
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اسم مركز التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

ن حسون497872 1ماجستي الغراف11781واسطذكركاظم عبدالحسي 

2بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعباس كمر سلطان387805

3بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمناف سكر فرحان539508

4بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي عبيد حمود184321

5بكالوريوسالغراف11781واسطذكرستار عبيد حمود387980

6بكالوريوسالغراف11781واسطذكرفرحان عبد مشيط387573

ي كاطع348687
7بكالوريوسالغراف11781واسطذكرفارس شات 

8بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحيدر جليل مصاول311881

9بكالوريوسالغراف11781واسطذكركامل جوي نارص55782

10بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحيدر معارج ساجت500306

11بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي نعيم حمد311863

12بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعقيل جاسم ميول190135

13بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسن خزعل زبن205470

ن حميد جيثوم387839 14بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسني 

15بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعالء خضي  ايبيل498907

16بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد شذر جاسم185634

ن312064 17بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد جاسم حسي 

18بكالوريوسالغراف11781واسطذكركريم طعمه مطلك436002

19بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي حسن صابط190151

20بكالوريوسالغراف11781واسطذكريحي  لطيف سعود55766

21بكالوريوسالغراف11781واسطذكراحمد عزيز جاسم204659

 علي495535
ن ن حسي  22بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسي 

23بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد عثمان محمد311804

24بكالوريوسالغراف11781واسطذكرباقر نعيم يارس185597

25بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد قاسم كامل311911

 خضي  وحيد495549
26بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمصطفن

27بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعباس جاسم زناد287273

28بكالوريوسالغراف11781واسطذكرنجاح مكي غانم184387

29بكالوريوسالغراف11781واسطذكرنصي  جابر خضن185481

30بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسعدون زغي  رمث189810

31بكالوريوسالغراف11781واسطذكراحمد كاظم خضي 184136

32بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي محمد صاحب5450

33بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد جير مزهر428262

34بكالوريوسالغراف11781واسطذكرهادي سوادي يبي 495539

35بكالوريوسالغراف11781واسطذكرماهر رحيم راهي287305

36بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحيدر منشد منادي189048

ن نعيم يارس189113 37بكالوريوسالغراف11781واسطذكرتحسي 

38بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعالء جير سلمان495544

ن علوان حسن311816 39دبلومالغراف11781واسطذكرحسي 

ي2812 يجر 40دبلومالغراف11781واسطذكرجميل ابراهيم رسر

41دبلومالغراف11781واسطذكرشاكر حسون يلغان205761

42دبلومالغراف11781واسطذكرحيدر ابريسم فنجان432564

يف خلف2873 43دبلومالغراف11781واسطذكرمحمد رسر

ن185386 44دبلومالغراف11781واسطذكرجبار فليح حسي 

ن نعيم حمد205042 45دبلومالغراف11781واسطذكرحسي 



46دبلومالغراف11781واسطذكرعدنان علي عوض190360

47دبلومالغراف11781واسطذكرمالك حمد جبار311812

48دبلومالغراف11781واسطذكراسعد عذاب خليف498970

49دبلومالغراف11781واسطذكرعامر ابريسم فنجان432566

50دبلومالغراف11781واسطذكرخالد حمود حمد468669

51دبلومالغراف11781واسطذكرعباس خنجر درينه495565

52دبلومالغراف11781واسطذكركريم سادة ظاهر500383

53دبلومالغراف11781واسطذكرسالم نعيم بدوي311990

54دبلومالغراف11781واسطذكراحمد حميد جاسم386937

55دبلومالغراف11781واسطذكرمنذر اجبي  اجباره497914

56دبلومالغراف11781واسطذكرحيدر رحمه لفته495531

57دبلومالغراف11781واسطذكرمحمد عبدالرضا عبدالساده311951

58دبلومالغراف11781واسطذكرغزوان فيصل زعيل5245

59دبلومالغراف11781واسطذكرسيف جميل رسن55652

60دبلومالغراف11781واسطذكرعباس جحيل داغر204349

61دبلومالغراف11781واسطذكروسام كمر محل497891

62دبلومالغراف11781واسطذكرعادل خابط رسحان55765

63دبلومالغراف11781واسطذكرمصطفن كاظم حديد107360

64دبلومالغراف11781واسطذكرحسن ثجيل عجاج532791

 علي حسن498531
ن 65دبلومالغراف11781واسطذكرحسي 

66دبلومالغراف11781واسطذكرعلي اكير حسن خزعل204378

67دبلومالغراف11781واسطذكرمصطفن محمد خشان55779

68دبلومالغراف11781واسطذكرمحمد سليم دحام497436

69دبلومالغراف11781واسطذكراثي  نزار هاشم184343

70دبلومالغراف11781واسطذكرعماد جواد رمضان5385

71إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي فليح عبد312136

72إعداديةالغراف11781واسطذكرنصي  جودي دحام287221

73إعداديةالغراف11781واسطذكرقاسم جبار خنجر388666

74إعداديةالغراف11781واسطذكرعدنان رميد غرب5347

75إعداديةالغراف11781واسطذكرشالل ورور جبل184360

76إعداديةالغراف11781واسطذكرسلمان عبد سلمان55633

77إعداديةالغراف11781واسطذكروائل سامي مهدي185507

78إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي محمد عذاب185780

1ماجستي الغراف11781واسطذكرسجاد عبدالكاظم سعدون183723

2ماجستي الغراف11781واسطذكرحسن جبار بدر312143

3ماجستي الغراف11781واسطذكرمنتظر نعيم يارس189777

4ماجستي الغراف11781واسطذكربسام لطيف بكال184499

5ماجستي الغراف11781واسطذكرمحمد باسم محمود205181

6ماجستي الغراف11781واسطذكراكرم عباس عواد205130

7بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد نعيم لفته189084

8بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد خزعل خشان388055

ي184238
ن صجن 9بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمنذر عبدالحسي 

10بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي محسن سلمان468355

11بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمصطفن شمران سعيد5273

12بكالوريوسالغراف11781واسطذكركاظم حميد كاظم55745

13بكالوريوسالغراف11781واسطذكرصادق عطيه يوسف185501

14بكالوريوسالغراف11781واسطذكروسام ابراهيم عبد علي188950



ن مالك عبد205070 15بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسي 

16بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد قاسم عباس287346

17بكالوريوسالغراف11781واسطذكرايوب يعقوب يوسف55776

18بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسام علي عبد387626

19بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمود محسن سلمان468656

ن184150 20بكالوريوسالغراف11781واسطذكركرار حميد دخي 

21بكالوريوسالغراف11781واسطذكرلؤي عبدالحسن نعيم498562

22بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد جاسم زناد436241

23بكالوريوسالغراف11781واسطذكراكرم رحم حلو55780

24بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد علي عناد2848

ن رحيم جليل312094 25بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسي 

26بكالوريوسالغراف11781واسطذكراحمد عبيد عويد5438

27بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعبدهللا مري    ح مبارك66849

28بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعباس عثمان محمد311833

29بكالوريوسالغراف11781واسطذكررحيم محسن جاسم3604

30بكالوريوسالغراف11781واسطذكركرار رزاق هاشم387580

 ناجح علي204722
31بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمصطفن

ن185877 32بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمالك حميد دخي 

33بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد هيال كريم185563

34بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمصطفن مجيد فرحان204306

35بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد هاشم محمد189785

36بكالوريوسالغراف11781واسطذكركرار شوكان شالل5334

37بكالوريوسالغراف11781واسطذكرامجد ثامر عبدالساده184762

38بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسام فرج عبدهللا189230

ن عباس497477 39بكالوريوسالغراف11781واسطذكررسول حسي 

40بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسن نعيم بدوي2741

41بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي يعقوب يوسف3614

42بكالوريوسالغراف11781واسطذكركرار جبار ناهي185400

43بكالوريوسالغراف11781واسطذكرايمن احمد جير497535

44بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي هويدي حمود204915

45بكالوريوسالغراف11781واسطذكراحمد باسم محمود311856

46بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعباس حسن كريدي185519

47بكالوريوسالغراف11781واسطذكرجعفر عبدالكاظم لفته3282

48بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمنتظر غالب عيدان205092

49بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد عناد كاظم5354

ي387013 50بكالوريوسالغراف11781واسطذكررشيد حميد العيير

51بكالوريوسالغراف11781واسطذكرنزار كاظم جليد55800

52بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمهدي باسم نجم495538

53بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعبدالعزيز باسم محمود205700

54بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد زغي  محمد185815

55بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد هاشم عطاهللا183828

56بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد طالب علي184484

ن184746 57بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسام رزاق حسي 

ن حذيفة3612  عبدالحسي 
58بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمصطفن

 علي عرد423651
ن 59بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسي 

60بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسلوان عودة صباح184325

ن388081 61بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد صفاء حسي 



ن183880  علي حسي 
ن 62بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسي 

63بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي داخل ظاهر497845

64بكالوريوسالغراف11781واسطذكرصادق كاظم عىط436396

65بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي حبيب صالح55671

66بكالوريوسالغراف11781واسطذكراياد كامل مطشر190077

67بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي عثمان محمد287227

68بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعقيل كريم هاشم287233

69بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي عبدالحسن شويل312219

70بكالوريوسالغراف11781واسطذكركامل زغي  عليوي2672

71بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد جبار ثجيل185585

72بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمود كامل نارص497689

73بكالوريوسالغراف11781واسطذكراحمد سالم هادي185886

74بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد رحمان عبدالكاظم185445

75بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحيدر ابراهيم صير185319

76بكالوريوسالغراف11781واسطذكراسعد عبدالرضا ثامر185498

77بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحسن عواد جير311820

ن عباس خابط5250 78بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسي 

ن189207 79بكالوريوسالغراف11781واسطذكروليد عالوي حسي 

80بكالوريوسالغراف11781واسطذكررسول محمد لفته280256

81بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد فرحان ظاهر287242

82بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد زايد جبار184781

اد مهنا184569 83بكالوريوسالغراف11781واسطذكرهاشم رسر

84بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسجاد صالح حسن98975

ن2769 85بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلوان كاطع حسي 

ن جعفر287238 86بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي حسي 

87بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد محسن عبدعلي5287

88بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمهند ناظم عباس387738

89بكالوريوسالغراف11781واسطذكرخضي  عباس يارس55631

90بكالوريوسالغراف11781واسطذكرسالم عبدالرضا حمدهللا498551

91بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمدعلي رحيم مضاع55761

92بكالوريوسالغراف11781واسطذكراحمد جليل محسن387507

93بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد جميل طعمه5340

94بكالوريوسالغراف11781واسطذكرانمار بحلوك جير388016

95بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسن سلمان حميد436780

96بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعبدالهادي عطا نارص190069

97بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد جاسم ميول205379

98بكالوريوسالغراف11781واسطذكراحمد محمد خشان205289

99بكالوريوسالغراف11781واسطذكرضياء هادي ابراهيم468571

100بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمرتضن مدير حميد5400

ي جبار حمدهللا5258
101بكالوريوسالغراف11781واسطذكرهاتن

102بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي صكر لفته184257

103بكالوريوسالغراف11781واسطذكرايمن حسن عباس184056

ن يعكوب يوسف190122 104بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحسي 

 علي387646
ن 105بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعلي حسي 

106دبلومالغراف11781واسطذكرضياء ابراهيم صير2828

107دبلومالغراف11781واسطذكرعلي عطا نارص145088

108دبلومالغراف11781واسطذكرعامر خضي  محمد55823



109دبلومالغراف11781واسطذكرعباس فاضل عطا311981

110دبلومالغراف11781واسطذكرعلي جليل محمد183603

111دبلومالغراف11781واسطذكررحيم عواد مزهر204835

112دبلومالغراف11781واسطذكرسجاد جاسم عبيد185475

113دبلومالغراف11781واسطذكركرار حيدر قاسم2824

114دبلومالغراف11781واسطذكركرار عدنان كليص190142

115دبلومالغراف11781واسطذكرمحسن حسن يارس3598

116دبلومالغراف11781واسطذكراسعد ثامر عبدالسادة184769

 محسن تركي185314
117دبلومالغراف11781واسطذكرمصطفن

118دبلومالغراف11781واسطذكروسام عبدالرحمن شيال5413

119دبلومالغراف11781واسطذكرحيدر علي عبود55811

120دبلومالغراف11781واسطذكرعباس رحمن شياع183526

ن347647 121دبلومالغراف11781واسطذكرحسن جاسم حسي 

122دبلومالغراف11781واسطذكرمرتضن محسن سلمان312050

123دبلومالغراف11781واسطذكرفاضل رعد جاسم185538

ن زبون مصاول498728 124دبلومالغراف11781واسطذكرحسي 

ن183530 125دبلومالغراف11781واسطذكراحمد حسن حسي 

126دبلومالغراف11781واسطذكرصفاء احمد زويد495572

ن منيف311999 127دبلومالغراف11781واسطذكرعلي حسي 

ن495540 128دبلومالغراف11781واسطذكروسام مطي  حسي 

129دبلومالغراف11781واسطذكرسجاد بلحاوي حسن55748

130دبلومالغراف11781واسطذكرغسان كريم فرج55740

 علي387673
ن  حسي 

131دبلومالغراف11781واسطذكرمصطفن

132دبلومالغراف11781واسطذكرعقيل فرج عبدهللا185336

133دبلومالغراف11781واسطذكرعباس مطلك عبدهللا311969

134دبلومالغراف11781واسطذكراحمد كريم علوان184779

135دبلومالغراف11781واسطذكرحسن حمزة عبدزيد55750

136دبلومالغراف11781واسطذكرزين العابدين خالد نارص185505

137دبلومالغراف11781واسطذكرامي  سالم علي204450

138دبلومالغراف11781واسطذكرحمزة رياض صالل55774

139دبلومالغراف11781واسطذكرسمي  سالم علي55743

140دبلومالغراف11781واسطذكرضياء احمد زويد495566

141دبلومالغراف11781واسطذكرعلي نعيم لفته312008

142دبلومالغراف11781واسطذكرمقتدى رياض زاير497565

143دبلومالغراف11781واسطذكرميثم مجيد فرج5182

144إعداديةالغراف11781واسطذكرمنتظر ميثم عبد311868

145إعداديةالغراف11781واسطذكرزياد خليف مشحوت287286

146إعداديةالغراف11781واسطذكرهشام جواد كاطع498699

147إعداديةالغراف11781واسطذكرسيف الدين حميد رحم2844

148إعداديةالغراف11781واسطذكرمحسن علي سبع185937

149إعداديةالغراف11781واسطذكرانور كامل صباح2857

150إعداديةالغراف11781واسطذكرنارص خضي  سعيد185473

151إعداديةالغراف11781واسطذكرمنتظر رحيم ابيدي184001

152إعداديةالغراف11781واسطذكركاظم ابراهيم خليف498938

ن محمد غضبان511244 153إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

154إعداديةالغراف11781واسطذكرسجاد خالد نارص205484

155إعداديةالغراف11781واسطذكرمحمد عباس حميد55665



156إعداديةالغراف11781واسطذكرسالم غركان عكار495530

157إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي عناد كاظم205715

ن بريش علي311876 158إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

159إعداديةالغراف11781واسطذكرسالم فرج عبدهللا185417

160إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي رعد محسن204503

ن علوان542370 161إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي حسي 

162إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي عدنان عطا387889

ن جميل عكار204952 163إعداديةالغراف11781واسطذكرحسني 

164إعداديةالغراف11781واسطذكركرار رحيم جميل497519

165إعداديةالغراف11781واسطذكرريسان صالح مهدي185536

ن باسم اكريم185459 166إعداديةالغراف11781واسطذكرعبدالحسي 

167إعداديةالغراف11781واسطذكراحمد نعيم خفيف312089

ن زغي  محمد497779 168إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

169إعداديةالغراف11781واسطذكرعباس جالل خضي 183947

170إعداديةالغراف11781واسطذكرعمر عبدالمحسن عوده184516

171إعداديةالغراف11781واسطذكرسجاد عمار موس185537

172إعداديةالغراف11781واسطذكركرار عبدهللا سويف186030

173إعداديةالغراف11781واسطذكرباقر هادي نارص488312

174إعداديةالغراف11781واسطذكرحيدر فالح علي205250

175إعداديةالغراف11781واسطذكرياس خضي  ثجيل189801

ن قاسم فليح104454 176إعداديةالغراف11781واسطذكرياسي 

ن بشار عكار287248 177إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

178إعداديةالغراف11781واسطذكراحمد رحمان عبدالكاظم185552

ن جاسم204404 179إعداديةالغراف11781واسطذكرحيدر حسي 

ن389749 180إعداديةالغراف11781واسطذكرحسن فاضل حسي 

181إعداديةالغراف11781واسطذكرحيدر عباس حسون185957

182إعداديةالغراف11781واسطذكرسلوان نعيم عويد312014

183إعداديةالغراف11781واسطذكرزين العابدين رحيم جليل501909

184إعداديةالغراف11781واسطذكرسجاد باسم اكريم185544

185إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي كاظم عبد183583

ن محمد صاحب2847 186إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

187إعداديةالغراف11781واسطذكرمهند صدام عليل5372

188إعداديةالغراف11781واسطذكرباقر محمد عبدالرضا311844

189إعداديةالغراف11781واسطذكرمجتير سعد صالل188960

ن183761 190إعداديةالغراف11781واسطذكرحسن سالم حسي 

ن185516 191إعداديةالغراف11781واسطذكركرار علي حسي 

192إعداديةالغراف11781واسطذكرزين العابدين نعيم يارس183524

193إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي حاكم كاظم125144

194إعداديةالغراف11781واسطذكرصادق موس عبد185531

ن نعيم بدوي435874 195إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

196إعداديةالغراف11781واسطذكرحسن علي عبد190055

197إعداديةالغراف11781واسطذكرعباس كريم اخضي 495552

ن جعفر312055 198إعداديةالغراف11781واسطذكرزين العابدين حسي 

199إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي هالل جواد183637

ن منشد منادي189821 200إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

201إعداديةالغراف11781واسطذكرمحمد باسم رميد185579

202إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي فرحان ظاهر436609



203إعداديةالغراف11781واسطذكركرار عبود كريم311828

204إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي كريم وايد436676

ي183904 205إعداديةالغراف11781واسطذكرمنتظر مهدي ناجر

206إعداديةالغراف11781واسطذكرحاتم كريم سفاح184775

207إعداديةالغراف11781واسطذكرحبيب نعيم بدوي287250

غام محسن كامل55667 208إعداديةالغراف11781واسطذكررصن

ي2476 209إعداديةالغراف11781واسطذكرمحمد عبدالرضا مشر

210إعداديةالغراف11781واسطذكرسجاد عالوي بعي 204419

211إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي محمد خشان204691

212إعداديةالغراف11781واسطذكرمروان عطا غزال468319

213إعداديةالغراف11781واسطذكرمجتير علي باقر497854

214إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي نوري عبد2856

215إعداديةالغراف11781واسطذكرسجاد جبار بدر312149

216إعداديةالغراف11781واسطذكرمنتظر شاكر حسون185789

217إعداديةالغراف11781واسطذكرمحمد طالب عبدهللا312038

218إعداديةالغراف11781واسطذكرمحمد جميل راهي287259

219إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي عذيب كريم500015

220إعداديةالغراف11781واسطذكراحمد محمد شذر185627

221إعداديةالغراف11781واسطذكرعثمان ثامر خضي 500202

ن183532 ن سالم حسي  222إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

223إعداديةالغراف11781واسطذكرمازن بريسم رمضان5323

224إعداديةالغراف11781واسطذكرمنتظر صاحب عبد495573

ن468641 ن سليم حسي  225إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

226إعداديةالغراف11781واسطذكرسجاد لطيف بكال189146

ي عناد436651
227إعداديةالغراف11781واسطذكرمحمد راضن

228إعداديةالغراف11781واسطذكرمرتضن نعيم حسن495522

229إعداديةالغراف11781واسطذكررسول عواد عبدالرايات185383

230إعداديةالغراف11781واسطذكراكرم خضي  ايبيل312032

ن55754 ن جاسم حسي  231إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

232إعداديةالغراف11781واسطذكرمرتضن جميل ابراهيم184785

233إعداديةالغراف11781واسطذكراحمد زغي  محمد497660

234إعداديةالغراف11781واسطذكرحيدر سليم سادة500096

235إعداديةالغراف11781واسطذكرمرتىطن احمد شاكر468304

ن عباس497506 236إعداديةالغراف11781واسطذكراحمد حسي 

237إعداديةالغراف11781واسطذكرامي  محمد سلمان204278

ن عيىس عبد533735 238إعداديةالغراف11781واسطذكرحسي 

239إعداديةالغراف11781واسطذكرايمن فيصل نعيم468262

240إعداديةالغراف11781واسطذكرحمزة كامل حمزة189091

241إعداديةالغراف11781واسطذكرمنتظر ابراهيم صير522855

242إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي كريم حمدهللا184755

243إعداديةالغراف11781واسطذكرمحمد عادل كاظم435910

ن184722 244إعداديةالغراف11781واسطذكرسالم رزاق حسي 

245إعداديةالغراف11781واسطذكرعلي طارش جواد184788

246بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعباس خضي  محمد55771

247بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحسن كمر سلطان387941

248بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمحمد كاطع عبد55807

249بكالوريوسالغراف11781واسطذكراحسان علوان جواد184369



250بكالوريوسالغراف11781واسطذكرحاكم جبار علي495533

ق شهاب فرحان287222 251بكالوريوسالغراف11781واسطذكرمشر

ي287253
252بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعبدهللا ثامر راضن

