495449

12بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرنايف محمد خلف424130

13بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرمازن مردان زكر483218

14بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرسالم كلش مراد424003

15بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرعالء علي رجا539874

16بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكراكرم جاسم الياس424066

17بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرنوزد عبيد دهار538402

18بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكراحمد صالح محمد483194

19بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرمظهر احمد صالح503896

20بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكريوسف ايوب نامس424065

21بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرفائز ابراهيم محمود423848

22بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكررباح حماد شناوي525997

23بكالوريوس3سنجار33320نينوىذكرايمن مصطفى يونس424188

ى محمد423904 24دبلوم3سنجار33320نينوىذكراحمد امير

25دبلوم3سنجار33320نينوىذكرسهيل عبدهللا محمد423987

26دبلوم3سنجار33320نينوىذكرسعد شمو خلف545333



27دبلوم3سنجار33320نينوىذكركمال حسن علي424109

و صالح برجس512761 28دبلوم3سنجار33320نينوىذكرخير

29دبلوم3سنجار33320نينوىذكرمهران خلف عيدو424154

30دبلوم3سنجار33320نينوىذكروليد خالد الياس424079

31دبلوم3سنجار33320نينوىذكرعالء محمدعلي حسن491726

32دبلوم3سنجار33320نينوىذكرمحمد نواف نوري520376

33دبلوم3سنجار33320نينوىذكرعمر محمد شطي526026

34دبلوم3سنجار33320نينوىذكروليد فرحان خلف483202

35دبلوم3سنجار33320نينوىذكررفعت خالت علي483221

36دبلوم3سنجار33320نينوىذكراحمد سليمان محمد424161

37دبلوم3سنجار33320نينوىذكرمحمد نبيل ايوب520371

38إعدادية3سنجار33320نينوىذكرشهاب احمد ابراهيم525023

39إعدادية3سنجار33320نينوىذكرداؤد محمد سلطان526054

40إعدادية3سنجار33320نينوىذكرماهر احمد جاسم526023

41إعدادية3سنجار33320نينوىذكرسيف دار بكر قاسم554015

42إعدادية3سنجار33320نينوىذكرعبدالرحمن محمد سلطان526017

43إعدادية3سنجار33320نينوىذكرعدنان سليمان احمد424181

44إعدادية3سنجار33320نينوىذكرحسن جمال خليل538403

45إعدادية3سنجار33320نينوىذكرموس عبدهللا سليمان530878

46إعدادية3سنجار33320نينوىذكرشوكت صالح برجس539795

47إعدادية3سنجار33320نينوىذكرمحمد رشيد خضى423871

ي محمد سلطان526053
48إعدادية3سنجار33320نينوىذكرهانى

ي539845 49إعدادية3سنجار33320نينوىذكرعيىس خلو حاجر

50إعدادية3سنجار33320نينوىذكرعبدهللا عمر خضى540644

51إعدادية3سنجار33320نينوىذكرسالم محمود عبدهللا526090

52إعدادية3سنجار33320نينوىذكرمحمد هواش صبار495441

53إعدادية3سنجار33320نينوىذكردلكش احمد مصطفى423832

54إعدادية3سنجار33320نينوىذكرجاسم عيفان جاسم540909

55إعدادية3سنجار33320نينوىذكرمحمد علي ويس536099

56إعدادية3سنجار33320نينوىذكرعمر محمد حمود536146

57إعدادية3سنجار33320نينوىذكرفاروق عمر سالم526156

ى483190 58إعدادية3سنجار33320نينوىذكرقاسم محمد حسير

59إعدادية3سنجار33320نينوىذكرعبدالرحمن محمد خلف483223

ى538420 60إعدادية3سنجار33320نينوىذكرعلي يونس حسير

61إعدادية3سنجار33320نينوىذكرضياء عبدالسالم احمد495440

62إعدادية3سنجار33320نينوىذكرساهر نواف نوري520379

63إعدادية3سنجار33320نينوىذكرمحمد عبدهللا سدن554788

64إعدادية3سنجار33320نينوىذكرمحمد احمد اصفيان526060

65إعدادية3سنجار33320نينوىذكرسعود محمد ابراهيم424081

1بكالوريوس3سنجار33320نينوىأننىنشين خليل علي423637

2بكالوريوس3سنجار33320نينوىأننىمريم نواف نوري520375

3بكالوريوس3سنجار33320نينوىأننىاحالم اسماعيل عساف483157

4بكالوريوس3سنجار33320نينوىأننىندى كامل خضى535843

5بكالوريوس3سنجار33320نينوىأننىندى يونس صالح539793

6بكالوريوس3سنجار33320نينوىأننىيشى نواف نوري520372

7دبلوم3سنجار33320نينوىأننىنوره نوري سليمان520373

8دبلوم3سنجار33320نينوىأننىاشاء يونس صالح502750

ة عبدالقادر محمد483171 9إعدادية3سنجار33320نينوىأننىامير

ى الياس خلف483215 10إعدادية3سنجار33320نينوىأننىدلفير

11إعدادية3سنجار33320نينوىأننىشامه عباس برجس555085



12إعدادية3سنجار33320نينوىأننىبتول سليمان حمود540099

ى جير419503 1ماجستير3الشمال33321نينوىذكركمال ياسير

2بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرمحمود علي خضى497925

3بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرفواز علي محمود497931

4بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرالياس محمد نايف419307

ى محمد محمود419568 5بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرتحسير

6بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكراحمد طه احمد288743

7بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرعماد جاسم عليوي419385

8بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرحارث احمد ابراهيم288721

9بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرخضير ابراهيم عنفاش288732

10بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرعدنان جاسم محمود419723

11بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرسلطان محمد احمد288739

ى483444 12بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرابراهيم طه ياسير

ى288727 13بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرالياس محمد ياسير

14بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرازهر جاسم محمد288741

15دبلوم3الشمال33321نينوىذكرعلي احمد خضى419521

16دبلوم3الشمال33321نينوىذكرصالح خلف علي419645

17دبلوم3الشمال33321نينوىذكرعبد جاسم محمد497928

18دبلوم3الشمال33321نينوىذكرفهد خضير ابراهيم419692

19إعدادية3الشمال33321نينوىذكرادريس محمد احمد288735

20إعدادية3الشمال33321نينوىذكرهاشم احمد جاسم288723

21إعدادية3الشمال33321نينوىذكرحمود جاسم عليوي419357

22إعدادية3الشمال33321نينوىذكرمدين علي محمد419746

1ماجستير3الشمال33321نينوىذكرفؤاد صايل علي288789

2بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرمعن محمد ابراهيم288795

ى محمد397027 3بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكراحمد تحسير

4بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرمروان ابراهيم محمود288793

5بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرصباح جمعة احمد482912

6بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرايمن احمد ابراهيم288769

ى محمد288780 7بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرمحمد حسير

8بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرمحمود علي محمد397106

9بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكراحمد علي احمد288756

10بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرفاروق حسن مطر540773

11بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرثابت طه احمد497967

ى288784 ى محمد ياسير 12بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرياسير

13بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكروعدهللا الياس طه397052

14بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرمحمد ادريس محمد288747

15بكالوريوس3الشمال33321نينوىذكرحاتم احمد طه288799

16دبلوم3الشمال33321نينوىذكرضياء بدران جاسم497958

17دبلوم3الشمال33321نينوىذكرعبدالسالم مهدي صالح288763

18دبلوم3الشمال33321نينوىذكرندا اصبيح االفنش397064

19دبلوم3الشمال33321نينوىذكراحمد عبد االفنش482911

20دبلوم3الشمال33321نينوىذكرعلي محمد عسل482920

ى محمد288759 21دبلوم3الشمال33321نينوىذكرعلي حسير

22دبلوم3الشمال33321نينوىذكرحميد سليمان محمد497963

23إعدادية3الشمال33321نينوىذكرهاشم احمد طه288794

ى541308 24إعدادية3الشمال33321نينوىذكرادريس طه ياسير

25إعدادية3الشمال33321نينوىذكرحاتم ابراهيم احمد288750

26إعدادية3الشمال33321نينوىذكرعمار محمد احمد288786

27إعدادية3الشمال33321نينوىذكريونس عايد حمد482908



28إعدادية3الشمال33321نينوىذكرمحمد يوسف محمد288753

29إعدادية3الشمال33321نينوىذكرحسن محمد خضى397113

30إعدادية3الشمال33321نينوىذكرعدنان ويس محمد397118

31إعدادية3الشمال33321نينوىذكروليد خالد عكيظ288787

ى جير482907 32إعدادية3الشمال33321نينوىذكرصباح ياسير

33إعدادية3الشمال33321نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد483447

ى محمد288757 34إعدادية3الشمال33321نينوىذكراحمد حسير

35إعدادية3الشمال33321نينوىذكرعماد صالح محمود482923

36إعدادية3الشمال33321نينوىذكرعلي ابراهيم محمد483451

ى397071 37إعدادية3الشمال33321نينوىذكراحمد محمد ياسير

38إعدادية3الشمال33321نينوىذكربشار يوسف ابراهيم288765

39إعدادية3الشمال33321نينوىذكرعمار عويد خضى397083

40إعدادية3الشمال33321نينوىذكردحام ناض مكطف482914

41إعدادية3الشمال33321نينوىذكرانمار محمود علي288798

ى جاسم288767 42إعدادية3الشمال33321نينوىذكراحمد حسير

43إعدادية3الشمال33321نينوىذكرهشام صباح ناض540528

44إعدادية3الشمال33321نينوىذكرمهند محمود رميض497934

45إعدادية3الشمال33321نينوىذكرمحمد خضى ابراهيم288792

46إعدادية3الشمال33321نينوىذكرعبدالعزيز طه احمد288781

ى سليمان288745 47إعدادية3الشمال33321نينوىذكرليث حسير

48إعدادية3الشمال33321نينوىذكرخطاب محمد ابراهيم288752

49إعدادية3الشمال33321نينوىذكرقاسم ابراهيم محمد483446

50إعدادية3الشمال33321نينوىذكراحمد خضى ابراهيم288791

ى جير482904 51إعدادية3الشمال33321نينوىذكرارشد ياسير

52إعدادية3الشمال33321نينوىذكرخالد احمد عويد397046

53إعدادية3الشمال33321نينوىذكرالحكم ابراهيم محمد288802

54إعدادية3الشمال33321نينوىذكرصقر محمد يونس احمد288761

1بكالوريوس3الشمال33321نينوىأننىعماد ابراهيم احمد419668

سعاد صايل علي288803
1إعدادية3الشمال33321نينوىأننى

2إعدادية3الشمال33321نينوىأننىوالء خالد عكيظ288804

3إعدادية3الشمال33321نينوىأننىمحاسن ناض مكطف482926

1بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرطالل مجيد مجبل483884

2بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرجمال مجيد مجبل483887

3بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرياش عبدهللا عيادة483880

4إعدادية3البعاج53322نينوىذكرعبد محسن علي251481

1بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرمنيف رحيل منيس251500

2بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرطاهر نهار شندي251523

3بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرراكان فالح برغش251508

4بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكراحمد رمضان شحاذة495371

5بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكراحمد ابراهيم سليمان251490

6بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكراحمد محسن فنيطل524016

7بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرمنيس رحيل منيس251505

8بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرعامر نهار شندي251517

9بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرمدلول فهد عكاب251520

10بكالوريوس3البعاج53322نينوىذكرعمار نهار شندي251513

11دبلوم3البعاج53322نينوىذكراحمد سليمان شندي251485

12إعدادية3البعاج53322نينوىذكردبوس محسن دبوس531040

13إعدادية3البعاج53322نينوىذكركمال دلوف محمد531047

 حسن علي397219
ى 14إعدادية3البعاج53322نينوىذكرياسير

15إعدادية3البعاج53322نينوىذكرعطية عبيد جاسم397177



16إعدادية3البعاج53322نينوىذكرماجد حماد افري    ح251494

17إعدادية3البعاج53322نينوىذكرجمال حسان دبوس531061

18إعدادية3البعاج53322نينوىذكرساير حماد دالي251507

19إعدادية3البعاج53322نينوىذكرخلف حسان دبوس531056

20إعدادية3البعاج53322نينوىذكرزياد دلوف محمد531048

21إعدادية3البعاج53322نينوىذكرمجيد ابدير عواد531051

22إعدادية3البعاج53322نينوىذكرحميد رشيد محمد536195

23إعدادية3البعاج53322نينوىذكرلورنس عبيد جاسم397205

24إعدادية3البعاج53322نينوىذكرفارس خليل ابراهيم531065

25إعدادية3البعاج53322نينوىذكرطالل حسان دبوس531053

 علي غثيث524021
ى 26إعدادية3البعاج53322نينوىذكرحسير

27إعدادية3البعاج53322نينوىذكرعلي حسن علي397190

ي مراد429079 1بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرهادي ححر

2بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرخالد خلف كسو310543

ى429063 3بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكردحام خلف حسير

4بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرصادق خديدا محمود504066

5بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرزيدو مقداد علي428922

6بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرمحمد عطاهللا حسن527245

7بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكربسام كلش يوسف526536

ي465644 8دبلوم3القحطانية33323نينوىذكراسكندر خديدة ححر

9دبلوم3القحطانية33323نينوىذكراياد خديدة علي428953

10دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرقاسم خلف شمو428790

11دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرناض برجس خدر429099

12دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرشكري بشار اومر524897

13دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرجالل الياس خلف551331

14دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرناض خديده الياس538260

15دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرهادي عيىس مردوس429118

زا عفدو خلف428777 16دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرمير

17دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرسالم جندي رشو483287

18دبلوم3القحطانية33323نينوىذكروسام جاسم عمر493867

19دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرغازي عمر قاسم429054

20دبلوم3القحطانية33323نينوىذكردحام عيىس مردوس428807

ي جندي428849 21دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرجمال ححر

22دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرسكفان سلو برو429135

23دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرجاسم سمو قاسو501290

ي خدر478760 24دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرحكيم خير

ي خلف حسو507972 25إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرححر

ي429337 1بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرعلي مراد ححر

يف رشو429883 2بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرشفان شر

ى429511 3بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرحيدر قائد حسير

4بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرمحمود جردو سعدو310521

5بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرفؤاد عمر ابراهيم538262

6بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرعامر جاسم خديدة501869

7بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرنوري عمر قاسم429634

8بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرسعدون نوري محو310531

ي اوصمان508021 9بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرعبيد خير

ي بيسو424123 10بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرسعدو خير

زا دهار465666 11بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرفاروق مير

12بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرسعد اسماعيل علي507965

13بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرحسن خضى عيدو429776



14بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرماهر خديده بونر429458

ى483310 15بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكررياض بابير حسير

16بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرجالل كمال علي310525

17بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرياش اسماعيل خديدا540574

ى قاسم498544 وان امير 18بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرسير

19بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكراسعد قاسم مراد465650

20بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرراكان حيدر عمر429156

21بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرريان محسن مراد429874

 اسماعيل محمدعلي499683
ى 22بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرحسير

23بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرعيىس خضى خديدا429436

24بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكريونس ذنون يونس498245

25بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرخلف الياس شمو429890

26بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرسامي يونس محمد525017

27بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرعمران نواف الياس497165

28بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرسهران عمر قاسم429655

29بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرجمال كمال علي310527

ف عتو429346 30بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرعزيز شر

31بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرحامد عفدو خلف429943

32بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكررائد قاسم مراد483302

33بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرهادي خضى خديدا429224

34بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرمروان بركات يوسف429293

35بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرصباح اسماعيل خديدا498698

36بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرمروان حمو الياس543782

ان قاسم خلف310528 37بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكركامير

ي خلف465653 38بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرحسو ححر

ي خلف429589 39بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرداود صير

40بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكرسامي بشار عتو429552

41بكالوريوس3القحطانية33323نينوىذكررعد خضى خديده429260

ى498791 42دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرعماد عباس حسير

43دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرفارس عرب سلو310533

44دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرهادي سعيد احمد310537

45دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرسعد صالح علي499739

و اسماعيل538265 46دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرفالح خير

47دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرماهر حمو الياس310536

ي483294 48دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرمازن رشو ححر

49دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرعصام بركات مراد465648

وان رشو498704 50دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرنايف شير

ي429897 51دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرازاد حتو ححر

52دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرزيد بشار مراد543120

ي465661 53دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرفيصل خديدة ححر

54دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرحسن اسماعيل محمدعلي499472

55دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرسامان يوسف اسود429849

ي عمر504068
 
56دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرحىم جوق

57دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرعلي عمر محمدعلي499817

58دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرحسام حسن الياس498039

59دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرعماد جاسم خديدا504063

60دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرفيصل خلف قاسم483306

61دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرجالل بركات سليمان429534

62دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرايمن عمر ابراهيم429487

63دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرجواد سلطان محمد499439



64دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرماجد بركات مراد543114

65دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرباسم قاسم خلف429723

66دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرملحم بركات سلو498256

67دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرسليمان عفدو خلف429673

زا540093 68دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرفارس خالت مير

ي543118 69دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرعزالدين رشو ححر

70دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرماجد محمود مراد537786

ى كارص429354 71دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرفهد حسير

72دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرقاسم خضى كسو429237

ى قادر خضى536955 73دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرامير

ى قاسم540105 74دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرساالر امير

ي خليل شمو465673 75إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرححر

76إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرمروان حسو الياس524920

77إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرعبداالمير سلطان محمد498378

78إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرمراد ابراهيم مراد310535

79إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرسعدون فرحان سليمان465670

80إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرازاد اسماعيل داؤد543779

وان تركي اسماعيل543781 81إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرسير

زا بكر465655 82إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرساهر مير

 علي310529
ى 83إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرعيىس حسير

84إعدادية3القحطانية33323نينوىذكراحمد محمد نوري496728

ي465657 ي ححر 85إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرصالح صير

86إعدادية3القحطانية33323نينوىذكريعقوب يوسف سيدو501295

ى539850 87إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرسليم اسماعيل حسير

88إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرمحمد خليل اسماعيل540240

89إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرياش الياس شمو538464

90إعدادية3القحطانية33323نينوىذكردلير خليل اسماعيل540253

91إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرازاد خلف حمو540092

92إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرامير ححر برو508048

93إعدادية3القحطانية33323نينوىذكريوسف كلش يوسف526535

94إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرخالد عمر محمدعلي554199

95إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرمحمد احمد خلف540318

96إعدادية3القحطانية33323نينوىذكراحمد نعمت حسن554075

97إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرخضى قاسم خضى499800

و مالو سيدو429321 98إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرخير

99إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرنايف محو الياس538474

100إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرحميد قاسم سيدو539852

101إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرعامر بركات مراد535710

102إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرزياد احمد حسن498963

103إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرزياد كمال علي310546

104إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرالياس مالو سيدو429301

105إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرشمو ناض برجس483300

106إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرانور اسماعيل خضى498773

ى عيىس محمدعلي540254 107إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرياسير

108إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرسفيان قولو علي538264

ي498391 109إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرعثمان مسلي شلنر

110إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرسعدون بشار الياس507976

111إعدادية3القحطانية33323نينوىذكروليد عمر محمدعلي500431

زا كمال507983 112إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرسالم مير

ى خضى499845 113إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرسهيل امير



114إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرماجد احمد خلف538478

زا دهار465663 115إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرنوري مير

و حمو465651 116إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرباسم خير

117إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرعلي خلف سيدو498261

118إعدادية3القحطانية33323نينوىذكررزكان خلف درويش483297

119إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرساهر حمو الياس543780

زا كمال508000 120إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرعمر مير

121إعدادية3القحطانية33323نينوىذكررعد ابراهيم حمو499553

122دبلوم3القحطانية33323نينوىذكرخضى خلف حسو508026

123إعدادية3القحطانية33323نينوىذكرمحسن مراد ابراهيم429845

1بكالوريوس3القحطانية33323نينوىأننىنياز زيدو خديده310539

2بكالوريوس3القحطانية33323نينوىأننىغزال نمر مراد429853

ه بركات خدر483315 3بكالوريوس3القحطانية33323نينوىأننىامير

هللا قاسم542409 4بكالوريوس3القحطانية33323نينوىأننىبلقيس خير

5دبلوم3القحطانية33323نينوىأننىاليفه اسماعيل خديده497456

6دبلوم3القحطانية33323نينوىأننىهيام شفان هبو483313

ي465637 7دبلوم3القحطانية33323نينوىأننىشهناز احمد صير

8دبلوم3القحطانية33323نينوىأننىيشى يوسف محمد525013

9دبلوم3القحطانية33323نينوىأننىالهام كلش يوسف526538

ي539881
 
ق ي شر يفان خير 10إعدادية3القحطانية33323نينوىأننىشر

ي543112 11إعدادية3القحطانية33323نينوىأننىعطو حيدر ححر

12إعدادية3القحطانية33323نينوىأننىليل بكو قولو429859

13إعدادية3القحطانية33323نينوىأننىايمان بركات خدر551330

14إعدادية3القحطانية33323نينوىأننىحنان عمر كرنوص501285

15إعدادية3القحطانية33323نينوىأننىعران فاروق سعيد499835

16إعدادية3القحطانية33323نينوىأننىسلوى سعيد خدر538261

وان33324نينوىذكرعبدالمجيد ابراهيم جاسم494290 1بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكراحمد محمد طالب474494 2بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكراحمد خضى اسماعيل473352 3بكالوريوس3القير

 علي صالح474146
ى وان33324نينوىذكرتحسير 4بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرصباح حسن محمد483012 5بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرناظم اسماعيل محمود474392 6بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرمانع فارس عويد540373 7بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرضياء خالد محمد524965 8بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرفايز الياس خضى483006 9بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرعالء خالد حسن474278 10بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرماهر رشيد خضى240868 11بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرجميل صالح يونس474515 12بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرخالد عبدالرزاق جاسم483015 13بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرسالم محمدعلي محمود474520 14بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرباسم اسماعيل محمود474343 15بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرنصيف جاسم محمد483009 16بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرراكان هالل احمد538411 17بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرحميد علي جاسم483004 18دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرغسان مهدي صالح474286 19دبلوم3القير

وان33324نينوىذكروقاص ابراهيم عبدهللا474455 20دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرابراهيم احمد طه482994 21دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرحبو محمد علي جاسم240851 22دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرعماد خضى طه240801 1بكالوريوس3القير

ى526209 وان33324نينوىذكرفهد محمد حسير 2بكالوريوس3القير



وان33324نينوىذكرصالح عبدالحكيم مشعان240817 3بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرمزبان حاتم حمد530949 4بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرصهيب ظاهر محمد495233 5بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرحازم اسماعيل محمود483018 6بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرزيد سالم كعود474170 7بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرمالك فارس حمود474539 8بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكربسام رديف صالح240827 9بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرايمن جاجان محمد482985 10بكالوريوس3القير

ى474364 وان33324نينوىذكرمحمود جاسم حسير 11بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرسيف عمر صبار474162 12بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرمحمد محمود احمد495219 13بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرفارس محمدعلي عايد474317 14بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرمزاحم فارس حمود474547 15بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرعماد احمد صالح524979 16بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرعبدالهادي عبدالرحيم احمد240876 17بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرفارس خالد خلف483027 18بكالوريوس3القير

ى خضى صالح473396 وان33324نينوىذكرمعي  19بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرعبدالهادي علي عبدهللا240938 20بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرناطق صالح سلمان494152 21بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرامير يوسف ويس240810 22بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرشهاب احمد خضى482991 23بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرمهند عواد خلف240887 24بكالوريوس3القير

ى482987 وان33324نينوىذكرمعاذ سعد حسير 25بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرانور محمدعلي احمد483021 26بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرفاضل عطية صالح495230 27بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكراثير يوسف ويس482980 28بكالوريوس3القير

وان33324نينوىذكرريان احمد عايد474301 29دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرفرحان حسن جاسم474374 30دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرمانع احمد خضى483036 31دبلوم3القير

وان33324نينوىذكربسام يحنر مسلط499802 32دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرمعن جاجان محمد474382 33دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرمحمد جاسم عبدهللا483003 34دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرمثنى فرحان محمد482975 35دبلوم3القير

وان33324نينوىذكرحازم محمدعلي جاسم483017 36إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرطارق دحام احمد540329 37إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرعبدالحميد جاسم عبيد482978 38إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمحمد جاسم حمد503762 39إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرزياد خليل ابراهيم499240 40إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرعلي ظاهر محمد529892 41إعدادية3القير

وان33324نينوىذكربسام جاجان محمد529856 42إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرانور ظاهر خضى529860 43إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمنهل صالح عبيد482983 44إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمحمد جارهللا مدهللا240840 45إعدادية3القير

ى ابراهيم530951 وان33324نينوىذكراحمد حسير 46إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمهند عمر حسن482988 47إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرامجد احمد خضى473368 48إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرعماد خليل ابراهيم545139 49إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمهند صالح عبيد482993 50إعدادية3القير

ى482984 وان33324نينوىذكرمعن سعد حسير 51إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرفائز حمود حامد482996 52إعدادية3القير



وان33324نينوىذكرمحمد رجا خليف483034 53إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرفاروق جاسم محمد529884 54إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرعمر عبداالمير محمد529865 55إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمحمد عبدالرزاق اسود474326 56إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرفارس حميد خضى529877 57إعدادية3القير

ى عطية495220 وان33324نينوىذكراحمد حسير 58إعدادية3القير

ى559733 وان33324نينوىذكرصالح احمد حسير 59إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرريان محمود اسماعيل482999 60إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرباسل عبدهللا خضى530950 61إعدادية3القير

وان33324نينوىذكروعد حواس محمد483030 62إعدادية3القير

ي حسن473383 وان33324نينوىذكرمحمد حضير 63إعدادية3القير

ى482986 وان33324نينوىذكرفالح حسن حسير 64إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمحمد احمد حماد540332 65إعدادية3القير

ى482990 وان33324نينوىذكرحسام صالح حسير 66إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرعبدالرزاق كمال محمد483013 67إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرجاسم محمد حسن494964 68إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرسعيد حسن محمد530952 69إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمحمد نوفل حسن474530 70إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرباسل محمد عبدالوهاب483007 71إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرساهر حسن محمد482989 72إعدادية3القير

ى محمد482992 وان33324نينوىذكرمنهل امير 73إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرهذال فالح عايد482973 74إعدادية3القير

وان33324نينوىذكراحمد سعيد فتحي530953 75إعدادية3القير

ي حسن483010 وان33324نينوىذكراحمد حضير 76إعدادية3القير

وان33324نينوىذكراحمد يونس محمد540331 77إعدادية3القير

وان33324نينوىذكراياد علي صالح473549 78إعدادية3القير

وان33324نينوىذكريوسف عطية صالح526154 79إعدادية3القير

ى482982 ى صالح حسير وان33324نينوىذكرحسير 80إعدادية3القير

وان33324نينوىذكراحمد هواش صبار495224 81إعدادية3القير

وان33324نينوىذكررضوان علي ابراهيم495226 82إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرشاهر حمود حامد483001 83إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمثنى خلف محمود540616 84إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرفارس جاسم حمد503760 85إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرزيد عمر صبار483023 86إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرعلي صالح يونس503761 87إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرنزهان ظاهر بلو483025 88إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمحمد احمد عبيد482995 89إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرمزهر عبدالرزاق جاسم483020 90إعدادية3القير

وان33324نينوىذكرهاشم صبار محمد474136 91إعدادية3القير

ى خضير240901 وان33324نينوىذكربدن حسير 92إعدادية3القير

وان33324نينوىأننىايمان هواش صبار495217 1بكالوريوس3القير

وان33324نينوىأننىمروه عبيد عيدان530947 2إعدادية3القير

وان33324نينوىأننىميالد حميد محمود526149 1إعدادية3القير

1ماجستير3مخمور13325نينوىذكرعبدالخالق احمد حميد310056

2بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمد حسن ابراهيم426070

3بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرشهاب احمد محمد425993

4بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرسيف علي سلطان295515

5بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرابراهيم علي محمد295700

6بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرخضى اسماعيل جراد429593

7بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكريونس محمد احمد429504



8بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعبدالغفور سالمة احمد309965

9بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرامير محمود احمد295370

10بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرسالم علي احمد310075

11بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرخالد خلف محمود429609

12بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمود عيىس محمد295418

13بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد خلف حمد425947

14بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعزت ابراهيم محمد310072

15بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرموفق علي محمد426083

16بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعدنان حمد جاسم296371

ى ابراهيم429248 17بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمد حسير

18بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرابراهيم احمد محمد310068

19بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرابراهيم سالمة احمد310061

20بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرهادي حسن ابراهيم296362

21بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعالء يحنر جاسم426090

22بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرقحطان ريكان سليمان429425

23بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعبد علي محمد309947

24بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرحميد احمد حميد295549

25بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمد عبدهللا مهدي295430

26بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرزكريا يحنر جاسم426034

27بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرخضى سالم محمد296042

28بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعدنان خلف علي310078

29بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكروعدهللا محمد محمود426041

30بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرسيف الدين شهاب احمد426013

31بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعلي عبدهللا محمود426052

32بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمود خلف احمد530519

33بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرابراهيم محمود احمد295440

34بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرغانم محمد ابراهيم295291

35بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد محمود عبدهللا295281

36بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمد خلف احمد428296

37بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرماهر محمد سالم310059

38بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد خلف احمد530516

39بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكررضوان حمد جاسم296089

40بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرابراهيم ادريس عبدهللا429442

41بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد خلف ابراهيم366283

42بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعلي خلف محمد429379

ى احمد310077 43بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكربهاء حسير

44بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد ابراهيم عبدهللا296348

45بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرايمن علي محمد426264

46دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعلي محمد علي426025

47دبلوم3مخمور13325نينوىذكراياد ناظم محمد310065

48دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعامر ابراهيم علي542602

49دبلوم3مخمور13325نينوىذكرابراهيم صالح عزيز426005

50دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعامر خلف عواد309969

ى309990 51دبلوم3مخمور13325نينوىذكروالء محمود حسير

52دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعبدالكريم احمد حميد309993

53دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعمر سعد راكان522682

54دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعماد ناظم محمد310074

55دبلوم3مخمور13325نينوىذكرمحمد زيدان خلف296382

56دبلوم3مخمور13325نينوىذكربشار صالح علي296334

57دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعمر يوسف عبدهللا426028



58دبلوم3مخمور13325نينوىذكرسيف يونس علي429478

59دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعبدالواحد يحنر جاسم429318

60دبلوم3مخمور13325نينوىذكرمنير سالم محمود295454

61إعدادية3مخمور13325نينوىذكرحميد مجيد احمد426802

62إعدادية3مخمور13325نينوىذكرابراهيم محمد علي538527

63إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدهللا خضى محمد429414

64إعدادية3مخمور13325نينوىذكرباسم خلف محمود548631

ى مجيد احمد426224 65إعدادية3مخمور13325نينوىذكرحسير

66إعدادية3مخمور13325نينوىذكرناطق عبد محمود429220

1ماجستير3مخمور13325نينوىذكرعثمان عبدالرحمن عزيز537505

غام محمد خليل537588 2بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرضى

3بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرضياء سلطان الياس309948

4بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد خلف عبدهللا295846

5بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعمر خلف عبدهللا296698

6بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكربسام صالح سليم428175

7بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد سالمة احمد310026

ى309960 8بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمنير يونس حسير

9بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراسعد عبدالسالم سلطان429507

10بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراسعد شاكر محمود426504

11بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمروان احمد عبد428840

12بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعماد علي عواد309938

13بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمروان يونس محمد530499

14بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم560541

15بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراثير سالم محمود426558

 عبدالقادر علي526132
ى 16بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرحسير

17بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعلي عبد خلف309911

18بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعزالدين شهاب احمد537439

 علي محمد309984
ى 19بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرحسير

20بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعبدهللا سامي شكر426418

21بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرداود سليمان اسماعيل366474

ى احمد542607 22بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمؤيد حسير

23بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعبدالرزاق محمد صالح309897

24بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرشاكر محمود عويد428212

ى309975 25بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرشمد مطر حسير

26بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعبدهللا خلف عبدهللا295858

27بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمود سالم محمود428502

28بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكروائل يحنر محمد429555

29بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرنزهان عبد محمد309902

30بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد ثامر جاسم426782

31بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد خلف عبدهللا310013

32بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرسلمان خليل ابراهيم542608

33بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعبد سالم محمد428457

34بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعبدالكريم علي محمد428431

35بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد علي احمد295622

36بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرجاسم سالمة احمد309954

37بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعمر علي خضى310033

38بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرزيد وكاع خضى428799

39بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراحمد محمد عطية296680

40بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراثمر سالم صالح428219

41بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعمر ابراهيم محمد428604



42بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرسعد عبدهللا حمد537475

ى احمد310011 43بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعالء حسير

44بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرهيثم خضى احمد542604

45بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرحازم ابراهيم علي295892

46بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرسيف حميد خلف310028

47بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكروعد احمد صالح295213

48بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمود خلف عبدهللا310037

49بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد522530

50بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعالءالدين بسام عبد426634

51بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرحسام صالح سليم427150

52بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرطه احمد خلف295229

53بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرموفق بسام عبد427121

54بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكراكرم علي محمد428196

55بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكررواد علي عبدهللا295906

56بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرصالح عبد خلف428251

57بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرصالح ابراهيم حمد426274

58بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمظفر عبدالسالم زيدان537519

59بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعمر خلف محمود560053

60بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعبدالرحمن محمد عبد428316

61بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمحمود سلطان نايف309979

62بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكريحنر يونس محمد542606

63بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرعلي عيىس محمد296796

64بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكريونس حسن صالح560066

65بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرمازن احمد دحام428278

66بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكرسمير سليمان احمد296614

ى ابراهيم428485 67بكالوريوس3مخمور13325نينوىذكريونس حسير

68دبلوم3مخمور13325نينوىذكربهاء سلطان الياس309914

69دبلوم3مخمور13325نينوىذكرجاسم محمد جاسم540856

70دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعبدالستار علي محمد427232

71دبلوم3مخمور13325نينوىذكراحمد خضى احمد541028

72دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعبدالرحمن تركي احمد542610

73دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعالء عزيز خليفة429490

74دبلوم3مخمور13325نينوىذكرلؤي عداي احمد309923

75دبلوم3مخمور13325نينوىذكريوسف ثامر جاسم428546

ى خلف426529 76دبلوم3مخمور13325نينوىذكرمحمد حسير

77دبلوم3مخمور13325نينوىذكرعبدالقادر احمد محمد295588

78دبلوم3مخمور13325نينوىذكريونس حميد خلف426516

79دبلوم3مخمور13325نينوىذكرغانم احمد خلف309998

80دبلوم3مخمور13325نينوىذكرنشوان احمد عبد426410

81دبلوم3مخمور13325نينوىذكرضياء خلف محمد428154

82دبلوم3مخمور13325نينوىذكرغزوان احمد عبد428258

83دبلوم3مخمور13325نينوىذكرمحمد علي عبدهللا295874

84إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدالمهيمن عطية خليل426765

85إعدادية3مخمور13325نينوىذكرابراهيم عبد محمد309964

86إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعلي احمد علي538475

87إعدادية3مخمور13325نينوىذكرزكي صالح جاسم426214

88إعدادية3مخمور13325نينوىذكررمضان محمد خليل537357

89إعدادية3مخمور13325نينوىذكرسالم محمد سالم429515

90إعدادية3مخمور13325نينوىذكرساهر عزيز سليمان426675

91إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمود يونس صالح310006



92إعدادية3مخمور13325نينوىذكرجمال هالل عيىس429059

93إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد صباح عبد309941

94إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد حجاب خضى427139

95إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمقداد خلف علي366089

96إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعزالدين محمود علي548646

97إعدادية3مخمور13325نينوىذكرضاجي خلف عبدهللا295795

98إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعلي محمد خلف560064

99إعدادية3مخمور13325نينوىذكرذياب محمد ذيب428465

100إعدادية3مخمور13325نينوىذكرانمار علي محمد522524

101إعدادية3مخمور13325نينوىذكراحمد عبد محمد481871

102إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمر فاضل عيىس427005

103إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدالرحمن يوسف عبدهللا429104

104إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد سلطان نايف427263

105إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد ميش طه481874

106إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمر محمد احمد429012

107إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد عبدهللا احمد548621

108إعدادية3مخمور13325نينوىذكرماهر فندي حسن483838

109إعدادية3مخمور13325نينوىذكراحمد سليمان احمد427178

110إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمار عبدهللا علي500713

111إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد خالد جاسم542601

112إعدادية3مخمور13325نينوىذكرامجد عبدالسالم سلطان429496

ى محمد367419 113إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد حسير

114إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعواد خلف محمد428413

115إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدالقادر احمد عطية483840

116إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعلي محمد صالح366433

117إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمروان حمد جاسم296771

118إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدالخالق عبدهللا احمد295140

119إعدادية3مخمور13325نينوىذكروضاح خلف عبدهللا295833

120إعدادية3مخمور13325نينوىذكرموفق اسماعيل ابراهيم309973

121إعدادية3مخمور13325نينوىذكرياش محمد احمد309962

122إعدادية3مخمور13325نينوىذكرنشوان عبد جنيد428664

123إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدالكريم صالح خلف537467

 ابراهيم علي365993
124إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمصطفى

125إعدادية3مخمور13325نينوىذكريونس ابراهيم علي296756

126إعدادية3مخمور13325نينوىذكربسام خلف علي483843

127إعدادية3مخمور13325نينوىذكراحمد محمود خلف537492

128إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمار ابراهيم محمود548641

129إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدالقادر بسام عبد426659

130إعدادية3مخمور13325نينوىذكرطارق هالل عيىس295410

131إعدادية3مخمور13325نينوىذكرشاكر محمود خلف429161

132إعدادية3مخمور13325نينوىذكرجاسم محمد خلف560059

133إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعلي عبدالرحمن عزيز537186

134إعدادية3مخمور13325نينوىذكرهذال ابراهيم جاسم309987

135إعدادية3مخمور13325نينوىذكراحمد خضى فتحي537098

136إعدادية3مخمور13325نينوىذكراحمد عبد خلف429145

137إعدادية3مخمور13325نينوىذكروعد سليم محمد537536

138إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمر سامي شكر428912

139إعدادية3مخمور13325نينوىذكرسعد محمود محمد429151

140إعدادية3مخمور13325نينوىذكرسيف سعد ناظم310008

141إعدادية3مخمور13325نينوىذكرابراهيم خلف ابراهيم309952



ى عبدهللا537483 142إعدادية3مخمور13325نينوىذكرليث حسير

143إعدادية3مخمور13325نينوىذكراحمد علي خلف309894

144إعدادية3مخمور13325نينوىذكرايوب ثامر جاسم426394

145إعدادية3مخمور13325نينوىذكريونس وكاع محمد309932

146إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدهللا عبدالرحمن عزيز537311

147إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد سلطان محمد537528

148إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعدنان خلف عواد428394

149إعدادية3مخمور13325نينوىذكرشعالن يوسف محمود427082

150إعدادية3مخمور13325نينوىذكرسالم محمود وكاع542609

151إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمار علي محمد428414

152إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد احمد محيميد428526

153إعدادية3مخمور13325نينوىذكرصكر محمود محمد295125

154إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمار عبد خلف310004

155إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدالرحمن احمد حميد309917

156إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعلي ادريس عبدهللا428327

157إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمر محمد عزيز560054

158إعدادية3مخمور13325نينوىذكرحسن عبد جنيد428721

159إعدادية3مخمور13325نينوىذكرابراهيم مطر ابراهيم541248

160إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحيميد ظاهر محميد541246

161إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدالقادر علي صالح429551

162إعدادية3مخمور13325نينوىذكريوسف رمضان محمد428305

ى خضى429525 163إعدادية3مخمور13325نينوىذكرهمام ياسير

164إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعبدهللا ساري عبدهللا309899

165إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعزام محمد مرعي526589

166إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعيىس خلف محمد295113

167إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد صالح احمد426245

168إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمر خلف ابراهيم537335

169إعدادية3مخمور13325نينوىذكراسامة محمود علي310021

170إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد بدر عبد310034

171إعدادية3مخمور13325نينوىذكرباسم محمد جاسم428353

172إعدادية3مخمور13325نينوىذكرسليمان سعد راكان540910

173إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد سالم رمضان481872

174إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمد بدر محمد309950

175إعدادية3مخمور13325نينوىذكرمحمود عدنان محمود295162

176إعدادية3مخمور13325نينوىذكرايهاب علي محمد522510

177إعدادية3مخمور13325نينوىذكرعمر خليل ابراهيم426476

1بكالوريوس3مخمور13325نينوىأننىحال عامر ضائع310052

2دبلوم3مخمور13325نينوىأننىخولة ابراهيم جاسم522673

1إعدادية3مخمور13325نينوىأننىالهام خضى احمد522490

2إعدادية3مخمور13325نينوىأننىشيماء يونس حسن309892

ى عبد حامد429567 3إعدادية3مخمور13325نينوىأننىحنير

4إعدادية3مخمور13325نينوىأننىوالت ماجد محمد541138

5إعدادية3مخمور13325نينوىأننىلمياء يونس علي309928

ين عبد حامد426538 6إعدادية3مخمور13325نينوىأننىشير

7إعدادية3مخمور13325نينوىأننىعبير عدنان خلف537391

8إعدادية3مخمور13325نينوىأننىاشواق محمد جاسم537436

1بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرعبدالستار محمدطاهر ابراهيم309513

2بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرمسعود مقداد رجب309524

ى309472 3بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرادريس احمد حسير

4بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرسالم جمعة جليل309483



5بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكراكرم جميل توفيق309486

6بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرنعمت محمد لطيف309480

7بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرفاضل عبدالرحمن احمد541195

8بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكردريد عباس حسن400047

وان جميل توفيق309482 9بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرسير

10بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرعماد سالم جمعة309476

11بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرزيد عباس حسن400034

ى عمر قاسم309466 12بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرحسير

13دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرحسن جاسم اسماعيل309496

14دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرستار عبدهللا طه400021

ى309509 15دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرعبدهللا عيىس حسير

16دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرادريس عبدالرحمن محمد400055

17دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرحمزة عباس محمد538289

18دبلوم3الشيخان23331نينوىذكركاوه فارس احمد309504

19دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرجمال جالل اسماعيل400011

20دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرسعدي عبدهللا خدر484311

21دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرماهر كمال اسماعيل538297

22دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرشمال جالل اسماعيل400017

ى309500 23دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرلقمان عبدالكريم محمدامير

24دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرصفوان دخيل تعلو497224

25دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرصديق خالد بشير309518

26إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرمحمد جاسم عباس554739

27إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرعبدهللا سالم جمعة541192

28إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرحميد سليمان خليل309491

1بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرفرهاد اسكندر الياس399991

2بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرسعد احمد فتحي309657

3بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكراحمد محمد جاسم309690

4بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرسمير خليل محمد399958

5بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرمصطفى جمال مجيد309552

6بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكركمال سلمان عبدهللا309537

7بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرمنهل محمد داود309662

8بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكروليد خالد صبار309670

9بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكراركان جميل توفيق502975

10بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرزيدان عبدالكريم محمد502986

11بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرعادل شاكر خورشيد484321

12بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرريان غازي علي309597

13بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرعبدهللا حميد سليمان309666

14بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرعلي ابراهيم محمد484327

15بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرعلي عبدهللا عيىس309563

16دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرابراهيم جمعة ابراهيم496325

17دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرمصطفى فاخر خورشيد399977

18دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرعبدهللا احمد فتحي309572

19دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرككو عصمت محمد309604

20دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرعمران ادريس محمد309614

21دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرعلي مثنى حميد309682

22دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرخالد محمد سعيد309559

23دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرفؤاد سالم جمعة309623

24دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرنزير عزيز محمد309677

25دبلوم3الشيخان23331نينوىذكرمحمد شاكر خورشيد484323

يف504070 26إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرمحمد منير شر



27إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرايمن ايوب مصطفى484324

28إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرعمر ستار عبدهللا399997

29إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرمروان احمد داؤد309672

30إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرمحمد فتحي حميدي309710

31إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرعبدالغفور محمد داود309568

32إعدادية3الشيخان23331نينوىذكررعد احمد جاسم502971

33إعدادية3الشيخان23331نينوىذكريونس حامد ندى309693

34إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرهشام عارف عادل309543

35إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرعبدهللا احمد جاسم502980

36إعدادية3الشيخان23331نينوىذكردلدار مجيد عمر484328

37إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرمصطفى نزار حسن309459

38إعدادية3الشيخان23331نينوىذكركرم واحد خديدة309581

و309539 39إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرلهيب حسن خير

40إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرمناف جساب صالح502998

41إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرسعد صالح احمد309456

42إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرصباح يونس احمد494164

43إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرعبدالغفور جساب صالح309706

ى عبدهللا399965 44إعدادية3الشيخان23331نينوىذكربرهان حسير

45إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرسلطان سعيد ابراهيم484326

ى سالم جمعة399984 46إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرحسير

47إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرشكر محمود الياس501623

48إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرفتحي محمد حامد309634

49إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرعبدهللا عامر صالح498713

50إعدادية3الشيخان23331نينوىذكراحمد ادريس احمد399969

51إعدادية3الشيخان23331نينوىذكراحمد يونس عبد309463

52إعدادية3الشيخان23331نينوىذكرفاضل صالح محمود539349

53بكالوريوس3الشيخان23331نينوىذكرمحمد صالح محمود554235

1دبلوم3الشيخان23331نينوىأننىعائشه عبدالرحمن محمد309528

وداد سليمان علي400005
2إعدادية3الشيخان23331نينوىأننى

ى400061 ين جميل ياسير 1بكالوريوس3الشيخان23331نينوىأننىشير

2بكالوريوس3الشيخان23331نينوىأننىصابرين دليو محمود400083

3بكالوريوس3الشيخان23331نينوىأننىخديجه عباس محمد502961

ي309720 4بكالوريوس3الشيخان23331نينوىأننىكوجر عبدهللا ححر

ين قاسم ابراهيم309627 5بكالوريوس3الشيخان23331نينوىأننىشير

6دبلوم3الشيخان23331نينوىأننىمريم فارس حسن400068

و539341 7دبلوم3الشيخان23331نينوىأننىسفانة حسن خير

8دبلوم3الشيخان23331نينوىأننىغريبة صالح عمر507203

ى شاكر طيب309724 9دبلوم3الشيخان23331نينوىأننىنرمير

10دبلوم3الشيخان23331نينوىأننىاسماء شامل عمر495403

11دبلوم3الشيخان23331نينوىأننىافراح صالح اسماعيل498676

ي484331 سالي سالم حاجر
12دبلوم3الشيخان23331نينوىأننى

داليا حسن علي495406
13دبلوم3الشيخان23331نينوىأننى

14إعدادية3الشيخان23331نينوىأننىيشى شاكر طيب309712

15إعدادية3الشيخان23331نينوىأننىروزان عبدالستار محمدطاهر309630

16إعدادية3الشيخان23331نينوىأننىابتسام احسان عبدالسالم502957

17إعدادية3الشيخان23331نينوىأننىشيماء احمد ابراهيم484330

18إعدادية3الشيخان23331نينوىأننىنوال حسن عمر538296

19إعدادية3الشيخان23331نينوىأننىبروين غازي صديق309696

1دكتوراه3بعشيقة13332نينوىذكررياض عكاب مرعي527215

2ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد ادريس خضى476955



3ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكريحنر فاضل عباس527256

4ماجستير3بعشيقة23332نينوىذكرخشو اسماعيل صالح472760

5ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكراصغر فاضل ولي285932

6ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكرصالح محسن حازم549755

7ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكرقاسم عبدالحافظ محمود285912

8ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكرجعفر غدير عباس285827

9دبلوم عالي3بعشيقة23332نينوىذكرصبحي عادل خليل228931

10بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرحكمت حازم سلطان546626

11بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعدنان نجم حميد483950

12بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرلقمان عادل قنير523968

13بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرسالم مرعي حمد471992

14بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرسهيل نجم حميد483951

يف مصطفى228762 15بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد شر

16بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرموفق توفيق يونس285835

17بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرصالح مسلم حسن474249

18بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرنظير بشير احمد527240

19بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرازهر حسن يونس538450

20بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد احمد محمد229147

21بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعلي رضا بكتش523771

22بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرباسم حازم داود228188

23بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعمار جير عبدهللا229002

24بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكراسعد هاشم سليم467528

25بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرخليل جندي حازم228860

26بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد محمود علي467532

27بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرقابل ادريس خضى285799

ى يونس228789 28بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعلي حسير

29بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراكرم محمد حمزة285839

ى يونس228565 30بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكربشار حسير

31بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعصام ادريس فارس227889

32بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعلي محمد علي523765

33بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعدنان محمود سلطان228975

34بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد عادل خليل228920

35بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرحمزة سلطان سعدون472983

36بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعباس رضا بكتش472785

ى227908 37بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكررياض علي حسير

38بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكراحمد حيدر عطية471969

يف هاجد285609 39بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرلقمان شر

ي نجم472503
40بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعماد عبدالغنى

41بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرتقيالدين اسماعيل حسن472612

42بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرقاسم رضا بكتش473419

43بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد مسعود فاضل228622

44بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرفالح مسلم حسن477108

45بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكررضوان حبيب ابراهيم285585

46بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكركنعان مزعل جعباز473159

ى475356 47بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرمرتضى احمد ياسير

48بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرمهند فتحي سليم285923

49بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعبدهللا حميد طالب285893

ى طه228711 50بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكراياد ياسير

51بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكريوسف عباس احمد473456

52بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرقاسم محمد يونس527210



ى465593 53بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرايسن كمال ياسير

54بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكركاظم حازم ابراهيم285598

55بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرهاشم رشيد جمعة228733

56بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرايمن اسعد هاشم227734

57بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرهاشم قاسم حسن477410

58بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد جمال محمود228590

59بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكركرار طالل سلطان549647

ى احمد285888 60بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعباس حسير

61بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرحيدر عقيل عباس477176

62بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرهاشم سعدي هاشم477153

63بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرريان محمدزكي يونس228548

64بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعباس غانم قنير285790

ى285884 65بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد ساعد حسير

ف عباس عبد285872 66بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراشر

67بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكراسامة عبدالستار حسن228459

68بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمدين اسعد هاشم472697

69بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرمسعود محمد خطاب477064

70بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكروسام شاهر شاكر285917

ى472829 71بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعبداالمير قاسم حسير

72بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد نوفل عطاش472706

73بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرسهيل نجم عبدهللا527262

74دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرلؤي صديق عمر530909

75دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعامر سعيد جميل229183

76دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكرحيدر حسن عباس285854

77دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعبدالسالم حميد محمود228866

ى492188 ى حسير 78دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكربهجت امير

79دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعبدالسالم عبدالرحمن عبدالمناف228682

80دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكراحمد جمال عطاش472356

81دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعقيل رشيد احمد483923

ى حسن481032 82دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعالء حسير

83دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكراحمد سعيد هادي527172

84دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعبدالعزيز عزت عبدهللا473400

85دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكررضا بشير خضى228658

ى228956 86دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد علي حسير

87دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكررائد عكاب مرعي527212

88دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكرخليل طه عباس477229

89دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعلي عادل خليل228898

90دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكراحمد جمعه خضى527237

91دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرخالد محمد خالد527157

ى عباس محمد483925 92دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرحسير

93دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرمصطفى قاسم رضا467524

94دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكرليث منير انور285950

95دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكروليد محمود حسن228877

96دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكرعلي نعمت يونس477189

97دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرمهدي عباس محمد472002

98دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعلي صديق جميل527248

99إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمود قاسم علي538447

100إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعبدالحميد سعيد اسماعيل538469

101إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعلي غدير مرعي285943

102إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمزاحم انور عبد285811



103إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرجعفر حمزة عباس527096

104إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرداخل حسن ناض285742

1ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكرجاسم محمد يحنر285519

2ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكرمهند رمضان سفر285484

3ماجستير3بعشيقة13332نينوىذكرزكريا يحنر ايوب494479

4دبلوم عالي3بعشيقة13332نينوىذكرجواد كاظم هادي277596

5بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرصفاء مسعود فاضل472714

6بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرهشام ناظم حسن231904

7بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد فاضل علي467563

8بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرجوهر حسيب علي285502

9بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرياش جاسم عاشور467515

ى527219 10بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد حسن محمدامير

11بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرسمير جمعة انور477022

ى محسن507750 12بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعبداالله حسير

ى473266 13بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعلي محمد حسير

14بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرصفوان حسن بشير473381

15بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكررائد خليفة فارس232011

16بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرسمير فاضل علي467564

17بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرفوزي جاسم محمد523849

18بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكريونس مؤيد يونس523845

19بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعبدالحسن محمد ايوب465486

20بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكريعقوب سالم حسن475078

21بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعلي سالم قاسم465470

22بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد ادريس علي285165

23بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد موفق يونس494016

24بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرايمن جمال عطاش473392

25بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرشمد بسام عبدالجبار228965

26بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرناظم عزالدين حسن228943

27بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكررياض محمد زكي يونس523869

28بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرجوهر محسن خليل285513

29بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرحسن يوسف قاسم285525

30بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعالء احمد عطيه231880

ي472533
31بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرشمد احمد عونى

32بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرسجاد محمود ايوب285247

33بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعامر غانم صادق467479

34بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعلي بشار محمد467548

35بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرفالح عبيد حسن228925

36بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد عبدالسالم حسن285374

37بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد عبدالجالل عبدالكريم467560

38بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرسالم نجم حميد473001

39بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعصام سلطان سعدون523888

يف مصطفى467553 40بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعصام شر

ف مسعود عزيز285507 41بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراشر

42بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراسماعيل لقمان عادل475106

ى472463 43بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد عارف ياسير

44بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراسماعيل يوسف قاسم285544

45بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرسعد محي الدين عزيز285397

46بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعلي فاضل علي523885

47بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكراوس اسماعيل ابراهيم523877

48بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرحسن حيدر هادي285573



49بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكريحنر زكر حمزة481036

50بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرذوالفقار فاضل علي231867

51بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرقاسم غانم حازم285100

ى جهاد472948 52بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرماجد تحسير

53بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرشهاب احمد رضا549817

54بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرفوزي رمزي جعفر285538

 حسن علي473004
ى 55بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرياسير

56بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرحسن عبدالهادي ولي229318

ى نوري سعيد476987 57بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرحسير

58بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعبدالقادر اسماعيل صالح472998

ى467513 59بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعبدالرحمن حازم حسير

ى285261 60بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرقاسم فوزي حسير

61بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرسعد اسماعيل خليل523837

ى285076 62بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعقيل ساعد حسير

63بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرحسن هاشم سلطان523824

64بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكركرار حسن يوسف285557

65بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد عباس رشيد467484

ى285088 66بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراحمد طلعت امير

67بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعلي طالل محمود465529

ي465479
68بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعلي عبدهللا تف 

ى يونس472455 69بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرساجد حسير

70بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد علي هادي467521

71بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكراحمد عباس رشيد229343

72بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمؤنس خالد عابد472510

73بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرصباح خليل محمود285430

74بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعبدهللا دحام ولي549787

75بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرصباح سالم جميل285211

76بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراحمد عبدالجبار جالل477037

77بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد محمود مرعي285522

78بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمانع عبدهللا مرعي231872

79بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراحمد عبدالمهيمن ادريس285385

80بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكررافت مسعود خالد228996

81بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعلي مسعود هادي285123

82بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرهاشم مقداد علي229390

83بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكركرم فاضل ولي285475

ى عباس229113 84بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرحيدر حسير

85بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكراحمد بالل بشير285143

86بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرسجاد فخري احمد467555

87بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكريوسف فيصل بشير285282

88بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعصام هاشم سليمان465465

89بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرسعد مامش عمر472492

ى467545 ي غانم حسير
90بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرهانى

91بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد عبدالواحد معيوف467519

92دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكرزينعابدين غازي علي285441

ى محسن229241 93دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعباس حسير

94دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرحذيفة ارشد خالد523891

95دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرقحطان سعيد جميل523899

96دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرسلمان جاسم محمد467566

97دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعمار عباس حسن523856

98دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد مسعود هادي475459



ى حسن523865 99دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكراركان ياسير

100دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرشداد مسعود خالد231894

101دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرمصطفى احمد قاسم472853

102دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد احمد قاسم472913

103دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد سلطان سعدون527181

104إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرسجاد فيصل يحنر284895

105إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرزياد محمدسعيد الياس231983

106إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرزين العابدين علي محمد527225

ى465451 107إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكراحمد رمضان حسير

108إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعمار مجيد محمد285074

109إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحسن عبدالحكيم سالم285011

110إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعالء عايد عكاب467508

ي حامد467578
111إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمود هانى

ى طه523819 112إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرسيف ياسير

شان شيت شاكر477439 113إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرشير

114إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا483949

115إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعلي ادريس جمعة465582

116إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحذيفة حامد احمد546639

117إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكركرار موفق توفيق465559

118إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرسيف صبار طلعت483943

119إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرنذير سالم حازم527208

120إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعلي عباس داؤد549875

ى شاكر رشيد467573 121إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسير

122إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعلي عبداالمير سلطان231857

123إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحيدر حسن عباس465455

124إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمود رمضان جمعة284908

125إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعلي عبدالجليل ابراهيم523882

126إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرابراهيم احمد علي523806

127إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرفارس عباس حسن523790

128إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعمر صديق عمر472815

129إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد جعفر حمزة527232

130إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعلي فخري احمد543454

131إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكريونس حسن محمود465588

132إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعلي مسعود فاضل482219

133إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسن انور عرفات467503

134إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعمار عادل فاضل482223

135إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد قاسم حسن465580

136إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد سعدهللا سلطان554741

137إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد غانم حسن482225

138إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرسجاد سامي مختار483918

139إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرخليل محسن خليل465532

140إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعلي عمران ايوب465589

141إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكريوسف ادريس جمعة465579

ى موفق توفيق465518 142إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحسير

143إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكراحمد عامر صابور465594

144إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحمزة عبدالمهيمن ادريس465566

145إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمسلم نافع محسن527221

146إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرشعيب صباح كاظم523872

147إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرسيف حيدر محمد527235

148إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكركاظم ابراهيم محمدعلي538489



149إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرأمجد اسعد علي543447

ى زينل عبدهللا543440 150إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسير

وان عبدالسالم حسن284954 151إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرشير

ي كاظم543453
152إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكركاظم هانى

153إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرصالح مهدي صالح549548

154إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكراحمد سلطان سعدون523913

ى محسن549774 155إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعمار حسير

156إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكررضا سعدي هاشم284968

157إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعزيز مسعود عزيز284868

158إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد خالد علي467542

159إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمود حسن محمود465574

160إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحيدر موفق توفيق465563

161إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد محسن مالك546630

162إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرجميل خليل جميل465569

ى530910 163إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد احمد حسير

164إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد حيدر محمد523794

165إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرزيد هاشم رشيد543451

166إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد قاسم فاضل546652

167إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد رجب خليل477515

ى538153 ى صالح حسير 168إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسير

169إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعبدالهادي زكر حمزة527229

170إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرريان عدنان عباس523786

171إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكريوسف مزعل نائف465583

172إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرنض محمد خلف549930

173إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعالء محمد جاسم467568

174إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكررياض سالم صادق467550

175إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكراحمد مسعود هادي465450

ى انور عرفات467493 176إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسير

177إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحسن فيصل بشير465511

ى يونس478392 178إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد حسير

 علي284987
ى 179إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكركاظم حسير

180إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعلي عباس محمد527228

181إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمصباح احمد علي231950

ى لقمان عادل465507 182إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحسير

183إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكررضا حازم ابراهيم284818

ائيل494163 184إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد شاكر جير

185إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعلي حسن عباس465459

186إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرزينل العابدين علي خليل284882

187إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكربدر فاخر عزيز482218

188إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكريونس رعد مهدي229033

189إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرسليم نوري سعيد546633

190إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمزاحم حمزة توفيق549909

191إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكراحمد عمران ايوب465590

 علي523778
ى 192إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعمران حسير

193إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعباس طالل عزيز467543

194إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعلي احمد زيدان465556

195إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد غانم جعفر465523

ى حيدر هادي465515 196إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحسير

197إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكراحمد امجد سالم465553

198إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكروعد رمضان غزال526594



199إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكراحمد عادل اسماعيل285050

200إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكردلشاد عارف سعيد483913

201إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعلي عارف سعيد483919

202إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكريونس عباس محمد467496

203إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكريونس شاكر علي231917

204إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعباس مالك محمد527226

205إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعمران شدار حاتم554268

206إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد جمعة احمد284927

ى طه523801 207إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرسعد ياسير

208إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحسن سامي مختار477456

209إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرراكان حمدي محمد231849

ى عدو530911 210إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد تحسير

211إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرباسم كاظم هادي277580

212إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعقيل علي خليل285053

213إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرابراهيم حسن حمزة483946

214إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعلي جعفر حمزة527223

215إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكركواكب عايد عكاب467526

216إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعبدالزهرة محمود ايوب477011

ى محمد محمود483941 217إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسير

218إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسن علي هادي محمد228937

219إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكراحمد فارس بشير465571

220إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعلي فيصل حازم467492

221إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرسجاد زينل يونس465575

222إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسام محمد جاسم467570

223إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرزين العبدين عبدالعزيز546648

224إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرلؤي عباس مرعي465597

225إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعامر علي جوهر465492

226إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكريوسف شكر فتحي543455

227إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرغسان بسام عكاب467501

ي حامد523780
228إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرعباس هانى

229إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد عدنان محمود467557

230إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمحمد اسماعيل فرحان285026

231إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرطارق محمد توفيق523808

232إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعباس شكر خليل285015

233إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكراوس محمود ابراهيم523829

ى467547 234إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد فخري حسير

235إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكريوسف ابراهيم ولي465498

236إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرفضل حازم ابراهيم477491

237إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرحمزة عقيل مالك546627

238إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكررضا شكيب زينل482213

239إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرناطق هاشم سليمان465550

240إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرسلطان خليل فتحي467576

241إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرليث صدام رشيد472738

242إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمجتنر نجاح عبدالسالم538152

243إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرسيف الدين موفق يونس494795

ى شكر فتحي543457 244إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسير

ي231968
 علي عونى

ى 245إعدادية3بعشيقة23332نينوىذكرحسير

246بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرعارف عبدالرحمن عبدالمناف229188

247بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكراحمد حسن يونس228892

248بكالوريوس3بعشيقة13332نينوىذكرعلي رضا غائب523952



249بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرثائر ناظم كاظم523904

250بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرمروان صالح حامد229216

ى472865 251بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكرباسل علي حسير

252بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىذكررعد رجب سعدهللا467490

253دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرحسن خليل سلطان229025

ى محمد467551 254دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرفخري حسير

255دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرابراهيم فتحي جمعة229294

256دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرمحمد عبدهللا عاشور483953

257دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرزينل عبدهللا سليمان231994

258دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكريونس احمد قاسم285417

259دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكركاظم ادريس خضى285226

260دبلوم3بعشيقة13332نينوىذكرسعد محمود محمد546642

261دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعمار عبدالجبار اسماعيل231830

262دبلوم3بعشيقة23332نينوىذكرعدنان عباس رشيد523860

263إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعارف عادل قنير465453

ي محسن523957
264إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعمار هانى

265إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرمنير انور عبد546654

266إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعصام جمال موس465452

267إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرعلي فاضل حمزة285334

268إعدادية3بعشيقة13332نينوىذكرشمس الدين يونس برجس285450

1بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىوفاء محمود محمد523726

2إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىامل مهدي محسن507739

1بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىرغد فارس كريم232023

2بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىجميلة احمد حمزة472050

3بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىايرن قنير عرب472669

4بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىامنة هاشم سلطان472631

5بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىحوراء جمال احمد472576

6بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىيلدز محمود هادي523917

7بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىزهراء محمد ادريس507770

8دبلوم3بعشيقة23332نينوىأننىزينب جمال احمد481288

9إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىعلياء انور عرفات467537

10إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىاسماء عباس رضا483938

11إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىتبارك خليل عبدهللا467538

12إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىطيبة خليل عبدهللا467530

13إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىزينب مظفر علي482212

14إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىرحمة احمد سعيد229354

15إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىنغم مشعان يونس543433

16إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىنور عدنان محمود467535

ى467541 جمانة علي حسير
17إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننى

18إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىرحمة عدنان محمود467540

19إعدادية3بعشيقة13332نينوىأننىخديجة زبير عزيز493441

فاطمة فاضل علي523943
20إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننى

مرح حسن علي467539
21إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننى

22إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىباسمة بشار طه543438

23إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىاية انور عرفات467534

اميمة مظفر علي482209
24إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننى

25إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىسكينة عادل فاضل527201

ى483927 26إعدادية3بعشيقة23332نينوىأننىهديل عارف ياسير

27بكالوريوس3بعشيقة23332نينوىأننىنشين رحمان محمد523935

1دكتوراه3االندلس73333نينوىذكرياش حازم صابر479191



2دكتوراه3االندلس73333نينوىذكرمحمد بهجت مجيد495418

3ماجستير3االندلس73333نينوىذكرطالل صالح ذياب286818

4ماجستير3االندلس73333نينوىذكراحمد جاسم محمد479204

5ماجستير3االندلس73333نينوىذكرفهد صالح ذياب286833

6ماجستير3االندلس73333نينوىذكرمحمد خميس فتحي479072

7ماجستير3االندلس73333نينوىذكرنعمان محمود فهىمي عبدهللا479230

8بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرخالد عبدالقادر يوسف286863

9بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعمر عبدالهادي محمد479057

10بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكروائل علي جاسم504151

11بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعمر اكرم حسن479036

12بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرسعد محفوظ عبدالقادر479065

13بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمحمد كفيل برهان479067

14بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعمر سفيان يحنر525870

15بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعمار اكرم عمر551370

ي محمدعلي479136
16بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمحمد تف 

17بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعلي انصاف جاسم479043

18بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكراحمد موفق رسول504152

19بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعمر موفق سليمان286860

20بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمنهل مؤيد خليل520986

21بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمضى هيثم محمد479091

22بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعلي راغب حامد479145

23بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعماد جمال عبدالكريم479223

اس محسن حمودي286707 24بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرنير

25بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمصطفى كامل سعيد479206

26بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرسعد فائق توفيق555870

27بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمحمد رفاعي محمود479218

ى طه479026 28بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرطه ياسير

29بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكراحمد اكرم يونس538484

30بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعزام الزم غانم479009

31بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرسنان موئل ذنون286695

32بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكراحمد حمادي مصطفى479022

33بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكراركان عبداالله خضى286853

34بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكركرم محي الدين محمدصالح479031

35بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرزكريا احمد صالح551371

36بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرنوار فرج احمد538438

37بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرانس نزار محمد علي286659

38دبلوم3االندلس73333نينوىذكرعلي ادريس داود479153

ف محمد سليمان286662 39دبلوم3االندلس73333نينوىذكراشر

 علي احمد479080
ى 40دبلوم3االندلس73333نينوىذكرحسير

41دبلوم3االندلس73333نينوىذكروليد شاكر محمود479215

42دبلوم3االندلس73333نينوىذكربسام هاشم جاسم520979

43دبلوم3االندلس73333نينوىذكراحمد ظاهر عزالدين286667

44دبلوم3االندلس73333نينوىذكراحمد سعد صالح الدين479098

45دبلوم3االندلس73333نينوىذكرغازي فيصل عمر286801

46دبلوم3االندلس73333نينوىذكرعمر سالم عبدالرحمن479048

47دبلوم3االندلس73333نينوىذكرفيصل غثيث محمد479076

ى غدير طه479244 48دبلوم3االندلس73333نينوىذكرياسير

49دبلوم3االندلس73333نينوىذكركرم محمد عبدالقادر467745

50دبلوم3االندلس73333نينوىذكراركان طالل محمد526208

51دبلوم3االندلس73333نينوىذكرشمد فؤاد طلب479161



52إعدادية3االندلس73333نينوىذكرباسل حازم حمدي467708

53إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدالمحسن محمود احمد467714

ى286592 1ماجستير3االندلس73333نينوىذكرأحمد ابراهيم حسير

2بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعبدهللا محسن يونس478966

3بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكركرم موفق احمد478894

4بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعمر محمد طه478906

5بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكربسام باسل هاشم286712

6بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكريحنر عبدالمناف احمد286603

7بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمحمد احمد فتحي286599

8بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرنوار محمد عبدالقادر478889

9بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعلي عبدالمحسن عبدالجبار478904

ى محمود478914 10بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكراحمد معي 

11بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمحمد سعدون احمد543410

12بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكراحمد عامر سالم286651

13بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرحارث طه صالح286814

14بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرحامد محمد حامد493459

15بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرامير زهير سعيد286646

16بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرابراهيم عدنان عبداللطيف478909

17بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرخالد عمار محمد نذير286866

18بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمحمد محسن ابراهيم286808

19بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرمصطفى عادل حميد286744

20بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرحيدر يونس عبدهللا524141

21بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرعبدالحكيم سالم اسماعيل286676

22بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكراسامه اكرم يونس286650

23بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرياش رفاعي محمود478880

24بكالوريوس3االندلس73333نينوىذكرزياد طارق عبداللطيف478972

25دبلوم3االندلس73333نينوىذكرعبدالرحمن دريد عبدالحميد467720

26دبلوم3االندلس73333نينوىذكرمحمد عمار محمد نذير538388

ى491042 27دبلوم3االندلس73333نينوىذكراحمد علي حسير

28دبلوم3االندلس73333نينوىذكرعمر محمود فهىمي عبدهللا478879

29دبلوم3االندلس73333نينوىذكرمصطفى احمد حميد286838

30دبلوم3االندلس73333نينوىذكرسعد هيثم عبدالقادر286635

31دبلوم3االندلس73333نينوىذكرمهند عماد لقمان286805

ى478885 32دبلوم3االندلس73333نينوىذكرمنذر حاتم حسير

33دبلوم3االندلس73333نينوىذكراحمد كفيل برهان478861

34دبلوم3االندلس73333نينوىذكرنزيه فاتح محمدجميل286729

ف فائز محي الدين520992 35دبلوم3االندلس73333نينوىذكراشر

36دبلوم3االندلس73333نينوىذكرعبدهللا رياض محمد493474

37دبلوم3االندلس73333نينوىذكرعمر عبدالمحسن عبدالجبار478897

38دبلوم3االندلس73333نينوىذكرعبيدة ثامر صالح286630

39إعدادية3االندلس73333نينوىذكرخالد وليد خالد286718

40إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدالرحمن محسن سعيد530837

41إعدادية3االندلس73333نينوىذكرفهد محمد ثامر482782

42إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد سامي عبداللطيف500712

43إعدادية3االندلس73333نينوىذكراسامة صهيب محمود467730

44إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبيدة بسام حازم467728

45إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدالرحمن علي ادريس540769

46إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد محسن يونس478719

47إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد عدنان سعيد496653

48إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد فتحي خضير467737



49إعدادية3االندلس73333نينوىذكرمعاذ محسن طه543411

50إعدادية3االندلس73333نينوىذكرفهد ريان عبد530835

51إعدادية3االندلس73333نينوىذكراثير اكرم يونس540243

52إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد مثنى صالح467717

53إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدهللا احمد موفق530836

54إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبداالله سامي عبداللطيف538412

55إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدالعزيز احمد عبد286785

56إعدادية3االندلس73333نينوىذكرمصطفى عبدالمناف احمد286608

57إعدادية3االندلس73333نينوىذكرحسن احمد فتحي478715

58إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعلي محمد فوزي482784

59إعدادية3االندلس73333نينوىذكربكر علي محمدسعيد467710

60إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعمر نشوان محمد491316

61إعدادية3االندلس73333نينوىذكرأواب زيد يونس286686

62إعدادية3االندلس73333نينوىذكرامير احمد فتحي543403

63إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد هشام عبدالجبار482781

64إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعمر بسام حازم467724

65إعدادية3االندلس73333نينوىذكرحسن صالح حسن520983

66إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا سعيد520990

67إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد وضاء زكي478739

68إعدادية3االندلس73333نينوىذكرمصطفى صباح عبدالقادر482786

69إعدادية3االندلس73333نينوىذكرمعاذ محمد يحنر494506

70إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدهللا فراس مال هللا531390

71إعدادية3االندلس73333نينوىذكرابراهيم ثابت محمد467750

72إعدادية3االندلس73333نينوىذكرمصطفى عمار محمد نذير467747

73إعدادية3االندلس73333نينوىذكرمصطفى معن سالم531385

74إعدادية3االندلس73333نينوىذكرسيف عماد فؤاد286842

75إعدادية3االندلس73333نينوىذكررويد كمال ايليا478726

76إعدادية3االندلس73333نينوىذكريوسف ابراهيم عبدالمجيد286721

77إعدادية3االندلس73333نينوىذكرسيف غسان خليل540493

78إعدادية3االندلس73333نينوىذكربراء ناظم مصطفى543407

79إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعمر محمد سليمان467740

80إعدادية3االندلس73333نينوىذكراسماعيل سعد اسماعيل554319

ى478724 81إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد نبيل حسير

82إعدادية3االندلس73333نينوىذكرسعيد احمد عائد478747

83إعدادية3االندلس73333نينوىذكرقبس فاضل عبد520989

84إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدالرحمن كمال حميد467748

85إعدادية3االندلس73333نينوىذكرنورالدين سامي عبداللطيف538373

86إعدادية3االندلس73333نينوىذكرمحمدخير محمود طاهر467715

87إعدادية3االندلس73333نينوىذكرباسم احمد فتحي543402

88إعدادية3االندلس73333نينوىذكرمروان جمال ذنون520985

89إعدادية3االندلس73333نينوىذكرحمزة محمد علي520981

90إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعلي ابراهيم عبدالمنعم543413

91إعدادية3االندلس73333نينوىذكريوسف مدحت صبيح494505

92إعدادية3االندلس73333نينوىذكرسالم احمد سالم482779

93إعدادية3االندلس73333نينوىذكرراكان كنعان علي286734

94ماجستير3االندلس73333نينوىذكرشاكر محمود ابراهيم495417

95ماجستير3االندلس73333نينوىذكرمحمد صالح عبدالرحمن احمد478873

96دبلوم3االندلس73333نينوىذكروضاح حسن محمد478753

97دبلوم3االندلس73333نينوىذكروليد محمود يحنر519780

98دبلوم3االندلس73333نينوىذكرادريس متعب مالح478851



99إعدادية3االندلس73333نينوىذكريونس سعيد جميل504150

100إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعبدالهادي كردي اسماعيل463178

101إعدادية3االندلس73333نينوىذكراحمد فوزي ابراهيم494979

102إعدادية3االندلس73333نينوىذكرعمر بشير محمد286849

1ماجستير3االندلس73333نينوىأننىشيماء ناظم حمودي286700

2دبلوم عالي3االندلس73333نينوىأننىرنا فاضل احمد497997

3دبلوم عالي3االندلس73333نينوىأننىايمان يونس عبدهللا551373

4بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىالهام عبدالرحمن مصطفى504153

5بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىنادرة محمود حامد504154

6بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىسحر هاشم صالح520963

7بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىهالة سعيد عباوي478994

8بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىمريم محمود شهاب414832

9بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىنبال عادل سليم551372

10بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىداليا غائب محي الدين286827

11بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىمنار اكرم عمر478979

12بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىاوزلم محمود فهىمي عبد هللا520961

13بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىهند احمد داؤد540084

14دبلوم3االندلس73333نينوىأننىفاتن يونس مجيد479004

15دبلوم3االندلس73333نينوىأننىفاتن كنعان حسن520977

1بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىناجية عبدالرحيم كردي463190

2بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىهدى حامد حسن478864

3بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىيمامه سالم محمد286726

ى جدعان286856 4بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىبيداء شاهير

5بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىرواء نوح كردي463181

6بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىرحمة سالم عبد540087

7بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىسحر صالح حسن531387

8بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىسحر وليد ناظم526237

امنة علي ادريس478736
9بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننى

10بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىايمان احسان اسماعيل286586

11بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىخالده وليد ناظم526239

12بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىرغدة حازم محمد525498

13بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىرسل اكرم عمر520957

14بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىزينة عبدالرزاق مجيد500716

15بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىتحفة هاشم صالح478960

16بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىزهراء صالح سليم491067

17بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىزينب عبدالرحيم كردي463186

 علي عباس478872
ى 18بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىلجير

19دبلوم3االندلس73333نينوىأننىايالف هاشم صالح478958

20دبلوم3االندلس73333نينوىأننىاالء فهىمي اسماعيل478834

زينه ثائر علي478742
21إعدادية3االندلس73333نينوىأننى

22إعدادية3االندلس73333نينوىأننىاية سالم عبد540086

23إعدادية3االندلس73333نينوىأننىانسام احمد محمد286612

24إعدادية3االندلس73333نينوىأننىديانا كمال ايليا478728

25إعدادية3االندلس73333نينوىأننىنور حامد حسن482790

26إعدادية3االندلس73333نينوىأننىسمر صالح حسن520958

27إعدادية3االندلس73333نينوىأننىرحمة هشام عبدالوهاب495420

28إعدادية3االندلس73333نينوىأننىتبارك محمد وليد543415

29إعدادية3االندلس73333نينوىأننىامل حامد حسن482788

30إعدادية3االندلس73333نينوىأننىانفال احمد وليد543405

31إعدادية3االندلس73333نينوىأننىعائشة نشوان محمد541136



32إعدادية3االندلس73333نينوىأننىرفل وليد ناظم526243

33بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىريا مجيد محمدشيت491296

ى286670 34بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننىشيماء ابراهيم حسير

امل علي زينل478918
35بكالوريوس3االندلس73333نينوىأننى

36دبلوم3االندلس73333نينوىأننىنجوى صالح محمد467732

37دبلوم3االندلس73333نينوىأننىحمدية حسون عبدهللا467736

38دبلوم3االندلس73333نينوىأننىامل محمد عباس286738

39إعدادية3االندلس73333نينوىأننىعبير غانم محمود286626

40إعدادية3االندلس73333نينوىأننىفائزة غانم عبد467718

1دكتوراه3الزهور73334نينوىذكرمحمد زهير سعيد422446

2ماجستير3الزهور73334نينوىذكراحمد رائد ابراهيم309090

3دبلوم عالي3الزهور73334نينوىذكرعقبة نافع يونس422424

4بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرياش رياض محمود422480

ى422437 5بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد زكي شاهير

6بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكربشار صالحالدين سليم500690

7بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعمار غازي محمد539619

8بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد رمضان حسن400778

9بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعدي سالم ابراهيم519631

ي سليمان493070
10بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد عبدالغنى

11بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرفيصل يونس شهاب540338

12بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعمار يونس اسماعيل309130

13بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي سامي سعيد519533

14بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعدي طالل عبدهللا309103

15بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرفوزي ادريس ذنون502198

16بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد رعد يحنر309073

17بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد طالل كريم400756

18بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمنيار زهير مصطفى422392

19بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرصفاءالدين احمد محمود504100

20بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرغيدان عباس سلطان519629

21بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي حيدر علي309067

22بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد عبداللطيف عبد503742

23بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمود اكرم محمود401665

24بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد محمد رفعت قاسم494520

25بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد زهير يونس422431

26بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعمر عثمان حسن422413

27بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرشعالن هشام مصطفى309119

28بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكركرم عبدالرحمن محمد547429

29بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد يوسف رضا507782

30بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي عبدالرزاق محمود309093

31بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرتيسير مجيد سعيد467790

32بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي ضياء يونس309097

33بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي باسل محمود422404

34بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرصهيب عادل جاسم519326

35بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي سالم قاسم309066

36بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد سالم اسماعيل309055

37بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكررائد ابراهيم حسن400744

38بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمازن فخرالدين اسماعيل422458

ي عبدالكريم309079
39بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرحسن عبدالغنى

ى309064 40بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرفؤاد محمدصالح امير

41بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعمر جواد عودة526095



42بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرسيف محمد محمود309127

43بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد محمود ابراهيم309099

44بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكررضاء رافع ايوب406540

45بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمهند فائز مصطفى309062

46بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد يونس قاسم519647

47بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرامجد خليل ابراهيم482422

48بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرماهر عبدالكريم قاسم504111

49بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكربشار عاصم ذنون400733

50بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرسالم عبدهللا محمد309112

51بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرشمد سالم جبوري401699

52بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد ضياء يونس519450

53بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي ابراهيم مصطفى519677

54بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد نجيب عبدهللا401602

55بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعماد محمد خلف495369

56بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي خالد عبو520410

57بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرزيد مظفر سعدهللا309057

ي عزيز309083
58بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد عبدالغنى

ى محمد519519 59بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكررائد حسير

60بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكربالل رعد يحنر400826

61دبلوم3الزهور73334نينوىذكرخلدون خليل ابراهيم504119

62دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمنقذ نجم عبدهللا519339

ى خضى401619 63دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمدطاهر حسير

64دبلوم3الزهور73334نينوىذكرجمعه محمد حامد422491

يف519559 65دبلوم3الزهور73334نينوىذكرنذير مولود شر

66دبلوم3الزهور73334نينوىذكرجاسم محمد جاسم519608

67دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد عبدالكريم احمد479512

68دبلوم3الزهور73334نينوىذكرليث قاسم يحنر309075

69دبلوم3الزهور73334نينوىذكرناظم ضياء علي309109

70دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد شكر محمود467801

71دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعالء محمد احمد309089

72دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد شكيب برهان479529

73دبلوم3الزهور73334نينوىذكرياش ميش فاضل309110

74دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعلي خليل ابراهيم504110

75دبلوم3الزهور73334نينوىذكرشامل محمدعلي اسماعيل401689

76دبلوم3الزهور73334نينوىذكرزيد عادل جاسم519591

77دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعبدهللا ابراهيم مصطفى519654

78دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمهند ابراهيم محمدسليم519672

ي خضى309111
79دبلوم3الزهور73334نينوىذكربسام عبدالغنى

يف309077 80دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد ابراهيم شر

81دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد صالح محمد422470

82دبلوم3الزهور73334نينوىذكراسيل قتيبة عبدالرزاق492115

83دبلوم3الزهور73334نينوىذكرقاسم عبدالستار يحنر504065

84دبلوم3الزهور73334نينوىذكرخالد وليد مولود519330

85دبلوم3الزهور73334نينوىذكريحنر قاسم يحنر519584

86دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعمار هيثم ادريس309081

87دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمهند سعد حمدون519501

88دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد ممتاز بشير309071

ى539320 89دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد اسماعيل حسير

90دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعثمان جواد عودة526097

91إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد رمضان محمد400816



92إعدادية3الزهور73334نينوىذكرقيس سالم قاسم495342

93إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدهللا محمود ابراهيم422506

يف309114 94إعدادية3الزهور73334نينوىذكرطالب جاسم شر

95إعدادية3الزهور73334نينوىذكروليد عبدالخالق عبدالرزاق519480

96إعدادية3الزهور73334نينوىذكرزياد منعم جرجيس554789

97إعدادية3الزهور73334نينوىذكروسام غانم محمد309116

98إعدادية3الزهور73334نينوىذكرنشوان مؤيد جارو482424

1ماجستير3الزهور73334نينوىذكرمحمود شاكر محمود492356

2ماجستير3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن عبدالسالم داود308952

3ماجستير3الزهور73334نينوىذكرسيف حكمت عبدالرزاق400971

4ماجستير3الزهور73334نينوىذكراسعد ابراهيم مصطفى400552

5ماجستير3الزهور73334نينوىذكراحمد فاضل حمدون308931

6دبلوم عالي3الزهور73334نينوىذكراسامة محمدنجم محمديونس519467

7بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد مفيد حميد504168

8بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي سعد عايد549195

9بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد سعد اسماعيل500799

ى وعدهللا شيت519266 10بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرحسير

11بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعبدهللا محمد حسن494574

12بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعزيز محمد حمادي308993

13بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمهند رائد ابراهيم422384

14بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرفهد نايف سعدون502049

15بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمهند ناض محمد494580

16بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرزياد طارق يونس309060

17بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرحمزة خالد فهىمي308995

18بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرسيف محمود ايوب423178

19بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرصالح مزاحم عبود519269

20بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد ممتاز احمد482473

21بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد شاكر محمود492359

22بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد اكرم محمود309087

23بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد ابراهيم مصطفى519192

24بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمروان صبحي عزيز482485

ي قاسم519231
25بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرياش عبدالغنى

26بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكررضوان عبدالكريم ابراهيم400909

27بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرطه فارس طه519245

28بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراسامة خالد فهىمي519257

29بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكريوسف شامل هاشم308954

30بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد عامر غائب309003

31بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكروليد خالد يحنر309037

32بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكريحنر عبدالكريم حازم482514

33بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرزكريا خليل ابراهيم400920

34بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمود سعدون طحلو308974

35بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمنور فارس طه309029

36بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكررامي بشار محمد308985

37بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرفارس صالح خلف309070

38بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرامجد اياد عبدالرزاق309013

39بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرحسان محمد قاسم482483

40بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمؤمن محسن سعدون479436

ى جاسم401529 41بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمود ياسير

42بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرصفوان عبدالخالق اسماعيل309025

43بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرريان محمدسليم مصطفى400900



44بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكريوسف محمد هادي400837

ائيل سعدي538147 45بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكروليد جير

46بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرايمن محمود جاسم406484

47بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد وليد سالم500707

48بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد حمدي عمر494007

ى ميش محمود482517 49بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرحسير

ى467848 50بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد عبيد حسير

51بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن حمدي احمد482522

52بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد عبدالستار مرعي309104

53بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرياش ابراهيم محمد482475

54بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرسعد ربيع فتحي519207

55بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي سعدون طحلو308982

56بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعمر جمال عبد400989

57بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعالء حسام الدين محي الدين479456

58بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد غانم محمد308984

59بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد اكرم الزم538384

60بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد خلف رمضان519184

61بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد هداف احمد423293

62بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد رمضان احمد498691

63بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرخالد عسكر خليل401230

64بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكررضوان محمدسليم مصطفى400865

65بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد وليد حازم401067

66بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد اياد طه400564

67بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد مصطفى احمد406494

68بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد ابراهيم محمدعلي400715

69بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي عدنان مصطفى400577

70بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرسامر فخرالدين اسماعيل309121

71بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد سعد سالم549176

72بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعبدالحكيم اياد يونس537011

73بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكربالل وليد محمدقاسم482488

74بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا308912

75بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن دوريد سالم309065

76بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعلي رائد ابراهيم309043

77بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن عبدالسالم يعقوب308972

78بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن محمد حسن494555

79بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد عبدالسالم ذنون308962

80بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراحمد صالح علي494545

81بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمعن جمال شاكر482510

ى مصطفى401393 82بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكراسامة محمدامير

ى عامر عبدهللا519497 83بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمعي 

84بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمهند نايف سعدون540336

85بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكررضوان عامر عبدهللا401093

86بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرابراهيم منهل بدر309045

87بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرعمر غانم محمد309001

88بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكريوسف محمد عمر519367

89بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرحذيفة اياد غانم309000

90بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرامجد محمود علي309022

ى519474 ى طه ياسير 91بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرياسير

92بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرمحمد فخرالدين اسماعيل309026

93بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرايمن محمد سلطان308925



94دبلوم3الزهور73334نينوىذكراحمد سعد ابراهيم309041

95دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمصطفى لؤي محمود406547

96دبلوم3الزهور73334نينوىذكربدرالدين محمود قاسم309010

97دبلوم3الزهور73334نينوىذكراحمد زهير حميد309086

98دبلوم3الزهور73334نينوىذكرريان عبدالرحمن محمد422318

99دبلوم3الزهور73334نينوىذكرسعد محمد حامد482502

100دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد سالم يحنر503769

101دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد يونس محمود549179

102دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعلي محمود ابراهيم309046

103دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعمر عادل غانم504174

104دبلوم3الزهور73334نينوىذكرحازم عبدهللا صالح525739

105دبلوم3الزهور73334نينوىذكرقيس رائد ابراهيم400635

ى نايف309056 106دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعالء حسير

107دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمصطفى فائز احمد308979

ف وليد مولود308915 108دبلوم3الزهور73334نينوىذكراشر

109دبلوم3الزهور73334نينوىذكرغيث رشيد محمود309012

110دبلوم3الزهور73334نينوىذكرفارس محمد عادل309134

111دبلوم3الزهور73334نينوىذكرسعد صهيب عزالدين401348

112دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعلي معن علي401716

113دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعبدالقادر عبدالخالق محمد308975

ى401341 114دبلوم3الزهور73334نينوىذكرهوكر اكرم محمدامير

115دبلوم3الزهور73334نينوىذكرخالد وليد حازم401040

116دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعلي عناد جبوري493122

117دبلوم3الزهور73334نينوىذكرحامد عبدالستار احمد422328

118دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد جمال غانم308997

119دبلوم3الزهور73334نينوىذكراحمد سعد اسماعيل520421

120دبلوم3الزهور73334نينوىذكريونس عناد جبوري482512

121دبلوم3الزهور73334نينوىذكركرم ليث سالم549184

122دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعبدهللا محمد ابراهيم308994

123دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعمر هيثم حازم519250

124دبلوم3الزهور73334نينوىذكرامجد نجيب عبدهللا400296

125دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمروان عبدالخالق اسماعيل501201

ي309096
126دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمصطفى فارس عبدالغنى

127دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن بسام حميد400948

128دبلوم3الزهور73334نينوىذكربالل بشار عبدالحق520415

129دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعلي رضا احمد423060

130دبلوم3الزهور73334نينوىذكرحسام محمد جاسم519235

131دبلوم3الزهور73334نينوىذكركرم لؤي محمود406543

ي519301
132دبلوم3الزهور73334نينوىذكراحمد صدام عبدالغنى

133دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد محسن سامي467832

134دبلوم3الزهور73334نينوىذكراحمد عبداالله محمدعلي482497

135دبلوم3الزهور73334نينوىذكرحذيفة محمود جاسم406482

136دبلوم3الزهور73334نينوىذكرغيث محمد زهير400318

137دبلوم3الزهور73334نينوىذكرايمن عبدالسالم هاشم309126

138دبلوم3الزهور73334نينوىذكرقضي جودت محمد500622

139دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمصطفى عامر عبدهللا401176

140دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمروان نزار ابراهيم400936

141دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمهند صهيب عزالدين309149

142دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد رضا احمد423046

143دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعبدالعزيز محمد عمر519351



ى406514 ى محمود حسير 144دبلوم3الزهور73334نينوىذكرحسير

145دبلوم3الزهور73334نينوىذكراحمد عبدالسالم ذنون400848

146دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمؤمن جاسم محمد406577

147دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد سالم هاشم531303

148دبلوم3الزهور73334نينوىذكراثير محمود علي309023

149دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمحمد رفعت محمد309124

150دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمصطفى سعدالدين احمد482480

151دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعلي لقمان حازم308986

ي309033
152دبلوم3الزهور73334نينوىذكرعمر احمد عبدالغنى

153إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد محمد خليل406508

154إعدادية3الزهور73334نينوىذكرايمن احمد اسماعيل493978

155إعدادية3الزهور73334نينوىذكريوسف علي احمد308945

156إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد جمال عبدالجبار308927

157إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد عبدالسالم جاسم309030

158إعدادية3الزهور73334نينوىذكرحيدر ابراهيم عبدهللا309053

159إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد سالم احمد309129

ف نذير401272 160إعدادية3الزهور73334نينوىذكروائل اشر

161إعدادية3الزهور73334نينوىذكرشعيب راكان مصطفى422364

162إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد رعد غانم540836

163إعدادية3الزهور73334نينوىذكرصفا محمد نذير504169

164إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد عبدالستار محمود538407

165إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد فارس طه423157

166إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد عبدالرحمن سلطان308971

167إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدهللا فائز يونس406911

168إعدادية3الزهور73334نينوىذكرطه بشير مولود482505

169إعدادية3الزهور73334نينوىذكرشجاع عدي صالح الدين551832

170إعدادية3الزهور73334نينوىذكرليث مهدي صالح482523

171إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد هشام سليمان467805

172إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي قيس عبدالنافع309050

173إعدادية3الزهور73334نينوىذكرايهاب صالح علي540150

174إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد جاسم محمد520417

175إعدادية3الزهور73334نينوىذكرليث احمد رمضان467853

176إعدادية3الزهور73334نينوىذكراسعد شكر محمود309036

177إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمؤمن صهيب حازم538374

178إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي جاسم محمد406568

179إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعمر خالد يحنر401254

180إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد عبداالله عداي504112

181إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد مهند سالم540881

182إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمؤمن عبدالستار طه309047

183إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد نواف غانم309034

184إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمود قاسم يحنر554790

185إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد عبدالرحيم محمد467822

186إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعمر ناهل بدر401284

187إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعمر نبيل محمد531304

188إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي باسم محمد467850

189إعدادية3الزهور73334نينوىذكرطه عدنان محمدعلي308983

190إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعمر امجد احسان538392

191إعدادية3الزهور73334نينوىذكرسيف ليث ناظر309040

192إعدادية3الزهور73334نينوىذكررائد فارس سالم467842

193إعدادية3الزهور73334نينوىذكرنورالدين رياض محمود309007



194إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد عبدالقادر صالح504156

ى308941 195إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدهللا علي حسير

196إعدادية3الزهور73334نينوىذكرفنار محمد زهير540550

197إعدادية3الزهور73334نينوىذكررضوان عالء يونس538141

198إعدادية3الزهور73334نينوىذكررامي امهيدي صالح538144

ي493533
199إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعثمان محمد عبدالغنى

200إعدادية3الزهور73334نينوىذكرليث محمد ابراهيم308970

201إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي زهير عبدالرزاق504113

202إعدادية3الزهور73334نينوىذكرصالح اسماعيل سعدي520423

203إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد عماد سعدون538340

204إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد صباح ذنون537005

205إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد احسان ايوب538136

206إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعمر رمزي فتاح309048

207إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد اياد علي467811

ى فراس علي309015 208إعدادية3الزهور73334نينوىذكرياسير

ي494438
209إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعمر محمد عبالغنى

210إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد احمد قاسم538367

211إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن هاشم حامد549199

212إعدادية3الزهور73334نينوىذكرحسن مهند سالم541033

213إعدادية3الزهور73334نينوىذكربرزان عباس محمد422811

214إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعمار وليد حازم401055

215إعدادية3الزهور73334نينوىذكراحمد نوفل علي538137

ى عبدالمالك مزعل401585 216إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمعي 

217إعدادية3الزهور73334نينوىذكرسالم محمد سالم538503

218إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد جوهر عامر عبدهللا401132

219إعدادية3الزهور73334نينوىذكرحكم زكريا جمال309038

220إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي قتيبة عبدهللا540551

221إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد جاسم محمد520419

222إعدادية3الزهور73334نينوىذكرخليل خلدون خليل400657

223إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمصطفى محمد حامد308917

224إعدادية3الزهور73334نينوىذكرطه عبدالستار طه309049

ى308922 225إعدادية3الزهور73334نينوىذكرحارث عامر حسير

226إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد جمال محمدسالم531301

227إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعمر معن علي308920

228إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي نزار ابراهيم547433

229إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي فراس علي309017

ى531300 230إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن احمد حسير

231إعدادية3الزهور73334نينوىذكرسيف مهند فائز308977

232إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدالمؤمن رعد خلف519342

233إعدادية3الزهور73334نينوىذكرازور فارس اسماعيل519212

234إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمصطفى محمد نذير504173

235إعدادية3الزهور73334نينوىذكريوسف عناد جبوري547432

236إعدادية3الزهور73334نينوىذكراوس نزار محمد547431

237إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدهللا ابراهيم محمد482478

238إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعالء محمد ساعد423069

239إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمصطفى ماهر هاشم538483

240إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمصطفى عبدالسالم يعقوب308980

ي309035
241إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي احمد عبدالغنى

242إعدادية3الزهور73334نينوىذكربالل فائز محمدسالم467837

243إعدادية3الزهور73334نينوىذكرزيد وليد سالم538480



244إعدادية3الزهور73334نينوىذكراسالم ياش عبدالسالم549190

245إعدادية3الزهور73334نينوىذكريوسف يحنر عبدالخالق401022

ي494209
246إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعلي محمد عبدالغنى

247إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعماد حميد عزيز494224

ي عزيز308968
248إعدادية3الزهور73334نينوىذكريوسف عبدالغنى

249إعدادية3الزهور73334نينوىذكريحنر محمد هادي547430

250إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن عمار فوزي538138

251إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد عامر محمدشيت482493

252إعدادية3الزهور73334نينوىذكربدر منهل بدر309042

253إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمعد فاضل قاسم401518

254إعدادية3الزهور73334نينوىذكرشعيب ابراهيم مصطفى308924

255إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدالرحمن حسن علي467829

256إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدالحكيم لقمان جبار519456

ى308959 257إعدادية3الزهور73334نينوىذكرحمزة عامر حسير

258إعدادية3الزهور73334نينوىذكريوسف طالب جاسم482431

ى467858 259إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد اكرم محمدامير

260إعدادية3الزهور73334نينوىذكريوسف اياد عبدالرزاق308943

ي محمود482519
261بكالوريوس3الزهور73334نينوىذكرغزوان هانى

ى عبدهللا خليل309032 262دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمعي 

263دبلوم3الزهور73334نينوىذكرمجاهد رمزي ابراهيم309052

264دبلوم3الزهور73334نينوىذكرفارس محمد خضى538135

265دبلوم3الزهور73334نينوىذكرنعمان غانم علي308956

266إعدادية3الزهور73334نينوىذكرعبدالكريم علي شمالي467808

267إعدادية3الزهور73334نينوىذكربشار مظفر جاور540552

268إعدادية3الزهور73334نينوىذكرمحمد صالح سليمان519447

حليمة اكرم محمدعلي309139
1بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننى

2بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىهبة عبدالهادي عبدالقادر504176

3بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىرحاب محمد حميد406562

4بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىزينب وجدي محمد422557

5بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىرنا مزاحم عبود467792

6بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىميسون نايف شيخو479543

7بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىغادة مصطفى حامد389556

8بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىمنار فوزي ذنون406580

ى401681 9بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىغزوة محمود محمدامير

ائيل سعدي519679 10بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىشهله جير

11بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىالهام احمد محمد422578

12بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىصفاء سالم جبوري309145

13بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىمنار عبدالكريم ضياء309106

14بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىلبنى محمد زينل309141

ى الياس519676 15بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىنجاة حسير

ي عبدالعزيز401712
16دبلوم3الزهور73334نينوىأننىذكرى غنى

رنر ادريس حميد406534
17دبلوم3الزهور73334نينوىأننى

18دبلوم3الزهور73334نينوىأننىافراح طارق حمودي504117

19دبلوم3الزهور73334نينوىأننىسناء اسماعيل مالو422539

20دبلوم3الزهور73334نينوىأننىوسن منير سهيل406492

ي عبدالكريم504160
21دبلوم3الزهور73334نينوىأننىناديه عبدالغنى

22دبلوم3الزهور73334نينوىأننىنجالء خليل اسماعيل479595

23دبلوم3الزهور73334نينوىأننىاسماء احمد اسماعيل504162

24دبلوم3الزهور73334نينوىأننىابتهال ابراهيم طه479602

25دبلوم3الزهور73334نينوىأننىالهام عباس الياس519668



26دبلوم3الزهور73334نينوىأننىاسيل حازم احمد479614

27دبلوم3الزهور73334نينوىأننىهدى محمود نايف504114

28دبلوم3الزهور73334نينوىأننىزينة عبدهللا ابراهيم504175

29دبلوم3الزهور73334نينوىأننىشيماء احمد اسماعيل504105

30دبلوم3الزهور73334نينوىأننىرؤى عادل غانم541336

31دبلوم3الزهور73334نينوىأننىاالء احمد فاضل504148

32دبلوم3الزهور73334نينوىأننىعابدة فتحي عبو479609

33دبلوم3الزهور73334نينوىأننىمها ظبيان عبدالمجيد504149

34دبلوم3الزهور73334نينوىأننىنشين حكمت عزيز504115

35دبلوم3الزهور73334نينوىأننىهند ذنون يونس504161

36دبلوم3الزهور73334نينوىأننىرحمة صالح سليمان479551

زهرة علي خلف482479
37دبلوم3الزهور73334نينوىأننى

38دبلوم3الزهور73334نينوىأننىغزوان سعد قاسم309148

39إعدادية3الزهور73334نينوىأننىعلياء عبدهللا فرحان406475

40إعدادية3الزهور73334نينوىأننىلمياء وعدهللا عزيز549174

41إعدادية3الزهور73334نينوىأننىمنار الزم احمد482469

مناهل زهير محمدعلي422513
42إعدادية3الزهور73334نينوىأننى

43إعدادية3الزهور73334نينوىأننىلقاء محمدصالح عبدالقادر482472

1دبلوم عالي3الزهور73334نينوىأننىرنا ماهر سعيد309132

2بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىشهد عالء يحنر422601

3بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىاشاء صالح سليمان479565

ناريمان نوفل علي519296
4بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننى

5بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىتمارة عبدالحميد عبدالمنان519218

6بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىاالء سعدي مهدي309166

7بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىرغد جمال عبدالجبار309167

8بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىهديل هذبان جاسم539282

ى خالد سليمان541074 9بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىحنير

اس محمد توفيق401148 10بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىنير

11بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىدالل جواد عودة525535

12بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىاسماء حازم عزيز422585

13بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىانفال نجم عبدهللا519304

صفا باسل علي309138
14بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننى

15بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىسلوى غزال خلف519272

16بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىرحمة بشير مولود482423

17بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىفرح سعد رشيد554326

18بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىرضاب رحيق طه422591

19بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىانفال صالح سليمان504120

20بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىزهراء سعد محمد309146

مريم عبداالله محمدعلي309180
21دبلوم3الزهور73334نينوىأننى

22دبلوم3الزهور73334نينوىأننىاسماء وليد احمد500609

23دبلوم3الزهور73334نينوىأننىنور شامل هاشم309068

24دبلوم3الزهور73334نينوىأننىرغد قيس عبدالنافع309143

25دبلوم3الزهور73334نينوىأننىرؤى عبدالحكيم شاكر401196

26دبلوم3الزهور73334نينوىأننىرواء غانم سليمان401372

27دبلوم3الزهور73334نينوىأننىنماء عبدالسالم يعقوب309156

28دبلوم3الزهور73334نينوىأننىنغم بشير مولود495271

29دبلوم3الزهور73334نينوىأننىزهراء طالل محمد308948

30دبلوم3الزهور73334نينوىأننىزينة شامل هاشم309152

31دبلوم3الزهور73334نينوىأننىرشا رياض ذنون504116

32دبلوم3الزهور73334نينوىأننىعذراء بهاءالدين عبدالحميد401570



33دبلوم3الزهور73334نينوىأننىرفل عاصم ذنون401405

 علي309159
ى 34إعدادية3الزهور73334نينوىأننىاية ياسير

35إعدادية3الزهور73334نينوىأننىزينب منيب خليل547428

36إعدادية3الزهور73334نينوىأننىريم عبدالعزيز محسن422615

37إعدادية3الزهور73334نينوىأننىمروة ابراهيم محمد سليم482419

38إعدادية3الزهور73334نينوىأننىطيبة عادل غانم504121

39إعدادية3الزهور73334نينوىأننىتمارا محمد نذير504118

40إعدادية3الزهور73334نينوىأننىاشاء عمار طالل309162

41إعدادية3الزهور73334نينوىأننىغفران وليد مولود309172

ي ناهض حازم479462
42إعدادية3الزهور73334نينوىأننىامانى

ي538139
43إعدادية3الزهور73334نينوىأننىنور ممتاز لطفى

44إعدادية3الزهور73334نينوىأننىضحه عبدالقادر عبدهللا538148

45إعدادية3الزهور73334نينوىأننىنشوة عدي ثامر467785

46إعدادية3الزهور73334نينوىأننىاية عبدالهادي عبدالقادر538370

47إعدادية3الزهور73334نينوىأننىكوثر وليد مولود309177

48إعدادية3الزهور73334نينوىأننىاية عمار صالح504122

49إعدادية3الزهور73334نينوىأننىهيفاء محمد توفيق540558

50إعدادية3الزهور73334نينوىأننىرندا رعد عبدالواحد520428

51إعدادية3الزهور73334نينوىأننىزينب محمد عبدهللا482427

52إعدادية3الزهور73334نينوىأننىرانيا رعد عبدالواحد520425

53إعدادية3الزهور73334نينوىأننىرحمة نبيل خليل406552

54إعدادية3الزهور73334نينوىأننىايه صباح احمد308989

55إعدادية3الزهور73334نينوىأننىحنان جمال عبدالجبار308947

56إعدادية3الزهور73334نينوىأننىسما عمار محمد481557

57إعدادية3الزهور73334نينوىأننىفرح رافع ادريس540380

58إعدادية3الزهور73334نينوىأننىنور رعد خلف520411

59إعدادية3الزهور73334نينوىأننىايناس عبدالحكيم ادريس519305

60ماجستير3الزهور73334نينوىأننىلمياء احمد اسماعيل401217

61بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىرنا خالد موس309020

62بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىمنى مجيد محمود467788

63بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىسحر ذنون داود481569

64بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىبان غانم سليمان519316

يف309161 65بكالوريوس3الزهور73334نينوىأننىرغداء ابراهيم شر

زينا طارق علي309136
66دبلوم3الزهور73334نينوىأننى

67دبلوم3الزهور73334نينوىأننىميسون قادر داود401010

68إعدادية3الزهور73334نينوىأننىنجالء ابراهيم اسماعيل504159

69إعدادية3الزهور73334نينوىأننىصباح جاسم حمودي482421

70إعدادية3الزهور73334نينوىأننىشيماء نذير احمد309171

غام بشير سلطان495466 1دكتوراه3المثنى73335نينوىذكرضى

2دكتوراه3المثنى73335نينوىذكرحمزة لؤي حمد529978

3ماجستير3المثنى73335نينوىذكرمحمود عبدالخالق يحنر400466

4ماجستير3المثنى73335نينوىذكروضاح طالل طه405020

5ماجستير3المثنى73335نينوىذكرجاسم محمد عبدالهادي401385

6ماجستير3المثنى73335نينوىذكرزيد خالد حمادي307625

7ماجستير3المثنى73335نينوىذكرحمزة محمد حامد405105

8ماجستير3المثنى73335نينوىذكررضوان عبدالجبار شهاب307708

9ماجستير3المثنى73335نينوىذكردهام عويد مطرود493331

10ماجستير3المثنى73335نينوىذكرمصطفى سالم مصطفى307842

11ماجستير3المثنى73335نينوىذكرمحمد اكرم عزيز401039

12ماجستير3المثنى73335نينوىذكراحمد نزار سعيد401007



13ماجستير3المثنى73335نينوىذكرمحمد احمد فخري401052

14ماجستير3المثنى73335نينوىذكرمحمد ثامر عبدالرزاق307989

15ماجستير3المثنى73335نينوىذكراحمد يقضان صالح540726

16ماجستير3المثنى73335نينوىذكريحنر موفق يحنر307859

17ماجستير3المثنى73335نينوىذكرزياد عالء محمود400844

18ماجستير3المثنى73335نينوىذكرالياس محمد ابراهيم307996

19ماجستير3المثنى73335نينوىذكررامي راكان عرب404840

20دبلوم عالي3المثنى73335نينوىذكرظفار قيدار قاسم307327

21دبلوم عالي3المثنى73335نينوىذكراسامة عمر محمد308002

22دبلوم عالي3المثنى73335نينوىذكرمحمد حمد محمد495436

23دبلوم عالي3المثنى73335نينوىذكراحمد فاضل خليل307639

24بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمظهر معن حمد480690

25بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسالم محمد ذنون307992

26بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرصفوان خليل حمد405294

27بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبد علي ابراهيم520698

28بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعقيل خالد محمد480766

29بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفاضل علي محمد548952

30بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمدين محمد صالح526122

31بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكررياض احمد عبد401105

32بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمهند خالد محمد480676

33بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد مهدي حسن404867

34بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراخضير صالح اخضير531437

35بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمار يوسف احمد480673

36بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكربسام احمد محمد307682

37بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفائز حازم شاكر404963

38بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمار هادي احمد480741

39بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسنان ناظم محمود401091

ى محمد520696 40بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرنوفل ياسير

41بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد عبدالهادي نورالدين557231

42بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحسن ناطق حسن400964

43بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسناد طه احمد401406

44بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسامر صبحي محمد496405

45بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعماد عبدالقادر حاجو307690

46بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعدي محمود يحنر524640

47بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرقيس فتاح حليم404850

ى404988 48بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرناطق اكرم حسير

49بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى قتيبة رضا531443

50بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر يوسف الياس308018

51بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد حسن رفيق307706

52بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر خالد رشيد405157

53بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد حسن رفيق307977

 علي يونس405313
ى 54بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحسير

55بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرقضي عبد سلطان307830

56بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعدي اكرم عبدهللا307649

57بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي هاشم ذنون531441

58بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراوس بشار حمدون400918

59بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد محسن وهب498062

60بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي نبيل نوري307994

61بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرصفوان محمد طاهر احمد480744

62بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحسام محمود ايوب429892



63بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد محمود فتحي400257

64بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكروميض رعد احمد389597

65بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرابراهيم حميد ابراهيم404878

66بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرنذير بشير يحنر307621

67بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد ثابت ابراهيم307698

68بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي محمود اسماعيل405344

69بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي محمود علي400935

70بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزكريا محمود شكر520695

71بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسيف  الدين زهير خطاب529966

72بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد308032

ى حمد308028 73بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد حسير

74بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمجدي ابراهيم جنداري520691

75بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمار عبدالقادر خليل405246

76بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدالملك محمدنوري عبدالقادر307641

77بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرنادر زكي عبدالجبار307600

78بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرصبحي حميد احمد405123

79بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرايمن محمد عبدهللا405230

80بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرطالل حسن رفيق520694

81بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد ناثر عزالدين549213

82بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد جرجيس رشيد405131

83بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفرحان ثامر فتحي405244

ف اسماعيل شبيب307839 84بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراشر

85بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر جاسم محمد405188

86بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسيف عبدالرحيم جاسم401020

87بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراياد صالح محمود401212

88بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكربسام احمد عبد307651

89بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد محمود يونس549175

90بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمود رياض طه401263

91بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرايمن سعد مجيد308011

92بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا سعد عبدالغفور307826

93بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد طارق فتحي307670

94بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكريمان مؤيد عبدهللا308010

ر مازن محمد541064 ى 95بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمير

96بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد عماد حمدي520692

97بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزكريا حمدون يحنر400852

98بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرريان اكرم حمدي494583

99بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحسن محمود غراب405337

100بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد بشير محمدصالح557177

101بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا بسام عبد520693

102بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسالم محمود احمد307602

ي401441
ي عونى

ي عبدالغنى
103بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعونى

104بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفراس سعد موس307660

105بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحسام مزاحم سالم307643

106بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراوس نبيل عزيز557216

107بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزيد خالد علي401457

108بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرساهر مال هللا محمدعلي400870

109بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمهند سبهان خالد308024

110بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرلؤي عبد سلطان307855

111بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزيد اياد طه520690

112بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد احمد مديد504106



113بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد ماهر محمد401425

ى405318 114بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفراس مهند حسير

115بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر زهير احمد307848

116بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزيد فارس اسماعيل404953

117بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد مظفر محمد405351

118بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا طالل عبدهللا308005

119بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمهند سطام هلوش531442

120بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرصميم موفق اسماعيل389606

121دبلوم3المثنى73335نينوىذكرصباح خليل حمد529990

122دبلوم3المثنى73335نينوىذكردحام زامل مزعل405092

ى307981  حسير
123دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعبدالواحد مصطفى

124دبلوم3المثنى73335نينوىذكرنشوان ادريس ابراهيم404973

125دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن محمد محمدنجيب464763

126دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد عبد سلطان307851

127دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحسان احمد حسن405326

128دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد خطاب عمر307844

129دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمروان سالم يحنر480701

130دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعادل جرجيس رشيد405215

131دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد محمود سليمان405394

132دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد قتيبة رضا400720

133دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعزام طالل سعدون307596

134دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمر محمود رمضان400487

هللا محمد404929 135دبلوم3المثنى73335نينوىذكروسام خير

136دبلوم3المثنى73335نينوىذكرفراس حازم يونس307850

137دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعباس شعيب سعيد529959

138دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمزهر فاضل عبدالقادر307835

139دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد سمير رمضان502601

140دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد عباس سليمان529943

ى طه400949 141دبلوم3المثنى73335نينوىذكررائد ياسير

142دبلوم3المثنى73335نينوىذكرشعيب محمدتوفيق مجيد549187

143دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمر محمود طه400908

144دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعلي فارس حامد531440

145دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحسن عمار محمد531439

146دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد عبد ساطان307828

147دبلوم3المثنى73335نينوىذكرثائر احمد شعبان401449

148دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمر نزار عزيز405291

149دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحمزة محمود احمد307613

150دبلوم3المثنى73335نينوىذكرفتحي هاشم محمود405039

151دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمر عبد سلطان307858

هللا طه498067 152دبلوم3المثنى73335نينوىذكرليث خير

153دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمار وليد ابراهيم520605

154دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد سامي عبدالقوي405049

155دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد سلطان محمد308021

ي480695
156دبلوم3المثنى73335نينوىذكرسعد مسعود هانى

ي حامد405112
157دبلوم3المثنى73335نينوىذكربسام عبدالغنى

158دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمود وعد خليل400978

159إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمار سعدالدين ماجد467831

160إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحيم طه جاسم307631

161إعدادية3المثنى73335نينوىذكرسليم فاضل داود467835

162إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمر عبدالخالق يحنر307998



163إعدادية3المثنى73335نينوىذكرسهيل ابراهيم حسن462011

164إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمود احمد صطام308016

165إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمود خضى احمد404855

166إعدادية3المثنى73335نينوىذكريحنر محمود علي548929

167إعدادية3المثنى73335نينوىذكرزيد طارق هادي546730

هللا طه540669 168إعدادية3المثنى73335نينوىذكراسماعيل خير

1ماجستير3المثنى73335نينوىذكرهشام موفق باهر404484

2ماجستير3المثنى73335نينوىذكرقضي لؤي دوري401557

3ماجستير3المثنى73335نينوىذكرمحمد يونس علي403629

4ماجستير3المثنى73335نينوىذكرعمر مزاحم مال هللا401566

5ماجستير3المثنى73335نينوىذكرعمر بديع علي529808

6ماجستير3المثنى73335نينوىذكرابراهيم يوسف ابراهيم498284

7بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرهشام سعد سعيد307647

8بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسفيان معد عبدالقادر520613

9بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى اياد يونس308158

10بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى منار فوزي403545

 مؤيد علي404504
11بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى

12بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكررغيد اكرم يونس307300

13بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرذنون سمير ذنون401647

14بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمياد مولود سعيد480736

15بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد عماد يوسف464728

16بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد فاضل يونس308133

17بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد فارس احمد529313

18بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد عبدهللا عزالدين307778

ى404516 19بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد انس حسير

20بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمازن وسام محمود403644

21بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعادل خالد رشيد464750

22بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد هيثم عدنان529342

23بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا احمد فخري520610

ى عبدهللا403481 24بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزيد تحسير

25بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرنوار محمد ادريس307754

26بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحارث وائل حازم308079

27بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد فاضل يونس308136

28بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراسماعيل ذنون اسماعيل401579

29بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرابراهيم سعد عبدالغفور404553

30بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى نوفل عبدهللا557413

31بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكركرم وليد خليل403734

32بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد ايوب مقداد467807

33بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر محمود جياد404529

34بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدالمجيد خالد رشيد546728

35بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرنورالدين علي فاضل540654

36بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكروسام نايف حسن520587

37بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكررغيد فواز سالم403694

38بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد محفوظ يحنر307696

39بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعالء محمد ادريس308160

40بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراياد محمدرشيد حميد308173

41بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي خليل ابراهيم480728

42بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمنهل نوفل قاسم520622

43بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسيف وعد مال هللا307970

ف سالم محمد480703 44بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراشر



45بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعثمان علي عثمان529787

 سمير رمضان525677
46بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى

ى احمد خلف520611 47بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرامير

48بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي ابراهيم مجيد520608

49بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد سالم محمد480699

50بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعيبدة مروان عادل307864

51بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد مازن عبدالخالق307686

52بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسيف سليم محمد نجيب404431

53بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزيد ليث غانم464707

54بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحسام صباح احمد401611

ف عبدالكريم عبدالوهاب403704 55بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراشر

56بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن ثابت ابراهيم307962

57بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمهند صالحالدين عبدهللا307739

58بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي عبدالمجيد عبدالحميد307728

59بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر ظاهر جميل404643

60بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسالم غازي قاسم307742

61بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعالء عامر صالح520589

62بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد ازهر محمد شيت403777

ى520603 63بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي عبدالعزيز ياسير

ي403516
ى
64بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعادل فالح صاق

65بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي احمد فخري520609

66بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرذنون خالد ذنون520615

67بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرصالح الدين حسن رفيق307623

68بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكريوسف ماهر محمد صالح531423

69بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكريونس سبهان يونس403721

ى اسماعيل520602 70بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرصفوت حسير

71بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد رائد يحنر554776

ف زكي خليل405412
72بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراشر

73بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي ابراهيم شهاب401592

74بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدالقهار عبدالجبار مجيد403894

75بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكركرم ضياء نجم389657

76بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد ناض محمد403654

77بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمهند فائز عبدالشهيد520588

78بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي جاسم محمد520632

79بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفراس محمد عبد464768

80بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد موفق باهر307749

81بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحسام موفق باهر404377

82بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى صبحي توفيق401887

83بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا هاتف فاضل480768

84بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد ممتاز احمد480684

85بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرشهاب احمد علي549043

86بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد مؤيد محمود307738

87بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحذيفة فارس غانم520594

يف480712 88بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكريوسف ليث شر

89بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا غالب صبار308162

90بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكريونس صبحي توفيق403179

91بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد وسام احمد307718

92بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا ماهر حامد307634

ى308122 93بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسلوان طه ياسير

94بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرخضى طارق فتحي307965



95بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد ربيع اسماعيل504125

ي مرعي404788
96بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد عونى

97بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعدنان صالح محمود404767

98بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرقيض حازم محمد307771

99بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر احمد دحام494587

100بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر صالح علي308163

101بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر مزاحم سالم546696

102بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد محمد شفيق464734

 محمدعلي520585
ى  حسير

103بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى

104بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسنان ضياء الدين عبد الكريم403675

105بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكروسام سعد احمد557352

ي شيت404583
106بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرامير عبدالغنى

107بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزكريا خالد زكي464675

 علي520601
ى 108بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي حسير

109بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرليث احمد نجم404662

110بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعلي ادريس محمد308075

111بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر مؤيد محمود307736

112بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرابراهيم ناظم يحنر307944

113بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر نبيل قاسم480710

ى404599 114بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمرثد راجح محمدامير

115بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكركرم محمود جياد529170

116بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكروسيم محمد توفيق464723

117بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرهشام عبدالوهاب محمد307765

118بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرصالح سالم مصطفى307939

119بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد غسان غازي404576

120بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم520607

121بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعباس حازم محمد308150

122بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفهد سامر صبحي404297

يف307713 123بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرلقمان عبدالحكيم محمدشر

124بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصطفى اوس عبدالوهاب401516

125بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرهشام وعد عمر307973

126بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد ماهر محمدصالح531421

127بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدالخالق يعرب عبدالخالق464690

128بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمصعب راكان عرب403502

129بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد سبهان عبدالرزاق389580

ى307762 130بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعمر صالح الدين حسير

131بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد بديع علي480729

132بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرسيف محمود يونس307665

133بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحسام مجيد الياس307285

ى احمد ابراهيم307677 134بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرحسير

135بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد بشار حازم467794

136بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمهند موفق محمد308166

137بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد راغب محمد520591

138بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفراس خالد حامد403828

139بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا حسن محمد286182

140بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرفتحي محمد سالم403936

141بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمحمد عبدالحليم ابراهيم307699

142بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرزيد معن حكمت404827

143بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرطيف عبدالواحد مصطفى308115

ف عامر محمود546726 144دبلوم3المثنى73335نينوىذكراشر



145دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن خضى احمد404814

146دبلوم3المثنى73335نينوىذكرريان رياض محمد546647

147دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحذيفة نوفل قاسم520625

148دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد توفيق محمد307628

149دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمهند هيثم عدنان520620

150دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمصطفى جمال فالح504107

ى308098 151دبلوم3المثنى73335نينوىذكريوسف ابراهيم حسير

152دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد مازن نجيب540157

153دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمر ليث محمد500733

154دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعبدالقادر معد عبدالقادر520641

ي480685
155دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد مسعود هانى

156دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمصطفى فوزي ذنون480708

157دبلوم3المثنى73335نينوىذكرانس مازن نجيب540158

158دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمصطفى محمد حسن404473

ي404681
ي عونى

159دبلوم3المثنى73335نينوىذكراسعد عبدالغنى

ى عبد551881 160دبلوم3المثنى73335نينوىذكريوسف ياسير

ي493475
161دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحمزة سلمان عونى

162دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمر ميش قاسم403532

ى308100 ى ابراهيم حسير 163دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحسير

164دبلوم3المثنى73335نينوىذكريحنر خالد زكي308152

165دبلوم3المثنى73335نينوىذكرليث بشير ذنون467800

166دبلوم3المثنى73335نينوىذكركرم بشار صديق549051

167دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد زهير حميد520586

168دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمصطفى طالل حميد467828

169دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحسام دحام شكر404778

170دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعبدالقادر حامد عبدالقادر404564

171دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمصطفى احمد عبد404616

172دبلوم3المثنى73335نينوىذكركرم جمال عبدالكريم307781

173دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحذيفة ارادة محفوظ546660

174دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد خالد عبد308146

175دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعلي عبدالعزيز احمد492365

176دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد احمد يحنر520597

177دبلوم3المثنى73335نينوىذكراركان محمود الياس520596

178دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد باسم ذنون307756

179دبلوم3المثنى73335نينوىذكرغزوان مروان اديب307865

180دبلوم3المثنى73335نينوىذكرشاب طاهر محمود467824

181دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد زياد سالم403864

182دبلوم3المثنى73335نينوىذكرشدار وعدهللا عبداللطيف529330

183دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحذيفة احمد محمود401542

184دبلوم3المثنى73335نينوىذكرايمن وعدهللا احمد403953

185دبلوم3المثنى73335نينوىذكرربيع فواز سالم307862

186دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحذيفة ماهر حامد546734

187دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمر محمود عبدهللا520671

188دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمؤمن بسام حازم548913

189دبلوم3المثنى73335نينوىذكروليد محمود فتحي531420

190دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعالء عمر حمدون307715

191دبلوم3المثنى73335نينوىذكرخالد فائز حازم520636

192دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد طاهر محمود403193

193دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعلي مثنى عبدالسالم403812

ى546724 194دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعمر خزعل ياسير



195دبلوم3المثنى73335نينوىذكرخلدون اكرم يونس308153

196دبلوم3المثنى73335نينوىذكرصهيب خالد شيت401774

197دبلوم3المثنى73335نينوىذكرتف  قاسم خليل467820

198دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعلي معن علي520598

199دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمبشر قتيبة رضا520627

200دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد محمود محمد307959

201دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمحمد سمير احمد404609

202دبلوم3المثنى73335نينوىذكرسهام طاهر محمود467818

203دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد ابراهيم خليل307967

204دبلوم3المثنى73335نينوىذكرنذير نزار نذير520599

205دبلوم3المثنى73335نينوىذكرغيث مازن عبدالخالق529183

206دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمرام ازهر احمد405262

207دبلوم3المثنى73335نينوىذكرحسن ايوب مقداد467797

208دبلوم3المثنى73335نينوىذكركرم صال ح الدين احمد529205

209دبلوم3المثنى73335نينوىذكرقضي صالح محمود520617

210دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد نعمة احمد308113

211دبلوم3المثنى73335نينوىذكرمروان سعدون طه403753

212إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد محفوظ شكر223116

213إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد قادر عمر548994

214إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا ايهم منيب402134

215إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد نزار محمود531431

216إعدادية3المثنى73335نينوىذكرفيض عبدالواحد مصطفى308125

217إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعلي احمد رجب529534

218إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمدوجيه عمر عبدالخالق464698

219إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى ثائر احمد531428

220إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمار عمر حمدون464770

221إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد فخرالدين فاضل529596

222إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالناض عبدالرحمن محمدنوري549227

223إعدادية3المثنى73335نينوىذكرنهاد نافع طه401487

224إعدادية3المثنى73335نينوىذكرصالح موفق صالح541035

هللا طه546725 225إعدادية3المثنى73335نينوىذكرخليل خير

226إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا مظفر ذنون403439

ى557308  احمد ياسير
227إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى

228إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالمالك خالد نعمة هللا520580

229إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا احمد عبد404796

230إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد فوزي ججاوي520665

231إعدادية3المثنى73335نينوىذكرفهد فارس محمد529465

232إعدادية3المثنى73335نينوىذكرسيف وضاح طالل546729

233إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن فائز عبدهللا308128

234إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا مصعب هالل529497

235إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد وليد احمد531429

236إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى نبيل غانم546650

237إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالملك عبدالكريم عبدالوهاب529394

238إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد قاسم مصطفى546641

239إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا قيس كنعان531422

يف402051 240إعدادية3المثنى73335نينوىذكرابراهيم محمدعلي شر

ى464740 241إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا علي حسير

242إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن مهند قاسم520577

243إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد محمد طاهر531426

244إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا ليث طالل529439



245إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد احمد محمد464731

246إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى عبدالرحيم طه546710

247إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد رياض احمد308083

248إعدادية3المثنى73335نينوىذكرخليل ثامر خليل403429

249إعدادية3المثنى73335نينوىذكرباهر موفق باهر401690

250إعدادية3المثنى73335نينوىذكرابراهيم قاسم مصطفى404626

251إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد قاسم خلف308118

252إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى واثق ايوب531430

253إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعلي هاشم حميد529262

ي سلمان464674
254إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن راضى

ى صالح محمود464729 255إعدادية3المثنى73335نينوىذكرالحسير

256إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد نشوان غائب546715

257إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعدي سامي سعدهللا404593

258إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد عالء عبدالقادر529889

259إعدادية3المثنى73335نينوىذكرياش عمار سالم546653

260إعدادية3المثنى73335نينوىذكروسام ابراهيم محمدصالح464741

261إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمود صهيب عارف389674

262إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد ابراهيم محمدصالح464743

263إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالحميد عدنان احمد546712

ي ارادة محفوظ403423 264إعدادية3المثنى73335نينوىذكرانر

265إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحكم مروان عبدالوهاب464755

266إعدادية3المثنى73335نينوىذكرسيف فراس فوزي464681

267إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعباس ميش محمد546718

268إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحسام ظافر صابر529346

يف401499 269إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى عامر محمدشر

270إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمظفر محمد مظفر402164

271إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد فارس احمد546656

272إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد ايهم مال هللا529582

273إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد رعد محمد529578

274إعدادية3المثنى73335نينوىذكرايمن وجيه عبد464766

275إعدادية3المثنى73335نينوىذكرنواف نوفل خليل520666

ى520581 276إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحكم خليل حسير

277إعدادية3المثنى73335نينوىذكرزكي هيثم زكي520670

278إعدادية3المثنى73335نينوىذكرشهاب احمد غانم546703

279إعدادية3المثنى73335نينوىذكربسام مجيد الياس308131

280إعدادية3المثنى73335نينوىذكريحنر محمود فتحي531425

281إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد اسماعيل شبيب307949

282إعدادية3المثنى73335نينوىذكربكر احمد محمد464732

283إعدادية3المثنى73335نينوىذكرفهد حواس عبيد546692

284إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالعزيز توفيق محمد464695

285إعدادية3المثنى73335نينوىذكريوسف هشام صبيح529453

ى جرجيس رشيد529588 286إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحسير

287إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا نزار حامد467804

288إعدادية3المثنى73335نينوىذكرابراهيم نبيل عبداالمير546731

289إعدادية3المثنى73335نينوىذكريوسف شاكر محمود546683

290إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد علي عبدالحميد526277

ي داود520652
291إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد هانى

 علي467812
ى 292إعدادية3المثنى73335نينوىذكرابوبكر حسير

293إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا سعد حازم464702

294إعدادية3المثنى73335نينوىذكريوسف اكرم محمدزكي401477



295إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى احمد عبدالعزيز405275

296إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعلي سالم محمود404492

297إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد جاسم محمد520582

298إعدادية3المثنى73335نينوىذكراسماعيل هزاع اسماعيل404290

299إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد سبهان يونس403469

300إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد نشوان حسام464678

301إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد صالح احمد494536

302إعدادية3المثنى73335نينوىذكرابراهيم احمد صباح529166

303إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمار اسامة احمد464752

304إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد هاشم محمود402118

305إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمران طه صالح464696

306إعدادية3المثنى73335نينوىذكرناظم سليم فاضل403265

 علي529559
ى 307إعدادية3المثنى73335نينوىذكرصديق حسير

308إعدادية3المثنى73335نينوىذكراسامة حمد محمد495431

309إعدادية3المثنى73335نينوىذكراسعد عبدالعزيز علوان546709

310إعدادية3المثنى73335نينوىذكراصديد قاسم محمد308169

311إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد علي حامد480726

312إعدادية3المثنى73335نينوىذكرسعد وسام عبدهللا307769

313إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمهند شاكر محمود464679

314إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى مؤيد محمود464701

315إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا قتيبة خليل403385

316إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد صالح سالم401966

317إعدادية3المثنى73335نينوىذكربارق حمود محمد401469

318إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن عدنان فتحي403161

319إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد زياد طارق464699

320إعدادية3المثنى73335نينوىذكرالحارث جمال عبدالكريم546670

321إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن محمد ادريس546700

322إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد سعد سليم548954

323إعدادية3المثنى73335نينوىذكرابراهيم غازي عزيز464724

324إعدادية3المثنى73335نينوىذكريوسف حمد محمد540642

325إعدادية3المثنى73335نينوىذكريونس علي يونس308120

326إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد مظفر ذنون402144

327إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمر جميل علي538441

328إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد بشير ذنون402036

329إعدادية3المثنى73335نينوىذكرايمن محمدطاهر محمدعلي529897

ى546689 330إعدادية3المثنى73335نينوىذكرجعفر صالح الدين حسير

331إعدادية3المثنى73335نينوىذكريوسف احمد عبد404802

332إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا خالد نعمةهللا401902

333إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد توفيق محمد464693

334إعدادية3المثنى73335نينوىذكرسيف مهند قاسم520579

335إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد مروان عادل464736

336إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعماد عالءالدين عبدهللا546733

337إعدادية3المثنى73335نينوىذكربالل ماهر رشاد531433

338إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد رعد شاكر403845

339إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم546663

340إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى منصور خليل448512

341إعدادية3المثنى73335نينوىذكرشعالن مروان اديب308155

342إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمدصالح فائز محمدصالح307656

343إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعباس محمود احمد307748

344إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحمزة مازن عبدالخالق464733



345إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا402064

346إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد زامل مزعل401678

347إعدادية3المثنى73335نينوىذكرايهاب وعدهللا احمد546638

ى طالل ابراهيم307784 348إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحسير

349إعدادية3المثنى73335نينوىذكرسمير علي يونس405420

350إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمؤمن جمال فالح538400

351إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد عالء عبدالقادر529836

352إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمود امجد محمود531427

353إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمران رائد سعد546678

354إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد عبدالوهاب حنو307667

355إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمعاذ هاشم حميد403882

356إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبيدة ارادة محفوظ529416

357إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن مهند ادريس464738

358إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى احمد ارحيل548888

359إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمر زياد هادي540199

360إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمران علي هادي حازم302834

361إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد سعدي محمدعلي520664

362إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمود محمد خليف529473

363إعدادية3المثنى73335نينوىذكررغيد رعد عبدالرحمن464744

364إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمار حمد محمد540612

365إعدادية3المثنى73335نينوىذكرايهم شيت سعدي480692

366إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد راغب احمد531434

ى عبدالرحمن557265 367إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعلي تحسير

368إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمنذر بسام مشعان467810

369إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحسن محمد حسن538337

370إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدهللا علي يحنر494235

371إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد داود حبو557300

372إعدادية3المثنى73335نينوىذكررضوان احمد محمد307726

373إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعصام عبدالمطلب حميد546720

374إعدادية3المثنى73335نينوىذكرلؤي سامي سعدهللا403910

375إعدادية3المثنى73335نينوىذكرالياس اسماعيل الياس538462

376إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى مزاحم سالم464749

377إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد يحنر حامد464773

378إعدادية3المثنى73335نينوىذكريوسف محمود علي531432

379إعدادية3المثنى73335نينوىذكرفتحي عدنان فتحي467815

380إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد عباس رضا464683

381إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد عبدالرحيم طه464747

382إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعدنان محمد علي548827

383إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد محمود اسماعيل307787

ي داؤد403352
384إعدادية3المثنى73335نينوىذكرصقر هانى

385إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد عدنان احمد546665

386إعدادية3المثنى73335نينوىذكرانمار سمير رمضان539443

387إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالقادر رجب عبدالقادر464688

388إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمؤمن غسان غازي307702

389إعدادية3المثنى73335نينوىذكريوسف عبدالرحمن حازم464673

 محمد زهير403241
390إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى

391إعدادية3المثنى73335نينوىذكرزيدان محمد فتحي520639

392إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد مدين موفق464725

393إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد مجيد الياس307273

394إعدادية3المثنى73335نينوىذكرصائب سمير عبدالرزاق464672



395إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمهند موفق زكي546716

396إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصعب ناض محمد529627

397إعدادية3المثنى73335نينوىذكروائل عبدالرزاق علي545055

398إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد صباح محمد520643

399إعدادية3المثنى73335نينوىذكربدر محمود فتحي531424

400إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد ناطق طه404819

ي403148 401إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحمزة سعدهللا صير

402إعدادية3المثنى73335نينوىذكركرم وابل عبدالعزيز401659

403إعدادية3المثنى73335نينوىذكريونس سليمان يونس307317

404إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعبدالرزاق سعدي محمدعلي520663

405إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد علي يوسف504053

406إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمود ماهر خليل529376

407إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى محمود احمد307743

408إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعثمان محمد ادريس540486

409إعدادية3المثنى73335نينوىذكرابراهيم محمود احمد307747

410إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمصطفى محمد شفيق401915

411إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعثمان عبدالوهاب محمود538338

412إعدادية3المثنى73335نينوىذكراوس هاشم عبدالهادي553773

ى464730 413إعدادية3المثنى73335نينوىذكرحكم علي حسير

414إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعمر عبد علي520578

415إعدادية3المثنى73335نينوىذكرابوالقاسم طارق قاسم464692

ى464754 416إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمؤمن عالءالدين حسير

417إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعلي يوسف عبدهللا307730

418إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمحمد سمير فتحي403251

419بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكراحمد طالل محمد403792

420بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرمظفر ذنون يونس529338

421بكالوريوس3المثنى73335نينوىذكرعدي عبد سلطان541312

422دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعبدالرحمن حازم عبدالرحمن464686

ى فاضل داود529237 423دبلوم3المثنى73335نينوىذكرتحسير

424دبلوم3المثنى73335نينوىذكراحمد عبدالجبار مصطفى479511

425دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعدنان محمد محمد شيت520600

426دبلوم3المثنى73335نينوىذكرعلي عباس مصطفى529214

427دبلوم3المثنى73335نينوىذكررائد ابراهيم يوسف546657

428إعدادية3المثنى73335نينوىذكرعلي يونس علي546698

429إعدادية3المثنى73335نينوىذكرمروان عبدالوهاب صالح546635

430إعدادية3المثنى73335نينوىذكراحمد حامد علي546722

1بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىرواء شكري محمود520685

2بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىصبا خليل محمد402190

ى405407 3بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىصبا ايوب حسير

4بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىشيماء محمد حامد495433

5بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىلىم ضياء محمدصالح402176

6بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىمروة رمزي يونس557240

7بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىنادية محمد محمدشيت520686

8بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىضح عامر محمد طاهر480743

ايمان صالح علي549127
9بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننى

10بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىسيماء موفق داؤد307539

11بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىلينا احمد شوي    خ520688

12بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىانصاف انور احمد307791

13بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىتماضى فارس محمديونس531436

14بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىرنا سالم متعب402231



15بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىردينة معن نجم307549

ى402206 16بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىهبة صباح حسير

17بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىتمارة طالل فتاح546739

18بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىرحمة رباح جميل307803

19بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىاسماء عبدهللا يونس402541

ي520362
 
20بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىاشاء رضوان عبدالمجيد شوق

21بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىشهد عبدالناض ذنون402266

22بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىهبة محمود عبدهللا520683

23بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىزينة فخري ذنون446599

24دبلوم3المثنى73335نينوىأننىغادة جاسم محمد402555

25دبلوم3المثنى73335نينوىأننىشيماء يحنر محمد480700

26دبلوم3المثنى73335نينوىأننىسمية حكيم نايف480764

ي402631
27دبلوم3المثنى73335نينوىأننىمنى سالم حصينى

28دبلوم3المثنى73335نينوىأننىنجالء سعيد محمد526282

29دبلوم3المثنى73335نينوىأننىيمامة خليل محمد307592

30دبلوم3المثنى73335نينوىأننىافراح هالل يونس480706

31دبلوم3المثنى73335نينوىأننىايمان عبداالله عزيز480731

32دبلوم3المثنى73335نينوىأننىشى صديق عبدالكريم405217

33دبلوم3المثنى73335نينوىأننىنداء محمد كاظم520689

34دبلوم3المثنى73335نينوىأننىزينب اسعد علي480693

35دبلوم3المثنى73335نينوىأننىصبا حازم ذنون549142

ى480687 سعدية علي حسير
36دبلوم3المثنى73335نينوىأننى

37دبلوم3المثنى73335نينوىأننىبسمه لقمان نذير402686

38دبلوم3المثنى73335نينوىأننىضح فتحي زيدان531435

وق بشير سلطان464762 39دبلوم3المثنى73335نينوىأننىشر

40دبلوم3المثنى73335نينوىأننىبيداء بشير سلطان307799

ة وعدهللا يعقوب529677 41دبلوم3المثنى73335نينوىأننىامير

42إعدادية3المثنى73335نينوىأننىايمان غانم محمود529773

43إعدادية3المثنى73335نينوىأننىنعم سالم عبدالرحمن307794

44إعدادية3المثنى73335نينوىأننىخديجة محمد احمد529758

ى402598 45إعدادية3المثنى73335نينوىأننىانعام حازم حسير

46إعدادية3المثنى73335نينوىأننىعائشة عامر صالح520687

ى يونس546738 47إعدادية3المثنى73335نينوىأننىاشاء ياسير

1ماجستير3المثنى73335نينوىأننىايمان صالح حمود480688

2بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىايمان سعد احمد402910

3بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىمروة حامد صالح546740

يف307503 4بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىضح سفيان شر

ى معيوف402772 5بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىمروة حسير

6بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىمروى باسل وعدهللا403090

7بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىدينا غسان غازي308046

8بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىسهير محمدرشيد حميد307418

9بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىباسمة امير حسون464722

10بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىدنيا اسماعيل شبيب464716

11بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىمىه فوزي ذنون480675

12بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىهديل لؤي دوري403109

13بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىعبير محمدرشيد حميد307397

14بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىدعاء غانم جاسم504126

15بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىزينب مثنى رشيد402992

16بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىفرح قحطان فتحي499571

17بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىسارة صالح حمدون495140



18بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىحسناء نبيل عبداالمير307612

ى فاضل308071 19بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىالماس حسير

20بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىفاتن فائز محمدصالح402830

21بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىرفل قيس يونس546736

ي402900 22بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىزينب سعدهللا صير

23بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىدالل قحطان فتحي307529

ى402853 24بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىسدير غازي حسير

25بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىنور رافع محمد403084

26بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىنور خليل ابراهيم308040

27بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىنور غانم جاسم520676

28بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىسىه احمد دحام402888

29بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىنورا عبدالباسط هاشم520679

30بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىسارة قصيد احمد549115

31بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىداليا قتيبة سعيد520678

ميسم فاضل علي307723
32بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننى

33بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىامل عباس سليمان546741

34بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىغفران موس رمضان520575

 محمدعلي520574
ى 35بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىسارة حسير

ندى احسان علي498078
36بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننى

37بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىاحالم عبد حبيب498082

38دبلوم3المثنى73335نينوىأننىاشاء علي احمد402732

39دبلوم3المثنى73335نينوىأننىلىم مؤيد خليل402921

40دبلوم3المثنى73335نينوىأننىدينا وعد حمدون403079

41دبلوم3المثنى73335نينوىأننىمروة عامر يونس557367

42دبلوم3المثنى73335نينوىأننىرفقه هيثم حسن537980

43دبلوم3المثنى73335نينوىأننىفيان خليل مصطفى307294

44دبلوم3المثنى73335نينوىأننىرشا غانم يونس520674

45دبلوم3المثنى73335نينوىأننىرامية عباس فاضل546747

46دبلوم3المثنى73335نينوىأننىنغم مزاحم سالم546735

47دبلوم3المثنى73335نينوىأننىزهراء ليث ناطق307521

48دبلوم3المثنى73335نينوىأننىنورا باسل حازم389647

49إعدادية3المثنى73335نينوىأننىنور سبهان يونس529645

50إعدادية3المثنى73335نينوىأننىمريم عبدالرحمن اسماعيل308073

51إعدادية3المثنى73335نينوىأننىنور احمد حامد524628

52إعدادية3المثنى73335نينوىأننىهديل طارق خليل546742

53إعدادية3المثنى73335نينوىأننىدالل ثامر هاشم307477

54إعدادية3المثنى73335نينوىأننىاية مصطفى محمد464720

55إعدادية3المثنى73335نينوىأننىعال نشوان ثامر403023

56إعدادية3المثنى73335نينوىأننىرند نشوان ثامر403004

57إعدادية3المثنى73335نينوىأننىزكريا احمد عبدالعزيز405234

58إعدادية3المثنى73335نينوىأننىنور ايهم مال هللا546745

59إعدادية3المثنى73335نينوىأننىشهد هشام ذنون546750

60إعدادية3المثنى73335نينوىأننىنبا نبيل نوري546643

61إعدادية3المثنى73335نينوىأننىرحمة نزار غانم464721

62إعدادية3المثنى73335نينوىأننىاسيل عباس محمد492648

ي حازم531419
63إعدادية3المثنى73335نينوىأننىاشاء هانى

غفران علي فاضل540643
64إعدادية3المثنى73335نينوىأننى

65إعدادية3المثنى73335نينوىأننىابتسام عبداالله محمد500752

66إعدادية3المثنى73335نينوىأننىطيبة مظفر غانم520673

67إعدادية3المثنى73335نينوىأننىزينب باسل محمود546645



68إعدادية3المثنى73335نينوىأننىمنار طالب يحنر402968

69إعدادية3المثنى73335نينوىأننىزينب نشوان جرجيس403042

70إعدادية3المثنى73335نينوىأننىطيبة سمير عبدالرزاق464713

71إعدادية3المثنى73335نينوىأننىزهراء نشوان جرجيس403030

72إعدادية3المثنى73335نينوىأننىميسون عدنان احمد546743

73إعدادية3المثنى73335نينوىأننىسارة يعرب محمد464756

74إعدادية3المثنى73335نينوىأننىمينا لؤي دوري403051

ى عبدالرحمن557325 75إعدادية3المثنى73335نينوىأننىتبارك تحسير

76إعدادية3المثنى73335نينوىأننىلينا زياد سالم531418

77إعدادية3المثنى73335نينوىأننىوصال نبيل عبدالستار464760

78إعدادية3المثنى73335نينوىأننىاسماء فوزي محمد529662

79إعدادية3المثنى73335نينوىأننىاشاء علي يوسف538339

80إعدادية3المثنى73335نينوىأننىاشاء احمد حامد524619

81إعدادية3المثنى73335نينوىأننىسارة سعد احمد467827

ى رجب557410 82إعدادية3المثنى73335نينوىأننىامنة شاهير

83إعدادية3المثنى73335نينوىأننىاية عبدالرحمن اسماعيل308060

84إعدادية3المثنى73335نينوىأننىطيبة محمد سليمان492704

ي سلمان403071
85إعدادية3المثنى73335نينوىأننىعائشة راضى

86إعدادية3المثنى73335نينوىأننىعلياء موفق غازي403059

87إعدادية3المثنى73335نينوىأننىهدى عبدالكريم خضى541236

88إعدادية3المثنى73335نينوىأننىنور عبدالستار عبدالجبار520681

89إعدادية3المثنى73335نينوىأننىسارة خالد حمادي308061

90إعدادية3المثنى73335نينوىأننىايناس ذنون يونس546737

91إعدادية3المثنى73335نينوىأننىسارة اكرم مسلم307515

92ماجستير3المثنى73335نينوىأننىرنا خطاب عمر308067

93بكالوريوس3المثنى73335نينوىأننىاشاء عبدالهادي محمد464710

يف389629 94دبلوم3المثنى73335نينوىأننىايمان عبدالمجيد شر

95دبلوم3المثنى73335نينوىأننىشيماء موفق سعدون480696

96دبلوم3المثنى73335نينوىأننىمنى سمير سعيد520576

97دبلوم3المثنى73335نينوىأننىكافية محمد قادر520672

98دبلوم3المثنى73335نينوىأننىزينة احسان خليل402947

99دبلوم3المثنى73335نينوىأننىاسماء هالل يونس405435

100دبلوم3المثنى73335نينوىأننىوعدهللا محمد قاسم557385

101إعدادية3المثنى73335نينوىأننىمنى فوزي ذنون405383

102إعدادية3المثنى73335نينوىأننىفادية زهير حميد520677

1ماجستير3الزهراء83336نينوىذكرمحمد رائد محمود288125

2ماجستير3الزهراء83336نينوىذكراحمد يحنر اسماعيل491246

3ماجستير3الزهراء83336نينوىذكرعلي شامل يونس552556

4ماجستير3الزهراء83336نينوىذكرامير نظير محمد288228

5دبلوم عالي3الزهراء83336نينوىذكرسعيد عارف محمدسعيد288225

6بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكررائد يحنر محمد525506

7بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسيف احسان مصطفى481491

ى حسن محسن540519 8بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرحسير

9بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكررمضان غثوان خضير481487

10بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد عبدالرحمان يعقوب525519

11بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمنجد ناض اسماعيل462429

12بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد طارق عبد288214

13بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد نزار ذنون534578

14بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسبهان احمد فتحي461825

15بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرقيدار شكري ابراهيم288028



16بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد جاسم سليمان540514

17بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكربشار يونس نجم288242

18بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرصهيب يوسف ادريس494551

19بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعلي مشعل خليل462033

20بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرفواز محمدبشير سليم462438

21بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعادل جميل حسن536594

22بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرراكان نايف حبيب288041

23بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمود فرج احمد500461

24بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسنان عبود احمد288193

25بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد نفالن ذنون556073

26بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرغسان غانم محمود481934

27بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد ضياء احمدحمدي462048

28بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرطارق احمد عطية540520

29بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرابراهيم عبدالستار عبدالجبار526290

30بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد موفق غانم531174

31بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسعد نايف حبيب464629

32بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد غازي احمد481945

33بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد جهاد جاسم500372

34بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحسن موفق محسن288261

35بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرغسان يونس محمود462482

36بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرواثق محمود احمد288036

37بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمار فيصل محمود462464

38بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرريان شكري محمود288217

39بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد فتحي طه540395

40بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسعيد رائد نافع288197

41بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عبدالوهاب عبدهللا288023

42بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد صالح يونس462485

43بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرنشوان مؤيد محمدسعيد288223

44بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرميش صادق خضى288213

45بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمازن محمد رامز288205

46بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرطارق صالح هليل288237

47بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرصباح علي كنعان288208

48بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد فتاح مصطفى482020

49بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرلؤي خالد حسان552538

50بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرذنون يونس سلطان288219

51بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكروقاص احمد علي496514

52بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا فهيدي سليمان496521

53بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدالنافع عبدالحافظ خليل481942

ي محمود288233
54بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرريان هانى

55بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمروان جارهللا نجم288114

56بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرياش محمد باقر493742

57بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمر عباس سليمان287215

58بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعلي قاسم سعيد288269

59بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمر محمد غانم288272

60بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمدعمر عبدهللا قاسم288207

61بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمهند حيدر سليمان543057

62بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكريحنر سعد احمد525509

63بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكروليد خالد احمد462296

64بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمود محمد يوسف462496

65بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن راغب ايوب525520



66بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد موفق محسن288203

67دبلوم3الزهراء83336نينوىذكروهاد سالم حمودي288195

68دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرسامح سعدالدين سالم540507

69دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد سوري حمد481951

70دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرخالد سهيل نجم288200

71دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرجمان قاسم سعيد288099

72دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرسعد غانم محمود496565

73دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد خلف حسن288215

74دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عبدالرحمن طه288210

ى حازم داود526171 75دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمعي 

76دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد يونس محمد542877

77دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعمر محمدسامي حامد462025

78دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعبدالناض رياض نائف556065

79دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعلي نزار ذنون288030

80دبلوم3الزهراء83336نينوىذكروسام يونس سلطان531206

81دبلوم3الزهراء83336نينوىذكررائد شكري محمود461974

82دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرصالحالدين هيثم صالحالدين526587

83دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد ضياء عبدهللا494602

84دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعمر صالح احمد462018

85دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرحمزه بسام خزعل525522

86دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرريان عبدالستار عبدالجبار494605

87دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرسيف الدين ذنون يونس496752

88دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد عبدهللا فهيدي539754

89دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرميثم محمدصالح عبو462425

90دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعمر غازي ذنون462072

91دبلوم3الزهراء83336نينوىذكروسام زيدان عزيز288248

92دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرطه راكان محفوظ462417

93دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد طالل هادي461820

94دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد ذنون محمد288231

95دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرجميل خالد جميل525524

96دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرصفا جارهللا نجم288123

97دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرنوفل عادل سعيد288226

98دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمود قيس سعدهللا288222

99إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرقضي صادق خضى288212

100إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد خالد حمدون531162

101إعدادية3الزهراء83336نينوىذكررضوان احمد خضير481489

1بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد اسود حنوش287094

2بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرجاسم اكرم محمد287244

ى احمد287182 3بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد حسير

4بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعلي احمد عبد481930

5بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمهند بسام خزعل525480

6بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمر صكر محمود462217

7بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراياد ابراهيم اسماعيل287327

8بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرازور هيثم محمود287208

9بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عبدالكريم عبدالرزاق287332

10بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرذنون يوسف محمد494882

11بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمر نعمان حميد287374

12بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد محمدطاهر جوهر525471

13بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرحكم مروان محمدصالح286934

14بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد موفق محسن287364



15بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعالء صبحي عزيز540464

16بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد نظير جاسم287068

17بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد زهير قاسم484021

18بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد شمسالدين حسن287186

19بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرلؤي فراس سالم287481

20بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدالعزيز سمير شيت462210

21بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد جمال دحام287116

22بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعلي طارق عزيز287048

23بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرخطاب طارق صالح287168

24بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمود عبدالمنعم طلب389511

25بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد محمود محمد540271

26بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعماد رمضان غثوان287254

27بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد جاسم يحنر287211

28بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمر وعدهللا محمود287066

29بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكريوسف زهير عبدالرزاق287237

30بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد شمس الدين صديق496985

31بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى طارق عزيز287124

32بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعلي نزار محمود496944

33بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد جمال عبد540924

34بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعلي عبدالغفور حميد422397

35بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى معاذ عبدهللا287377

36بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرزاق يوسف ابراهيم494759

37بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد نوفل عبدالمجيد482003

38بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد خلف محمدعلي503763

39بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد اسامة عبدالمجيد287203

40بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد محمد عبدهللا287204

41بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسبهان فتحي طه540408

42بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكربالل زهير قاسم287202

43بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرشعيب حازم محمود494890

44بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرثائر محمود احمد287349

45بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمازن محمد ثائر287191

46بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكررائد جمال جاسم461880

ي حامد287025
47بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرظفر هانى

48بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسفيان بدران محمد287474

ي خليل494643 49بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرنشات ناجر

50بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد جاسم عبدسنجار287229

ي525497 51بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد يوسف وهنر

52بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمناضل شهاب احمد540179

53بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرزياد طارق عزيز287074

54بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا احمد حبش287171

55بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرشفاء سالم عبدهللا287017

56بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسمير رائد نافع286986

ى حازم495084 57بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى معي 

58بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرخليل تركي منصور543039

59بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى جمال دحام287121

60بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد صالح رمزي481475

61بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرابراهيم علي حازم287355

62بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرغزوان زيدان عزيز287235

63بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعلي احمد ابراهيم484020

64بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عبدالغفور حميد287100



65بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن رائد نافع525218

66بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عبدالجواد رشيد287194

67بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمر وعد داؤد525441

68بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعلي جمال محمدعلي494621

69بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكريوسف غانم حميد525491

70بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرليث احمد عاكوب287147

71بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا احمد مظفر494624

ى462240  علي حسير
72بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى

73بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمر طالل عبد287357

74بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد سعد طه287243

75بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمهند فؤاد جالل287339

76بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرايمن بدران محمد علي287476

77بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكروليد خالد صالح464547

78بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسيف فارس احمد287143

79بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرزيد صبحي عزيز287390

80بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد اكرم احمد481999

81بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسنان دريد سعيد462145

82بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرخضى مؤيد محسن287365

83بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد صفاء عبدالكريم287497

84بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراحمد محمد جميل462377

85بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد هاشم يونس494887

86بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمصعب خليل ابراهيم462195

87بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعمر امجد عبدالهادي287345

ى خليف287960 88بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرفاضل حسير

89بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرضياء سعدهللا احمد287393

90بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن باسل حيدر540893

91بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرسعد وعد يونس462503

92دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرخالد حازم ابراهيم554342

93دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعمار رمزي ابراهيم525515

94دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعلي طارق محمدعلي287246

95دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد ضمير محمد461986

96دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعلي عادل محمد462173

97دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرسيف فائز احمد462002

98دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرزكريا حكمت علي462138

99دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرزياد زيدان عزيز287196

100دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد عالءالدين طه287386

101دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى نهاد احمد482081

102دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد اكرم احمد462268

103دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد طارق محمود525500

104دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرتيسير فالح مصطفى525502

105دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرليث محمد سلطان287240

106دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد سعيد يوسف287110

107دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرسيف سمير حمدون504089

108دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرنصيف جاسم عبدسنجار462005

109دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعمار رمضان جاسم500235

110دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعمر احمد ابراهيم287070

111دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمنهل مخلص خلف462169

112دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعلي امجد عبدالهادي481477

113دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعمر ثامر خليل287372

114دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرصالح عبدهللا خضى481955



115دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى احسان مصطفى546552

116دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى حميد جرجيس540404

117دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد رائد شكري462044

118دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى امجد عبدالهادي287353

119دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد غانم علي525516

120دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعماد علي مناور287127

121دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا عماد احمد287283

122دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرسيف حكمت عصمت287469

123دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد سعد حازم287478

124دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرحسام احمد عبدهللا287329

125دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرحسام يونس سلطان287218

126دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرماجد سالم شيت287335

127دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعدي مصطفى حمود496745

128دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرازهر بسمان اكرم287132

129دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمنذر فتحي مجيد287342

130دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى موفق سعدهللا287161

131دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعلي يحنر قاسم543038

ى زياد سعيد287459 132دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرياسير

133دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرهيثم رياض يحنر462422

134دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعمر رفاعي ظاهر287505

135دبلوم3الزهراء83336نينوىذكربراء عبدهللا عبدالجبار287210

136دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد وسام حمدي287482

ق صالح525784 137دبلوم3الزهراء83336نينوىذكراحمد مشر

138دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرايمن علي صالح287384

139دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد جاسم محمد287165

140دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمود موفق محسن287361

141دبلوم3الزهراء83336نينوىذكررضوان سعد عبدهللا287487

142دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرزياد سالم شيت287220

143دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرسنان غسان خليل287388

144دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمهند مازن هاشم287367

145دبلوم3الزهراء83336نينوىذكركرم عبدالسالم صديق287205

146دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا محمد عارف287381

147دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرطه زياد سعيد287465

148دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد نزار غازي540227

149إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرنضال اسماعيل محمد308638

150إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرياش محمد جاسم287957

151إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمنير يوسف احمد287199

152إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد سهيل نجم464595

153إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمهند داود سليم287113

154إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمؤمن شامل مصطفى466605

155إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمدقاسم عبدهللا قاسم464579

156إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمروان مازن هاشم464577

157إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد دريد توفيق462038

158إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصعب عباس شهاب494793

159إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن عادل محمود464567

160إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرزيد سعد عمر525374

161إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن نعمان حميد287978

162إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن هيثم عائد288020

163إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا خليل ابراهيم540415

164إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم287972



165إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرحسن فاضل جعدان288018

166إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد يحنر محمد462188

167إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عماد احمد481509

168إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمؤمن سعد عبد543045

169إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى سعدهللا احمد464615

ف محمود نافع482085 170إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراشر

171إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد محمود محمد464636

172إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد احمد عاكوب287104

173إعدادية3الزهراء83336نينوىذكريوسف محمد سامي287943

174إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرزيد طارق صالح287150

175إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمهيمن معاذ عبدهللا462164

 علي287455
ى 176إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد حسير

177إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن محمد نجم462251

178إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرحكم مساعد محمدنامق464555

179إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى خليل سالم494866

180إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد بشار عبدالقادر464562

181إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرفواز حارث حازم287999

182إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمؤمن عدنان رمزي481502

183إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمؤمن صفاءالدين ذنون287965

184إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمر جاسم محمد495035

185إعدادية3الزهراء83336نينوىذكروليد عبدالكريم فاضل494945

186إعدادية3الزهراء83336نينوىذكربراء محمد نجم461977

187إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد طاهر مظفر534559

188إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن يحنر مولود287925

ي525463
189إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرسجاد معتصم عبدالغنى

190إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى احمد جاسم481516

ي شامل جرجيس556063 191إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرانر

192إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرزيد باسل ابراهيم287930

193إعدادية3الزهراء83336نينوىذكريزن هشام رمزي287354

194إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمر حازم عدنان287903

195إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرريان فائز عزيز464618

196إعدادية3الزهراء83336نينوىذكريوسف نزار محمدعلي525450

197إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرلؤي مصطفى حمود496993

198إعدادية3الزهراء83336نينوىذكريوسف علي جاسم287956

199إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد علي جاسم287949

200إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالسالم علي جاسم287947

201إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمر ياش عبدالستار287940

202إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرايمن موفق سعيد543043

203إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرصفا حكمت علي461967

204إعدادية3الزهراء83336نينوىذكريونس صالح احمد496577

205إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا وائل طه462283

 علي287406
ى 206إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد حسير

207إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرانمار شامل جرجيس556128

208إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعماد سبهان عبدهللا531175

ي541297
209إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرياش عمار عبدالغنى

210إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد ضياء محمد495302

ى صالح287251 211إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد ياسير

212إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرسيف عبدالباسط محمد525505

213إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن رعد عباس541296

214إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمهند رعد احمد287951



215إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعالء حازم يونس481990

216إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى عامر حمدون464626

217إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد عبدهللا علي481488

ى حكمت علي534539 218إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمعي 

219إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعلي قاسم محمد540823

220إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن اياد محمود464588

221إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا راكان نايف540571

222إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبد ابراهيم اسماعيل494858

223إعدادية3الزهراء83336نينوىذكربكر احسان مصطفى481517

224إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد هاشم احمد543056

225إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصعب محمود احمد546554

226إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراسماعيل محمد علي494648

227إعدادية3الزهراء83336نينوىذكروطبان نجم صياح287948

228إعدادية3الزهراء83336نينوىذكريحنر عادل محمود464570

229إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمر عبد صالح287989

230إعدادية3الزهراء83336نينوىذكررامز مازن محمد رامز287382

231إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد صعب عادل464597

232إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا محمد منصور464558

الدين سالم494661 233إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا خير

234إعدادية3الزهراء83336نينوىذكروليد علي حسن464585

235إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد احسان جاسم494219

236إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد سليمان لطس481926

237إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى رعد احمد287941

ي525405
238إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرصالح معتصم عبدالغنى

ي خليل546548 239إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرخليل ناجر

240إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن رائد احمد525437

241إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد بشار محمدصالح534527

242إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرميش علي صالح464527

243إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد زهير قاسم534571

244إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمقسم حازم اسماعيل481925

245إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى مازن محمدرامز481500

246إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمر اياد محمود464580

247إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد مروان شاكر464601

248إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبد هللا جاسم محمد540824

249إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمار محمود سليمان481993

250إعدادية3الزهراء83336نينوىذكركرم ضياءالدين غازي287135

251إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن ذنون يونس534533

252إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عمر غازي482018

253إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد وائل طه462291

254إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد ابراهيم محمود462258

255إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى عمر غازي482016

256إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد معن سالم464621

257إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد زيدان عزيز287911

258إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد صالح محمد287052

259إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالمجيد هيثم مهدي464574

260إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعلي احمد علي287108

261إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمار مؤيد عاضي500247

262إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرحسن فواز خليل543051

263إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالقادر هواش نزال481504

264إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى بشار عبدالستار534549



265إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد يوسف احمد287920

266إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعلي قضي يونس541038

267إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرسيف فارس عبد القادر462064

268إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد محمد خلف481998

269إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعلي هذبان جاسم546550

270إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن جاسم محمد494876

271إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد هيثم ابراهيم540431

272إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعثمان خالد حمدون531184

273إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالباري عايد عبد543054

274إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرنذير يوسف احمد543053

275إعدادية3الزهراء83336نينوىذكربكر عبداالله ناطق287908

276إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمود محمد جاسم540401

277إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمود خليل كاطع464624

278إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمر خليل ابراهيم287983

279إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى بشار محمدصالح462149

280إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراسامة علي مناور464591

281إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى عبدالكريم عبدالرزاق481513

282إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرايمن مروان حمودي552642

283إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرسيف جاسم ابراهيم525221

284إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرسيف محمود حبش496561

285إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد غسان محمد484018

ي شيت287946 286إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرماهر خير

287إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعلي طارق محمود531176

288إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى عوض عبدهللا287901

289إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرماهر طه احمد482001

290إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرثامر محمود كليان287927

291إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالملك رافت جابر494531

292إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد ذنون يونس534520

293إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرسلطان محمد سالم464612

294إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا وسيم غانم555580

295إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى موفق محسن287359

296إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمر سعد حمود484019

297إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمروان حسن محمود287899

298إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عادل هاشم494346

299إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرسلطان بشار سلطان462384

300إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرفهد نهاد احمد287325

 حيدر علي287232
301إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمصطفى

302إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرباسم صالح جير287938

303إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرخليل رمضان جاسم540474

304إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد بشار عبدالستار464552

305إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدالرحمن صفاءالدين ذنون287945

306إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرشالل جاسم عمر552635

307إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمار محمد منصور540503

ى462106  علي حسير
ى 308إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرحسير

ى حازم525756 309إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعمر معي 

310إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عادل محمد462054

311إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمثنى فراس علي464635

312إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا شاكر محمود526275

313إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد خلف محمد287992

314إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرعبدهللا مهنى مخلف287906



ي462181 315إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرليث رافع صير

316إعدادية3الزهراء83336نينوىذكررغدان عادل جرجيس543050

317إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد عبدهللا فتحي543041

318إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد جاسم ابراهيم525380

319إعدادية3الزهراء83336نينوىذكراحمد يونس سلطان288015

ف قاسم287403 320إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرسعد شر

321بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرهشام عدنان محمد496635

322بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكراياد سعيد حميد286959

323بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرياش عبدالرحيم بونس287137

324بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرعماد احمد خضى462156

325بكالوريوس3الزهراء83336نينوىذكرمحمد فتحي طه540822

326دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرعامر حازم محسن552552

327دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرسيف يونس سلطان287207

328دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرمحمد نذير يحنر287156

329دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرخالد محمد مطر287378

330دبلوم3الزهراء83336نينوىذكررضوان غانم حامد462499

331دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرجاسم محمد سلمان481481

332دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرفارس عبدالرزاق عبدهللا494958

333دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرريان يونس محمد287320

334دبلوم3الزهراء83336نينوىذكرخالد صالح احمد496906

ى خضير287212 335دبلوم3الزهراء83336نينوىذكربسام ياسير

336إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرازهر نطير جاسم287502

337إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرباسل مصطفى يونس452179

ى مصطفى عبد287224 338إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرحسير

339إعدادية3الزهراء83336نينوىذكرمحمد صالح هليل496569

1بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىشيماء خالد جميل525439

2بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىنعم محمد صالح525424

3بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىاخالص اسماعيل محمد288055

4بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىلمياء طارق جاسم481497

5بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىلبنى عبدهللا عبدالكريم288044

6بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىجنان عبدهللا طه288088

7بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىاسماء اكرم احمد462313

8بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىجهان نزار احمد496648

9بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىدعاء برهان عبدالفتاح525434

10بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىمروة عوف عبدالرحمن494607

11بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىوسن جاسم محمد288084

12بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىزينة عبدالسالم حمو494629

ى طه288102 13بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىورقاء ياسير

14بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىهيام محمد مطر494767

ى عطية محمود525385 15بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىميامير

16بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىرغد سليم محمدنجيب525432

ميادة احمد علي288112
17بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننى

18بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىضح سالم عبدالهادي526288

19بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىضح سعدهللا محمد552560

20بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىشيماء خالد جاسم288067

21بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىروعة طه عزيز462333

22بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىثراء محمد صالح288049

23بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىاري    ج موفق يونس525407

24دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىافكار طارق عبد288071

25دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىهديل كمال احمد482096



26دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىسلوى اسماعيل محمد540428

ي288083
 
ق ة احمد شر 27دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىسمير

28دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىافراح زينالدين سليمان462357

29دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىنادية عبد يحنر493410

30دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىايمان عادل داؤد288096

31دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىسحر سالم مصطفى556069

32دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىشيماء عبدهللا محمد288061

33دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىوفاء زهير بشير288077

34دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىاسماء عبدالوهاب يحنر481996

غام محمد525425 35دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىافنان ضى

36دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىشاء سعدي فتحي288093

37إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىسفانه هاشم نجم525418

38إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرحاب ذنون محمد481989

39إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىالهام محمود عباوي462322

1ماجستير3الزهراء83336نينوىأننىعلياء جمال مال هللا552638

2بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىغفران حمزة جاسم494557

3بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىرنا ابراهيم محمود525469

4بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىقمر طارق عزاوي287058

5بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىتف  باسل محمود287770

6بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىاسمهان احمد خضير286920

7بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىرحمة امجد حميد494020

8بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىسارة جمال محمد287014

9بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىمروة وعدهللا محمود482094

10بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىهديل يونس نجم493686

11بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىاشاء موفق عبد286943

12بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىنغم مؤيد محمدسعيد461884

13بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىسحر سبهان ذنون286927

14بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىتغريد محمد خلف286961

15بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىرغدة هشام جمال الدين286980

16بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىجوان رائد نافع494868

هيام معيوف علي481512
17بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننى

18بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىشهد نزار عبدالقادر481985

ى محمود عباس482014 19بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىبشر

20بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىروعة ناظم احمد462101

رشا علي محمود462115
21بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننى

22بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىرسل محمد جميل461906

يف286904 23بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىرغد محمد شر

24بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىازهار حكمت علي481962

ى481494 25بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىاقبال جاسم حسير

26بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىدعاء عادل حامد540141

27بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىروى صعب عادل464514

28بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىفجر احسان مصطفى481479

29بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىرضاء عبدالباسط محمد552628

30بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىهند عبدالباسط هاشم541213

31بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىريم وابل عبدالعزيز482012

32بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىانفال عوض عبدهللا552605

33بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىضح سعدهللا احمد286937

34بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىنور عبدهللا دانوك540662

ى286955 35بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىايناس عبدالمالك ياسير

36دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىميس محمد طاهر اسماعيل389483



37دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىهند ضياء محمد461969

38دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىمها جاسم عمر286983

39دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىروى موفق حازم492696

40دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىنور جاسم محمد481484

41دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىنور صالح خضير287777

42دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىندى مروان صبحي287766

ليلة حيدر علي462204
43دبلوم3الزهراء83336نينوىأننى

44دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىامنة مثنى غانم403103

45دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىبينار احمد الياس286925

46دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىزينب محسن علي481958

47إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىشيماء سمير شيت462096

48إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرحمة نجم الدين عبدهللا482008

49إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىبتول عوض عبدهللا552619

50إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىدينا وسام حكمت495381

51إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىسبا يحنر محمد481972

52إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىهديل ناطق عبدهللا462089

53إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىعال رائد وليد464520

54إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىكرم عمار اكرم481514

55إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىزينب طارق صالح286948

56إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرحمة مساعد محمدنامق287781

57إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىريفان محمد خلف286966

58إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىنور قضي سالم534510

59إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىاسماء خالد حسن288005

60إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىاية اكرم احمد462077

61إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىتمارة محمود عبدالرزاق541050

62إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرسل حكمت علي461887

الدين484022 63إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىنور سعد خير

64إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىنجالء فتحي عبدهللا287896

65إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىزهراء مهدي صالح481493

66إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرحمة ياش عبدالمنعم287815

67إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىاشاء عامر حازم552590

68إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىاية هشام جمال الدين287809

69إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىانفال عبدالكريم فاضل494761

70إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرحمة يوسف احمد287804

71إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىهدى محمد عارف543036

72إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرند اكد ابراهيم552634

73إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرواء ذنون يونس540480

74إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرانيا هشام جمال الدين287885

75إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىرسل قضي سالم481966

76إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىنبال وسام حمدي482005

77إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىنور عادل سعيد464524

78إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىمنةهللا احمد حبش287813

79إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىنور ميش يحنر464179

80إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىمينا نجمالدين عبدهللا482010

ي حامد287894
81إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىجواهر هانى

82إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىنبا عبدالناض رياض556068

83بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىخنساء محمد حميد287078

84بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىوسن مؤيد ابراهيم287764

85بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىمريم زهير محمود552624

86بكالوريوس3الزهراء83336نينوىأننىغادة عادل حامد552612



87دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىصبا رياض يونس287045

88دبلوم3الزهراء83336نينوىأننىحنان طارق عبد286969

89إعدادية3الزهراء83336نينوىأننىمنى شهاب احمد540511

1ماجستير3الشفاء63337نينوىذكرزهير يونس احمد549720

2بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكردارا خدر محمد495213

3بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرسليمان مخلف محمدعلي466238

4بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمد كاظم اعبيد466243

5بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد حازم محمد494630

6بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد حمدهللا فتحي466241

7بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد عبدالعزيز احمد516991

ى292536 8بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرابوبكر محمد حسير

9بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمود ابراهيم علي525004

10بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرذاكر محمد يونس396824

11بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمد راكان حامد466247

12بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرهيثم عبدالعزيز احمد517247

13بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعبدالرحمن احمد رشيد517250

14بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد محمد خليف292560

15بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرقيس نامس محمد396807

16بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمود ليث قاسم396901

17بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرصالح محمد محمود483970

18بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعمر وليد غازي466245

19بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعبدالرحمن هاشم علي292721

20دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعمر سالم داود540206

21دبلوم3الشفاء63337نينوىذكراحالم محمدطاهر محمود396864

ى صالح292634 22دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرصدام حسير

ى396908 23دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعبدهللا صالح ياسير

24دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا292645

ى396888 25دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعبدهللا محمد حسير

26دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمحمد حازم محمد494614

27دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعلي خزعل جاسم292588

28دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمروان نجم عبد292605

ى ابراهيم292626 29دبلوم3الشفاء63337نينوىذكريوسف محمدامير

30دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرذاكر يوسف ابراهيم292638

31دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمهند غانم ابراهيم517055

32دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرصهيب عبدالرحمن نجم292548

33دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعلي طلب عباس396922

ى292613 ى صالح ياسير 34دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرياسير

35دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعمار عبدالكريم سلطان517602

36دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرياش محمد يونس517260

37دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرميش عبدالكريم سلطان556156

38دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرسيف سالم يحنر557626

39إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرراكان محمد سلطان517583

ى396915 40إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد صالح ياسير

ى ابراهيم396783 41إعدادية3الشفاء63337نينوىذكررافع محمدامير

1دبلوم عالي3الشفاء63337نينوىذكرغيث محمد يحنر517098

2بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكروسام سعد شيت292734

3بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرفؤاد محمود علي490962

4بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرخلدون نبهان عبد292449

5بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمؤمن عبدهللا احمد397003

6بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمد رافع محمد293000



7بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرقيض نامس محمد396499

8بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمعتصم طارق رشيد493081

9بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعمر حسيب ماالهلل292457

10بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعمر عامر صالح292912

11بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكررامي يعرب قاسم292506

12بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرخالد وليد احمد292742

13بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرازهر جمعة يونس293026

14بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعمر بكر فتحي292903

15بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكربسام محمد احمد501431

16بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعلي خضى محمد466190

ى عبد501268 17بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد حسير

18بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمد ذنون يونس292873

19بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرليث محمد يحنر293047

20بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمد عبد محمد395833

21بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرصالح محمد احمد292687

22بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرماهر طارق رشيد493096

23بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكريوسف هاشم علي292708

24بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد شمس الدين ذنون525057

25بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمود جمعة جاسم466185

26بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد يونس محمد526086

27بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرفيى بشار فاضل293037

28بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعمر سليم ابراهيم292702

29بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرسعد ضياءالدين عبدهللا539887

30بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعمر سعد يحنر526533

31بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعمر جاسم صالح396938

32بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد مازن عبدالحميد292697

33بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمدشيت خالد محمد شيت397043

34بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرزياد بشار زهير292495

35بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد جمعة جاسم466171

36بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد طالل احمد292478

37بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمد جمعة جاسم466183

38بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعبدهللا رافع عبد396052

39بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكربسام محمديونس عبد292678

ى خضى293052 40بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمهند ياسير

41بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرمحمد حازم ابراهيم396631

42بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرزياد محمود علي293126

43بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرصفوك راكان محمد549133

44بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرشمد ميش احميد293006

45بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكراحمد سالم حمدون542771

46بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعبدهللا محمود ماجد396971

47دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمصطفى منذر احمد542774

48دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمحمد ابراهيم محمد292976

49دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعمر سهيل فاضل292661

50دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمحمود هاشم محمد466169

51دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمحمد طه عبدهللا397011

ى292500 ى حسير 52دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرحافظ امير

53دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرزكريا عبدالرحمن نجم292853

ى احمد397024 54دبلوم3الشفاء63337نينوىذكربسام حسير

55دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرفالح صباح محمد493121

56دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرنورالدين خالد محمدشيت396987



ى سلطان292542 57دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمراد ياسير

ى495473 ى يونس امير 58دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرامير

59دبلوم3الشفاء63337نينوىذكراحمد محمد خضى292992

60دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرزيدان عامر احمد501436

61دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرعبدهللا سالم محمد397047

62دبلوم3الشفاء63337نينوىذكربشار محمد مجو396961

63دبلوم3الشفاء63337نينوىذكريحنر سعيد خليل396474

64دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرمحمد ناض مصطفى542703

65دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرزيدان فؤاد زيدان292980

66إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد عبدالسالم ابراهيم483952

67إعدادية3الشفاء63337نينوىذكريوسف زياد شيت542716

68إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراسامه احمد محمد466207

69إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي ذنون يونس292518

70إعدادية3الشفاء63337نينوىذكريونس اسماعيل يونس542695

ى466167 71إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعمر رافع محمدامير

72إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد جاسم صالح542777

73إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعباس فاضل عباس530295

74إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرريان يوسف صالح293044

75إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرانمار عثمان حسن466192

76إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد ثامر سالم292483

77إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرابراهيم خليل فضيل542714

78إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي سالم ناض466216

ي466206
79إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعمر موفق ردينى

80إعدادية3الشفاء63337نينوىذكريوسف طالل غازي292728

 علي طارق483980
ى 81إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرحسير

82إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي محمد علي396489

83إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد محمد عواد292838

ى292864 84إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرابراهيم صالح ياسير

ف زهير مصطفى466198 85إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراشر

86إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرريان نشوان عثمان293012

87إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعبدهللا محمد سعيد466210

88إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي رائد سعدون542780

89إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد مازن عبدالحميد466213

90إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي شاهر خضى542706

91إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرسعد ابراهيم قاسم396952

92إعدادية3الشفاء63337نينوىذكريوسف معن يوسف466236

ى292797 93إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرحاتم ياش ياسير

94إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرصفوان هيثم وعدهللا525006

95إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا483954

96إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرزكريا سعد علي542773

97إعدادية3الشفاء63337نينوىذكريحنر عفان يحنر517172

98إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرحامد ثامر حسن517126

99إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمصطفى رافع محمد466204

100إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرحذيفة محمد نجم396992

101إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعمر عبدالعزيز محمد483961

102إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد جمعة يونس397031

103إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعبدالكريم ميش عبدالكريم525974

104إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعثمان زهير محمد483959

105إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراياد عبداللطيف صالح493075

106إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرسيف سعد محمد466164



107إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعمر محمد عواد492174

108إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد عبدالمنعم خليل396589

109إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرحاتم عبدالكريم محمود292448

110إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرايهاب صباح محمد542779

111إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد صالح خليف483978

112إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد فخري يحنر492293

113إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد فارس مصطفى482403

114إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد شكر محمود493169

115إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرقاسم يعرب قاسم292510

116إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمظهر حاتم محمد542687

117إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرناطق محمد عبدهللا492316

ى494226 118إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرابراهيم محمد حسن حسير

119إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي عبدالباسط حسن483974

120إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد باسم محمدسليم519460

ى محمد483977 121إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي حسير

122إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد ميش عبدالكريم556153

123إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرفهد هذال شهاب466166

124إعدادية3الشفاء63337نينوىذكريوسف ولي علي549118

125إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرليث بشار شهاب542692

126إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرارقم محمد نجم292468

127إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرحمزة سالم ارحيل494935

ى عبد526530 128إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد حسير

129إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد عماد طارق395853

130إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد ايش اسماعيل517150

ى293022 131إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد صالح ياسير

132إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمصطفى عبدالوهاب احمد466233

133إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرياش معمر عبدالرحمن466214

134إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراحمد عبدالرزاق ادريس535923

135إعدادية3الشفاء63337نينوىذكركرم عبدالباسط حسن542781

136إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرراكان جاسم محمد526534

137إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد عادل عكلة483972

138إعدادية3الشفاء63337نينوىذكراسماعيل خليل فضيل542710

139إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعبدالرحمن عبدهللا محمد466208

140إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرايهم جاسم محمد466234

141إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد ادريس حسن292884

142إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي محمد عبد466181

143إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرصهيب ادريس احمد494408

144إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد محمود علي417360

145إعدادية3الشفاء63337نينوىذكريوسف زيد عبدالجبار395908

146إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعطاهللا سالم جاسم494403

147إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرسيف هللا زياد رشيد466195

148إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعبدالسالم احمد رشيد466187

ى292668 149بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعمر محمد حسير

150بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرذنون يونس محمود542926

151بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرفوزي فتحي عباس292752

152بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرشمد طالب اسعد292924

ى395878 153بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكروليد دهام حسير

154بكالوريوس3الشفاء63337نينوىذكرعلي احمد عبدهللا292525

155دبلوم3الشفاء63337نينوىذكرنكتل ابراهيم خضى292462

156دبلوم3الشفاء63337نينوىذكربشار جاسم محمد494279



157إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرهاشم جاسم خلف466249

158إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعبدالمعطي شاكر محمود517078

159إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرمحمد سعيد رشيد293057

160إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرخضى محمد محمود293129

161إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعبدالستار محمد ساير292814

162إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعلي طارق رشيد396977

163إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعبدالمهيمن شاكر حمود538507

164إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرهشام عبدالكريم سلطان526024

165إعدادية3الشفاء63337نينوىذكرعثمان حسن صالح292534

ى396834 1بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىاحالم محمد نوري حسير

الدين سلطان396875 2بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىعبير خير

3بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىهدى هالل عبدهللا292656

4بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىهدى ذنون اسماعيل292649

5بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىرواء طارق زيادة396855

6بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىانفال خالد ذنون526531

7دبلوم3الشفاء63337نينوىأننىماجدة حازم عيدان557476

8إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىاكرام غانم رمضان492257

9إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىفاطمة عبدالحليم حمدان396840

1بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىتيسير ذاكر محمد نوري492335

2بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىانغام نامق احمد293166

3بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىسىه طالل محمود293189

ى سالم مخلف396733 4بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىحنير

5بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىزينة فارس مصطفى475959

6بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىشهد عبدالسالم ابراهيم396712

7بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىزهراء طالل محمود466202

8بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىايام زيد محمد396749

9بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىرانية محمود يونس293201

10بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىزينة مهيدي صالح517371

11بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىبسمة مهيدي صالح517252

12بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىاسماء مهيدي صالح517266

13بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىهندرين فارس مصطفى492006

14بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىهدى مروان متعب396685

15بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىزبيدة خليل فضيل293183

16بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىهبة سالم محمد396772

17بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىبسمة مازن عبدالحميد396639

18بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىوفاء محمود رشيد293146

ى جهاد293175 19بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىاطياف ياسير

ى524994 20بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىاسماء محمود حسير

21بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىهبة عبدالكريم عبدالوهاب396725

22بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىزينب احمد مديد396742

23دبلوم3الشفاء63337نينوىأننىمشة سالم محمد396765

24إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىايمان خالد ذنون526532

25إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىسارة خشو خدر540321

26إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىزبيده زياد رشيد483965

27إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىسندس دارا خدر495075

28إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىرحمة خضى محمد293135

ى سلطان517087 29إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىعناد ياسير

30إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىتغريد نشوان عثمان293098

31إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىايمان قبيس قاسم483966

32إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىهدى غانم عواد494296



33إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىشهد جاسم محمد293076

34إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىوفاء احمد محمود466201

35بكالوريوس3الشفاء63337نينوىأننىشيماء حامد قاسم293117

36دبلوم3الشفاء63337نينوىأننىباسمة حازم محسن549137

37دبلوم3الشفاء63337نينوىأننىثامرة محمد صالح492323

38إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىرواء حامد جاسم525795

39إعدادية3الشفاء63337نينوىأننىاخالص ذنون عزيز293107

ي63338نينوىذكرعلي زوزان علي484132 1ماجستير3العرينر

ى داود445006 ي63338نينوىذكرصدام حسير 2دبلوم عالي3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد احمد طه449267 3بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد يونس طعمة496441 4بكالوريوس3العرينر

ى ذيب عوض540350 ي63338نينوىذكرحسير 5بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعزيز شحان عطو482409 6بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرخضير محمد خضير540386 7بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرنشوان نايف احمد308346 8بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحسن فاروق صالح449296 9بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرصالح عواد طالب446124 10بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرنواف حواس عبدهللا537103 11بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد عزيز شحان482402 12بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرصالح محسن علي449290 13بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد احمد فرج543251 14بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحفوظ يونس طعمة540409 15بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعالء رشيد ابراهيم308354 16بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد حسن مرعي308360 17بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرخليل ابراهيم صالح445013 18بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمود عواد طالب308347 19بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرسمير خلف احمد449253 20بكالوريوس3العرينر

ى445021 ي63338نينوىذكروسام احمد حسير 21بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرسيف الدين جميل محمد526642 22بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعالء سعيد حسن449306 23بكالوريوس3العرينر

ى احمد538445 ي63338نينوىذكرمحمد حسير 24بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرنايف منيف عبيد445034 25دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرياش حازم فتحي525127 26دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمود خضير خليف496543 27دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد علي محمد445025 28إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرطه خالد فاروق553120 29إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد سعيد حسن543301 30إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد احمد علي308344 31إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعمر احمد خليف308338 32إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعلي صالح منديل548428 33إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكريونس فتحي نجم445142 1بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد صالح الدين عبدهللا308295 2بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرنبهان محمد شهاب550752 3بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرموفق عبدهللا فتحي543303 4بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد جاسم محمد445058 5بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدالهادي جاسم محمد308262 6بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعلي ظافر غانم446179 7بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرهشام وليد فتاح522122 8بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكريونس ابراهيم صالح445039 9بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد جاسم محمد308243 10بكالوريوس3العرينر



ي63338نينوىذكرمحمد عزيز شحان308335 11بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرايمن سعد سالم446156 12بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعمر جاسم حبيب446146 13بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرصدام خضير سعيد308275 14بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرناظم ابراهيم محمد449206 15بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدهللا ابراهيم خلف504127 16بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدالرحمن نبيل محسن446162 17بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرفالح ذنون يونس541256 18بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد محمد سلطان308250 19بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرفارس احمد حبش445173 20بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد فرج عليوي308287 21بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرضياء محمد احمد543306 22بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرهيثم عبدالباسط حامد308255 23بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد حسن شهاب308278 24بكالوريوس3العرينر

ى صالح308349 ي63338نينوىذكرعلي حسير 25بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعلي عبدالرزاق اسماعيل492300 26بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمود احمد محمود445084 27بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعلي محمود اسماعيل308340 28بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد علي حسن308276 29بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا308271 30بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرسيف فراس احمد548845 31بكالوريوس3العرينر

ى308257 ي63338نينوىذكرعمر عبدالمنعم ياسير 32بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد عبدالرزاق ظاهر478780 33بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعبيد منيف عبيد308227 34بكالوريوس3العرينر

ى522142 ي63338نينوىذكرقيس حسن حسير 35بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد علي خضى494273 36بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرابراهيم علي ابراهيم494690 37بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرهيثم رائد طه445071 38بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرقحطان صالح محمد522112 39بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد فارس عطية543315 40دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرعمر قيض عبدالجبار446148 41دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرطه صالح الدين عبدهللا308300 42دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرفيصل ارميض علي308254 43دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرحسن احمد عبدهللا494157 44دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمود خالد علي308330 45دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرصالح طه يونس449138 46دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكربدر ويس عباس446169 47دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدالعزيز علي محمد449167 48دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكريونس عبدهللا محمدشيت445064 49دبلوم3العرينر

ى اسعد522166 ي63338نينوىذكرعلي حسير 50دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد خالد علي308333 51دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرسعد حسون ابراهيم494090 52دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدالباري جاسم محمد308268 53دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد خلف محمد308327 54دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرايمن حميد موس308234 55إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرابراهيم نايف علي308319 56إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكربسام الياس عبيد449152 57إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرسيف عواد طالب308247 58إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد خلف عبدهللا449239 59إعدادية3العرينر

 علي550023
ى ي63338نينوىذكررسول حسير 60إعدادية3العرينر



ي63338نينوىذكرعلي سليمان علي445189 61إعدادية3العرينر

ى308328 ي63338نينوىذكرمحمد صالح حسير 62إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد خالد حميد445108 63إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعمر احسان عبدهللا308334 64إعدادية3العرينر

ى308284 ي63338نينوىذكراحمد خلف حسير 65إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد محمد علي446196 66إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرسعد محمد عايد449218 67إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد هاشم سعد543305 68إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراسماعيل محمد اسماعيل526643 69إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد ابراهيم خليف445195 70إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرامجد خلف عبدهللا308230 71إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعبيدة غانم حميد540280 72إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرطاهر عامر محمدطاهر534643 73إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد وليد فتاح445167 74إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعمر فتحي حسو446166 75إعدادية3العرينر

ي شبوط449180
ي63338نينوىذكرخضير ترنى 76إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد ابراهيم حامد449200 77إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد قاسم محمد449163 78إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد شهاب احمد449120 79إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرايمن سعد عبد531370 80إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراكرم احمد محمد449157 81إعدادية3العرينر

ى احمد543249 ي63338نينوىذكراحمد ياسير 82إعدادية3العرينر

ى صالح308325 ي63338نينوىذكرعايد حسير 83إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراركان صالح محمد556493 84إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعبداللطيف علي محمد540276 85إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعلي ابراهيم علي543308 86إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد دحام عبيد308236 87إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعلي محمد محسن445088 88إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعالء عبدهللا فتحي449188 89إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد وعد علي550029 90إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراسعد عباس فاضل446201 91إعدادية3العرينر

ى531373 ي63338نينوىذكرهيثم علي حسير 92إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرطارق عبدهللا فتحي449220 93إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرحسن محمد عارف446190 94إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمصعب ذنون يونس443519 95إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرايمن حميد جاسم390333 96إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرسفيان صالح محمد522106 97إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرخالد عبدهللا محمد308314 98إعدادية3العرينر

ى عزيز محمود531398 ي63338نينوىذكرتحسير 99إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعادل عبدهللا فتحي543300 100إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرثائر خليف حبيب446200 101إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد ابراهيم صالح446181 102إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعمر طارق حمزة526162 103إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراكرم ابراهيم لطيف449160 104إعدادية3العرينر

ي شبوط449177
ي63338نينوىذكرحسن ترنى 105إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرخالد محمد بلو445178 106إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرصالح مشعل صالح543316 107إعدادية3العرينر

ى449183 ي63338نينوىذكرعلي محمود حسير 108إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرفتحي رجب احمد449223 109إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرحاتم محمد دبو445046 110إعدادية3العرينر



ي63338نينوىذكرعبد الحسيب محمد احمد449249 111إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرفالح حامد سلطان449170 112إعدادية3العرينر

ى عبدهللا صالح449147 ي63338نينوىذكرحسير 113إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكردحام حسن شهاب449247 114إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرراكان احمد ابراهيم449243 115إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمهند وليد فتاح446188 116إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد عادل ادهم308280 117إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرايمن ذنون حسن543314 118إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرريان الياس عجاج445149 119إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمرعي ثامر مرعي530895 120إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرحارث عالءالدين هاشم479537 121إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرداود سعد احمد543498 122إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد دحام عبيد449226 123إعدادية3العرينر

ي علي449141
ي63338نينوىذكرعلي حسونى 124إعدادية3العرينر

ى494166  علي حسير
ى ي63338نينوىذكرحسير 125إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرزبير طاهر علي308291 126إعدادية3العرينر

ى446193 ي63338نينوىذكرعلي محمد حسير 127إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرخضير دحام عبيد308239 128إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرسعد داود سلطان446172 129إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرفيصل ابراهيم موس449186 130إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرحامد فتحي نجم543313 131إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكراحمد محمد علي449198 132إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد يحنر حسن449118 133إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرمحمد ابراهيم صالح446175 134إعدادية3العرينر

ى فتحي449190 ي63338نينوىذكراياد حسير 135إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرسعد محمد محمود449214 136إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرياش محمود احمد494493 137إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدهللا جميل محمد526641 138إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرعلي عزيز شحان482397 139إعدادية3العرينر

ي63338نينوىذكرصالح حمدي عيىس502636 140بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرميثاق سالم طه308210 141بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدالباسط حامد عبدهللا308323 142بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكرعبدالرزاق احمد خضى449207 143بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىذكردحام محمد عطية308308 144دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرموفق محمد جاسم308337 145دبلوم3العرينر

ي63338نينوىذكرداود سلطان احمد445031 146إعدادية3العرينر

ى550016 ي63338نينوىأننىفاطمة خضى حسير 1إعدادية3العرينر

ي63338نينوىأننىخالدة عويد صالح308214 1بكالوريوس3العرينر

ي63338نينوىأننىفادية محمد احمد500034 2دبلوم3العرينر

ة محمد مدهللا503929 ي63338نينوىأننىامير 3إعدادية3العرينر

ي63338نينوىأننىجيهان طه جير315975 4إعدادية3العرينر

ي63338نينوىأننىشجن عيىس محيسن449236 5إعدادية3العرينر

ي63338نينوىأننىسلوى محمد مدهللا503927 6إعدادية3العرينر

ي63338نينوىأننىري  هام حميد جاسم390287 7إعدادية3العرينر

ي63338نينوىأننىدالل فتحي جاسم555645 8إعدادية3العرينر

ي63338نينوىأننىزمن احمد عجاج540934 9إعدادية3العرينر

1ماجستير3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي سمير علي242362

2ماجستير3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرغازي فيصل وسىمي241229

3ماجستير3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد هيثم طه526355

ى محمد242407 4ماجستير3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعباس حسير



5ماجستير3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسليمان زهير ذنون242200

6دبلوم عالي3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراياد سليمان فتاح436043

7بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد قاسم محمد242402

8بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعماد احمد علي435840

9بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرلؤي موفق مصطفى242397

10بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد منديل صالح242354

11بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي حبيب حسن242369

12بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرياش حكمت سليمان540337

13بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي محمد عطية540126

14بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمهند حميد صالح242378

15بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرخالد سليمان يوسف242134

16بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي ضياء كريم434795

17بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد عبدالوهاب جاسم500334

18بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرداؤد سالم فتحاهلل436034

19بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمار الياس احمد435865

20بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراوس ارشد ذنون526353

21بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراسامة ظاهر جعباز435876

22بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسفيان كامل يونس467410

23بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالخالق يوسف درويش242344

24بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرانس ارشد ذنون526352

25بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرلؤي وعد جير467408

26بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسفيان حسن يحنر435853

27بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحب عالءالدين محمود546185

ف علي ابراهيم435793
28بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراشر

29بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعامر محمد عبو495329

30بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسالم حسن محمود435980

31بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسلوان انور جارهللا444897

32بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي زهير حازم242156

33بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد عبدالكريم مصطفى526350

34بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرزيد كريم مجيد242098

35بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي غالب ساعد241220

36بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكررائد احمد رمو526618

ي434805 37بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكررامي موفق صير

38بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد ايش احمد434816

39بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريونس علي نايف530447

40بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرنوفل عطية ابراهيم435891

41بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد خلف سلطان526348

42بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمشتاق جاسم محمد436029

43بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرفراس عارف محمد467412

44بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعالء موفق حامد493145

45دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد صديق محمد526351

46دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرباسل محمددخيل علي242082

47دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعدي موفق مصطفى435834

48دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد زهير سعيد435776

49دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريونس خلف عبدهللا242383

50دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد وعد جير242195

51دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالقادر صالح هاشم546184

52دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرقاسم محمد عبدهللا435923

53دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعالء سعدالدين شيت526356

54دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراياد عبدالمنعم محمدعلي436053



55دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد سالم محمد436004

56دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريونس غانم احمد242101

57دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرفائق محمد منديل241276

ي435917 58دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسامي موفق صير

 عبدالعالي530462
ى 59دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعامر عبدالمعير

60دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكربسام عبدالرزاق محمد526346

ي242212
61دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي فلح حسانى

62دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد صالحالدين محمود242258

63دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر زهير حازم242316

64دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى اسامة يونس242349

65دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكروسام عماد يونس242417

66دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد احمد مؤيد526347

67دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالهادي جاسم محمد541309

ي242249
68دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد فلح حسانى

ى حسن سعيد554359 69إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمعي 

70إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرياش قاسم يحنر242147

71إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعضيد هزيم صالح435903

72إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد نايف عبدهللا541310

73إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراياد سالم احمد436025

74إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكروضاح رابح محمد242208

75إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعدي هاشم محمدعلي242422

76إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحسن ثابت يونس530454

1ماجستير3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحاتم حازم عطاهللا242012

2ماجستير3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرايهاب احمد ذنون434924

3ماجستير3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريونس فاضل عبد531231

4بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرزيد ناظم عبداللطيف241566

5بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرارقم صالح نجم241736

6بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسيف عبدالمنعم محمود526319

7بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرصطوان محمدعلي خلف242020

8بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحسام شهاب احمد241580

9بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرريان عماد يونس434876

10بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد ذنون صالح242074

11بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدهللا رعد حميد242061

12بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر عبدالرحمن هاشم526335

13بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرامجد ذرار مجدل241976

14بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى عبدالعزيز عبدهللا242031

15بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرضياء عبدهللا حميد241935

16بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد سعدون محسن242592

17بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد حامد عبدهللا241316

18بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرقتيبة مرعي حسن467502

19بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرهيثم صباح رشيد434943

20بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد محمود ابراهيم242653

21بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعدنان حازم عطاهللا543001

22بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراسعد صالح الدين عبدهللا540471

23بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرصدام حسن محمود434869

ى رجب محمود467379 24بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحسير

25بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرراشد حازم سعيد531249

26بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعدنان عادل علي467384

27بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد فوزي حسن494787

28بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمود مقداد نجم242058



29بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد ظاهر جعباز445843

30بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدهللا ثامر جاسم241332

31بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعماد عزالدين سعيد467424

32بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد علي بالل242000

33بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد عامر يونس494041

34بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمهند بشار غانم541356

35بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمؤيد عبدهللا خلف241597

36بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسيف سعدون محمد241971

37بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمود عبد عزيز241879

38بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد احمد اسماعيل546171

ى موس صباح467509 39بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحسير

40بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسعيد محمد احمد494924

41بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكركرم عامر هادي241574

42بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرلؤي معن عزالدين467396

43بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرياش ساير خطاب241635

44بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى عادل محمد467495

45بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرالحارث زياد خلف467477

46بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر فائز نجم494135

47بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسيف ساير خطاب242609

48بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمهند عبدالكريم حسن543072

49بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي نزار عبدالرحمن541132

50بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى طه فتحي494154

51بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكركرم لؤي داود493770

52بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمروان عبدهللا خلف241590

53بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر ماهر كريم241354

54بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكروسام وعدهللا حميد494085

55بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرريان سالم جاسم446158

ي241848 ي صير
ى
56بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرارام الق

57بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد صالح رشيد242584

ى محمود241916 58بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر تحسير

59بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد حادي نجم242006

60بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد شكر محمود540435

61بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر محمد علي526323

62بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحمزة سالم حمزة241943

63بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريونس ادريس محمد434953

64بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد فارس حامد422045

65بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمهند لؤي داؤد467420

66بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي ناظم فاضل241170

67بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي سلمان داود500109

ي عبدالكريم241990
68بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي هانى

69بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر عبدالعظيم صالح534957

70بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالرزاق فوزي اسماعيل241556

71بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي خالد ابراهيم241461

72بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر حازم عطاهللا242602

73بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد عبدهللا عودة241855

74بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر محمود احمد434823

75دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرابراهيم فتحي ذنون241923

ي كالي526320 76دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر صير

77دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمود شكر محمود434866

78دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرطارق يونس حمدون434959



79دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريونس احمد يونس434910

 سامر يحنر434908
80دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى

81دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرايمن خليل مصطفى242598

ى241543 82دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراياد غازي حسير

83دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراياد احمد عبد526314

84دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي اسامة عبدالحميد543007

85دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد عبدالقادر رمضان483885

86دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالقادر احمد جهاد546182

87دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرنوار عمار يونس526321

88دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريوسف ماجد برهان241643

89دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكردعاء يونس محمد494757

90دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرزيد حسام ذنون241950

91دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد زهير حازم242578

92دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرنشوان عصام محمود546168

93دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمهند ابراهيم توفيق542988

 سمير فيصل242044
94دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى

95دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكروسام اكرم خضوري242067

96دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحمزة زهير ذنون242050

97دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسيف ممتاز احمد526327

98دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرياش امير عزيز467474

99دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد كمال خلف494078

100دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرارشد خزعل سليمان541355

101دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي وعد جير541352

102دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعماد احمد جاسم526315

103دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمازن ذنون صالح241780

104دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحسام مصطفى عيىس526312

105دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرريان عامر سعدهللا467498

106دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر عبدالكريم محمد241965

 علي احمد494038
107دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرتف 

108دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراثير محسن محمدعلي241927

109دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد حسام ذنون241956

110دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرخضى محمدصالح خضى526316

111دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر احمد نايف242616

112دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحكم احمد ذنون242040

113دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعدي يونس محمد494957

114دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرياش معن عزالدين526381

ى526324 115دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحذيفة فواز حسير

116دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرشهاب عبدالكريم شهاب483882

117دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعالء عزالدين سعيد467434

118دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصعب راكان محمد هادي398247

119دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرياش رمزي سلطان445943

120دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدهللا احمد غانم491870

121دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالمنعم عبدالرحمن ابراهيم445936

122دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسيف صالح محمد554186

123دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرامجد عصام محمود546165

124دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى خزعل سليمان541357

125دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرضياء عبدالقادر عبدالرزاق464401

126دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد كمال عدنان534945

127دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمود سمير فيصل467418

128دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمؤمن ارشد ذنون241671



129إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد فيصل عبدالوهاب494527

130إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد ذنون يونس467468

131إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد حازم محمد483869

132إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرغزال علي غزال526336

133إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد عبدهللا عبوش546178

134إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراياد نزار عبدالرحمن541353

135إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرزينالعابدين محمد سعيد526105

136إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد انور سعيد467506

137إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريوسف اياد سليمان530442

ى483897 138إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر علي حسير

139إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى عبدالكريم شهاب467452

140إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي عمار بدر483890

141إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالرحمن محمد سلمان526328

142إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعادل رائد يونس531245

143إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد طالل محسن542992

144إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد ماهر كريم467427

145إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكريونس يحنر فتحي483826

146إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد احمد نايف467437

147إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد احمد صديق526331

ى241660 148إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد علي حسير

149إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسيف فواز ممتاز434919

150إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرابراهيم عبدالرحيم محمود543014

151إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد زيدان محمد542994

152إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكررائد كمال غانم483824

153إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد بشار ابراهيم494920

154إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد عامر محمدسعيد467378

155إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمود حادي نجم546175

156إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى وعد عبدهللا540129

157إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا526313

158إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي نشوان محمد483900

159إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرقتيبة جمعة كاكي526332

160إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالوهاب رافع عبدالوهاب531254

161إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر ياش قاسم494368

162إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحسن نشوان محمد483859

163إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالقادر زهير حازم467480

164إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد احمد ذنون546170

165إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد غانم احمد542978

166إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد محمدصالح خضى526317

167إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحيدر كريم مجيد542977

168إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر مؤيد ناض543010

169إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد اياد سليمان530431

170إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد عبدهللا عبوش546180

171إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد فارس مرعي467414

172إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر بشار يونس531234

173إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرصفوان عامر سعدهللا241730

174إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد زياد طارق525101

175إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرابراهيم سمير فيصل467381

ى434915 176إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد علي حسير

177إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرنزار زهير سعيد483827

 علي محمد546169
178إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى



ي ابراهيم531242
179إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعالء عبدالغنى

180إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى عمار بدر434862

181إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد صبحي خلف540496

182إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدالرحمن فتحي عطية445885

183إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى احمد مؤيد526325

184إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرهارون عبدالرحمن ابراهيم445962

185إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرصكر غازي فيصل483865

186إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد معن عزالدين467387

187إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر احمد سعدون526311

188إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرايمن راكان طارق467442

189إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرايمن سالم محمد540423

190إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرياش عمار جاسم542995

191إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد ضبيان خليل540170

192إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرانس مقداد جهاد546173

193إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراركان غسان اديب541351

194إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمثنى شهاب احمد434852

195إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمار جمعة كاكي526333

196إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكربراء طه خليل494855

197إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي ابراهيم خليل483871

198إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي غانم عزالدين542998

199إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد انور سعيد467382

200إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر محمد منديل543000

201إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمار محمد يونس467429

202إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد ماهر داود541358

ى467488 203إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرسيف اكرم معير

ي526378 204إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرساري موفق صير

205إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرطه عبدالرحمن ابراهيم445851

206إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكررياض احمد نايف483825

207إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبيدة عالءالدين محسن530422

208إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد رمزي حسن540226

209إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرغزوان محمود محمد434894

210إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعبدهللا احمد محمد494319

211إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد بشير خليل434931

212إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكروسام فتحي عطية483828

ى خلف483870 213إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحمزة حسير

214إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمصطفى اكرم احمد543013

215إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرحازم غانم عزالدين467430

216إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد فيصل عبدالوهاب434939

217إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد وعدهللا محمود494665

218إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد عقبة عبدالنافع531227

219إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعلي هيثم داؤد467440

220إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر موفق بكر467504

221إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمهند خالد محمد علي526334

222إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد بشار غانم543009

223إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعمر علي خضير546167

الدين حازم434949 224إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمجدي خير

225دكتوراه3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد حمدون عبو241300

226دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد شهاب احمد494960

227دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد شيت محمد492280

228دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد قاسم محمد241982



229دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرعصام احمد ابراهيم494590

230إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرمحمد عبدالعزيز محمود526384

231إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكراحمد غانم سعيد526383

232إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىذكرطارق احمد عبد241713

1بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىيازي حبيب احمد526343

2بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىروعة عبدالجبار يحنر526338

3بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىاكرام شهاب عزيز546166

4بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىمها يونس محمد434819

5بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىشيماء عبدالمنعم عزيز526337

6بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىاشاء عبداالمير محمد526342

ى محمد242459 7بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىرنا حسير

8بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىازهار جاسم فليح434822

باهرة محمددخيل علي242431
9بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننى

10بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىمنال ذنون يونس514135

11بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىضح وعد عزيز499157

12بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىانفال محمد ذنون436013

13بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىايمان محسن هادي242464

14بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىايمان محفوظ محمد526340

15بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىشيماء مجول طه242478

16دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىسناء محمود قاسم467405

ى عبد546187 17دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىابتسام ياسير

18دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىايمان احمد محمد242444

19دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىهالة حميد احمد242437

20دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىانوار وليد سالم435990

21دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىخولة مخلف صالح242470

22دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىعبير سعد سهام الدين526255

23دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىتمارة عبدالسالم حازم242489

ى خلف499054 24دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىحسينة حسير

25إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىصباح محمود قاسم542985

26إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىهناء حميد شيت242451

27إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىمنتىه عبدهللا خلف542984

1بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىرحمة ثائر محمود242510

نزي  هة محمددخيل علي434961
2بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننى

3بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىمروة عزيز محمود494043

4بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىدلخاز جرجيس طه526309

5بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىرشا عادل محمد483841

6بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىشهد خزعل سليمان435753

7بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىشذى نشوان محمد483894

8بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىاسماء عصام دحام491085

9بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىاشاء انور شاكر445318

10بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىصفا محمد شاكر242496

11بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىمها بشار يونس526308

12بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىفاطمة خلف عبدهللا242516

13بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىشيماء مؤيد عبدهللا434968

14بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىنغم اكرم ابراهيم242523

15بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىسارة فارس حامد416892

16بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىرسل اكرم احمد467403

17بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىغفران محمود احمد494046

18بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىهبة احمد محمد493469

19بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىفيحاء خلف سطام494049



20بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىمروه محمود بدر494051

21بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىاالء سالم خليل242559

22بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىرحاب وعد يحنر242501

ى ميش احمد493970 23دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىياسمير

24دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىبشائر حسام محسن540399

ى434965 25دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىنور مقصود حسير

26دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىبراء عبدالعزيز عبدهللا526310

27دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىزينة قيدار حامد467400

28دبلوم3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىغفران شاج الدين سيف الدين445310

29إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىزمن طه فتحي542980

30إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىهبة ماهر كريم467398

31إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىزهراء سالم خليل483831

32إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىزينب اسعد غازي483834

33إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىنجالء انور شاكر546163

34إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىسارة عبدالعليم يحنر542983

35إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىاشاء عبدالسالم الياس541349

36إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىنورا احمد محمد493461

37إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىفيان ابراهيم خليل541350

38إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىميار محمود بدر494053

39إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىنور محفوظ طاهر540877

40إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىنورالهدى عبدالعزيز عبدهللا526307

41إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىزهراء احمد محمد493471

42إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىفاطمة عبدالعليم يحنر542982

43إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىداليا طالل غائب540215

44إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىشهد قيس محسن540899

ى467402 نور علي حسير
45إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننى

ى محمود542981 46إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىفاطمة تحسير

وفاء علي رجا546161
47إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننى

48إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىرحمة شامل اديب477102

49إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىامنة عبدالكريم شعبان467394

50إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىنورالهدى بشار يونس531238

51إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىاية فوزي حسن483846

52إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىرسل مازن اديب467392

53إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىرغدة جاسم محمد541354

54بكالوريوس3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىسلوى فتحي محمود242565

55إعدادية3عدن/ التاميم 83343نينوىأننىشذى يوسف اسماعيل242570

1ماجستير3الكرامة83344نينوىذكرخميس محمود شبيب556038

2ماجستير3الكرامة83344نينوىذكريحنر خلف محمد466935

3ماجستير3الكرامة83344نينوىذكربدر عبدالرحيم محمود424165

4بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعامر محمود محمد494651

5بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرطه عبدهللا حسن78343

6بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرطارق علي صالح526653

7بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعلي هاشم جمال543566

8بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكررائد عباس وهب466933

9بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرصدام دحام نوح551013

10بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرجمعة محمد علي424158

11بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرسلمان خلف عداي78344

ى محمد465758 12بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعالءالدين حسير

ى محمود530512 13بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرسهم ياسير

14بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرهشام عبد علي526654



15بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرغانم عبدهللا يونس78177

ى78375 16بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعمر خطاب حسير

17بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرصبحي عبدالرحمن يونس424264

18بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعبدالعزيز محمد احمد530509

19بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمحمد جاسم حسون526656

20بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمهند غانم رمضان465761

21بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمثنى خضير حمود466890

22بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرابراهيم جاسم محمد78336

23بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعمر عبدالعزيز مجيد78293

24بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرايمن محمود خضى424258

25بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمحمد عبدالمجيد عصمان526108

26بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعمر موفق شحاذة78368

27بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمحمود صالح محمد466940

ى محمد خلف560275 28بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرامير

29بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعمر علي مصطفى500177

30بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعبدالباسط الياس علي424402

31بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرترفة عبدهللا رسول466958

32بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعمر جمال سعيد466884

33بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرغالب علي محمود424186

34دبلوم3الكرامة83344نينوىذكريوسف ابراهيم احمد78377

ى باهلل مؤيد صديق540510 35دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمستعير

36دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرفتحي محمود سلمان424388

37دبلوم3الكرامة83344نينوىذكروعد محمد جميل526659

38دبلوم3الكرامة83344نينوىذكروليد اسماعيل عبدهللا78350

39دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمحمد غانم محمود78351

40دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرعباس محمدصادق مصطفى526665

41دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرحيدر جمعة عبو78270

42دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمحمد طه محمد466941

43دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرقحطان محمدمصطفى محمد526661

44دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرهشام طارق عباس78347

45دبلوم3الكرامة83344نينوىذكريونس حسن محمد526628

46دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرادريس محمود عطاهللا78363

47دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرعمر سلمان خلف78384

 علي551017
ى 48دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرابراهيم محمد امير

49دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرعلي محمد علي466934

50دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمثنى رافع جزاع78372

ى531222 51دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرعالء محسن امير

52دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرسيف علي عبدهللا526663

53دبلوم3الكرامة83344نينوىذكراحمد ابراهيم فتحي78271

54دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمحمد ابراهيم احمد526658

55دبلوم3الكرامة83344نينوىذكراحمد صالح زبيد78339

56دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرفالح عبدالرحمان يونس424193

ى526630 57إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالقادر علي حسير

58إعدادية3الكرامة83344نينوىذكركردي حمادي عبدهللا424177

59إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرجمعة شحاذة ابراهيم466936

60إعدادية3الكرامة83344نينوىذكريحنر ادريس عبدهللا424150

61إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعالء عادل ذياب526626

62إعدادية3الكرامة83344نينوىذكربسام احمد عثمان78359

63إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرحمد صالح حمزة466923

64إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرلؤي عبدهللا بلو423752



65إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسعد نزهت عبدالموجود77893

66إعدادية3الكرامة83344نينوىذكروليد ابراهيم سليمان530523

67إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد جمعة سلطان465740

68إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرغيث سالم محمود526633

1بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكررضوان طه يوسف466902

2بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكراياد عبدالجبار محمديونس526611

3بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعمار نوري مال هللا78093

4بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرحامد سبهان عطية423552

5بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمشتاق احمد خليف423797

6بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمحمود جاسم محمد496629

7بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرسعدي فيصل محمود526610

8بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمحمد محمود طه78308

9بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمحمد عبدالرحيم محمود78326

10بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرغانم علي محمود465763

11بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعماد فالح محمد494730

12بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعادل احمد خضير423519

13بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمهند موفق علي466886

14بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرطه محمود محمد78310

15بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرحسن محمد جاسم78245

16بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمهند عبدالعزيز احمد526609

17بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكراحمد عبدالحميد عبدهللا423424

18بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرلؤي يوسف هالل78287

19بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرخالد رافع جزاع78251

20بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرفالح حسن محمد465718

 علي عبدهللا423538
ى 21بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرحسير

22بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرداود سالم خضير423472

ى خضير حمود78322 23بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرحسير

24بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكراحمد محمد يونس424106

25بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمشتاق شهاب احمد466882

26بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعماد خلف حسن423706

27بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرحسان نزهت عبدالموجود78208

28بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرسيف سالم محمود423672

29بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرزياد موس جرجيس424019

30بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكراحمد عبدالجبار محمديونس465728

31بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمثنى موفق سالم423457

32بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرزياد طارق عزيز423587

33بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرفراس صديق عمر496581

34بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعلي رافع جزاع466898

35بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرعمر محمد محمود424033

36بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرانمار عبدهللا خلف551009

37بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكراحمد عبدهللا خضير78319

38بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمحمد عبدالجبار محمديونس465731

39بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرحسن محمد عطية423642

40بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمهند بسام محمد423764

41بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرايمن سالم محمود78170

42بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرخليل مرعي حسن526604

43دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرزيد خلف عداي78225

44دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمحمد فيصل محمود78294

45دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرياش محمد خليل423613

46دبلوم3الكرامة83344نينوىذكريونس ابراهيم علي78260



47دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمحمد ابراهيم فتحي494109

48دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمقداد محسن محمد465722

49دبلوم3الكرامة83344نينوىذكراحمد قاسم محيميد78278

50دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرعامر حازم رجر526593

51دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمصطفى صهيب نزار540207

52دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرجمال غازي محمد423650

53دبلوم3الكرامة83344نينوىذكركرم ميش داود78071

54دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرصهيب وليد مصطفى78313

55دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمحمد صدام صالح424116

56دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرنشوان ابراهيم محمد78186

57دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرسعد عثمان يحنر466922

58دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرفارس جاسم محمد78191

ى78299 59دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرعلي صالح حسير

60دبلوم3الكرامة83344نينوىذكركرم محمد شعبان78135

61دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرايهاب عبدهللا فتحي78261

62دبلوم3الكرامة83344نينوىذكراثير سامي عبدالكريم78255

63دبلوم3الكرامة83344نينوىذكررياض عامر محمود494893

64دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرسيف وليد عبدهللا423597

65دبلوم3الكرامة83344نينوىذكررسول نجم عبدهللا540302

66إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالرحمن فارس فاضل466966

67إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمار بشير فتحي543547

68إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرايمن محمد جاسم538466

69إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد خالد خلف526592

ى543544 70إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرحسن علي حسير

71إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعيىس فيصل محمود78283

72إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرتيسير ميش علي494848

73إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسيف احمد محمد466917

74إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد حازم محمد543678

75إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالعزيز فارس محمود465753

76إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسعدون عارف عبد526590

77إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد عبدالحميد اخضير551011

78إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعامر شحاذه ابراهيم77772

79إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرابراهيم عناد فاضل77855

80إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد علي محمد466856

81إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرلؤي احمد علي424043

82إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسيف خالد خطاب465745

83إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرذنون يونس حسن465720

84إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد عباس محمد543560

ى423626 85إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالمجيد سعدي شاهير

ى466916 86إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراوس عادل حسير

87إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد عبدالرزاق محمود543682

88إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسيف محمد علي551005

89إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد خضى يونس540216

90إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد وليد اسماعيل466921

91إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد خالد طارق77678

92إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي جمعة سلطان465755

93إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرصالح طه محمد466863

94إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي صدام خلف423448

95إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمصطفى صالح عبدهللا466865

96إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمر جاسم محمد466918



97إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي منهل نوري466931

98إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمود عبدالحكيم احمد540231

99إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسفيان سالم عبدهللا423679

100إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدهللا خالد زيدان494100

101إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرنورالدين ماجد حميد465737

102إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرميثم جمال خضى551016

ى466911 103إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد علي حسير

104إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراسامة عبدهللا بلو465748

105إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد طوفان جرجيس540223

106إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالكريم محمود محمد466925

107إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرقضي شاكر عبدهللا543554

108إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالحافظ جاسم عبد77803

109إعدادية3الكرامة83344نينوىذكريوسف رافع جزاع466879

110إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي ابراهيم علي466920

111إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد وليد خالد531212

112إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد ذنون يونس526669

 علي محمدشيت543672
ى 113إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمعي 

114إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد شهاب احمد540317

115إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرابراهيم عبدالوهاب عصمان446149

116إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمصطفى وليد مصطفى540481

117إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي عبد محمد543553

118إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي شهاب احمد540176

119إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمران جاسم عبد466868

120إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد سعد خلف466870

121إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالكريم عبد محمد77735

ى493942 122إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد فاضل حسير

123إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد سلطان عبدهللا540433

124إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرنجم عبدهللا رضا500364

125إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدهللا صالح سليمان494411

126إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرطه محمد ذنون466929

127إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد عبدالحميد اخضير496749

128إعدادية3الكرامة83344نينوىذكربالل احمد محمد466874

129إعدادية3الكرامة83344نينوىذكروضاح وعد عبيد423810

130إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد جمعة محمد543684

131إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد فوزي جميل466919

132إعدادية3الكرامة83344نينوىذكروليد بهجت كريم531214

133إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد فاضل عبود496628

134إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد فتحي محمد77786

135إعدادية3الكرامة83344نينوىذكروليد يوسف سلمان543674

136إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبد خضى محمد526608

137إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراوس طالل شاكر466927

138إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالحميد ماجد حميد465724

139إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرريان سلطان محمد494879

140إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرريان صالح ابراهيم531210

141إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمعن عبدالرحيم محمود543563

142إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمود ادريس محمود540274

143إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسيف جمعه محمد543681

144إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمصطفى جالل رشيد77753

ي الياس543551
145إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد هانى

146إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالرحمن بسام خضى466914



اس يونس466926 147إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمومن نير

148إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسفيان خالد خطاب465743

149إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمر محمد خليل424053

ى سلطان494954 150إعدادية3الكرامة83344نينوىذكربهاءالدين امير

151إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرحواس محمد محمود466928

152إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد صالح سليمان537081

153إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالعزيز فالح محمد540323

154إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد صباح محمود543690

155إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد علي مخصف77870

ى466910 156إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد عادل حسير

157إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرفرحان جمعة محمد543686

158إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرفؤاد بدر محمد494102

159إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرهيثم ثائر محمد78323

160إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسفيان طه عبدهللا466909

161إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرامير رائد طه540224

162إعدادية3الكرامة83344نينوىذكربالل مازن يونس78116

ى466908 163إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمر احمد حسير

ى543550 164إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرخالد وليد ياسير

165إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد سالم عبدهللا466912

166إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد ابراهيم عبد543556

167إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرسعيد عبدالقادر علي466860

168إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرقتيبه محمد صالح466891

169إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراياد بدر محمد494022

170إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرصدام ادريس محمود496743

171إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدهللا عناد فاضل543548

172إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعبدالرزاق سالم خضير526616

ى466900 173إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرغانم غانم حسير

174إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي محمد جاسم466896

175إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرصالح فيصل محمود78288

176إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي قاسم داود531213

177إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد ذياب ابراهيم466969

178إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرثائر عبدهللا سلطان540421

179إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرخالد خلف حسن482415

180إعدادية3الكرامة83344نينوىذكريوسف يحنر محمد494107

181إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمار جهاد ابراهيم441155

182إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمر محسن مرعي543676

ى526606 183إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمود اسماعيل حسير

184إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمر جمعه محمد543680

185إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرهيثم عبدهللا رضا540506

186إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد سعد محمد466930

ف عبدهللا خلف466924 187إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراشر

188إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرجمال علي جمعه494146

189إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمود صباح محمود543688

190إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد عبد جاسم551007

191إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرطه احمد عبدهللا466857

192إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرجاسم محمد جاسم500410

193إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمر بسام خضى466915

194إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمحمد صالح عطية78279

195إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي احمد عبدهللا494083

196إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعدي صدام عبدهللا78333



197إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرمصطفى يونس طه466907

198إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعمر ادريس علي491809

199بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكراحمد عبدهللا خليل526605

200بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكربسام خضى عبدهللا466876

201بكالوريوس3الكرامة83344نينوىذكرمحمد قاسم علي78267

202دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرعماد محمد صالح543562

ى423825 203دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمحمد احمد ياسير

204دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمصطفى كمال حمود78389

205دبلوم3الكرامة83344نينوىذكرمحسن مرعي حسن465726

206دبلوم3الكرامة83344نينوىذكراحمد محمود احمد543675

207إعدادية3الكرامة83344نينوىذكروليد موس جرجيس423661

208إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراحمد عبدهللا خلف78311

اس يونس سليمان78258 209إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرنير

210إعدادية3الكرامة83344نينوىذكراياد طارق حسن526602

211إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرعلي خضى عبدهللا466913

212إعدادية3الكرامة83344نينوىذكروليد خالد عيىس526634

213إعدادية3الكرامة83344نينوىذكرفالح محمدمصطفى محمد543565

1بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىنىه محمد صالح543568

2بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىمنى فاضل يونس466946

3بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىهدى عباس يونس526652

ى مصطفى491752 4بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىوصال ياسير

5بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىفاديه محمد صالح424377

6بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىوسام خليل شهيد526621

ى علي عبدهللا466952
7بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىبشر

8دبلوم3الكرامة83344نينوىأننىرضاب سالم طه493979

9إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىفاطمة عبدهللا محمد543570

10إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىرقية فاضل عيىس399857

11إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىناهده يونس علي466954

1بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىرؤى هاشم جمال525504

2بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىريم ميش محمدصالح466960

3بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىرنا يوسف ذنون78142

4بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىساجدة شيبان نداوى466947

5بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىبراء عبدهللا احمد423699

6بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىتمارة مازن جير416271

7بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىبيداء جالل رشيد307194

8بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىزهور يوسف هالل78185

9بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىعفاف محمدطاهر احمد526666

10بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىهبة عبدهللا طه78166

11بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىاقبال احمد محمد466963

12بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىنور خالد طارق423645

13بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىزهراء فاضل ناض78147

14بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىسحر شيبان نداوي78213

15بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىهدير زوب  ع ابراهيم494425

16دبلوم3الكرامة83344نينوىأننىرحمة نزار شيت424342

17دبلوم3الكرامة83344نينوىأننىايمان غريب غثيث424367

18دبلوم3الكرامة83344نينوىأننىمروة عماد يوسف498150

19دبلوم3الكرامة83344نينوىأننىابتسام احمد محمد424327

20إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىعبدالرحمن محمود محمد466878

21إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىموج شيبان نداوي543577

منار حامد علي77907
22إعدادية3الكرامة83344نينوىأننى



ى531218 23إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىهبة طه حسير

24إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىغادة ابراهيم سلطان466962

25إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىهاجر هيثم طالل531215

26إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىقمر فارس ناض491919

27إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىبادية جاسم محمد543571

28إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىعبير سمير جمعة543543

29إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىامنة مقداد سعيد78054

30إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىديال شيبان نداوي466965

31إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىشذى سالم فرج526598

32إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىنور سمير جمعة543573

33إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىغفران طه عبدهللا466932

34إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىاالء سمير جمعة543575

35إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىرغدة ابراهيم سلطان466955

36إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىهند جاسم عبد466950

37إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىبيداء يونس مراد543692

38إعدادية3الكرامة83344نينوىأننىدنيا بسام احمد424308

39بكالوريوس3الكرامة83344نينوىأننىلقاء فتحي شامي493972

 علي حسن494856
ى 1بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرحسير

ى برجس446052 2بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرطلعت ياسير

3بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرزياد خلف سليمان519092

4بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراسامة علي حسن216088

5بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرخالد جماد حسن216033

6بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكررغيد خضى طه434455

7بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد سالم صالح525570

8بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد شعالن فتحي525592

ى215887 9بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرصفوان فتحي امير

10بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعزيز سالم عزيز450296

11بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد خليف خليل519100

12بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعبدهللا احمد فتحي216291

13بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعالء حسن سلطان446139

ف موفق يوسف551466 14بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراشر

15بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكررياض نجاد فتحي526296

ى محمديونس519070 16بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرفراس محمدامير

17بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكربهزاد احمد مولود216100

18بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعمر حسن احمد540055

19بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعلي حسيب سعدهللا518888

20بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد سالم محمد446040

21بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعزيز حيدر عزيز495416

ي هاشم434464
22بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرهاشم عبدالغنى

23بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعمار فيصل عباس519097

24بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكردريد عبدالرزاق ماميق492193

25بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعلي احمد خليل507758

26بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد عبد سليمان216156

ى434497 27بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعباس صالح حسير

28بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرايمن عبدالوهاب احمد216713

29بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعبدهللا فتحي عبدهللا518982

30بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحسان علي الهادي علي434494

31بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمهند حسن عبدهللا446143

32بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد احمد يونس446133

33بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعبدهللا خليف خليل446135



34بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكريوسف محمد ابراهيم216080

35بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد معن علي434500

36بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرسمير فخري سليمان216672

37بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرياش سمير زكي434473

38بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرخالد علي محمد216189

39بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعمر عبدالرحمن عبدهللا446137

40بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرهيثم محمد ابراهيم216771

41بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرضياء احمد محمود537982

42بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعصام لقمان رجب434504

43بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعبدالعظيم غايب ابراهيم216716

44بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرشاكر محمود محمد537874

 علي جمعة450369
ى 45بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرحسير

46بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرصالح شكر محمود537875

47دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرصكر فتحي حسن216298

48دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرغزوان شهاب احمد519095

49دبلوم3الوحدة83345نينوىذكروعد مطر يونس450263

50دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعادل ذنون جاسم216687

51دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرصدام جعفر علي446140

 علي526295
ى 52دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعلي حسير

53دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرخالد عبدالمنعم شيت446044

54دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمد صالح حسن450374

 علي434493
ى 55دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمد حسير

ي جمعه518898
56دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمد غنى

57دبلوم3الوحدة83345نينوىذكراحمد طه محمود216250

58دبلوم3الوحدة83345نينوىذكررمضان عباس حليو446136

59دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرزيد عبدهللا ظاهر519009

60دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمعاذ محمدشيت احمد450299

61دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرحكم احمد محمد525120

ى برجس446047 62دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمود ياسير

63دبلوم3الوحدة83345نينوىذكراحمد عصام احمد518979

64دبلوم3الوحدة83345نينوىذكررمضان ايوب خليل216693

65دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمهند خضى طه434489

66دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرفتحي محمد ابراهيم216705

67إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرموفق اخضير محمد494566

ى519082 68إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرراكان محمود ياسير

ى لؤي شهاب519036 69إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرحسير

70إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرنكتل حسن سلطان519086

71إعدادية3الوحدة83345نينوىذكررعد حر رشيد450377

72إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمد عزالدين توفيق450259

73إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرخالد رشيد مجيد450358

1ماجستير3الوحدة83345نينوىذكرعلي محي الدين محمد215806

2ماجستير3الوحدة83345نينوىذكرنوري طه خلف446121

ى450293 ى محمد حسير 3بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرحسير

4بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعلي طالب جميل216516

ى طه محمود450346 5بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرياسير

ي حسن احمد446126 6بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرحضير

7بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكريونس احمد فتحي215820

8بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرنشوان غانم سعدهللا496287

9بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرسمير كاظم سعيد446118

10بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد عبدالستار مطر494140



11بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد شهاب احمد216782

12بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعماد محمد خلف216587

13بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد يونس خلف535043

 علي هادي305725
ى 14بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرحسير

15بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمود صالح محمد216674

16بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعلي طه خلف446335

17بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكروعدهللا سمير زكي215877

18بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرصفاء عصام مصطفى216508

19بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعمار احمد محمود519112

20بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرشهاب احمد محمود216172

ي يونس534355
21بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد هانى

22بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرزيد احمد يونس446321

23بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد سعدهللا احمد216629

24بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمعمر فوزي قاسم216409

ى216776 25بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرنشوان اسماعيل ياسير

26بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد برهان شهاب216580

27بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد معن علي446278

28بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد طه محمد446109

29بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد نزار علي216308

30بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرجواد حسن سفر507791

ى446274 31بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد صباح حسير

ى216436 32بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعمار محسن امير

33بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرياش عبدهللا اسماعيل534401

34بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرفراس فتحي خليل216120

35بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكربشار احمد عبدهللا534574

36بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعماد حيدر محمد215849

37بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرفاروق محمد اسماعيل446130

38بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعبدالرحمن خالد عبدالرحمن450254

39بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد خليف خليل446283

40بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرفصيح محمود محمد216213

ى446057 ى صالح حسير 41بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرحسير

42بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرشهاب احمد عبدهللا534548

43بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرصفوان حسن سلطان216052

44بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمود طالل خضى446115

45بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعلي هاشم عباس450276

46بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرصالح خليف خليل446291

ى446344 47بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد محمود ياسير

ى حسن احمد216548 48بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرتحسير

49بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكريوسف برهان شهاب450391

50بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكريحنر محمد هندي216667

ى446112 51بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحسن صالح حسير

52بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعلي قاسم حيدر518922

53بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمحمد علي محمد216048

54بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد موفق مصطفى450266

55بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرمزمل احمد يونس216518

56بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكربكر حازم محمد216268

57دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعبدالجبار صالح مصطفى216350

58دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمود حيدر عزيز525203

59دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمهند احمد فتحي216781

60دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمد اسكندر شعبان554303



61دبلوم3الوحدة83345نينوىذكررامي محمد خضير216764

62دبلوم3الوحدة83345نينوىذكراحمد زين العابدين موس216597

63دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعالء صالح حسن446114

64دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعبدهللا عبدالقادر عبدهللا446286

65دبلوم3الوحدة83345نينوىذكراياد كامل رشيد494372

66دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرحسام احمد يحنر446351

67دبلوم3الوحدة83345نينوىذكراحمد محي الدين محمد216758

68دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمد محي الدين محمد215804

69دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمد نجيب حامد519077

70دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعلي زين العابدين موس216576

71دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرقضي عبدالرحمن محمود215767

72دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمد جمال محمد551190

73دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمصطفى شمس الدين محمد215788

74دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعلي حامد محمود446280

75دبلوم3الوحدة83345نينوىذكراحمد غانم سعدهللا404974

ى محمد احمد216510 76دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرحسير

77دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرطارق عبدالمنعم شيت446327

78دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعلي شكري محمود215840

79دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمود احمد محمود216203

80دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرصباح خضى حميد441207

ى450307 81دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعلي حسن حسير

82دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرخالد وليد محمدجميل450317

83دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمود موفق مصطفى450380

84دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرسيف فالح حسن540681

85دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمحمود محي الدين محمد216685

86دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرنواف قتيبة احمد216788

87دبلوم3الوحدة83345نينوىذكراحمد حازم محمد216611

88دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعمر عدنان فاضل543636

89دبلوم3الوحدة83345نينوىذكريوسف احمد فتحي216502

90دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرايهاب فوزي قاسم216522

91دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرنواف مشعان يونس215741

92دبلوم3الوحدة83345نينوىذكريونس عبدالستار مطر216141

93دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرمصعب احمد يونس450345

94دبلوم3الوحدة83345نينوىذكركريم عبدالهادي محمدصالح216086

95إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرسجاد عقيل هاشم495387

ى شمسالدين محمد216494 96إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرياسير

97إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرامير فالح محمد216628

98إعدادية3الوحدة83345نينوىذكراحمد محمدسعيد كريم491158

99إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرسيف محمد ذياب450279

100إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمصطفى وعد مطر450278

ى450314 101إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرماهر شعبان حسير

ى ابراهيم ادريس534327 102إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرحسير

103إعدادية3الوحدة83345نينوىذكروضاح حسن عسكر446307

104إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرزيد خضى حميد479717

105إعدادية3الوحدة83345نينوىذكراركان احمد علي498612

106إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعلي محمد حسن216030

107إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمد خالد ذنون450385

ى محمد216428 108إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعبدالرحمن حسير

109إعدادية3الوحدة83345نينوىذكروسام سعدهللا احمد446276

110إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعباس محي الدين محمد216493



111إعدادية3الوحدة83345نينوىذكراحمد كريم عزيز525826

112إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرفارس محمود جمعة450341

113إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمد طه عارف216606

114إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعبدهللا بشار مجيد450288

115إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرسيف سعدهللا احمد216599

116إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمؤمن راكان بلو540838

117إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعبدهللا عبدالستار مطر494966

118إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرطه حازم طه534311

119إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعلي عبدالمنعم علي450280

120إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعلي غازي مصطفى450339

121إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرذوالفقار عبدالزهرة بشير537002

122إعدادية3الوحدة83345نينوىذكريوسف محمد شحان540584

123إعدادية3الوحدة83345نينوىذكراوميد محمد جميل216653

124إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمد نجم عبدهللا540689

125إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرصهيب سالم عبدهللا519021

126إعدادية3الوحدة83345نينوىذكراحمد وسام ابراهيم215787

127إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرراشد خليف خليل446309

128إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرطه وسام ابراهيم446285

129إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعمر عاضي عزالدين216622

ى محمود450286 130إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعلي حسير

131إعدادية3الوحدة83345نينوىذكراحمد عبدالسالم عبدهللا450331

132إعدادية3الوحدة83345نينوىذكررسول خالد ولي535508

ى216044 133إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرقيس شعبان حسير

134إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعبدهللا جمال ابراهيم450283

135إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرحامد رسول عباس علي215777

136إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرحسن علي حيدر534913

 علي حسن216451
ى 137إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرحسير

138إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرليث حسن علي534598

139إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمود عزالدين توفيق450274

140إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرراغب رسول عباس علي215852

ى محمد216400 141إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرهمام حسير

142إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرذنون عادل ذنون216770

143إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعلي راكان محمود534513

144إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمصطفى محمد خلف450324

145إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمدعلي حسن احمد215860

146إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرموفق عادل ذنون450319

147إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرزيد خليل مختار519025

148إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعلي خميس نجم216645

149إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرسليمان عامر عيىس446222

150إعدادية3الوحدة83345نينوىذكراحمد عمر حسن534804

151إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمنذر راكان بلو494640

152إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمد وليد محمدجميل450347

153إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعلي صالح كريم216500

154إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرهيثم احسان جاسم535601

ى مصطفى216644  بنيامير
155إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمصطفى

156إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرالزم محمود محمد534988

157إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرريان وعد حمدون450334

158إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرزياد محمد محمود215882

159إعدادية3الوحدة83345نينوىذكركمال فالح حسن446331

160إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمد محسن احمد450364



 علي حيدر534832
ى 161إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرحسير

162إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرفاروق زين العابدين موس450272

163إعدادية3الوحدة83345نينوىذكراحمد شهاب احمد216634

164بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرفاضل احمد عبدهللا446123

165بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرعتاب علي الهادي علي446117

166بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرياش علي الهادي علي446304

167بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكراحمد علي حسن498444

168بكالوريوس3الوحدة83345نينوىذكرزيدان خليف خليل535621

169دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرعمر محفوظ حميد216233

170دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرسعيد اسود حنش216654

171دبلوم3الوحدة83345نينوىذكرفالح حسن محمدنوري446348

172دبلوم3الوحدة83345نينوىذكربشار محمد ابراهيم446295

173إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمحمد سليمان احمد494878

174إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرمرعي حسن خلف446312

175إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرعبداللطيف فاضل جاسم446354

176إعدادية3الوحدة83345نينوىذكرخليل قاسم جمعه215858

177إعدادية3الوحدة83345نينوىذكررضوان غازي احمد216481

1دبلوم عالي3الوحدة83345نينوىأننىجاهدة عرب خورشيد446065

شكرية محمدعلي حسن446059
2بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننى

ليل علي الهادي علي434475
3بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننى

ى216401 4دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىعبير حازم ياسير

ثناء مرعي حسن215831
5دبلوم3الوحدة83345نينوىأننى

6دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىنهله عيىس سليمان450351

فوزيه علي الهادي علي446078
7دبلوم3الوحدة83345نينوىأننى

ى518969 8دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىايادة سعيد ياسير

9دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىماجدة حامد صالح446069

10دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىصبا فاروق رفيق518962

11دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىعاصمة يونس محمود216443

ايمان سمير زكي518977
12دبلوم3الوحدة83345نينوىأننى

13دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىصفاء شاكر محمود216305

14إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىسلىم يحنر ذنون541242

صبيحة علي ا لهادي علي434468
15إعدادية3الوحدة83345نينوىأننى

16إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىايمان زيدان عبدهللا500305

1بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىنورة كاظم سعيد434426

يف صالح216751 2بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىشهد شر

3بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىنور محمود حسن216318

4بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىالهام عمر حسن518893

5بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىايمان محمد شاهود216560

6بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىانوار خالد عباس518900

7بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىزمن محمد شاهود450255

ى جعفر216386 8بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىاحالم حسير

ى446100 9بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىعامره محمود ياسير

10بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىتغريد ابراهيم احمد518920

11بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىنوال عادل ذنون216538

12بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىماجده احمد ابراهيم434433

13بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىزبيدة احمد يونس446082

ى محمد216368 14بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىميثاق حسير

15دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىعذراء عدنان خليل446091

16دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىلىم احمد يحنر216723

17دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىمروة غانم جاسم541075



18دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىوفاء محمدنورالدين حمدي551464

19دبلوم3الوحدة83345نينوىأننىحنان عبدالرزاق ماميق491980

20إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىريم احمد يونس446086

21إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىرويدة انس محمد450309

22إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىمنار جمال محمد551186

23إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىرحمه طالل غانم450250

24إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىهدى محمود خليل525696

25إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىسدرة غازي ابراهيم540564

26إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىضح شاكر محمود446031

27إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىمريم عماد شعبان216732

28إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىسبا عامر عيىس446095

29إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىسبا عبدهللا علي535399

30إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىاسماء عبدهللا علي216376

ى مجيد450252 31إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىافراح ياسير

الدين محمد216572 32إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىسحر خير

33إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىخديجة محمود محمد450257

34إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىرحاب جاسم جليل450304

ى450269 سارة علي حسير
35إعدادية3الوحدة83345نينوىأننى

36إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىمروة مراد فالمرز540184

37إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىغاده عبدالرزاق ماميق540478

38بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىخولة احمد محمد216323

ى216526 39بكالوريوس3الوحدة83345نينوىأننىهنية محمد حسير

40إعدادية3الوحدة83345نينوىأننىعفيف علي الهادي علي446098

1ماجستير3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عامر احمد465383

ى مصطفى464405 2ماجستير3صالح الدين83346نينوىذكرمعتصم ياسير

3ماجستير3صالح الدين83346نينوىذكررغيد رعد فيصل524008

4ماجستير3صالح الدين83346نينوىذكرسيف الدين عامر احمد464428

ى542973 5ماجستير3صالح الدين83346نينوىذكررغيد مؤيد حسير

6بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعامر احمد داود526107

7بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا ابراهيم رجب464316

8بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمطر علي محمد525548

9بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد محمود فتحي148540

10بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعدنان زكم حمود464049

11بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرادريس عبد محمد464473

12بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالخالق احمد جاسم464329

ى523941 13بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكروليد صالح ياسير

14بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرتوفيق يحنر توفيق464477

15بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكربسام حميد خلف464170

ى524137 16بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعماد عطيه حسير

17بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد شاذل عبدهللا525542

18بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرقضي قاسم علي464032

19بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود عبدهللا خلف464302

20بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكررامي ذنون عبدالرحمن463984

21بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرفرحان جاسم خضى542888

22بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرسلوان عدنان خليل495479

23بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعماد محمد حميد525551

24بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد جميل عزيز465357

25بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرسعود عبدالعزيز جمال464407

26بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود سليمان هالل540516

27بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرنوفل عامر علي148307



28بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعالء ابراهيم غثيث148725

29بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرقاسم فوزي خليل464388

30بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرخالد زهير سلطان464398

31بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكريحنر قاسم علي148705

32بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرايهاب رعد سعيد464403

33بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمهدي صالح هاشم523910

34بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد صالح عباس523920

ى خضى523999 35بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرطارق حسير

36بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد خلف محمد148389

37بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرقضي وعدهللا يونس464320

38بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكريشار هاشم عبد الرزاق524042

39بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرزيد دريد حازم464200

40بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد يونس عبدهللا465380

41بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراوس سعد وعدهللا500460

42بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد علي صالح148418

43بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرقضي عبدهللا عبدالفتاح148480

44بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرراغب محمد جاسم524736

45بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكريوسف خلف محمد547082

46بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرغانم علي كاظم547074

47بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرايوب موفق احمد542665

48بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرطارق درك خلوف464395

49بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد علي عطيه494443

50بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عبد خلف525547

51بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكررافد مولود عبد465378

52بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرزيد منهل احمد467878

53بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرفهد مشعل نزال464144

54بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد قتيبة غانم148775

55بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكربرزان محمد سلطان523965

56بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود خلف ابراهيم464447

ي478338 57بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكررغدة منهل خير

58بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمنهل محسن علي467799

59بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمهند سالم اسماعيل467882

60بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكركرم اديب محمد468192

61بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمعد محمد عايد523937

ى464281 62بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرسفيان حازم ياسير

63بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا عبدهللا محمدعلي547131

64دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرجاسم محمد رجب464382

65دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكربسام صباح فاضل464392

66دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكررضوان يحنر عبدهللا464128

67دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكريونس رجب محمود464026

68دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى محمود مصطفى524146

ي يونس149515 69دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرصفوان صير

70دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكررائد عاضي احمد148457

71دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعدنان احمد محمود524149

72دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد جاسم محمد467881

73دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرفراس محمديونس قاسم542990

74دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عبدهللا خلف547070

75دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعزام عامر احمد464412

76دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراسامه نوفل محسن148260

77دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد طالل اسماعيل148370



78دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرصفوك عبدهللا محمود542976

79دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي قاسم محمد524018

80دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكربشار محمد سعيد467879

ى464456 81دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكركريم سالم حسير

82دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد سالم اسماعيل464234

 علي500476
ى 83دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرنكتل حسير

84دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرياش عامر علي148743

85دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرصدام حازم محمد547072

86دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعالء ابراهيم محمود465368

87دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرصفوان نافع يونس524053

88دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرخضى يوسف محمد524060

89دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعمر جمال فتحي542654

90دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي يوسف حسن464167

91دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي جاسم عبدهللا464194

92دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعمار ياش جاسم148280

93دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكريونس فرج ماالهلل494405

94دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالعزيز رعد محمد464467

95دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عزالدين صالح542970

96دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد وجيه محمود543006

97دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرخضير عايد حمد465352

98دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا اسعد عبدهللا464152

99دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد منهل احمد542657

100دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرحمزه قتيبه طالل524025

101دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن مطر علي525545

102دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعمر سعد محمد467876

103دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمنهل مشعل نزال464143

 احمد علي467986
104دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى

105دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرسعد سالم عبدالقادر554338

106دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد طالب حسن494218

107إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرنذير اسماعيل يونس542975

108إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسالم رجب عواد554796

109إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرخالد احمد علي542662

110إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن حميدي علي542887

111إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكريونس محمد فرج540515

112إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحسام يونس احمد464286

اس سعد محمد547071 113إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرنير

114إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرياش ويس خضى465364

115إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسعد تركي فاضل464196

116إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا قضي زيدان495478

117إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكربسام عبدالقادر محي الدين148503

118إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرشهاب احمد اصفيان526253

119إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرزيد محمد علي542986

1دبلوم عالي3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود محمد رشيد542691

2بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكررياض احمد خضى149471

3بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد قضي ذنون463725

ائيل540939 4بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرصقر هاشم جير

5بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالكريم درك خلوف524112

6بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمد سلطان149356

7بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود عبدالخالق علي547099

8بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعيىس محمود سلمان148853



9بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرسفيان محمد ذياب463708

10بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمد رشيد542686

ف دحام عزيز149532 11بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراشر

ي496871 12بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعلي فارس صير

13بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد فتحي محمود148890

14بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعمر علي محمد463937

15بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد بشار محمد463536

16بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد زيدان خلف149138

17بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد خضى يوسف468065

18بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا عماد عبدهللا148806

19بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد كنعان سالم465391

20بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرامير خالد يونس467975

 علي148902
ى 21بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرحاتم حسير

22بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد سالم محمد463918

23بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعمر عبدالناض عوض468060

24بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعمر منهل احمد523833

25بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرحسن نجم حسن463543

26بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد نزار يوسف148949

ي محمد موس542675 27بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرانر

28بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمروان جاسم محمد464460

29بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرنورس داود محمد149710

30بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعلي رعد حبيب467809

31بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرسالم خالد ابراهيم463896

32بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى اديب محمد467945

33بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمهند محمود حسن524074

34بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد بالل عزيز148873

35بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمعن علي خلف149769

36بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعدنان يوسف قدوري149137

37بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود خالد احمد149164

38بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد رفعت موفق467819

39بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراياد عبدهللا عساف468335

40بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرطارق محمدعلي جير149331

41بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكريوسف وعد عبدهللا463691

42بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن صباح عواد463722

43بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد طالل نوح463537

 علي468132
ى 44بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعلي حسير

45بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعمر رعد محمد463532

46بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرحسن مثنى عبدالكريم468278

47بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراركان سالم هادي547129

48بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد نافع محمدشاكر149686

49بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد باسل حمدون468014

50بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرفهد صعب ابراهيم149184

51بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرنورا محمد علي467949

52بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرفتحي صالح خضى542881

53بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرايالف احمد علي464386

54بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكركرم قضي عبد463696

55بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرادهام عبد يوسف149400

56بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرنجاح اسماعيل ابراهيم463658

57بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرحكم خزعل غانم547090

58بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود فالح محمود542908



59بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى ابراهيم احمد463767

60بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرذنون يونس محمود468024

61بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد ادريس نجم464441

62بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود مقداد الياس524107

63بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرزياد طارق ابراهيم468068

64بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعيىس يوسف شحاذة463771

65بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد يونس مصطفى463731

66بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعالء محمد محمود524113

 علي463508
ى 67بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد حسير

68بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمهند سعد حسن149166

69بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالكريم عبيد احمد149430

70بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرضياء محمد سليمان463687

71بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد خالد فتحي467920

72بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالقادر صالح خضى468005

73بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى عبدالهادي صالح468347

74بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد خلف ابراهيم463562

75بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمجاهد عويد مطر468063

76بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد كامل مرعي149081

77بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكركرم حازم حسن148098

78بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود سالم اسماعيل149125

79بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرايمن وليد احمد468247

80بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراسامة زيدان خلف149820

81بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد طه صالح468215

غام ثائر احمد559931 82بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرضى

 علي468253
ى 83بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعمر حسير

84بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد مطلك محمود467825

85بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمهند عناد احمد543003

86بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا يوسف قدوري149152

87بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد مهيدي صالح149456

88بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكركرم جالل عبدالفتاح463695

89بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرارشد سالم احمد547118

90بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عبدهللا احمد468195

91بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكريزن رياض محمود463664

92بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالستار عبيد احمد149097

93بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى كمال سطام310447

94بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا محمد عبدهللا463676

95بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرحامد رمزي سعيد468353

96بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرطه ليث نافع524102

97بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد يونس عيىس526258

98بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراوس نشوان خزعل465417

99بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالقادر حسن علي147917

100بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد طالل يونس463701

101بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى رعد مصطفى463621

102بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعمر علي محمود450354

103بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرقاسم محمدعلي احمد542846

104بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد امجد سعيد464182

105بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد هاشم جاسم542904

106بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عصام يحنر463540

107بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعمر عادل ادريس467803

108بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد بشار عبد463910



109بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمهند سوري حسن463632

110بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد قاسم علي149239

111بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد خميس ابراهيم542678

112بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد بشار حميد463697

113بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرايهم رعد عبدهللا465415

114بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرصالح محمد رجب148835

115بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعالء رمزي حازم463598

116بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعالء سالم محمد468284

117بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد الياس خطاب149227

118بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد نجم عبدهللا468073

119بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد بدران احمد463848

120بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرسيف الدين صالح ابراهيم491876

ى463866 121بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعمر محمد حسير

122بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرهيثم فائز محمد463873

123بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرحسام باسم احمد149512

124بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرزياد اياد عدنان148943

125بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكررغدان عبدالوهاب خضى463573

126بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراحمد موفق خلف463612

127بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد انور حسن524122

128بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمازن محمد عبد463515

129بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكركرم احمد ذنون523901

130بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن عويد ابراهيم464349

131دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرشمد قتيبة غانم149150

132دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرتميم محمدمشتاق سعيد493930

133دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود حازم صالح463642

134دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى عبدهللا محيالدين463604

135دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد نجم عبدهللا468078

136دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعمار طه صالح468119

137دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عواد اسماعيل542807

138دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي عبدالكريم محمد463713

139دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكررائد طارق عبدهللا463699

140دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالخالق عباس خضير149547

141دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا قتيبة غانم542804

142دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرارشد محمد نذير148076

143دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعساف مشعل يونس149260

144دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى كنعان سالم464232

145دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد هاشم جاسم542813

ي148023 146دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد فارس صير

147دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد خضى احمد149213

148دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرماهر عطية ابراهيم524114

149دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد احمد قاسم149673

150دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد راكان محمد468070

151دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالقادر عويد ابراهيم464464

152دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرليث صالح احمد149847

153دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمثنى قاسم ابراهيم468305

ى149050  مظفر ياسير
154دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى

155دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعماد هادي صلو465438

156دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد ابراهيم سعدهللا149758

157دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي عصام محمود542826

158دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرابراهيم صالح احمد149317



ى468075 159دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعالء محسن حسير

160دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا عبدالمالك احمد542966

161دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرزيد عماد محمد465365

162دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود نشوان انس542821

163دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرفوزي صالح احمد542824

164دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرريان رضا يحنر463774

165دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا جاسم احمود465431

166دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعزيز احمد نجم468140

167دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمروان عادل جاسم149836

168دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد منهل يونس547107

169دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عبدالكريم ذنون149372

170دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمصعب صالح مجبل464307

171دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرريان خالد محمود542693

172دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرزيد صبحي حسن494852

173دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي سالم حامد149655

174دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعادل عامر علي149588

175دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعمار احمد علي149671

176دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرانور رمزي سعيد468261

177دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي عمار عبدالرزاق463728

178دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرحازم ابراهيم حمد523892

179دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد ابراهيم سلطان149246

180دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعصام عبدالكريم سعيد542674

181دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عبدهللا احمد148921

182دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرالمعتصم بلله رفعت موفق147859

183دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمد عبدالحميد149484

184دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن يحنر طليع148896

185دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عبدالخالق مال هللا149334

186دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى زياد طارق554793

187دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرسعد خالد عدنان547134

188دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد خضى احمد149461

ي547068 189دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرحذيفة فرحان عبدالناجر

190دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعمر فائز سالم463721

191دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عصام جهاد468294

192دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد غسان محمد149003

193دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عبدالخالق علي149359

194دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرزاق سمير عبدالرزاق149303

195دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد ماجد عدنان464160

196دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرابراهيم جاسم احمود465433

197دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى يوسف محمد524003

198دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرهيثم احمد ابراهيم468356

199دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد احمد يونس498609

200دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرفراس طه صالح468226

201دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عمر عبدهللا463670

202دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمراد حمادي عبدهللا149403

203دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكروليد توفيق محمد463724

204دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرايمن علي خلف468367

205دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعمر وعدهللا محمد524091

206دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود فتحي محمود148856

207دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراصيل احمد عزيز482146

208دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي فارس علي526272



209إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد فجر محمد463672

210إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالسالم فيصل غازي542932

211إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا465403

212إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرابراهيم خليل ابراهيم542999

213إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد اسعد ماالهلل538513

214إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمدالمؤمن يوسف محمد540922

215إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا عودة عبدهللا494873

 علي465423
ى 216إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر حسير

217إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرجاسم محمد علي467914

218إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد موفق خلف465405

219إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرصباح ابراهيم احمد465373

220إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرصكر ناطق عبدهللا542996

221إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرخطاب قيس يونس468044

222إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرانمار احمد يوسف542850

223إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرنمير فائز عبدالقادر465400

224إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمدرفعت ابراهيم عطية147832

225إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكريونس خضى احمد542818

226إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد رائد قاسم468318

227إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرضياء حسن علي147807

228إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن محمد شكر542997

229إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرابراهيم واثق زوب  ع468168

ى شكر542913 230إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحسان حسير

231إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرياش محمد عبد463914

232إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرابراهيم يوسف صبحي149570

233إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكريوسف سامي يوسف467866

234إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرصالح يوسف صبحي467993

235إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد ابراهيم خلف149298

ى جاسم542656 236إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعثمان ياسير

237إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد رعد دحام465448

238إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرماهر محمد احمد542937

ى523842 239إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرفرقد عسل حسير

240إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرتوفيق احمد خلف547087

241إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرليث محمد مطر468255

242إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد فواز احمد540968

243إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحسن سعد حسن465412

244إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرانمار فتحي سلطان467932

245إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر باسل عناد468295

246إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرنمر طالل محمد524082

247إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمدعلي احمد542799

248إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسعد ابراهيم محمد149312

249إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرايمن منهل احمد468135

250إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد فتحي عبدهللا465437

251إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحاتم حسن احمد524159

252إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمود عبدهللا468171

253إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرايوب خالد سليمان540457

254إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر فائز يوسف468054

255إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرايهم ماهر ابراهيم496389

256إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد سالم يونس465430

257إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود وعد جارو467870

258إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر سعدي فتحي500443



259إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراسماعيل عقيل اسماعيل468307

260إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالعزيز فهد عبدهللا467867

261إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا حميد علي524079

262إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرفائق عبدالباسط محمد547085

263إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد زيد خليل467998

264إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرصالح ترف مجول465447

265إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمؤمن عبدالعزيز عبدهللا467874

266إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي متعب خلف547097

267إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمؤمن محمد عبدالستار542684

ف عبدهللا هادي542862 268إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراشر

269إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد فرحان اسعد465420

270إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد يوسف محمد467908

271إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد رعد يونس465414

272إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد بشار شيت465426

273إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسامر محمود حسن540971

274إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعامر خالد ابراهيم468062

275إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالستار عصام يحنر467985

276إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرجاسم محمد صكر468212

ى467846 277إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد ابراهيم حسير

278إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرزياد فتحي صالح468352

279إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد سالم احمد523862

280إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسيف خالد عدنان547136

281إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالكريم رمزي سعيد468357

282إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرابراهيم سعد محمد465439

 يحنر محمد465424
283إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى

284إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد مظفر يونس147966

285إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي فهد عبدهللا468162

286إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمهند اياد عدنان542890

ى542646 287إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمدرسول رفاع ياسير

288إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد فجر محمد465395

289إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكروسام سعد عبدهللا468123

290إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسيف يوسف محمد149608

291إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر نشات محمد شيت524031

292إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكريوسف عادل يوسف542694

293إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد بشار حميد465410

294إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي عبدهللا حجاب468275

ى محمد جمال463861 295إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحسير

ى523847 296إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراياد عسل حسير

297إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرهيثم صالح محمد495446

298إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد علي بالل538521

299إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد رضوان غانم542991

300إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد شامل محمد547095

301إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسيف فرحان جاسم468177

302إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرصفوان نبيل شاكر465436

303إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود عبدالمحسن حميدي468315

304إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد توفيق محمد540288

305إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرفيصل ثائر فيصل430454

306إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عبدالمحسن حميدي465434

307إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن سعد محمد463759

308إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعصام محمد خضى463709



309إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرنواف عبدالرزاق سعدون464414

310إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي بالل عزيز542817

311إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرقيض عبدالمحسن محمد495447

312إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود عبد خلف468179

313إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد حازم حمادي463884

ى463777 314إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي حاجم حسير

315إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرليث اسماعيل خليل554792

316إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر نجم حسن465443

ى طه468314 317إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعثمان ياسير

318إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسهاد جاسم عبدهللا542911

319إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالكريم راكان محمد524015

320إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا امير ابراهيم468012

321إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكروليد خالد علي468321

322إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحسن عودة عبدهللا494653

323إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر علي محمد468154

324إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عبدالغفور سعيد465441

325إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد احمد الياس542951

326إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي عادل ادريس467823

327إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعالء زهير علي468009

328إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمد احمد542879

 علي468231
ى 329إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرليث حسير

 محمدعلي149492
ى 330إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرايمن حسير

331إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر فتحي محمود523969

332إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكربشار هاشم الياس468236

333إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكروائل محمد جاسم540742

334إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود علي محمد542884

335إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد بسام محمد540233

336إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرزياد طارق علي463752

ى طه468053 337إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعفان ياسير

338إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرليث وليد طاهر463552

339إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد ثائر فوزي524050

340إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد غازي عبدالكريم465372

341إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرخالد محمد حبش467925

342إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرانمار محمد وطبان465427

343إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر مرهف محمد463581

344إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرفراس محمد عبدهللا467852

ى رعد عبدهللا524087 345إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرامير

346إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى محمود عبدهللا465409

347إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد جاسم محمد542644

348إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرزيد سعد محمد523890

349إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرطارق محمد حمد542866

350إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسفيان رمضان مهيدي468058

351إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عبدالقادر فتحي468205

352إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد توفيق محمد540938

353إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرايهاب عبدهللا اسود468010

354إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسيف زهير سلطان468149

355إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالستار فتحي حسن523836

356إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكررمضان جمعة عابد465388

357إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرليث علي حسن500359

358إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي عودة كوزر542680



359إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكررياض عبدهللا عساف148931

ى عبدهللا عبدالفتاح542956 360إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحسير

361إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد خميس ابراهيم468309

362إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرفيصل فالح سليمان463923

363إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبيدة شامل خليل465398

364إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن سعدي فتحي467871

365إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد جاسم محمد468297

366إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمهيمن حسيب حسن468240

367إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعجيل امبارك مرجب149441

368إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالرحمن رعد فيصل542669

ى465349 369إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا فتحي حسير

ى468266 370إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد صالح ياسير

371إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمد ابراهيم463716

372إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرابراهيم وليد سعيد542886

ي اسماعيل ابراهيم468234
373إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحف 

 عبدالخالق علي547102
374إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى

ى542891 375إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد علي حسير

376إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرلؤي طالل يونس542835

377إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكربسام احمد محمد468371

378إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعثمان فائز يوسف467856

379إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراكرم ابراهيم سعدهللا547115

ى468142 380إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرقتيبة خليل حسير

381إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمهند يحنر علي عيىس494217

382إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرايمن نمر اسماعيل547120

383إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد غيث رابح542642

384إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرطه احمد محمد554187

385إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عماد عبدهللا468144

ى523840 386إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عسل حسير

387إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمؤيد غازي محمد467843

388إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد علي احمد468208

389إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد وعد جارو542906

390إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرصفوان خلف محمد468302

391إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحارث طلعت عبدالرزاق547113

392إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرريير خضى يوسف148172

393إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا فارس عبدهللا468296

394إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمهند فالح حسن463519

ى باهلل احمد طه149107 395إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرالمعي 

396إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عواد عبدهللا468375

397إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي احمد هادي467911

398إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا محسن علي467996

399إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحسن توفيق يحنر465446

400إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرامير جاسم محمد542853

ى468362 401إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد وابل ياسير

ى543005 402إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكريوسف سعدهللا حسير

403إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرحازم محمد خلف468051

404إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي حسن خلف468181

405إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمود احمد محمود468249

406إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى نوفل ترف467978

407إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد طه احمد543720

408إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد مروان علي542917



ى عزام حازم542957 409إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرياسير

410إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمروان عدي محمد149647

411إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عدنان فاضل468112

412إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرريان عبد يوسف542704

413إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى شامل خليل465444

414إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرضاري فواز هاشم463601

415إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكروضاح عدنان زكم468285

416إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعمر حازم علي542670

417إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عيد خلف468184

418إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد مروان علي542952

419إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرليث احمد محمود542648

420إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكركرم عمار عبدالستار465421

421إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد رعد سطام547127

422إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى محمد عباس542865

423إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرصهيب نجم خلف542855

424إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمهند ذنون صالح468282

425إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرغازي فيصل غازي468349

426إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد نذير اسماعيل468187

427إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسيف سالم حمود542876

428إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسيف طالل اسماعيل542852

429إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد باسل عناد467922

430إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمد سالم547092

431إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكروليد خالد شهاب468293

432إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعماد ابراهيم عبدهللا468299

ى501167 433إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدهللا عزيز ياسير

434إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصعب عمر عبدهللا463742

435إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرزيد فارس محمد467939

436إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عبدالستار نجم468130

437إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي سعدهللا عبداالله468312

438إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرشامل عارف شحان468324

439إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعالء عامر فتاح465440

440إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى ثامر قاسم467861

441إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكريونس فالح حسن542912

442إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى عبداالله مصطفى494765

443إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمؤمن محمد غانم465445

444إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرفهد هذال محمد495461

ى547105 445إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكربكر داؤد حسير

ى سعيد467849 446إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد حسير

447إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد يحنر محمد465369

448إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالسالم احمد محمد467838

449إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد خالد يونس468048

450إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد ابراهيم علي468343

451إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرامير علي محمد524162

452إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرطه فرحان عبدالناجر540314

453إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد فاضل عبدهللا500463

454إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرادريس يوسف محمد468101

455إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصعب يحنر طليع542892

456إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد بشكر محمود468311

457إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد مشعل نزال463844

458إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكريوسف عامر احمد463890



ي عبد هللا468188 459إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرصالح محمد راجر

460إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عبدالستار نجم149730

461إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعبداالله عبداللطيف حميدي149180

462إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرعلي رمزي سعيد468257

463إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرسيف سعد محمد523887

464إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عودة كورز540969

465إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكريونس محمد علي467959

466إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرايهاب عبدالكريم ذنون468221

467إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكراحمد عامر علي468136

468إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرمصطفى عبدالكريم محمود498721

469بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرفرحان اسعد محمد547089

470بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالغفور محمدزكي عبدهللا149030

471بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد عطاوي نهير526265

472بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكراياد حازم احمد149798

473بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرحازم حسن علي542677

474بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرزياد طارق هادي463662

475بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرليث مروان محمد148050

476بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرخالد سلطان باشا547111

477بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىذكرنزار يحنر نجم491816

478دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمحمد مهدي يونس463956

479دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعلي احمد شحاذه542858

480دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرياش عجيل حميد149197

481دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعبدالجبار عبدالغفور خليل542829

482دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكروليد اسماعيل شحان148126

483دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرخالد يونس اسماعيل542948

484دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراكرم احمد رجب524104

485دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرعمر صائب عبدعلي542815

ى540627 486دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكرمروان طه ياسير

يف468268 487دبلوم3صالح الدين83346نينوىذكراحمد محمد شر

488إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرنشوان مطلك حسن465442

489إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرابراهيم سلطان عبدهللا467937

490إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرساهر رعد يونس463719

ى463568 491إعدادية3صالح الدين83346نينوىذكرفالح حسن حسير

1بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىالهام محمود احمد463973

2بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىهالة حازم يونس467776

3بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىورقاء نوري محمود523826

4بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىانوار يحنر حمدون525554

5بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىرواء سمير عبدهللا148832

6بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىافراح غازي حامد430471

7بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىهديل سعدي شيت463946

شيماء سامي داؤد523905
8بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننى

9بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىايمان سليم يونس467773

10بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىميش شهاب احمد495351

11بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىريم فائز عبدالقادر543012

عال فخري محمدعلي414771
12بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننى

13بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىاشاء عبد سليمان463927

ى467942 14بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىدينا عبدالهادي محمدامير

شيماء علي محمد468015
15بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننى

16دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىهالة فارس حسون467775

17دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىناديه صالح محمد148799



18دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىغادة شهاب احمد149623

19دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىابتسام وليد سالم465376

20دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىحل يونس علي467791

21دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىاخالص نجم عبدهللا463932

22دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىهناء محمد عزيز148207

 علي محمد463941
23دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىمنى

24دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىدالل مروان عكلة467787

25دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىاريام رياض فرج540904

26دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىزمن نشوان يونس491103

27دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىايه قحطان نوري468007

28إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىايمان ابراهيم قاسم526281

29إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىالماس ذنون طلب526250

30إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىاخالص حازم اسماعيل523898

ى467903 31إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىاسيل عبدالكريم حسير

32إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىاشاء موفق يحنر482173

ي عزالدين495367
سالي هانى

1ماجستير3صالح الدين83346نينوىأننى

2بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىغفران خالد سليمان492965

3بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىسحر فخري محمدعلي406900

4بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىزهراء فتحي محمود149538

5بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىرفل طالل عطية540936

6بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىسوسن رعد حبيب536791

7بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىجهان عبدالناض سالم148689

8بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىسارة خضير عبدهللا491960

9بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىاالء مجيد مطلك463992

10بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىسارة مجيد مطلك464005

11بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىرغد جودت محمد463988

12بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىمها خضى احمد467899

ى محمود جاسم536705 13بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىبشر

14بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىهديل محسن طه542964

15بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىنوفة اسماعيل ابراهيم482125

16بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىزهراء محمدشامل يحنر482175

17بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىامنة فوزي محمد524121

18بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىدانية محمد عبدالمالك482140

19بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىبيداء ابراهيم غثيث464021

20بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىسلوى قيس احمد464001

21بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىسهاد طالل محمود149381

22بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىمنار نزار محسن149557

دعاء ذنون مرعي463968
23بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننى

ى524156  علي حسير
24بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىمنى

25بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىرحمة سبهان ذنون482143

26بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىاالء خالد سليمان526240

27بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىمروة عصام يحنر464014

28دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىمنار عبدالرزاق محمود467991

29دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىنور ثامر صالح148713

30دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىشى اسعد محمد148614

31دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىغفران قيس احمد482154

32دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىرحمة يونس محمود148766

33دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىارجوان نشوان حسيب463996

34دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىميسم محمود حسن524152

35دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىندى محمد غانم482170



36دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىايمان حازم محمد149580

37إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىنهلة عويد ابراهيم482157

ي467900 38إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىايمان عبداالمير ححر

39إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىافراح عدنان هزاع536672

40إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىابرار عادل محمود495472

41إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىهبة محمد هادي542929

42إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىندى عبدهللا رمضان522945

ى542652 وعد علي حسير
43إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننى

44إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىتقوى اسماعيل محمود467983

45إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىفاطمة محمدشامل يحنر482179

46إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىاسماء حازم محمد537014

47إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىمها فواز احمد542920

48إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىسوالف احمد فرج542940

49إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىضح احمد هلوب463704

50إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىميش رعد سطام467833

51إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىزهراء ابراهيم يونس523831

52إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىتنهيد عادل محمود495470

53إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىشاء رفعت موفق467951

54إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىسارة احمد فرج542960

55إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىنبا عبدهللا ابراهيم536737

56إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىمنى يحنر علي494214

57إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىسجا حازم حسن467989

58إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىسحر عادل احمد542942

59إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىهدى زيد خليل482127

60إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىبثينة رياض فرج524067

61إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىهبة نزار محمد149613

62إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىشور عدنان هزاع536988

تسواهن علي زحوم540984
63إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننى

64إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىابتهال عزالدين نجم482121

يمامة مروان علي542928
65إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننى

66إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىنور فائز عبدالقادر542968

67إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىمريم خضير عبدهللا525490

68إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىاالء احمد ابراهيم467943

ى467928 69إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىشهد عبدالكريم حسير

70إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىظمأ خضير رحمان542961

رحمة سامي سعيد467979
71إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننى

72إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىرحمة فيصل يونس536874

73إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىايناس سعد صعب463990

74إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىشذى زيد خليل482149

75إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىريم خالد يونس468002

76إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىحنان حازم حسن542914

انعام مطر علي526267
77إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننى

78إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىنور موفق حمادي467936

79إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىقمر حسن عزيز536934

80إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىرسل محمود حسن540972

81إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىايناس سامي يوسف467988

82إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىازهار خالد يونس468001

83إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىزينة عبدهللا ابراهيم536766

84بكالوريوس3صالح الدين83346نينوىأننىفجر محمد حماد554794

85دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىشيماء احمد حامد463986



86دبلوم3صالح الدين83346نينوىأننىغادة عبدالجبار محمود467888

87إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىرجاء محمود احميد467891

88إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىاشاء احمد فرج526270

89إعدادية3صالح الدين83346نينوىأننىخالدة جاسم محمد542958

1بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعبدهللا ابراهيم محمود238410

2بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرفتحي عبدهللا فتحي238650

3بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرغانم احمد عزيز526651

4بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعالء مصطفى محمد549002

ى425296 5بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرنشوان يونس حسير

6بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرباسل فتحي محمد528451

7بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعمار ذنون يونس424847

8بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعبدالكريم صالح فتحي238470

9بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكريوسف محمد صالح424948

10بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكراحمد محمود محمد238573

11بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرغزوان علي هالل238648

12بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعمار غانم محمود238405

13بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرايمن عبدالستار زين الدين238563

14بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكررعد حاجم غانم520637

15بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعدنان شحان مصطفى494418

16بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرسيف سعد عبدالكريم239361

17دبلوم3المنصور63348نينوىذكرهذال مصطفى محمد482754

18دبلوم3المنصور63348نينوىذكراسماعيل احمد عبوش425376

19دبلوم3المنصور63348نينوىذكرفارس صالح محمد238585

20دبلوم3المنصور63348نينوىذكرفراس سالم فاضل238534

21دبلوم3المنصور63348نينوىذكرعمار بدر جير238394

22دبلوم3المنصور63348نينوىذكرجميل احمد محمد425401

23دبلوم3المنصور63348نينوىذكرحسام عبدهللا ابراهيم425318

ى محمد محمود238564 24دبلوم3المنصور63348نينوىذكرحسير

25دبلوم3المنصور63348نينوىذكرعبدالهادي محمد عبد425337

ى ابراهيم424967 26دبلوم3المنصور63348نينوىذكرعمر امير

27دبلوم3المنصور63348نينوىذكرعمر محمد عبد425354

28إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمد احمد عزيز520658

29إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعبدالواحد محمد علي238448

30إعدادية3المنصور63348نينوىذكرنوفل احمد محمد238583

1بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعلي فتحي صالح494431

2بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعلي محمد فتحي540698

3بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعبدهللا فتحي عسكر238684

4بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرغسان حسن حمدون520595

5بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرغازي فيصل نايف520630

6بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرمهدي محمد صالح238619

7بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعلي عبدالستار زين الدين238609

8بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرسلوان حسن حمدون520612

9بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكراحمد فتحي محمد520604

10بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكراسامة محمد احمد482416

11بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعلي نزار عبدهللا238677

12بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكراحمد هذال مصطفى238296

13بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرطه عبداللطيف محمد424793

14بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرايمن سالم عيىس238635

15بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكراحمد مروان حامد482756

16بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعمار غانم احمد238318



17بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرمصطفى صالل مصطفى482566

18بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرصهيب محسن علي468117

19بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعبدهللا صالح نهار238218

20بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكراحمد محمود عبدهللا482540

21بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرعدنان ميش قادر238241

22دبلوم3المنصور63348نينوىذكرهشام عبدهللا ابراهيم238225

23دبلوم3المنصور63348نينوىذكرابراهيم صالح ابراهيم238271

24دبلوم3المنصور63348نينوىذكرحسن جاسم محمد238686

25دبلوم3المنصور63348نينوىذكرماجد فتحي محمد520593

26دبلوم3المنصور63348نينوىذكرمحمد صالل مصطفى482571

27دبلوم3المنصور63348نينوىذكروعدهللا فيصل نايف424978

28دبلوم3المنصور63348نينوىذكروسام محمد احمد238193

29دبلوم3المنصور63348نينوىذكرانور محمد ابراهيم238687

30دبلوم3المنصور63348نينوىذكرمدين صالل مصطفى238659

31دبلوم3المنصور63348نينوىذكرليث عبدالستار زين الدين238614

32دبلوم3المنصور63348نينوىذكرمثنى محمد جمعة238248

33إعدادية3المنصور63348نينوىذكراحمد حسن محمود482565

34إعدادية3المنصور63348نينوىذكرسيف عبدالسالم احمد238203

35إعدادية3المنصور63348نينوىذكرقيض عبدالستار زين الدين482545

36إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعبدهللا فارس محمد482533

37إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعمر يونس حمد539488

ى482537 38إعدادية3المنصور63348نينوىذكرطه يوسف ياسير

39إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمهند محسن محمود482542

40إعدادية3المنصور63348نينوىذكراحمد محمد محمود238627

41إعدادية3المنصور63348نينوىذكرصالح غانم صالح482535

42إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعلي خزعل عزيز482538

43إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمد سعد محمد سعيد482534

44إعدادية3المنصور63348نينوىذكرفهد محمد احمد528482

45إعدادية3المنصور63348نينوىذكروعد عبدالواحد محمد238620

46إعدادية3المنصور63348نينوىذكراحمد سالم محمود482582

47إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمد محسن محمود482580

48إعدادية3المنصور63348نينوىذكركرم محسن محمود238308

49إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمد فارس محمد482760

50إعدادية3المنصور63348نينوىذكراسامة ميش ابراهيم238590

51إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعلي عبدهللا ابراهيم482584

ي238232
ى
52إعدادية3المنصور63348نينوىذكراحمد فيض هللا الق

53إعدادية3المنصور63348نينوىذكرضياء غانم احمد482578

54إعدادية3المنصور63348نينوىذكركيالن صالح مصطفى482568

ى محمود482752 55إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمود حسير

56إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمود محمد محمود238284

57إعدادية3المنصور63348نينوىذكراوس عمار ذنون238598

ى526211 58إعدادية3المنصور63348نينوىذكرصهيب عبدالعظيم حسير

59إعدادية3المنصور63348نينوىذكراحمد عبدالرحمن محمد543567

60إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعبدالكريم نايف صالح482560

61إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعبدالرحمن احسان علي482576

62إعدادية3المنصور63348نينوىذكرهشام حسن محمود482558

63إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمد محسن علي543572

64إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمد فارس عبدالكريم482536

65إعدادية3المنصور63348نينوىذكرخالد مشعل فتحي482564

66إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعبدهللا فتحي عبدهللا238637



67إعدادية3المنصور63348نينوىذكراحمد طه بكر482555

68إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمود صالح محمود238663

69إعدادية3المنصور63348نينوىذكرانمار نوفل صالح482549

70إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعالء ميش عاكوب482751

71إعدادية3المنصور63348نينوىذكرسيف غانم صالح482547

72إعدادية3المنصور63348نينوىذكراحمد نجم عطاهلل238631

73بكالوريوس3المنصور63348نينوىذكرايمن غانم قاسم238246

74إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمحمد عبدالعزيز خلف238670

75إعدادية3المنصور63348نينوىذكرليث صالح محمد238207

76إعدادية3المنصور63348نينوىذكرمهدي جاسم محمد238197

77إعدادية3المنصور63348نينوىذكرعلي فتحي عابد238679

ى425067 1ماجستير3المنصور63348نينوىأننىانتصار يونس حسير

ى425045 2بكالوريوس3المنصور63348نينوىأننىرشا يونس حسير

3دبلوم3المنصور63348نينوىأننىازهار هاشم عزيز482758

4دبلوم3المنصور63348نينوىأننىشهد سعد يحنر238386

5إعدادية3المنصور63348نينوىأننىوالء عبدهللا ابراهيم238378

1بكالوريوس3المنصور63348نينوىأننىدعاء عبدهللا ابراهيم238313

2دبلوم3المنصور63348نينوىأننىايمان حسن احمد238324

3إعدادية3المنصور63348نينوىأننىرحمة هذال مصطفى482551

4إعدادية3المنصور63348نينوىأننىمنار هذال مصطفى482554

5إعدادية3المنصور63348نينوىأننىسوسن حسن احمد238288

ى عبدالكريم غضيب417475 1دبلوم عالي3المامون53352نينوىذكرمعي 

2بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدهللا عائد محمد267884

3بكالوريوس3المامون53352نينوىذكررافع عبداللطيف عبوش417439

4بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعصام عبدالرزاق محمد417235

5بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعادل ابراهيم محمد267627

6بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدهللا صالح خلف267879

7بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرفيصل احمد محمد520956

8بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرجمال عبد قاسم267592

9بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد فوزي عبد416838

10بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد خزعل جرذي416530

11بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرحسن علي عبدهللا267642

12بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراسحاق ابراهيم موس267659

ى احمد عليوي416478 13بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرياسير

14بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرفراس عبدالمحسن محمد267644

ى267871 15بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبداالمير محمد امير

16بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرنشوان علي خضير416562

17بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد جاسم محمد267621

 علي عبدهللا267669
ى 18بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرحسير

19بكالوريوس3المامون53352نينوىذكربسام محمود سعيد516779

20بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدهللا ماال هللا محمد527288

21بكالوريوس3المامون53352نينوىذكريونس معاوية عبدهللا397577

22بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعمر رجب هناوي520949

23بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرخالد عواد حمدي417166

ى خليل416273 24بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرياش حسير

25بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود عبدهللا محمود417417

26بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرزكريا حازم عبدهللا520948

ى417214 27بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعماد مزعل حسير

28بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعمر علي محمد267657

29بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرشهاب طالب احمد417498



30بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود محمد حمادي416449

31بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرسليمان صالح عبدهللا529271

ى520947 32بكالوريوس3المامون53352نينوىذكربشار جارهللا حسير

33بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعباس علي عبدهللا267889

34بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراركان محسن علي267895

ى416582 35بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدالجبار سلطان حسير

36بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعلي صالح ابراهيم267605

37بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراحمد جمعة مجيد416824

38بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرسعد عبدهللا مضحي416436

39بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود خالد محمود416529

40بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود شهاب الدين احمد267639

41بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراحمد محمد سلطان483657

42دبلوم3المامون53352نينوىذكرعباس صالح ابراهيم267866

43دبلوم3المامون53352نينوىذكرزياد هاشم ابراهيم520959

44دبلوم3المامون53352نينوىذكراسامة محمد احمد416986

45دبلوم3المامون53352نينوىذكررعد عبدالعزيز عبدهللا267665

46دبلوم3المامون53352نينوىذكريونس محمود حسن414770

47دبلوم3المامون53352نينوىذكرفراس حكمت خضورى417202

48دبلوم3المامون53352نينوىذكراحمد مصطفى يونس267632

49دبلوم3المامون53352نينوىذكرراكان عيىس مصطفى527285

50دبلوم3المامون53352نينوىذكرعبدالعزيز محمود صالح267864

51دبلوم3المامون53352نينوىذكرصباح فرج احمد520953

52دبلوم3المامون53352نينوىذكرمثنى عبدهللا علي417227

53دبلوم3المامون53352نينوىذكرطالل نزار احمد267637

54دبلوم3المامون53352نينوىذكرعمار عبدالمجيد احمد548991

55دبلوم3المامون53352نينوىذكراحمد سالم احمد267868

56دبلوم3المامون53352نينوىذكرعلي جمعة مجيد416444

57دبلوم3المامون53352نينوىذكرمحمد عبدالمحسن محمد267662

58دبلوم3المامون53352نينوىذكرمهند يوسف محمد كامل267599

59دبلوم3المامون53352نينوىذكرنوفل احمد حمد267602

60دبلوم3المامون53352نينوىذكراحمد عبدالحميد مجيد267875

61دبلوم3المامون53352نينوىذكرمحمد عبدالحميد مجيد267876

62دبلوم3المامون53352نينوىذكرعلي ميش فرحان267872

63دبلوم3المامون53352نينوىذكرعبدالرحمن طالل عبد520954

64دبلوم3المامون53352نينوىذكرمحمد بشير محمد416232

65دبلوم3المامون53352نينوىذكريونس محمد عزيز267610

66إعدادية3المامون53352نينوىذكرسعد جاسم حمادي267892

67إعدادية3المامون53352نينوىذكرهذال محمدصالح شهاب419730

68إعدادية3المامون53352نينوىذكرسعيد خليل جمعة267885

69إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد خلف محمد481408

70إعدادية3المامون53352نينوىذكروليد خالد صالح538431

71إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد جاسم حمادي267608

72إعدادية3المامون53352نينوىذكريونس صالح يونس520951

73إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد عبد محمود417186

74إعدادية3المامون53352نينوىذكرصفوان عبداالله عبدهللا416496

75إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدالباسط عائد محمد557590

76إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد خالد احمد267873

ار جاسم520972 1ماجستير3المامون53352نينوىذكريونس ضى

2بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد احمد سعيد557608

3بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرزياد حاتم عبد267781



4بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعلي عبداالله صالح284893

5بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعيىس صالح سالم267954

ى عبدالجبار قاسم416227 6بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرحسير

7بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرفاهم عثمان محمود414876

8بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود محمد ابراهيم415555

9بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراحمد عبدهللا حنش416007

ى زيد415506 10بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرحازم حسير

11بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرسمير سامي عجيل267816

12بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود مرعي حسن416026

13بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعمر عبد احمد416281

14بكالوريوس3المامون53352نينوىذكررامي صالح محمود483659

15بكالوريوس3المامون53352نينوىذكررضوان رياض سعيد415207

ي احمد محمد520940
16بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرهانى

17بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرحازم احمد فيصل527258

18بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراحمد علي محمود520968

19بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعلي فتحي محمود527273

 علي471356
ى 20بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرحسام حسير

21بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرانوار عبد عيىس520936

22بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرطه محمود احمد520941

 علي504178
ى 23بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدالحافظ حسير

24بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعالء فتحي مصطفى268032

25بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد سليمان الياس267995

ى267826 26بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرسعد محمد امير

ار جاسم520974 27بكالوريوس3المامون53352نينوىذكركرم ضى

28بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدالملك سليمان الياس268000

29بكالوريوس3المامون53352نينوىذكربارق نوفل احمد268041

30بكالوريوس3المامون53352نينوىذكريوسف احمد فتحي267993

31بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود احمد علي481446

32بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد علي محمود267991

33بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد شهاب الدين احمد268111

34بكالوريوس3المامون53352نينوىذكروسيم وليد دحام415592

35بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعمر احمد عويد267738

36بكالوريوس3المامون53352نينوىذكريونس خضير صالح267858

37بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراحمد شكر محمود415720

38بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعلي جمال دحام415769

39بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد حازم ابراهيم527290

40بكالوريوس3المامون53352نينوىذكررعد خضير علي267697

41بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمروان علي مصطفى557605

42بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرجاسم وسىمي فطاس267563

43بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرسعد طالل سليمان416118

44بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراحمد علي محمد267700

45بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمنار عبدالحميد حمودي415304

46بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود شكر محمود416217

47بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد عبدالواحد عبدهللا415874

48بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعمر ذنون حمد520960

49بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراحمد سلطان عبد520966

50بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمد عبدالباري ابراهيم267976

51بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراحمد عامر معاوية415839

52بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرسيف محمد الطيف267828

53بكالوريوس3المامون53352نينوىذكروعد عبدالرحيم موس267810



54بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمازن يونس صالح416158

55بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرميثاق محمد خزعل267742

56بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرفهد محمد ابراهيم415568

57بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا267728

58بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرريان اسماعيل نجم267979

59بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعلي سليمان الياس267973

 علي540677
ى 60بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرقتيبة حسير

61بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرماهر محمد صعب268003

62بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرسامي احمد فيصل416176

63بكالوريوس3المامون53352نينوىذكراثير غانم شعبان267935

64بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعمر هاشم خالد267838

65بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرماهر عزالدين محمود520976

66بكالوريوس3المامون53352نينوىذكروضاح نايف محمود268083

67بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرحسام سلطان عزيز415855

 علي415540
68بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرخالد خضى

69بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدهللا عبدالكريم فتحي267926

70دبلوم3المامون53352نينوىذكرعصام رعد عبدالعزيز267970

71دبلوم3المامون53352نينوىذكربهاء يونس شهاب268076

72دبلوم3المامون53352نينوىذكرصهيب غانم شعبان414969

73دبلوم3المامون53352نينوىذكرقضي محمد سعيد267784

74دبلوم3المامون53352نينوىذكروسام فتحي احمد267794

75دبلوم3المامون53352نينوىذكرراكان عثمان محمود414899

76دبلوم3المامون53352نينوىذكرعبدالحميد يوسف فتحي267748

77دبلوم3المامون53352نينوىذكرسامر سمير يعقوب414827

78دبلوم3المامون53352نينوىذكرخلف صالح محمدكامل268013

79دبلوم3المامون53352نينوىذكرمدين مشوح ظاهر423336

80دبلوم3المامون53352نينوىذكروائل خالد محمود520973

81دبلوم3المامون53352نينوىذكرعبدالرحمن محمد رجب267775

82دبلوم3المامون53352نينوىذكرعبدهللا عبدالواحد عبدهللا416096

83دبلوم3المامون53352نينوىذكررياد حميد خليل416373

84دبلوم3المامون53352نينوىذكرهمام يونس طه268105

85دبلوم3المامون53352نينوىذكرمحمد شاكر محمود284724

86دبلوم3المامون53352نينوىذكرفهد عبداالله خلف527276

87دبلوم3المامون53352نينوىذكررائد علي دويك416206

88دبلوم3المامون53352نينوىذكرعمر عبدالحميد محمد267910

ى415735 89دبلوم3المامون53352نينوىذكراحسان ابراهيم حسير

90دبلوم3المامون53352نينوىذكرفؤاد سالم عبيد267950

ف محمد جمعة416194 91دبلوم3المامون53352نينوىذكراشر

92دبلوم3المامون53352نينوىذكرعلي جلود عاجل267756

93دبلوم3المامون53352نينوىذكرسيف سعد وعد527275

94دبلوم3المامون53352نينوىذكرعادل سالم عويد483665

95دبلوم3المامون53352نينوىذكرطلفاح فالح عبدهللا267834

96دبلوم3المامون53352نينوىذكرمروان الحكم محمد415705

97إعدادية3المامون53352نينوىذكرضياء يونس شهاب267559

98إعدادية3المامون53352نينوىذكرمصطفى محمد مصطفى267961

99إعدادية3المامون53352نينوىذكرعلي حسن علي267712

ى267860 100إعدادية3المامون53352نينوىذكرعلي مجبل ياسير

101إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمود محمد خزعل267708

102إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد عمر عبدهللا267963

103إعدادية3المامون53352نينوىذكرحاتم سالم محمود267940



ى يونس529350 104إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمود حسير

105إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدالسالم غانم شعبان267932

106إعدادية3المامون53352نينوىذكردانيال محمد جمعة520931

107إعدادية3المامون53352نينوىذكررامي ميش فرحان483664

108إعدادية3المامون53352نينوىذكرسعد خضى امديد267752

109إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدالمجيد احمد خضى520932

ى527268 110إعدادية3المامون53352نينوىذكرعمار احمد حسير

ي محمد267906
ى
111إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدالعزيز الق

112إعدادية3المامون53352نينوىذكرحسام علي سليمان481450

113إعدادية3المامون53352نينوىذكرزيد طالل سالم481454

114إعدادية3المامون53352نينوىذكرابراهيم زياد دحام268047

115إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم558149

116إعدادية3المامون53352نينوىذكراسماعيل محمود اسماعيل268081

117إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد سلطان عزيز416389

118إعدادية3المامون53352نينوىذكرجهاد داود سليمان416134

119إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا اسحاق ابراهيم268038

120إعدادية3المامون53352نينوىذكراياد سالم عبدهللا267952

121إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدالوهاب بشير محمد481425

122إعدادية3المامون53352نينوىذكرايمن عبدالكريم عضيب415785

123إعدادية3المامون53352نينوىذكرمصطفى محمد عبدالقادر267982

ى520942 124إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد احمد حسير

125إعدادية3المامون53352نينوىذكرفتحي خالد عبد416400

126إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبد احمد علي481448

127إعدادية3المامون53352نينوىذكرعمر محمد مصطفى267824

128إعدادية3المامون53352نينوىذكرايمن احمد علي267842

129إعدادية3المامون53352نينوىذكرامير سمير يعقوب481417

130إعدادية3المامون53352نينوىذكروسام وليد حازم527279

131إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد نوفل احمد268040

132إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد وعد فتحي267943

133إعدادية3المامون53352نينوىذكرمنذر عامر هرماس557601

134إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبيدة احمد حمد481437

ي اسماعيل414797
135إعدادية3المامون53352نينوىذكرمثنى حف 

136إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد مرعي حسن268098

137إعدادية3المامون53352نينوىذكرمصطفى ادريس خلف527266

138إعدادية3المامون53352نينوىذكرفواد حميد خليل398188

139إعدادية3المامون53352نينوىذكريوسف ذنون يونس267716

140إعدادية3المامون53352نينوىذكرعمر سعيد خليل267965

141إعدادية3المامون53352نينوىذكرايمن رياض ذنون520965

142إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد مطر محمد540241

ى416244 143إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد خلف حسير

144إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا عبد محمود520964

145إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد شحادة سالم520962

146إعدادية3المامون53352نينوىذكرسلوان عبدهللا محمد520970

147إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد ميش خضير520978

148إعدادية3المامون53352نينوىذكرفيصل محجوب محمود415091

149إعدادية3المامون53352نينوىذكرغزوان ذنون يونس267797

150إعدادية3المامون53352نينوىذكرفواز احمد فتحي267846

151إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمود علي محمود481436

152إعدادية3المامون53352نينوىذكرعمر جمعة خضى481434

153إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد عبداالله عبدهللا481430



154إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمود شاكر محمود540244

155إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا ابراهيم اسماعيل520939

156إعدادية3المامون53352نينوىذكرسيف عبدالجبار ابراهيم529366

157إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا صالح محمد267575

158إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا شاكر محمود527283

ى267727 159إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد خلف حسير

160إعدادية3المامون53352نينوىذكراركان محمد سعيد267705

161إعدادية3المامون53352نينوىذكرريان علي محمد527289

162إعدادية3المامون53352نينوىذكرانهيان عيىس صالح557585

163إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد جاسم حمادي267778

164إعدادية3المامون53352نينوىذكرايهاب رياض محمد481443

165إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا احمد يونس267788

166إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد عبدالحكيم عبدالكريم520967

167إعدادية3المامون53352نينوىذكربسام عبدهللا محمد527284

168إعدادية3المامون53352نينوىذكرحازم مطشر حازم481420

169إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد عدنان خضير527261

170إعدادية3المامون53352نينوىذكراركان يونس خضير268094

171إعدادية3المامون53352نينوىذكربشار عبدالمجيد احمد557645

172إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد صبحي دليىمي267801

173إعدادية3المامون53352نينوىذكرليث حسن علي267732

174إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدالعزيز احمد خضى548821

175إعدادية3المامون53352نينوىذكردريد رافع دحام267856

176إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد محمد صعب483663

177إعدادية3المامون53352نينوىذكرامير سامي عجيل267849

178إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا محمد عبد481459

179إعدادية3المامون53352نينوىذكررياض عبدالرزاق جميل268049

180إعدادية3المامون53352نينوىذكرصهيب محمد يونس481415

181إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدالرحيم ابراهيم اسماعيل527265

182إعدادية3المامون53352نينوىذكرمعن صالح فتحي268110

183إعدادية3المامون53352نينوىذكربارق نجم عبدهللا526189

184إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد خليل مصطفى284863

185إعدادية3المامون53352نينوىذكرعمر محمد عبدهللا267723

186إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدالرحمن ابراهيم اسماعيل527264

187إعدادية3المامون53352نينوىذكرمصطفى عبدهللا حنش527271

188إعدادية3المامون53352نينوىذكرريان خالد فتحي527291

 علي267714
ى 189إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا حسير

190إعدادية3المامون53352نينوىذكرمهند عبد احمد481428

ق مرعي267792
191إعدادية3المامون53352نينوىذكرعمر مشر

192إعدادية3المامون53352نينوىذكرعامر عبد احمد483661

193إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبد محمد مرعي267745

194إعدادية3المامون53352نينوىذكريحنر ذاكر يونس267822

195إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد يونس خليل267861

196إعدادية3المامون53352نينوىذكرعبدهللا حسام محمود520938

197إعدادية3المامون53352نينوىذكرفهد محمد احمد529378

198إعدادية3المامون53352نينوىذكرعلي عبدالكريم فتحي267913

199إعدادية3المامون53352نينوىذكركرم فارس محمود267735

200إعدادية3المامون53352نينوىذكرنوح يونس صالح523260

201إعدادية3المامون53352نينوىذكرمحمد خليل ابراهيم481453

202إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد يونس محمد527263

203إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد عبدهللا عائد529387



 علي495398
ى 204إعدادية3المامون53352نينوىذكراحمد حسير

205بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعدنان عبد قاسم267695

206بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرنشوان عبدهللا خليل267986

207بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمحمود محمد خلف416106

208بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرمعن سبهان فرحان540639

209بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعبدالصمد جاسم محمد415605

210بكالوريوس3المامون53352نينوىذكريونس عواد يونس267710

211بكالوريوس3المامون53352نينوىذكرعلي محمد حميد267859

212دبلوم3المامون53352نينوىذكرياش محمد نزال415576

ى فارس267766 213دبلوم3المامون53352نينوىذكرخلف حسير

214دبلوم3المامون53352نينوىذكرعبدهللا فتحي حنش267959

215دبلوم3المامون53352نينوىذكرشكر محمود صالح267764

216دبلوم3المامون53352نينوىذكرعدنان ساير علي268092

217دبلوم3المامون53352نينوىذكرعزيز علي مفضى267955

218دبلوم3المامون53352نينوىذكرزياد محمود صالح267799

219إعدادية3المامون53352نينوىذكرمؤيد محمد مصطفى267921

220إعدادية3المامون53352نينوىذكرصالح علي محمد267804

221إعدادية3المامون53352نينوىذكريونس احمد خضير481462

1بكالوريوس3المامون53352نينوىأننىاسماء فرج احمد267899

2بكالوريوس3المامون53352نينوىأننىحنان احمد حمود267903

3بكالوريوس3المامون53352نينوىأننىاروى نشات قاسم416419

ى267614 4بكالوريوس3المامون53352نينوىأننىيشى فرحان حسير

5بكالوريوس3المامون53352نينوىأننىكتية محمد عزيز529341

خالدة علي هبالوي398331
6بكالوريوس3المامون53352نينوىأننى

7دبلوم3المامون53352نينوىأننىرائدة محمود حميد267897

8دبلوم3المامون53352نينوىأننىخولة وعد عويد416410

9إعدادية3المامون53352نينوىأننىنائلة صالح ابراهيم267905

1بكالوريوس3المامون53352نينوىأننىسناء عبدالواحد عبدهللا416607

ى267684 2بكالوريوس3المامون53352نينوىأننىاسماء حمودي حسير

3بكالوريوس3المامون53352نينوىأننىانفال احمد عبد267681

4دبلوم3المامون53352نينوىأننىفاديه صالح اسماعيل268071

5دبلوم3المامون53352نينوىأننىرؤى عبدالهادي عبدالعزيز494836

6دبلوم3المامون53352نينوىأننىمنال ابراهيم خليل268068

7دبلوم3المامون53352نينوىأننىغفران سليمان عبيد481457

ليل احمد علي416412
8إعدادية3المامون53352نينوىأننى

9إعدادية3المامون53352نينوىأننىاحكام خضير مصطفى268052

10إعدادية3المامون53352نينوىأننىابتهال صالح محمدكامل267688

11إعدادية3المامون53352نينوىأننىوعد عبدالواحد عبدهللا416150

12إعدادية3المامون53352نينوىأننىاية فرج احمد268080

ى فتحي557668 13إعدادية3المامون53352نينوىأننىسحر حسير

14إعدادية3المامون53352نينوىأننىهبة صالح فتحي268061

15إعدادية3المامون53352نينوىأننىاسماء محي محمد416515

16إعدادية3المامون53352نينوىأننىمريم رائد ادريس268077

17إعدادية3المامون53352نينوىأننىوالء صالح فتحي268057

شور علي بلو416401
18إعدادية3المامون53352نينوىأننى

 علي540533
ى 19إعدادية3المامون53352نينوىأننىرحمة حسير

20إعدادية3المامون53352نينوىأننىورقاء سالم عبد268050

21إعدادية3المامون53352نينوىأننىايمان محي محمد416542

22إعدادية3المامون53352نينوىأننىاصالة يونس محمدكامل267701

موك63353نينوىذكرحسن ابراهيم خضى288575 1ماجستير3الير



ى288390 ي فراج عنير موك63353نينوىذكرخير 2بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرخلف ابراهيم عبدهللا516508 3بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرفالح عشبان رمضان288375 4بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد احمد صالح288580 5بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكررعد حسان ابراهيم497756 6بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرفالح محمد عواد462436 7بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكراحمد ابراهيم عبدهللا526712 8بكالوريوس3الير

ى محمد عبد462191 موك63353نينوىذكرمعي  9بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعلي اخضير محمود288392 10بكالوريوس3الير

ي الدين الياس خضى462796 موك63353نينوىذكرخير 11بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرسعود عبدالعزيز محمد462517 12بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعبدالحميد ابراهيم خلف288399 13بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرسهيل احمد سليمان288573 14بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعالء عبداالله ابراهيم462826 15بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكررفيق ابراهيم عزو462500 16بكالوريوس3الير

ى عبدالرزاق عابد462211 موك63353نينوىذكرحسير 17بكالوريوس3الير

ق عبدالرحمن احمد467368 موك63353نينوىذكرمشر 18بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرادريس محمود احمد526714 19بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكريونس احمد حسن288537 20بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمناع عايد حميد561692 21بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد عائد احمد288576 22بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرخالد محمد بابراهيم288405 23بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرقحطان عبد خلف542048 24بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد علي اسماعيل288370 25بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكررائد احمد موس288570 26بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعلي محمد صالح288571 27بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرجمال عايد حميد561690 28بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرخالد محمد عكلة467243 29بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمظفر عايد حميد526711 30بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعماد جاسم سليمان288386 31بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكررافع جاسم اسماعيل543480 32بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرليث نوري ابراهيم288562 33بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرصالح حسن محمد462512 34دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعزيز احمد عزو288418 35دبلوم3الير

موك63353نينوىذكريونس محمود خضير288557 36دبلوم3الير

موك63353نينوىذكراحمد اخضير محمود288410 37دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرصالح اخضير محمود288355 38دبلوم3الير

ى خليفة288428 موك63353نينوىذكرمحمد حسير 39دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمظهر محمديونس عبدالرحمن542037 40دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمحمد الياس خضى501255 41دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرفراس صالح محمد288407 42دبلوم3الير

موك63353نينوىذكراسهيل صالح فطاس288568 43دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرياش محمد عباس561694 44دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمعاذ عبداالله ابراهيم414981 45دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرصبحي اسماعيل مصطفى557571 46دبلوم3الير

ى558265 موك63353نينوىذكراكرم عباس حسير 47دبلوم3الير

ي462859 موك63353نينوىذكرهذال احمد غرنر 48دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمحمد عكيل حمود288423 49دبلوم3الير

موك63353نينوىذكريوسف جاسم سليمان288382 50دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرحسام يونس محمود288545 51دبلوم3الير



موك63353نينوىذكرضمير عثمان محسن288414 52دبلوم3الير

هللا نوري ابراهيم288542 موك63353نينوىذكرخير 53دبلوم3الير

موك63353نينوىذكريونس علي احمد462533 54دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعدنان محمد مخلف288581 55دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرصدام عبدهللا فتحي467247 56دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعدنان عبدهللا اسماعيل461927 57دبلوم3الير

موك63353نينوىذكررعد سعد عاضي288396 58إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرصدام طالل غزال526305 59إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرفيصل محمد سوادي288584 60إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراسامة احمد ابراهيم230882 61إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعبدالكريم سليمان احمد526941 1بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرطه محمد عبيد526737 2بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعلي دحام احمد526741 3بكالوريوس3الير

ى ابراهيم خضى540169 موك63353نينوىذكرحسير 4بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد عبدهللا محمد462537 5بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكركامران عزيز احمد288676 6بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرجمعة فاخر حسن467385 7بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرسالم محمد مخلف288592 8بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد جاسم محمد288680 9بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرخليل محمود اسماعيل288674 10بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرريام احمد ابراهيم467187 11بكالوريوس3الير

 علي اسماعيل288699
ى موك63353نينوىذكرحسير 12بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرسالم ذنون جاسم288685 13بكالوريوس3الير

يف288651 موك63353نينوىذكرسمير محمد شر 14بكالوريوس3الير

ى540168 موك63353نينوىذكرتيسير جمال حسير 15بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرماجد جاسم محمد288684 16بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرصالح يحنر محمد288597 17بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرصدام حامد سعيد288466 18بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرفالح احمد عويد288498 19بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعالء محمود صالح288706 20بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرفهد جاسم محمد526948 21بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكراحمد خلف اسماعيل288697 22بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكراديب عزالدين رجب288500 23بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرصالح سليمان صالح502651 24بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرفارس جمال احميد467349 25بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرايهاب نزار شكري526743 26بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعبدالكريم محمد ويس288664 27بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرابراهيم عبداالله ابراهيم288485 28بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمنتض محمد عبد462804 29بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعامر طه جاسم526753 30بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكربشار حسن جاسم288694 31بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرزيد علي عبود462693 32بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد فرحان احمد288671 33بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكراحمد سهيل احمد481937 34بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرنوار عبدالخالق شويت467251 35بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد احمد حسن288713 36بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمود خضير وهب462766 37بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرليث محمد عباس462682 38بكالوريوس3الير

 علي ابراهيم467284
ى موك63353نينوىذكرحسير 39بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكراحمد حسن محمد288711 40بكالوريوس3الير



موك63353نينوىذكرمحمود محمد عكلة288472 41بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرفالح حسن مرعي526766 42بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكررفعت عدنان علي467318 43بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكراحمد خضى عبدهللا467278 44بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمهيدي صالح احمد462177 45بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرطه محمود خضير461898 46بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعامر عبدهللا فتحي467358 47بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرضياء علي محمود288642 48بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعمر عايد حميد526733 49بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكربسمان حامد حسن467328 50بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعبد احمد مال عبد288601 51بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمعن قيس علي462003 52بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد يونس صالح288681 53دبلوم3الير

يف صطام467239 موك63353نينوىذكرنذير محمدشر 54دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرسيف احمد ابراهيم288461 55دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمهند ابراهيم اسماعيل288455 56دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرزيد ميش شويت288606 57دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعلي عبدهللا فتحي462739 58دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعبدالستار فاضل مصطفى462561 59دبلوم3الير

موك63353نينوىذكراحمد علي اسماعيل288696 60دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرموس عبد علوان288616 61دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرابراهيم احمد ابراهيم288481 62دبلوم3الير

موك63353نينوىذكراحمد خضير صالح467369 63دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعبدهللا زيد عبدالهادي288692 64دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرصالح احمد عويد288700 65دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعلي محسن علي288480 66دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرسيف سعد يونس288708 67دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمعن علي محمود462012 68دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمحمد عبدالقادر خلف288524 69دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرزياد وعد يونس288611 70دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرشعالن غازي محمد526752 71دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرقبيس فاخر حسن461940 72دبلوم3الير

يف صطام467340 موك63353نينوىذكرامير محمد شر 73دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمحمد ناظم عبدالجبار462628 74دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمحمد ابراهيم فرج288689 75دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرغزوان عايد محمدعلي462639 76دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرسيف علي ابراهيم526955 77دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعمر خالد حسن288595 78دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرطارق عبدهللا عزيز288458 79دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرابراهيم وعد يونس288614 80دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعايد عامر محمد543771 81دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرقضي فاخر حسن496731 82دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرمحمد حسن مرعي467300 83دبلوم3الير

موك63353نينوىذكراوس احمد نجم288478 84دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرصالح عويد حسن467194 85دبلوم3الير

موك63353نينوىذكراحمد حامد سعيد288702 86دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرفراس يونس صالح288621 87دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعامر ابراهيم عبدهللا526749 88إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد فارس محمد526762 89إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرقاسم محمود محمد526945 90إعدادية3الير



موك63353نينوىذكراحمد محمد عبد543461 91إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرفرحان خضير عبيد557357 92إعدادية3الير

ي288488
موك63353نينوىذكراحمد جمعة بالسر 93إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمزاحم احمد محمود526735 94إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد يونس محمود467271 95إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرضائع فواز احمد543463 96إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرنض عبدهللا محمدعلي467283 97إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرصالح فتحي محمد462632 98إعدادية3الير

موك63353نينوىذكريونس شوي    خ احمد288474 99إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد يونس خليل526934 100إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرريسان رسول محمد467367 101إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرنشوان فتحي عليج288519 102إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعلي محمود عبدهللا526951 103إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراديب عايد حميد526937 104إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعبدالمعز احمد حسن288710 105إعدادية3الير

موك63353نينوىذكريونس سعد يونس467265 106إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرفراس فتحي خلف543474 107إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرسيف الدين جاسم محمد467229 108إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراركان خلف اسماعيل543462 109إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعلي حسن يونس288646 110إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد خالد علي288491 111إعدادية3الير

موك63353نينوىذكريونس عبد صالح462576 112إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعبدالكريم عبدالجاسم محمد467225 113إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد عبدالرحيم عكلة467324 114إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرسفيان حاتم ابراهيم543535 115إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمثنى محمد عبد526744 116إعدادية3الير

ى عواد467207 موك63353نينوىذكرخضى حسير 117إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرفارس غازي محمد526747 118إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرصالح مخلف تاجر543472 119إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعباس عالوي مرعي543468 120إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد عرب محسن543460 121إعدادية3الير

ى288654 موك63353نينوىذكرمحمد حسن حسير 122إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد موفق عبدالعزيز468045 123إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد محمد محمود467279 124إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمروان خليل ابراهيم288534 125إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرليث خضى محمود467258 126إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد ابراهيم فرج467356 127إعدادية3الير

ى467305 موك63353نينوىذكروليد حسن حسير 128إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعمر عبد صالح467383 129إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرثامر الياس خضير526746 130إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمالك محمد حسن467375 131إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرسيف يونس محمود467275 132إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرثامر حمدون مناجي467293 133إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمود يونس محمود288637 134إعدادية3الير

ى494499 ي جمال حسير موك63353نينوىذكرانر 135إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرلؤي فاخر حسن543540 136إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد داؤد ذنون467236 137إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد شوي    خ احمد467376 138إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد احمد خطاب467288 139إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمدين احمد حميد467304 140إعدادية3الير



موك63353نينوىذكرسالم صالح احمد543532 141إعدادية3الير

ى محمد561696 موك63353نينوىذكرغانم حسير 142إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرساري غانم محمود526731 143إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرشامل حامد حسن467332 144إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرسالم احمد حسن540815 145إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعبدالجبار احمد فتحي467294 146إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعبدالرحمن محمد عبد543539 147إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد سليمان صالح541016 148إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرصالح احمد احميد467337 149إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرنشوان محسن معيوف543536 150إعدادية3الير

ى543311 موك63353نينوىذكرمحمد محمود حسير 151إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرفتحي احمد فتحي288661 152إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرامير خلف عمر543467 153إعدادية3الير

ى ابراهيم500676 موك63353نينوىذكراحمد ياسير 154إعدادية3الير

ى محمد543476 موك63353نينوىذكرمتعب حسير 155إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعلي الياس خضير288648 156إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد محمد محمود526727 157إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد عبدالسالم احمد543475 158إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعمار جالل محمود543469 159إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرحسن خالد عبدالقادر526760 160إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمصطفى خميس حمد467117 161إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد محمد بجاي288603 162إعدادية3الير

موك63353نينوىذكريونس الياس خضير526739 163إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعبدالحكيم عبدهللا عزيز526930 164إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرزياد خلف ابراهيم557359 165إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد علي ابراهيم537974 166إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرسعد محمد احمد467373 167إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمود احمد حمود543471 168إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرصالح احمد صالح543464 169إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرحسن احمد عليوي288659 170إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعماد فارس محمد467268 171إعدادية3الير

موك63353نينوىذكريونس احمد عليوي288657 172إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرزياد خليل خضى526226 173إعدادية3الير

 محمدعلي467260
موك63353نينوىذكرانور خضى 174إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرهايس حمدون مناجي467320 175إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعبدهللا فتحي اسماعيل543465 176إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمود خميس حمد467111 177إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرماجد خطاب عمر543473 178إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرخطاب عمر علي467121 179إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمود عبدالسالم احمد467254 180إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد عباس بالش467374 181إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد حمد عواد526770 182إعدادية3الير

ى حسن526730 موك63353نينوىذكرغانم حسير 183إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعبدالغفور احمد فتحي467297 184إعدادية3الير

موك63353نينوىذكردهام مانع فرحان467292 185إعدادية3الير

ى467371 موك63353نينوىذكرمحمد حمود حسير 186إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعلي عبدهللا محمد526751 187إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرسعد احمد محمد467231 188إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرسعد اضحوى جدوع467263 189إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرابراهيم عواد ابراهيم467302 190إعدادية3الير



موك63353نينوىذكرعمار رعد بدر543477 191إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرسهيل صالح احمد561691 192إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراحمد محمد خلف467377 193إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرحمد سليمان صالح502640 194إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرعمار احمد يونس540810 195إعدادية3الير

موك63353نينوىذكريوسف سهيل احمد543541 196إعدادية3الير

موك63353نينوىذكراسامة محمود احمد467352 197إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرراكان صالح اخضير467343 198إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمد عبدهللا ساير526729 199إعدادية3الير

ي عثمان543470
موك63353نينوىذكراحسان عبدالغنى 200إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرجاسم عبدهللا محمد462715 201بكالوريوس3الير

ي462545
موك63353نينوىذكرايمن عبدالعزيز محمد نجان  202بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرادريس خلف ابراهيم467289 203بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرصطام احمود محمود462646 204بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعبدالقادر خلف حسن288462 205بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكراحمد محمد حسن288683 206بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرمحمد علوان مجيد462672 207بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعدي احمد شحان462031 208بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكراحمد ابراهيم خضى288482 209بكالوريوس3الير

موك63353نينوىذكرعبدهللا فتحي احمد467308 210دبلوم3الير

موك63353نينوىذكراحمد فتحي احمد467313 211دبلوم3الير

موك63353نينوىذكراسماعيل عبد اسماعيل288687 212دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرخضى عباس علي288531 213دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرخالد حمدون رجب495257 214دبلوم3الير

موك63353نينوىذكرعلي محسن احمد462729 215دبلوم3الير

ى صالح بكر526756 موك63353نينوىذكرحسير 216إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمود خلف محمد288704 217إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرمحمود ابراهيم محمود526764 218إعدادية3الير

موك63353نينوىذكرجاسم احمد محمد526726 219إعدادية3الير

موك63353نينوىأننىانتصار صبار فتحي467390 1بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىاسماء هاشم عوض461891 2بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىمياسة سليمان خلف467142 3دبلوم3الير

موك63353نينوىأننىليل حسن محمد288446 4دبلوم3الير

موك63353نينوىأننىرجاء جاسم اسماعيل526322 5دبلوم3الير

موك63353نينوىأننىغادة غانم ابراهيم526329 1بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىعبير مروان يحنر467184 2بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىدعاء خليل خضى526230 3بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىاشاء عمار محمد526715 4بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىامال ابراهيم خضى540205 5بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىشيماء عبدالحكيم محمد502591 6بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىاشاء الياس خضى288430 7بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىسهلة ابراهيم خضى288440 8بكالوريوس3الير

موك63353نينوىأننىايمان خليل خضى498289 9دبلوم3الير

اس يونس صالح503946 موك63353نينوىأننىنير 10دبلوم3الير

موك63353نينوىأننىرونق يونس صالح288624 11دبلوم3الير

موك63353نينوىأننىمنال خلف محمد467179 12دبلوم3الير

موك63353نينوىأننىهناء محمد عبد526326 13إعدادية3الير

موك63353نينوىأننىوسام ياش صباح467388 14إعدادية3الير

موك63353نينوىأننىوعد عبد حسن543466 15إعدادية3الير

ي حمد543530 شور غرنر
موك63353نينوىأننى 16إعدادية3الير



موك63353نينوىأننىنور محمد حسن543479 17إعدادية3الير

موك63353نينوىأننىبيداء محمد حسن288443 18إعدادية3الير

موك63353نينوىأننىسحر ساير محمد543478 19إعدادية3الير

موك63353نينوىأننىمريم خلف صالح288439 20دبلوم3الير

موك63353نينوىأننىزينة عماد اسماعيل526725 21إعدادية3الير

موك63353نينوىأننىساهرة عزيز احمد467190 22إعدادية3الير

ي ذنون462432 1ماجستير3الحميدات63355نينوىذكرعدنان خير

2ماجستير3الحميدات63355نينوىذكراحمد عزيز احمد462481

3بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعبدالرحمن نجم عبدهللا462470

4بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمود محمد احمد155808

5بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرياش عزاوي عبدهللا494532

6بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمجيد حميد عطية155653

 علي483179
7بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمود خضى

8بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعلي دحام حمد538248

9بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعبدهللا خلف حسن155695

10بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرثابت ابراهيم محمد155457

11بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعبدهللا احمد عبدهللا483176

12بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرطارق احمد محمد155265

13بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرثائر منصور جميل462454

ى ذنون462475 14بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراسامه عبدالمعير

15بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعلي اسماعيل محمد154753

16بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرخضى خلف خضى155394

ي492374
17بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرخالد خلف حسانى

ى155433 18بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعبدهللا فتحي حسير

ى483182 ى فتحي حسير 19بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرحسير

ي ذنون155553 20بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرفتحي خير

21بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرهزبر محمد عباس155161

22بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمعن خلف حسن462484

23بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرفراس يونس اسود155692

24بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرنشوان محمد احمد155742

25بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعلي محمود علي155340

26بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمد عبدالوهاب احمد156108

27بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد عبدهللا نجم155251

28بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرحسن سالمة شهاب155320

29بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرخليل احمد عبدهللا462391

30بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد يونس ذنون156008

31بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمود عبدالرحمن احمد155825

32بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد جاسم محمد155206

33بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد حسن مصطاوي462396

34بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكروسام غانم جمعة155234

35بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد خلف محمد155257

36بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد محمد خلف483173

37بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعمر خلف محمد483184

38بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحسن محمد نجم462459

39دبلوم3الحميدات63355نينوىذكراحمد محمد فتحي483174

40دبلوم3الحميدات63355نينوىذكريونس مصطفى محمد155611

41دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرسالم حسن خضير462402

42دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرمحمد ناض جميل538250

43دبلوم3الحميدات63355نينوىذكريونس حازم احمد156056

44دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرمحسن علي مطر482947



45دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرسفيان عثمان مصطفى538244

46دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرريان فارس عبدهللا156138

47دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرانمار علي فرحان155915

48إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعواد عبدالقادر عواد482943

49إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد عبدالرحمن محمود462510

ى493374 50إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرخالد خضير حسير

51إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمود عبدالمجيد محمد462502

1بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرحارث علي عطاهللا155411

2بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعمر احمد جاسم155407

3بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد يحنر محمد462580

4بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكروزير علي حسن462587

5بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرفواز نوفل خلف155430

6بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرجارهللا سالم عبدهللا155171

7بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمد احمد مصطفى154671

8بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد محمد شعبان155353

9بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرجميل اسماعيل محمود155276

10بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعامر ايوب ابراهيم462623

11بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمد محمود يونس155442

12بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرزامل محمود حجاب462558

13بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعلي محمد احمد540262

ى155198 14بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمد حسن ياسير

15بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرصالح محمود موس483207

16بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرسيف ناض محمدسعيد540916

17بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكربدران فارس عبدهللا154904

18بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمد منهل خلف155041

19بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرحاتم محمد عيىس462653

20بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكربارق عبدهللا علي155538

21بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراكرم ابراهيم عطية462618

22بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكراحمد صالح محمد155417

23بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكردحام فواز خلف155499

24بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرخليل حسن خليل155139

25بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرليث عبدهللا محمد483204

26بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعبدالرحمن محمود يونس462665

27بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمود محمد عبد154814

28بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعلي عبدالكريم محمد554791

29بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرسيف جاسم محمد155971

 مجمدعلي483216
30بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمد مصطفى

31بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعمر طه احمد155330

32بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرعمر عبدالكريم محمد462528

33بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرفراس خلف حسن155315

34بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمد احمد خضى556057

35بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرحسن محمد شعبان155375

36دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرمحمد منصور جميل556059

ي ابراهيم خضى154797
37دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرعبدالغنى

38دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرعبدالوهاب خلف حسن155343

39دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرمحسن حمد حسو492123

40دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرعلي حسن خليل483209

41دبلوم3الحميدات63355نينوىذكررعد نايف محمد155390

42دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرمهند احمد مولود154831

43دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرعمر يونس عبيد541268



44دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرتوفيق ابراهيم يونس462662

45دبلوم3الحميدات63355نينوىذكراكتم حازم حسن494712

46دبلوم3الحميدات63355نينوىذكرباسل محمديونس علي540548

47دبلوم3الحميدات63355نينوىذكراثير مشعل خلف462680

48دبلوم3الحميدات63355نينوىذكراحمد عبدهللا حسن155121

49إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرثامر اسماعيل محمود155645

ى جاسم483196 50إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمود حسير

51إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعبدالرحمن رعد محمد155449

52إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرسعد خضى لطيف482944

53إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعالء منصور جميل155293

54إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعبدالمحسن حسن مصطاوي483198

55إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد لقمان احمد155503

56إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد طه احمد154680

57إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرزكريا عثمان مصطفى540778

ى492120 58إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعبدالقادر احمد ياسير

59إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد احمد ابراهيم462600

60إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد سالمة شهاب155753

61إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد فتحي احمد540690

62إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد عبدالرحمن محمد462449

63إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعبدهللا سالم عبدهللا155285

64إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرسعد دهوش محمد155685

65إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرصالح عبدالوهاب احمد154777

66إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد احمد خلف155573

67إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد عطاهللا طه155527

68إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرطه محمود يونس155239

69إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرسفيان يونس محمود154709

70إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرحميد خلف خضى483214

71إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعلي محمد حسن462519

72إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد عزيز خلف155463

ى491550 73إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرغسان محمد حسير

74إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرحسن محمد حسو492113

75إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد محمود لطيف462565

ى غالب جليل155515 76إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمعي 

77إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد محمد احمد540699

78إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرجاسم طه محمد147141

79إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرجهاد سالم ذنون462416

80إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمؤيد نايف احمد154749

ى حسن494241 81إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحسن ياسير

82إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرالياس فتحي سعيد540840

83إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد علي عطاهللا156094

84إعدادية3الحميدات63355نينوىذكريونس محمد احمد540693

ى155485 85إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعمر طه ياسير

86إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمود احمد جميل462658

87إعدادية3الحميدات63355نينوىذكردرويش محمود حسن155419

ي ذنون155570 88إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرذنون خير

89إعدادية3الحميدات63355نينوىذكربكر محمود فتحي156073

90إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد مشعل خلف462675

91إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرغيدان احمد عبد483169

92إعدادية3الحميدات63355نينوىذكروطبان خضير محمد462486

93إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد عبدالمحسن محمود155299



94إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعبدالقادر عزيز خلف538247

95إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرجارهللا عبدالرحمن عبدهللا155194

96إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد مسلم احمد462508

97إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعلي فارس يونس462478

98إعدادية3الحميدات63355نينوىذكربدران محمود خلف495186

99إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمصطفى عدنان مصطفى155784

100إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعبدالمحسن احمد محمد507850

101إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد فاضل الياس462465

ى جاسم483188 102إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد حسير

103إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرجساب عمر حمدون462570

104إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد محمود محمد155354

105إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرجاسم علي محمد554376

106إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرالياس احمد عبدالرحمن155899

107إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرحمد محمود سليمان462592

108إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمود فارس يونس155921

109إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمصطفى احمد محمد155218

110إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد سالم يونس156052

111إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد عبدالغفار عبدالرحمن155882

112إعدادية3الحميدات63355نينوىذكربشار عبدهللا نجم155673

113إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرلقمان عبدالرحمن عطية462540

114إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرازر باسم محمد462546

ى155379 115إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرنذير حسن ياسير

116إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمود احمد محمد155481

117إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرارشد يونس اسماعيل538245

118إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعبدهللا عبيد عبدهللا156124

119إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد جمعة موس155623

120إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد محمد ابراهيم155698

121إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمود علي فرمان462552

122إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد خضير علي526252

123إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرليث محمود جمعة155729

124إعدادية3الحميدات63355نينوىذكربشير محمود بشير155599

125إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرخضى احمد محل494249

126إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرذياب سلطان جاسم155663

127إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعمار محمد علي155516

128إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرعمر غانم جمعة155180

129إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمود صالح عيىس462524

130إعدادية3الحميدات63355نينوىذكريوسف طه خلف462493

131إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرمحمد احمد خلف538246

132إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرياش فتحي جاسم462609

133إعدادية3الحميدات63355نينوىذكراحمد سالم ذنون462684

134إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرسعد حمود جير155559

135إعدادية3الحميدات63355نينوىذكروليد صالح اسود462515

136بكالوريوس3الحميدات63355نينوىذكرمحمد حسن خضير462594

137إعدادية3الحميدات63355نينوىذكرداؤد يونس عيىس155365

1بكالوريوس3الحميدات63355نينوىأننىسناء باسم محمد482939