253بكالوريوسالغراف11781واسطذكرعباس حميد مجيد55655

254دبلومالغراف11781واسطذكرنجم عبد حبيب205243

ن498637 255دبلومالغراف11781واسطذكرجمال جاسم حسي 

256دبلومالغراف11781واسطذكرفرحان صابط شيحان55657

ن درع مزهر55628 257دبلومالغراف11781واسطذكرتحسي 

258دبلومالغراف11781واسطذكرثائر عبدالحسن ذجر3446

ن عبد2863 259دبلومالغراف11781واسطذكرراهي حسي 

260دبلومالغراف11781واسطذكرسالم هادي ارهيف287298

261دبلومالغراف11781واسطذكرعلي قاسم عيدان2973

262دبلومالغراف11781واسطذكرعنيد كاطع جراد185930

263دبلومالغراف11781واسطذكرمحمد كاطع ععالهلل184776

ن عبدهللا رشاد55804 264إعداديةالغراف11781واسطذكرعبدالحسي 

265إعداديةالغراف11781واسطذكرمحمد حسن مجيد348099

266إعداديةالغراف11781واسطذكركريم مع هللا بدوي428599

267إعداديةالغراف11781واسطذكرسعد عطيوي عباس436203

1بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىقسمه عبدالزهره خنجر346567

2بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهره مضاع عبدالسيد184353

ن184738 3بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىفاطمة يارس حسي 

ة شاكر مجيد184334 4بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسمي 

5بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىكاظميه كصاد محل185852

6بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىابتهاج عبدالحسن عجيل311894

7بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىهيباء حميد جيثوم511112

8بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىانتصار دايخ عيىس498850

9بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىايمان قاسم معارج490518

10بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسناء جبار عكار495548

11بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىبتول شاكر زغي 55636

12بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىهديل خالد محمد388294

13بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىانعام مهند كزار423408

ن علوان104300 14بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنضال حسي 

بلسم جلوب علي502256
15بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

16دبلومالغراف11781واسطأنيىحسناء سالم عبد184532

ن عكاب205443 17دبلومالغراف11781واسطأنيىعلية حسي 

ي55785
18دبلومالغراف11781واسطأنيىفاطمة رحم راضن

19دبلومالغراف11781واسطأنيىخلود رافع شوكة2765

20دبلومالغراف11781واسطأنيىعلياء عبداللطيف محمد188976

21دبلومالغراف11781واسطأنيىالهام مهند كزار490521

22دبلومالغراف11781واسطأنيىدعاء عبد فرحان388153

23دبلومالغراف11781واسطأنيىسليمه نعيم خلف184339

24إعداديةالغراف11781واسطأنيىمنارس مظفر محمد311853

25إعداديةالغراف11781واسطأنيىحميده محسن ظاهر498424

ن عواد2861 ن حسي  26إعداديةالغراف11781واسطأنيىبني 

1ماجستي الغراف11781واسطأنيىسماح مهدي مري    ح527911

2ماجستي الغراف11781واسطأنيىنور عزيز جاسم189070

3ماجستي الغراف11781واسطأنيىهند حسن مطشر96546



4دبلوم عاليالغراف11781واسطأنيىرسى عزيز جاسم189080

5بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهراء مجيد فرحان184544

6بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنورالهدى شاكر مسي 204753

7بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىصباح مهدي مري    ح527910

زهراء علي تركي205542
8بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

9بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىاسيل حسن عبدالصاحب204220

ن205180 10بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىمريم عمران حسي 

ن خضن5458 11بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىارساء حسي 

12بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىريام عبدهللا سويف184083

13بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهراء غاوي عيدان436073

14بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىمريم سعيد يوسف311901

15بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىمريم فالح نعيم183746

هديل علي عكض185947
16بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

17بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنور عبدهللا سويف184121

18بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىعذراء عودة مهدي184477

19بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهراء حسن عبدالصاحب204186

20بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنور احمد زويد495569

21بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسحر رسحان قنديل2677

22بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىحوراء غاوي عيدان436339

23بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسجر كريم عواد311976

24بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىمريم عليوي ادنان185582

25بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىرشا ماجد جواد5157

ى اعطيوي فرج287363 26بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىبشر

27بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهراء عدنان رميد498810

28بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىوجدان جميل عكار205576

29بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىجيهان خالد محمد387791

ن185642 سحر تركي حسي 
30بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

هاجر علي باقر497864
31بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

نور عكموش كطامي184481
32بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

33بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهراء شاكر نارص387707

ن محمد488597 34بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسيناء شني 

35بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزينب علي عناد185500

36بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزينب جبار سواري553014

37بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىوفاء جاسم محمد205270

38بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىبراء غالب عبد311838

39بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسارة محمد صاحب2835

40بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسمر احمد زويد495571

41بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنور قاسم معارج490519

42بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسوسن زايد جبار189396

43بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهراء جالل حميد190139

44بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىندى ناهي كمر107700

 تركي205213
ن 45بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىايمان حسي 

46بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىايمان حسن حافظ55770

سماء جلوب علي502269
47بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

48بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسجر كريم عبدالحسن2818

ن185450 49بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىهديل جاسم عبد الحسي 

50بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىارساء كاظم عبدعلي205665



تغريد داخل علي185423
51بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

52بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىهبة سعد عطيوي436231

53بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزينب جبار ناهي184433

54بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىارساء غالب عيدان55783

55بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىفاطمة خالد محمد387740

ي495527
56بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنور كريم منجن

57بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىجنان عبدهللا سويف184330

58بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىانغام مهند كزار490522

ي185438
59بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىمريم حسن راضن

ن184787 60بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىمريم كريم حسي 

61بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسميه احمد زويد495570

62بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىايات كريم خضي 495558

63بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىمين جاسم شحيل190060

64بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىرواء هيثم كاظم497822

65بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىفاطمه عليوي ادنان3310

ن كيلون556778 66بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنور ياسي 

ي جبار387368
67بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىايمان شمجن

68بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىبراء جاسب محيبس185540

69بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىفاطمة غاوي عيدان96303

دعاء عدنان علي495536
70بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

71بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىرفاة خلف حسون312018

72بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهراء فيصل غركان185467

73بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنور جبار فليح5475

74بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىكوثر رشيد حنظل185528

75بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىسمر سعد محسن189816

76بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىصابرين درع مزهر107381

77بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىساره حسون عناد2852

78بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىضج حميد رحم2827

79بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزهراء عبد فرحان387600

80بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزينب زغي  عليوي183686

عبي  تركي بادي55763
81بكالوريوسالغراف11781واسطأنيى

82بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىفاطمة بشار عكار57138

83بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىرسل هاشم عطاهللا183775

84بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىشيماء زغي  محمد497596

85بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىعذراء عواد عبد الرايات185394

86بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىوفاء عادل كريم183653

87دبلومالغراف11781واسطأنيىانتصار شذر جاسم2801

ي جبار387407
88دبلومالغراف11781واسطأنيىوجدان شمجن

فاطمة حسن علي96859
89دبلومالغراف11781واسطأنيى

90دبلومالغراف11781واسطأنيىاسعاد حسن موحان183554

ي جودة184773 91دبلومالغراف11781واسطأنيىانتظار صير

92دبلومالغراف11781واسطأنيىدعاء عبدهللا سويف312023

93دبلومالغراف11781واسطأنيىاساور هادي هنيدي205052

94دبلومالغراف11781واسطأنيىعذراء محمد سلمان204883

95دبلومالغراف11781واسطأنيىميسم مجيد فرحان184374

96دبلومالغراف11781واسطأنيىمريم خلف كاظم435831

97دبلومالغراف11781واسطأنيىنورالهدى قاسم نعمة5504



98دبلومالغراف11781واسطأنيىسحر كاظم جليد204563

99دبلومالغراف11781واسطأنيىزهراء جبار بدر312157

100دبلومالغراف11781واسطأنيىختام لفته يوسف184272

ناريمان سالم عبدعلي5169
101دبلومالغراف11781واسطأنيى

خالدة غالي سلطان55641
102دبلومالغراف11781واسطأنيى

ي55699
ي وتن هيفاء عبدالنير

103دبلومالغراف11781واسطأنيى

ن خزعل312043 104دبلومالغراف11781واسطأنيىرساب حسي 

105دبلومالغراف11781واسطأنيىعلياء كريم عواد311940

106دبلومالغراف11781واسطأنيىبيداء فرج عبدهللا185620

107دبلومالغراف11781واسطأنيىعال سالم حمد380018

108دبلومالغراف11781واسطأنيىاخالص فارس حسن2820

109دبلومالغراف11781واسطأنيىايناس رسحان عطية2431

110دبلومالغراف11781واسطأنيىسجر ناهي كمر185491

111إعداديةالغراف11781واسطأنيىزينة فيصل غركان185471

ن435961 بيداء علي حسي 
112إعداديةالغراف11781واسطأنيى

113إعداديةالغراف11781واسطأنيىتبارك عاشور لفته55817

114إعداديةالغراف11781واسطأنيىزهراء محمد انعيم5226

115إعداديةالغراف11781واسطأنيىزينب حسن عبدالصاحب204244

116إعداديةالغراف11781واسطأنيىدعاء فرج عبدهللا185612

117إعداديةالغراف11781واسطأنيىنهاية جالل حميد185522

118إعداديةالغراف11781واسطأنيىسجر حيدر جابر348611

ياء يعقوب يوسف205406 119إعداديةالغراف11781واسطأنيىكير

120إعداديةالغراف11781واسطأنيىزينب سمي  جبي 5142

121إعداديةالغراف11781واسطأنيىرسى يونس هليل186060

122إعداديةالغراف11781واسطأنيىايات كريم لفته190065

123إعداديةالغراف11781واسطأنيىهيفاء انتكال عبد204776

124إعداديةالغراف11781واسطأنيىرندة قائد يعقوب55786

125إعداديةالغراف11781واسطأنيىضج ثائر جاسم172391

126إعداديةالغراف11781واسطأنيىتبارك مجيد رحم2834

127إعداديةالغراف11781واسطأنيىدالل نجم عبد205345

128إعداديةالغراف11781واسطأنيىوداد جالل حميد185525

129إعداديةالغراف11781واسطأنيىنور سالم حمد312080

130إعداديةالغراف11781واسطأنيىفاطمة درع مزهر55649

131إعداديةالغراف11781واسطأنيىمروه مارد شيال435204

132إعداديةالغراف11781واسطأنيىدعاء شاكر نارص497788

ن185842 133إعداديةالغراف11781واسطأنيىمروة كريم حسي 

ن جحيل داغر204333 134إعداديةالغراف11781واسطأنيىحني 

135إعداديةالغراف11781واسطأنيىغفران جميل عكار204995

136إعداديةالغراف11781واسطأنيىزهراء خالد محمد389299

137إعداديةالغراف11781واسطأنيىزهراء سفاح فرحان55672

138إعداديةالغراف11781واسطأنيىريام عادل كاظم495567

زهراء علي عرد468336
139إعداديةالغراف11781واسطأنيى

ن حذيفة184782 140إعداديةالغراف11781واسطأنيىتبارك عبدالحسي 

ن حيدر صاحب188992 141إعداديةالغراف11781واسطأنيىحني 

142إعداديةالغراف11781واسطأنيىزينب شالل بادي55640

143إعداديةالغراف11781واسطأنيىبهاء زغي  محمد497669

144إعداديةالغراف11781واسطأنيىوالء كاظم جواد185574



145إعداديةالغراف11781واسطأنيىشمس عدنان علي189007

 علي311778
ن 146إعداديةالغراف11781واسطأنيىبتول حسي 

147إعداديةالغراف11781واسطأنيىمريم باسم رميد189791

148إعداديةالغراف11781واسطأنيىرسل كريم لفته185504

ن495546 هبة تركي حسي 
149إعداديةالغراف11781واسطأنيى

150إعداديةالغراف11781واسطأنيىزهراء عالء شاكر311945

151إعداديةالغراف11781واسطأنيىنرجس محسن عباس495563

152إعداديةالغراف11781واسطأنيىزهراء جبار محل390065

153إعداديةالغراف11781واسطأنيىاية موحان رفاك185428

هيام علي عرد468608
154إعداديةالغراف11781واسطأنيى

ي عناد436445
155إعداديةالغراف11781واسطأنيىمروة راضن

 علي311802
ن 156إعداديةالغراف11781واسطأنيىحوراء حسي 

ن جاسم5301 157إعداديةالغراف11781واسطأنيىوسق حسي 

158إعداديةالغراف11781واسطأنيىرفل حبيب علي184139

159إعداديةالغراف11781واسطأنيىبراء كريم طعمة436256

رسى جلوب علي502040
160إعداديةالغراف11781واسطأنيى

161إعداديةالغراف11781واسطأنيىزهراء كريم خضي 495561

162بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىرباب هويدي حمود107595

163بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىزينب يارس هليل55749

164بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىنهاية حمزة ساجت287268

165بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىفاطمة قاسم زناد189170

ى عباس وادي190043 166بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىبشر

167بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىحياة حمزة ساجت287262

168بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىانتصار قاسم وحيد5510

ة جبي  صالح55757 169بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىمني 

هللا رب  ح189127 170بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىهند خي 

171بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىرشا عبد يارس204480

172بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىايمان عبيد زمام287301

ي190083
173بكالوريوسالغراف11781واسطأنيىحنان كاظم راضن

174دبلومالغراف11781واسطأنيىشيماء فارس عبدالحسن107565

ي حسن107407
175دبلومالغراف11781واسطأنيىمالئك غين

ي185555
176دبلومالغراف11781واسطأنيىخديجة ناهي منات 

ي184445
177دبلومالغراف11781واسطأنيىفاطمة يارس راضن

178إعداديةالغراف11781واسطأنيىخالدة حسن عباس386831

179إعداديةالغراف11781واسطأنيىسوسن مزعل وناس387299

ن3605 180إعداديةالغراف11781واسطأنيىحسنه نارص عبدالحسي 

1دكتوراهالعزة11782واسطذكرعالء زغي  صخيل170582

2دكتوراهالعزة11782واسطذكرضياء عبد ضيدان456543

3دكتوراهالعزة11782واسطذكررشيد حميد عبدهللا456769

4ماجستي العزة11782واسطذكرعدي عبدالرضا عذافة175542

ن نارص381715 5ماجستي العزة11782واسطذكرذوالفقار حسي 

6ماجستي العزة11782واسطذكرعلي ضاجي عزيز144765

7ماجستي العزة11782واسطذكرعدي عبدالرزاق تفاح456757

8ماجستي العزة11782واسطذكرعلي غافل بدر412857

9ماجستي العزة11782واسطذكرمحمد نارص هاشم94426

10ماجستي العزة11782واسطذكرحمود سلمان عليوي136263

ي458270
11ماجستي العزة11782واسطذكررائد رحيم شمجن



ن عداي عيال170769 12ماجستي العزة11782واسطذكرحسي 

13ماجستي العزة11782واسطذكرمحمد ضياء سمي 458411

14ماجستي العزة11782واسطذكرعباس علوان هادي412775

15ماجستي العزة11782واسطذكرعباس عبدالسادة عبد503223

16ماجستي العزة11782واسطذكرصادق بدر عبدهللا136142

17ماجستي العزة11782واسطذكرصباح عبد ادريس381731

18ماجستي العزة11782واسطذكرزين العابدين علي رحيم408855

19بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد عماد رشيد511274

20بكالوريوسالعزة11782واسطذكرشاكر لفته عباس458431

21بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمؤيد غازي كاظم458202

22بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعقيل جعفر جناح457259

23بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي جعفر جناح456038

ي173486
24بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسلمان جاسم باتن

25بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحسن خلف سعدون455154

26بكالوريوسالعزة11782واسطذكركريم هادي ترف455139

ي موس147963 27بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي ناجر

28بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد كامل جاسم488581

29بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد عبد عويد456784

30بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحميد كريم نعمة503383

31بكالوريوسالعزة11782واسطذكركريم جاسم عواد144906

32بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعدنان حمزه احنيان224891

33بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعزيز محمد حسون429047

34بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر عباس محسن408862

35بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد جداح فرحان302436

36بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر مزهر مراد182256

37بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسعد عبدالمهدي عباس135776

38بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحاكم كريم نعمه541730

ي عواد144744
39بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد حسوتن

40بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعالوي بدع حميدي455848

ن94702 41بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر ثامر حسي 

42بكالوريوسالعزة11782واسطذكرتيسي  عدنان رشيد488331

43بكالوريوسالعزة11782واسطذكرميثاق كامل جبار174720

44بكالوريوسالعزة11782واسطذكرفالح هادي محمد457868

 علي145200
ن 45بكالوريوسالعزة11782واسطذكررحيم حسي 

46بكالوريوسالعزة11782واسطذكرفالح عيدان بداي488584

47بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعباس فاضل حسن434093

48بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمؤيد فرهود علوان457225

49بكالوريوسالعزة11782واسطذكرشاكر سعيد خلف456218

50بكالوريوسالعزة11782واسطذكرجليل لفته عبدالسادة488569

ون455669 51بكالوريوسالعزة11782واسطذكرجير كاظم زغي 

52بكالوريوسالعزة11782واسطذكرخالد نارص سادة381752

 علي جاسم457636
ن 53بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسني 

ن106559 54بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعماد خلف حسي 

55بكالوريوسالعزة11782واسطذكراسعد نجم عبدهللا412869

56بكالوريوسالعزة11782واسطذكروسام سليم علي412893

57بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي جبار رب  ح283999

ن427754  علي حسي 
ن 58بكالوريوسالعزة11782واسطذكرتحسي 



59بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعباس يوده شالكه381618

60بكالوريوسالعزة11782واسطذكررضا عالوي بداي178152

61بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد فليح حسن146478

62بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد معيلو دنان504506

63بكالوريوسالعزة11782واسطذكرصالح حسن جير504260

ن جويد488322 64بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد حسي 

65بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعزيز ظاهر مدير13118

66بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعمار جابر خالوي182749

67بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر كاظم عويد205712

68بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي حبيب كاظم381735

69بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر هاشم محمد حسن488603

70بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمهند عزيز عبيد135953

71بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمرتضن عبدهللا جاري135924

72بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي خزعل علي291576

73بكالوريوسالعزة11782واسطذكرخالد جمال صالح381736

ي283812
74بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي فانوس ثاتن

75بكالوريوسالعزة11782واسطذكرياس حسن غافل291481

76بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي عبدهللا جاسم435413

77بكالوريوسالعزة11782واسطذكرطالب سلمان جير291581

78بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد صاحب كاظم204770

79بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد علي جاسم412849

80بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي صالح فهد150753

81بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحامد قاسم حنش270905

82بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعيىس حمزه لفته176337

83بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر لفته علي205209

84بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر محمد شبيب412782

85بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعمار صالح عزيز553182

86بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسجاد هادي هليل488588

87بكالوريوسالعزة11782واسطذكرخالد فرحان جير105450

88بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر صير كعيد408707

89بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر خضي  ناصح454663

ن عزيز181340 90بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمدعلي حسي 

91بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمفيد عباس محسن408796

92بكالوريوسالعزة11782واسطذكرصالح مهدي جواد12695

93بكالوريوسالعزة11782واسطذكرفائز حميد عبيد381708

ن كريم178169 94بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي حسي 

95بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد عبد الرضا ليلو151407

96بكالوريوسالعزة11782واسطذكرقاسم علوان هادي457504

 علي381705
ن 97بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصدق حسي 

 محمد علي كاظم412727
ن 98بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسي 

99بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر هاشم فرج291510

100بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد حمزة حسن435179

101بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسامر محسن هيهوي412842

102بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي سعد كامل134174

ن عبد بنيان408747 103بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسي 

104بكالوريوسالعزة11782واسطذكرهادي عبدالحسن عبدعلي204536

105بكالوريوسالعزة11782واسطذكرباسم كاظم ساجت373100



106بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسجاد محمد عبدالكاظم381577

107بكالوريوسالعزة11782واسطذكرذوالفقار خليل عطيوي456798

108بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد كريم فرج172290

109بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمشتاق كريم علوان455273

110بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر اياد سلطان181015

111بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر عبدالكاظم حنتوش488538

112بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد كاطع غالي542574

113بكالوريوسالعزة11782واسطذكربسام عرب علوان511283

114بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر سعيد جويد511598

115بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمنتظر عبدالعباس كعيد12632

116بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد نارص شايع291416

117دبلومالعزة11782واسطذكرسالم مهدي حريز381727

118دبلومالعزة11782واسطذكرحازم علي ضيدان429213

ن488313  علي حسي 
ن 119دبلومالعزة11782واسطذكرحسني 

120دبلومالعزة11782واسطذكرعصام هاشم ثجيل503240

121دبلومالعزة11782واسطذكرخالد عبدالزهره شياع457479

ن13125 ي جبار حسي 
122دبلومالعزة11782واسطذكرشمجن

123دبلومالعزة11782واسطذكرحسن عبداالمي  شياع412827

ي456694 124دبلومالعزة11782واسطذكرباقر عباس حاجر

125دبلومالعزة11782واسطذكرعبدالحسن ضاجي غرير455122

126دبلومالعزة11782واسطذكرحميد جاسم حمد182086

ي381692
127دبلومالعزة11782واسطذكرقاسم فانوس ثاتن

128دبلومالعزة11782واسطذكرعلي محمود حسن176573

129دبلومالعزة11782واسطذكرعالوي سلمان ميذاب457540

ن150364 130دبلومالعزة11782واسطذكرقاسم مطشر مفي 

هللا كاطع457423 131دبلومالعزة11782واسطذكرمحمود خي 

132دبلومالعزة11782واسطذكرعامر محمود حسن182359

133دبلومالعزة11782واسطذكرمازن عبدالسالم نارص172963

134دبلومالعزة11782واسطذكرعلي عكار رجا455905

ن381758 135دبلومالعزة11782واسطذكرحيدر علي عبدالحسي 

ن فليح طعيمه13006 136دبلومالعزة11782واسطذكرتحسي 

137دبلومالعزة11782واسطذكرنعمة عكار رجا291598

138دبلومالعزة11782واسطذكرمرتضن مزهر مراد144842

139دبلومالعزة11782واسطذكرسمي  فضيل عبد381734

140دبلومالعزة11782واسطذكرجهاد عزيز عبد457359

141دبلومالعزة11782واسطذكرعالوي عبد ادريس408891

142دبلومالعزة11782واسطذكرقيض جاسم حمد13135

143دبلومالعزة11782واسطذكرحيدر زعيير سلمان182490

144دبلومالعزة11782واسطذكركريم جبار معيوف503395

145دبلومالعزة11782واسطذكرنسيم نعيم يونس434411

ن488465 146دبلومالعزة11782واسطذكرخالد عيىس ياسي 

147دبلومالعزة11782واسطذكرفوزي عبيد بندر175711

 علي488606
ن 148دبلومالعزة11782واسطذكرمحمد حسي 

149دبلومالعزة11782واسطذكرجميل عبدالرضا هديو455868

150دبلومالعزة11782واسطذكرمهند طه شويط488475

151دبلومالعزة11782واسطذكرحمزة عامر خليل457374

ن عبد456594 152دبلومالعزة11782واسطذكرعادل حسي 



153دبلومالعزة11782واسطذكرمحمد نعيم علي178716

154دبلومالعزة11782واسطذكرمحمد كاظم مجي13121

155دبلومالعزة11782واسطذكرطارق نوار كبسون456473

156دبلومالعزة11782واسطذكرنوفل جابر صكب149052

157دبلومالعزة11782واسطذكرنزار عالوي سلمان456075

158دبلومالعزة11782واسطذكرعماد رحيم عبيد176777

159دبلومالعزة11782واسطذكرجعفر طالب عبادي381744

160دبلومالعزة11782واسطذكرحمزة علي خليف170233

161دبلومالعزة11782واسطذكروسام فيصل هرو488530

162دبلومالعزة11782واسطذكراحمد حمود يارس457667

163دبلومالعزة11782واسطذكراكرم مهدي جنام169621

164دبلومالعزة11782واسطذكرعبدالهادي اسماعيل خلف145051

 علي عبود488468
ن 165دبلومالعزة11782واسطذكرحسي 

ن434476  علي حسي 
ن 166دبلومالعزة11782واسطذكرامي 

ن عبود427725 167دبلومالعزة11782واسطذكرعلي حسي 

168دبلومالعزة11782واسطذكرعلي كاظم جمعة181230

ن151245 169دبلومالعزة11782واسطذكرنزار نارص حسي 

ن عبيد غباش136134 170دبلومالعزة11782واسطذكرحسي 

171دبلومالعزة11782واسطذكرعلي سليم هالل148362

172دبلومالعزة11782واسطذكراحمد ناظم مبارك458307

ن457746 173دبلومالعزة11782واسطذكرايمن سليم عبدالحسي 

174إعداديةالعزة11782واسطذكرحميد عبد عون181488

ن عودة456679 175إعداديةالعزة11782واسطذكركريم حسي 

176إعداديةالعزة11782واسطذكرحامد عاضي جبار488602

177إعداديةالعزة11782واسطذكرنوري دحام عجب408570

178إعداديةالعزة11782واسطذكرستار شعواط عناد488594

179إعداديةالعزة11782واسطذكركاظم جير ماهود13113

180إعداديةالعزة11782واسطذكرجاسم اسماعيل كحيش150800

181إعداديةالعزة11782واسطذكرعباس بلبول داود488596

182إعداديةالعزة11782واسطذكرحسن فرحان جبل381733

183إعداديةالعزة11782واسطذكراسماعيل خضي  دغيمر503347

ي رسحان ذياب428310
ن
184إعداديةالعزة11782واسطذكرشاف

185إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد حميد عليوي500237

ي عباس13140
 
186إعداديةالعزة11782واسطذكرفراس رزوف

187إعداديةالعزة11782واسطذكرجالل موفق خليل177284

188إعداديةالعزة11782واسطذكررحيم عبدهللا غويلي429228

هللا169964 189إعداديةالعزة11782واسطذكرعماد كريم خي 

1ماجستي العزة11782واسطذكرمرتضن عدنان جاسم145297

2ماجستي العزة11782واسطذكرعقيل كاطع جبار136523

ن رحيم جابر180948 3ماجستي العزة11782واسطذكرحسي 

4ماجستي العزة11782واسطذكراياد جمعة كاظم205418

5ماجستي العزة11782واسطذكرذوالفقار خالد خلف144865

6ماجستي العزة11782واسطذكرمحمد جير سوسة148465

7دبلوم عاليالعزة11782واسطذكرموس حسن موس454846

8بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسجاد خلف ماشان12681

9بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعقيل علي فليح455036

 علي عبدالعزيز170625
ن 10بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسي 



ن عباس182238 11بكالوريوسالعزة11782واسطذكركرار حسي 

ن عواد412716 12بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي حسي 

ن171692 13بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسجاد عمران حسي 

14بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعقيل جودة عبداالمي 172795

15بكالوريوسالعزة11782واسطذكربشار معن فرمان149347

16بكالوريوسالعزة11782واسطذكريحي  عدنان زاير136429

17بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد باقر عباس149627

18بكالوريوسالعزة11782واسطذكرهيثم صالح حسن408938

 عبدعلي13128
ن 19بكالوريوسالعزة11782واسطذكرليث حسي 

20بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسيف علي عبد146094

21بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسيف عباس حسون503410

22بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعباس محمد خرباط144884

23بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد صباح جاسم457559

24بكالوريوسالعزة11782واسطذكرجواد كاظم كريم171474

25بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعبدهللا صالح فهد12684

26بكالوريوسالعزة11782واسطذكركرار جاسم كاظم177911

27بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحمزة كريم خلف13146

ن محمد عبدالرضا105505 28بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسني 

29بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد سعد عزيز324933

ن171774 30بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي عمران حسي 

31بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد محسن جاسم135847

32بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد رشيد سعيد429324

33بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن سعد رشيد171803

34بكالوريوسالعزة11782واسطذكرفراس عبدالرحمن جالل135980

35بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد عودة رفش203998

36بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي جاسب ظاهر181744

37بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي كريم مكطوف179332

ي شعالن159510
ن
38بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعبدهللا صاف

39بكالوريوسالعزة11782واسطذكروسام رحيم قاسم408944

40بكالوريوسالعزة11782واسطذكررائد خلف زاير204000

41بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد زغي  صخيل456274

ن فرحان12689 42بكالوريوسالعزة11782واسطذكروليد حسي 

43بكالوريوسالعزة11782واسطذكركريم كاظم كريم136144

44بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمرتضن نجم عبادي136695

45بكالوريوسالعزة11782واسطذكرساجد خلف زاير205521

46بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن ابراهيم نعيم135791

ن172555 47بكالوريوسالعزة11782واسطذكركرار كاطع كطي 

48بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعبدالرزاق طه محمد175259

49بكالوريوسالعزة11782واسطذكراياد صالح نعمة291592

ن كريم مكطوف146426 50بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسني 

51بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعقيل مطي  خضي 169389

ي12678
52بكالوريوسالعزة11782واسطذكرهادي بشارة خفن

53بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسن هادي رحم136221

54بكالوريوسالعزة11782واسطذكرذوالفقار علي عباس146641

55بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي سعيد خلف434393

56بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد صباح فرحان291425

57بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن جاسم محمد104084



ن291391 58بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي كريم حسي 

59بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسيف جعفر طعمة412684

60بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمهند عبدالعباس نارص12635

ن عبدالكريم هاشم204923 61بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسي 

62بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمدباقر اسماعيل خضي 381907

63بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر كريم هالل159221

64بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد رحيم كاظم381680

65بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعالء برزان عبيد381811

66بكالوريوسالعزة11782واسطذكرفالح حسن موس454812

67بكالوريوسالعزة11782واسطذكرقيس عبدالمهدي كعيد136227

68بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن فائز حالوي171033

 علي فرحان180468
ن 69بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسي 

70بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي حسن غافل381896

71بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد جواد كاظم136049

72بكالوريوسالعزة11782واسطذكرهمام عبدحميد جابر159078

73بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي كريم ساجت136210

74بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد سليم حميدي158949

ي عزيز205561  صير
75بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن

ي291406
76بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد لطيف راضن

ن177631 ن رحيم حسي  77بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسي 

78بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي عزيز عبيد151160

ي جميل291602 ي ناجر
79بكالوريوسالعزة11782واسطذكرهاتن

80بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسعد عطية سلمان179376

81بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد زغي  كريز457680

ن557713 82بكالوريوسالعزة11782واسطذكراسعد علي حسي 

83بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمنتظر كريم ايدام204787

84بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد رحمن زعيير12711

85بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد عادل خلف173790

86بكالوريوسالعزة11782واسطذكركريم نارص زيدان175030

ي عصواد136519
87بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد غين

88بكالوريوسالعزة11782واسطذكرهادي كامل رحم135917

89بكالوريوسالعزة11782واسطذكرفاضل جودة عبداالمي 412864

90بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعباس عبدالكريم فاضل136035

91بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد قاسم عبد488562

92بكالوريوسالعزة11782واسطذكراصيل صكبان خليل136564

93بكالوريوسالعزة11782واسطذكرامي  امجد عبدالمجيد13155

94بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمنتظر نصيف جاسم291446

95بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسجاد كريم علي428517

96بكالوريوسالعزة11782واسطذكرامي  رزاق عبيد457523

97بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمود شاكر حسون169167

98بكالوريوسالعزة11782واسطذكروالء حميد عبدهللا457808

99بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي حمدان شجر454724

100بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر جمال نارص488579

101بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد صادق هليل457498

102بكالوريوسالعزة11782واسطذكرنعيم علي اسعود94841

ن457846 103بكالوريوسالعزة11782واسطذكركرار سليم عبدالحسي 

ي456451
104بكالوريوسالعزة11782واسطذكراياد زامل راضن



105بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر قاسم حسن177914

106بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي رشيد اسماعيل488492

107بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد جبار عباس182843

108بكالوريوسالعزة11782واسطذكرطارق تركي عيىس12683

109بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر جليل كمي 283934

110بكالوريوسالعزة11782واسطذكرغانم رسحان ذياب488580

111بكالوريوسالعزة11782واسطذكرخالد ثامر شعالن13123

112بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسجاد كاظم مزيد173643

113بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسام سليم علي181712

114بكالوريوسالعزة11782واسطذكرزين العابدين كريم جارهللا135814

115بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد خضي  عكار488565

116بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن جواد بدن13151

117بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمسلم عقيل مراح181416

118بكالوريوسالعزة11782واسطذكرذوالفقار حبيب كاظم381770

119بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسام حسن وادي146270

120بكالوريوسالعزة11782واسطذكررسول بشار عبد السيد136536

121بكالوريوسالعزة11782واسطذكرصفاء حامد عالوي488335

122بكالوريوسالعزة11782واسطذكراسعد عبدالحسن نارص144435

123بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعباس ثامر عباس181826

124بكالوريوسالعزة11782واسطذكركرار احمد عبيد454791

125بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن زيارة مجهول146234

126بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحمزة قيس علي291452

127بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسن فاخر مصطفن179672

ن291610 128بكالوريوسالعزة11782واسطذكرفضل محمد عبدالحسي 

ن12702 129بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد ماجد حسي 

130بكالوريوسالعزة11782واسطذكريوسف مقداد سالم172808

131بكالوريوسالعزة11782واسطذكرخالد جمال ساير135740

132بكالوريوسالعزة11782واسطذكرزين العابدين حبيب كاظم434997

ي فرحان136310 133بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي صير

134بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن جاسم محمد135938

135بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد علوان هادي458241

136بكالوريوسالعزة11782واسطذكرسجاد رعد هاشم148592

137بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي صالح نعمة429359

138بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمرتضن هويل غراب146929

139بكالوريوسالعزة11782واسطذكررائد خلف عبود408607

140بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد ستار حسون172727

141بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحسان هادي رحم12690

ي136148
 
142بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر عبد رزوف

143بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد كامل علي181915

144بكالوريوسالعزة11782واسطذكركاظم نارص سميط176141

145بكالوريوسالعزة11782واسطذكررائد خليل عبدالرضا457948

146بكالوريوسالعزة11782واسطذكركاظم حاتم علي146370

147بكالوريوسالعزة11782واسطذكرايهاب نجاح جمعة96436

148بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي باسم اسماعيل151919

149بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمرتضن محسن عصفور12630

150بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعلي رحمن زعيير13144

151بكالوريوسالعزة11782واسطذكركرار نبيه عبيد176100



ن172217 152بكالوريوسالعزة11782واسطذكرفاضل يارس حسي 

153بكالوريوسالعزة11782واسطذكررسمد عبدالكريم كاظم135806

154بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعالء رياض شعيوط283852

 عبدالعالي حطاب144660
ن 155بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحسي 

156بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعامر موس عزيز170499

157بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد ناظم سفاح152151

158بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمصطفن رياض شعيوط283827

159بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر اسماعيل اخضي 381876

160بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر نصيف جاسم204650

161بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحيدر جليل عبدالرضا488593

162بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمرتضن قاسم محمد488545

163بكالوريوسالعزة11782واسطذكرمحمد عبدالرضا رشيد457450

164دبلومالعزة11782واسطذكرسجاد جمعة رشيد94617

165دبلومالعزة11782واسطذكرخالد جداح فرحان176646

166دبلومالعزة11782واسطذكرحيدر جاسم كاظم148245

ن205478 167دبلومالعزة11782واسطذكرجالل جبار حسي 

168دبلومالعزة11782واسطذكرابراهيم عبداالئمه بادي408598

169دبلومالعزة11782واسطذكرحامد نجم زغي 136508

170دبلومالعزة11782واسطذكرمحمد عدنان ذياب106808

171دبلومالعزة11782واسطذكرعلي نعيمة عباس178975

172دبلومالعزة11782واسطذكررافد خليل عبدالرضا182682

173دبلومالعزة11782واسطذكرسجاد سمي  صادق204675

174دبلومالعزة11782واسطذكرحيدر قاسم ساجت159851

175دبلومالعزة11782واسطذكراكرم عبدالحسن نارص504295

176دبلومالعزة11782واسطذكرصباح حمود مشكور13141

177دبلومالعزة11782واسطذكرعباس ابراهيم رشيد455844

178دبلومالعزة11782واسطذكراحمد صالح فهد170600

179دبلومالعزة11782واسطذكركرار اسماعيل خضي 381721

180دبلومالعزة11782واسطذكرباسم زهي  شبل106258

ن177977 181دبلومالعزة11782واسطذكرعلي كريم حسي 

182دبلومالعزة11782واسطذكرسامر عادل حسون291516

183دبلومالعزة11782واسطذكرعلي هشام كريم456201

184دبلومالعزة11782واسطذكرمحمد حسن ضمد12997

185دبلومالعزة11782واسطذكرصفاء عبد ضيدان181272

ن هادي رحم136215 186دبلومالعزة11782واسطذكرحسي 

ي جير381718
187دبلومالعزة11782واسطذكرمحمد شمجن

188دبلومالعزة11782واسطذكرحيدر تركي عيىس204002

189دبلومالعزة11782واسطذكرحسن كريم حسن488481

ن خالد نارص147620 190دبلومالعزة11782واسطذكرحسني 

191دبلومالعزة11782واسطذكرصفاء مهدي فالح179593

192دبلومالعزة11782واسطذكرزين العابدين محمود حسن144817

ن ابراهيم علوان13134 193دبلومالعزة11782واسطذكرحسني 

194دبلومالعزة11782واسطذكرحيدر لؤي علي457578

195دبلومالعزة11782واسطذكرحيدر خضي  عكار488577

196دبلومالعزة11782واسطذكرمصطفن مهدي جنام148006

197دبلومالعزة11782واسطذكرصالح مهدي منصور504565

198دبلومالعزة11782واسطذكرعلي عقيل مراح178842



199دبلومالعزة11782واسطذكرانمار صباح هالل12700

200دبلومالعزة11782واسطذكرمحمد صالح علوان146343

201دبلومالعزة11782واسطذكراحمد موس محمد176593

هللا جارهللا135770 202دبلومالعزة11782واسطذكركرار خي 

203دبلومالعزة11782واسطذكرجهاد جواد فرحان454876

204دبلومالعزة11782واسطذكرعمار محمود عباس204617

205دبلومالعزة11782واسطذكرامي  عقيل عبدالرضا13120

206دبلومالعزة11782واسطذكراحمد سليم عبدالحسن381833

207دبلومالعزة11782واسطذكرماجد مطي  خضي 172365

208دبلومالعزة11782واسطذكرحسن عباس عبيد429380

209دبلومالعزة11782واسطذكرغسان منعم عيال106369

210دبلومالعزة11782واسطذكرمصطفن حميد عبدعون144800

ن13133 211دبلومالعزة11782واسطذكرنشوان كريم حسي 

212دبلومالعزة11782واسطذكرذوالفقار علي رجب12639

213دبلومالعزة11782واسطذكركرار عادل حسون291543

214دبلومالعزة11782واسطذكرعباس رمزي سائب12984

215دبلومالعزة11782واسطذكرازهر مجيد سلمان456058

ي159309
216دبلومالعزة11782واسطذكرعلي داود راضن

ن حيدر فاضل152259 217دبلومالعزة11782واسطذكرحسي 

ي429403
218دبلومالعزة11782واسطذكراياد فانوس ثاتن

ن علوان هادي428273 219دبلومالعزة11782واسطذكرياسي 

220دبلومالعزة11782واسطذكرعلي جاسم محمد144278

221دبلومالعزة11782واسطذكركرار سعدون عواد171061

222دبلومالعزة11782واسطذكرجواد كاظم مزيد175483

223دبلومالعزة11782واسطذكراحمد جاسم سلمان428214

224دبلومالعزة11782واسطذكرمصطفن كريم ايدام203991

225دبلومالعزة11782واسطذكرمحمد سعد كامل134140

226دبلومالعزة11782واسطذكرظاهر بشي  ظاهر136131

ن فوزي554932  حسني 
227دبلومالعزة11782واسطذكرمصطفن

228دبلومالعزة11782واسطذكراحمد نعيمة عباس179014

229دبلومالعزة11782واسطذكرزين العابدين نعيم يونس13132

230دبلومالعزة11782واسطذكروسام محمد وهاب176276

231دبلومالعزة11782واسطذكرعباس بشار كشاش148025

232إعداديةالعزة11782واسطذكرجعفر محمد جابر135823

233إعداديةالعزة11782واسطذكرسيف علوان هادي428235

234إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد حسن سلمان435221

235إعداديةالعزة11782واسطذكرمنتظر رياض شعيوط291421

236إعداديةالعزة11782واسطذكرليث بالسم نعيم325002

237إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد رضا كاظم205303

ن455388 238إعداديةالعزة11782واسطذكركرار محمد ياسي 

ي488462 239إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد رحيم صير

ن ستار رحيم381930 240إعداديةالعزة11782واسطذكرحسني 

241إعداديةالعزة11782واسطذكركرار صباح عيدان504459

ن177213 242إعداديةالعزة11782واسطذكرمجتير خضي  ياسي 

ي طاهر148171
ن
غام صاف 243إعداديةالعزة11782واسطذكررصن

ن نارص جاسم283876 244إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

245إعداديةالعزة11782واسطذكراياد خلف ماشان12680



246إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد محمد علوان204808

247إعداديةالعزة11782واسطذكرحيدر كريم شاطي136077

248إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد علي فرحان169033

249إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي طالب حبيب488316

250إعداديةالعزة11782واسطذكرمنتظر رافد حياوي170897

251إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد سلمان نعيم182791

ن علوان171772 252إعداديةالعزة11782واسطذكرصادق حسي 

253إعداديةالعزة11782واسطذكرحيدر حميد علوان455229

254إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد جاسم نوي    ح538778

255إعداديةالعزة11782واسطذكرمصطفن رعد جغيده456747

256إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد ثجيل سهل145743

257إعداديةالعزة11782واسطذكرعمار نوار كبسون456181

ي هادي541740
258إعداديةالعزة11782واسطذكررسول راضن

ي147843 259إعداديةالعزة11782واسطذكرعمار علي ناجر

260إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي ميذاب فضالة541760

261إعداديةالعزة11782واسطذكرعباس عادل كاطع144487

262إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد عبدحميد جابر203987

263إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي مهلهل جاسم172043

264إعداديةالعزة11782واسطذكرزين العابدين سمي  نصيف149479

265إعداديةالعزة11782واسطذكرمنتظر رعد هاشم172769

266إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي نعيم هادي146131

ن رزاق لطيف456577 267إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

268إعداديةالعزة11782واسطذكرمهند محسن عصفور412704

ن عالوي412745 269إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد حسي 

270إعداديةالعزة11782واسطذكرمهند صالح نعمة435133

271إعداديةالعزة11782واسطذكرقاسم محمد طاهر557684

272إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد عايد ثجيل488315

273إعداديةالعزة11782واسطذكربالل كاظم شعواط179254

ن عادل كاطع144505 274إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

275إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد نوري محمد172133

276إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد فاضل محسن504441

ن12996  علي حسي 
ن 277إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

278إعداديةالعزة11782واسطذكرزين العابدين علي عبدالرضا12692

279إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد نجم جبارة488466

280إعداديةالعزة11782واسطذكرصالح مهدي جنام146823

281إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي عودة جير429021

282إعداديةالعزة11782واسطذكرهاشم هادي هاشم148917

283إعداديةالعزة11782واسطذكرمجتير عابد لطيف456255

ي مخيمر181877
284إعداديةالعزة11782واسطذكرمرتضن حسوتن

285إعداديةالعزة11782واسطذكركرار مالك دحام174757

 فرحان جير428459
286إعداديةالعزة11782واسطذكرمصطفن

287إعداديةالعزة11782واسطذكرمؤمل شمال حسن136305

288إعداديةالعزة11782واسطذكرذوالفقار محسن غياض177820

289إعداديةالعزة11782واسطذكرمنتظر ربيع محمد457335

290إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد كريم حاشوش488548

291إعداديةالعزة11782واسطذكرمجتير سعد عبدالمهدي13045

292إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد حسن عبود455602



293إعداديةالعزة11782واسطذكريارس طالب عبادي381862

294إعداديةالعزة11782واسطذكروسام خليل باطولي158735

295إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد كريم حبيب555007

296إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي سمي  صادق148547

297إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد شاكر نعيمة412955

298إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد محمد جابر135839

 كريم علي136511
ن 299إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

300إعداديةالعزة11782واسطذكرفقار عبد عنيد204880

301إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي مهدي رشيد204054

302إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد علي خضي 136169

303إعداديةالعزة11782واسطذكرمنتظر محسن عصفور12980

304إعداديةالعزة11782واسطذكرسيف هشام كريم136495

ن كامل حاوي175920 305إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

306إعداديةالعزة11782واسطذكررضا محمد بدوي504411

ن عبدالكاظم ثاجب148070 307إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

308إعداديةالعزة11782واسطذكرحيدر جواد كاظم455738

309إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد شاكر لفته453291

310إعداديةالعزة11782واسطذكركاظم رضا كاظم174954

311إعداديةالعزة11782واسطذكربركات موس كاظم204091

312إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد ماجد مخيلف135690

313إعداديةالعزة11782واسطذكرعبدهللا كريم فرحان458350

ي12641
 علي عات 

ن 314إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

315إعداديةالعزة11782واسطذكرعباس علي رسن171522

ن جمال هادي381738 316إعداديةالعزة11782واسطذكرحسني 

317إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمدحسن علي كريم455792

ن رزاق حميد12967 318إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

319إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي خلف ماشان170708

320إعداديةالعزة11782واسطذكرحسن ماجد محمد408838

321إعداديةالعزة11782واسطذكرقضي نعمة شخي 152230

ي152305
 
322إعداديةالعزة11782واسطذكرفرج عبد رزوف

ي فرحان136539 323إعداديةالعزة11782واسطذكرمحسن صير

324إعداديةالعزة11782واسطذكرمؤمل مظفر علي179621

325إعداديةالعزة11782واسطذكرفالح حسن وادي136583

326إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي باقر عباس538777

327إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد مالك دحام148829

ن علوان145126 328إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد حسي 

329إعداديةالعزة11782واسطذكرصادق حمود مشكور13032

330إعداديةالعزة11782واسطذكرمخلد جابر كاظم171585

ن جودي13008 331إعداديةالعزة11782واسطذكرحيدر حسي 

332إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد صادق هالل434485

333إعداديةالعزة11782واسطذكرمرتضن عبدالسالم نارص172724

334إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد جواد بدن457345

335إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد كريم جاسم144986

 علي جعفر429294
336إعداديةالعزة11782واسطذكرمصطفن

337إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي طالب صخيل412919

 علي434418
ن 338إعداديةالعزة11782واسطذكرصادق امي 

339إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي كريم علي179170



340إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد شاكر لفته453267

341إعداديةالعزة11782واسطذكرباقر محمد جاسم488549

342إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي مازن عدنان175647

343إعداديةالعزة11782واسطذكرضياء محمد كاظم205729

ن جواد كاظم455453 344إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

345إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد حيدر عباس408881

346إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي كاظم وحيد454771

347إعداديةالعزة11782واسطذكرمكي عبداللطيف سلمان13160

ي فرحان136541 348إعداديةالعزة11782واسطذكرعباس صير

ن يارس205154 349إعداديةالعزة11782واسطذكرهاشم حسي 

ن182197 350إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي هادي حسي 

ي عناد455622
351إعداديةالعزة11782واسطذكرمنتظر راضن

ي ونيس204006
352إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد تف 

353إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد صالح عزيز541721

354إعداديةالعزة11782واسطذكرواثق حميد عبدهللا457784

355إعداديةالعزة11782واسطذكرمنذر عزيز عبدالرضا457485

356إعداديةالعزة11782واسطذكرعباس حسن غافل291489

357إعداديةالعزة11782واسطذكرماهر مرتضن مزهر158817

358إعداديةالعزة11782واسطذكرمرتضن جبار عبود175086

359إعداديةالعزة11782واسطذكرمهدي صالح سفاح381952

360إعداديةالعزة11782واسطذكرمنتظر محسن طاهر291430

361إعداديةالعزة11782واسطذكرعالء سالم محمد144283

362إعداديةالعزة11782واسطذكرمنتظر سعد جغيده176196

363إعداديةالعزة11782واسطذكرمؤمن فالح محمد488333

364إعداديةالعزة11782واسطذكرمصطفن جاسم حمد204710

365إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد قيس علي170807

366إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي االكير عويد مطي 179758

ي147658 367إعداديةالعزة11782واسطذكركرار علي ناجر

368إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي عباس جير504334

369إعداديةالعزة11782واسطذكرابراهيم حسن عواد381807

370إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي حسن عبود455934

371إعداديةالعزة11782واسطذكرمؤتمن صادق هالل455179

ن علوان145147 372إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي حسي 

373إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي حاتم علي144415

374إعداديةالعزة11782واسطذكرجواد ابراهيم رشيد172698

375إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد كريم هالل144335

ن148728 376إعداديةالعزة11782واسطذكرسيف تركي حسي 

377إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد هادي كريم455123

378إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد رعد جغيده456725

379إعداديةالعزة11782واسطذكرانمار نارص عبدهللا174186

380إعداديةالعزة11782واسطذكرمحمد سالم يعقوب455833

381إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد عباس جميل181783

ي455259
 
382إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي عبد رزوف

383إعداديةالعزة11782واسطذكرمؤمل كاظم جير13156

384إعداديةالعزة11782واسطذكرعقيل قاسم ساجت173037

385إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد جبار عبود175149

ن نعيم170532 386إعداديةالعزة11782واسطذكرعباس حسي 



387إعداديةالعزة11782واسطذكرعلي حسن رشيد454747

388إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد بالسم نعيم555625

389إعداديةالعزة11782واسطذكراحمد حسن حبيب174594

390إعداديةالعزة11782واسطذكرسجاد هادي طعمة13004

391إعداديةالعزة11782واسطذكرسيف عدنان كاظم174088

392بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحاكم جبارة طاهر12633

393بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعالء قنديل حاجم159342

394بكالوريوسالعزة11782واسطذكراحمد جاسم حمد503253

395بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعباس زغي  عيدان106302

396بكالوريوسالعزة11782واسطذكرحمزه رشيد وادي12682

يف جاسم136319 397بكالوريوسالعزة11782واسطذكربشي  رسر

398بكالوريوسالعزة11782واسطذكراياد شاكر شداد456844

ي144644
399بكالوريوسالعزة11782واسطذكرهاشم فانوس ثاتن

400بكالوريوسالعزة11782واسطذكرعدي هادي جابر291380

401دبلومالعزة11782واسطذكرغسان علي حسن159718

402دبلومالعزة11782واسطذكرعلي شياع هيهو13126

403دبلومالعزة11782واسطذكراسماعيل جبار نجم159242

ن177702 404دبلومالعزة11782واسطذكرباسم مطشر مفي 

405دبلومالعزة11782واسطذكرعلي حيال عجة159536

406دبلومالعزة11782واسطذكراحمد جاسم حاجم488564

ي174275
407دبلومالعزة11782واسطذكرطالب جابر راضن

ن136274 408دبلومالعزة11782واسطذكركاطع جبار حسي 

ن عبد اعبيد172466 409دبلومالعزة11782واسطذكرحسي 

410دبلومالعزة11782واسطذكرحيدر نجم عبد150709

411دبلومالعزة11782واسطذكرعقيل يونس عودة3675

412دبلومالعزة11782واسطذكرعباس ابويش حمد13136

413دبلومالعزة11782واسطذكركريم محمد راشد283905

414دبلومالعزة11782واسطذكراسعد محسن سلمان106439

 عبدعلي لهمود12643
ن 415إعداديةالعزة11782واسطذكرحسي 

ن171038 416إعداديةالعزة11782واسطذكرنعيم هادي ياسي 

1دكتوراهالعزة11782واسطأنيىاالء صادق هليل488336

ي سلمان182520
2ماجستي العزة11782واسطأنيىرشا هاتن

ي504305
3ماجستي العزة11782واسطأنيىنور عبدالكريم راضن

ية جاسم محمد13116 4ماجستي العزة11782واسطأنيىخي 

5بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسامية حسن زوير150609

6بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرويدة ابراهيم محمد13138

7بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهناء كريم عويد557721

8بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىبسمة اعور معلة503210

اقبال علي عباس13119
9بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

10بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب فليح حسن10747

11بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاخالص عباس جلوب458177

12بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىارساء مهيهي مطلك144523

13بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرشا نوري خليف504242

ي135799
14بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفوزية يارس راضن

ي سلمان182469
15بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهيام هاتن

16بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىوداد رحيم صلف434561

17بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسهام يعقوب ضاجي147700



18بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىلمياء جاسم حمد159565

وم291623 19بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىلمياء عبد رسر

20بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسعدية جميل سلمان381659

21بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىشيماء هادي هليل488325

22بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهيفاء هاشم حميد488568

ن عطيوي136516 23بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرسل عبدالحسي 

24بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاطمة جواد كاظم488599

25بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىميالد هادي هليل456026

احالم غالي شدهان283968
26بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

27بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاساور مطشر فرحان511236

28بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسارة جبار كاظم455244

29بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاحالم كريم عبيد557696

30بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىصابرين عماد سلمان412762

ن كريم راهي159145 31بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهيلي 

32بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمروة عبدالمعنم صالح428476

33بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينة جليل عسكر291584

34بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىلمياء عبد كاظم124923

35بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسارة طالب عبادي381851

36بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىجنان فخري عزيز144293

37بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرغد جعفر جياد412836

38بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاناس رحيم ضاجي144538

خديجه جبي  محمدعلي429164
39بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

40بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاسيل فاضل ظاهر13129

41بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىعدوية محمود سحور291376

42بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدعاء نجم عبيد434436

43بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهدى جليل محمد205746

بيداء علي لفته12696
44بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

45بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىحوراء شاكر عاشور12627

46بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىنوره حميد عبدعون136315

47بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسجر بجاي محمد134250

48بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاشواق فاضل ظاهر159763

49بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىحوراء هادي موحان503327

ق جواد بدن13143 50بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاستير

51بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاساور فليح حسن146545

52بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىلقاء ربيع محمد171989

53بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىحوراء محمد عبدالرضا136233

54بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب علي غضيب204336

55دبلومالعزة11782واسطأنيىذكرى مزعل محمد457389

56دبلومالعزة11782واسطأنيىسعاد مطرود محمد152180

ن488607 57دبلومالعزة11782واسطأنيىاقبال جمعة حسي 

58دبلومالعزة11782واسطأنيىابتسام كاظم فارس145481

59دبلومالعزة11782واسطأنيىهناء حسن جير144342

60دبلومالعزة11782واسطأنيىسعاد محسن جاسم381674

61دبلومالعزة11782واسطأنيىقبيله كريم رشيد150834

62دبلومالعزة11782واسطأنيىلينا محمود معيلو455886

63دبلومالعزة11782واسطأنيىهيالء عبدالباري بريسم13137

ن488478 64دبلومالعزة11782واسطأنيىزينب علي حسي 



65دبلومالعزة11782واسطأنيىلمياء حسن جير381696

ن امي 291449 66دبلومالعزة11782واسطأنيىناهدة حسي 

67دبلومالعزة11782واسطأنيىختام قدوري عبيد495634

ن نعمان435472 68دبلومالعزة11782واسطأنيىدعاء حسي 

69دبلومالعزة11782واسطأنيىبيداء محمد علوان456824

70دبلومالعزة11782واسطأنيىنجالء فالح ساده455289

71دبلومالعزة11782واسطأنيىاحالم جداح مطيع434532

72دبلومالعزة11782واسطأنيىمنار نجم عبادي144463

73دبلومالعزة11782واسطأنيىارساء محمد جابر488314

74دبلومالعزة11782واسطأنيىاية عمران غازي291428

75دبلومالعزة11782واسطأنيىمين فرحان ماشان314965

76دبلومالعزة11782واسطأنيىهناء صابر غانم13139

ن539409 سناء علي ياسي 
77دبلومالعزة11782واسطأنيى

ن136298 78دبلومالعزة11782واسطأنيىليل ثامر حسي 

ي205778
79دبلومالعزة11782واسطأنيىمريم عبدالرضا كباسر

ين عبدالكاظم حنوش488318 80دبلومالعزة11782واسطأنيىشي 

هللا كاطع171884 81دبلومالعزة11782واسطأنيىرهام خي 

82إعداديةالعزة11782واسطأنيىفضيله كاظم دحام429183

ن136288 83إعداديةالعزة11782واسطأنيىمريم ثامر حسي 

84إعداديةالعزة11782واسطأنيىجميلة محيبس حسن381608

ي488592
ن
85إعداديةالعزة11782واسطأنيىدموع مرهج عوف

86إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء عبداالمي  عبدالرضا12688

ن145591 87إعداديةالعزة11782واسطأنيىابتغاء عبد السالم حسي 

88إعداديةالعزة11782واسطأنيىرسل رحيم ضاجي455314

ى عباس عبدهللا291502 89إعداديةالعزة11782واسطأنيىبشر

90إعداديةالعزة11782واسطأنيىسندس عباس عبدهللا283892

91إعداديةالعزة11782واسطأنيىسارة فاضل ظاهر488590

ن عبدالكاظم عبدالحسن13148 1ماجستي العزة11782واسطأنيىحني 

ن488497 2ماجستي العزة11782واسطأنيىرشا عبدالواحد حسي 

3دبلوم عاليالعزة11782واسطأنيىوجدان عطا نعيم136503

ن علوان13014 4بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاطمه عبدالحسي 

5بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدعاء عبد كاظم124863

6بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسارة عباس حمزة428290

ن13039 رغد علي حسي 
7بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

8بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرند حبيب رواد147013

9بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمروة فاضل محسن13142

10بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهدى كاظم سائب13145

11بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزهراء رشيد سعيد428157

براء سالم علي13152
12بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

13بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسارة عبدالرحمن جالل136005

14بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىصابرين صاجي طعمة12699

15بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمروة عالء محسن135872

16بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرواء ماجد رحيم172322

17بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب عبدالواحد ظاهر151268

18بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايام جليل عبداالمي 136737

19بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىنبا جواد حمود12998

20بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىانتظار قاسم ساجت204744



وداد مكي فيصل381827
21بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

22بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهدى كريم نهي 259979

نور ثامر علي457883
23بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

24بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىجنان محمود عباس158911

25بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسجر ابراهيم رسن148690

26بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىتبارك صباح جاسم456520

27بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاسيل كريم وناس136718

اسيل خزعل علي12974
28بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

ي زيدان171438 ن ناجر 29بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىحني 

30بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىبتول زغي  كريز13010

ن179059 31بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىلمياء عبد حسي 

ريام سالم علي406972
32بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

33بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدعاء فالح محمد542547

34بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسوسن نجم جبارة488524

ي136457
35بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىابتهال شاكر راضن

36بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىميسون كريم عباس204488

37بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىغفران سلمان نعيم136544

38بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاطمة حميد مهاوش136572

39بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهدى جبار رهيف204084

هبه خليل باطولي12713
40بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

41بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرسل بشي  عذيب12986

ن سعدون رشيد159699 42بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىنرمي 

43بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىوسن موس جعفر12973

44بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفرح بشار كيوف144302

45بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىجوان نجم عبد387543

46بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرسل صالح ثامر158779

47بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاطمة رحيم عبدهللا455217

ن هادي381838 48بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايناس حسي 

49بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاسيل رحيم كاظم427828

50بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدعاء سلمان هادي172518

51بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىبيارق عباس عبد المهدي12705

52بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب عبد الكريم كاظم159742

53بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرنا سلمان جادر159786

54بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايات حامد عفدول136660

ن13016 55بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهدى عبدهللا حسي 

56بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىذكرى رشيد سلمان381594

57بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرشا حسن غافل148398

58بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىميالد جبي  عيالن13022

59بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاخالص جداح مطيع434526

60بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايالف فالح محمد488546

61بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىعتاب رشيد سعيد381585

ي146876
62بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىامنة عبدهللا راضن

63بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدينا بشار كيوف171505

ي معلول12637
64بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرحاب غين

65بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىابتهال صالح حسن408932

ن نعمان435388 66بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىنور حسي 

67بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاية فائق سالم13149



68بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاية ريسان رحيم408847

69بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسه حسن نارص408617

70بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمروة هادي خضي 381669

71بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسمارة حميد كاظم13024

72بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىلقاء رحيم جاسم434544

73بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرؤى صباح زيدان12715

74بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىليل نعيم عباس182704

75بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىنورا ناهي جارهللا135786

76بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايات رشيد سعيد502271

ن عبود457461 77بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىضج حسي 

78بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب حميد عذيب12976

79بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدعاء جبار كاظم13019

80بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاطمة كريم سفيح170049

81بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب كمال مهدي538775

82بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىشميم منصور رحيم204356

83بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىارساء حاتم علي176043

84بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاطمة يارس سعدون381819

85بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىعال حميد مجيد12693

86بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرحاب خلف عبود429253

شذى علي تركي145262
87بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

ن557728 ن كريم حسي  88بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىبني 

89بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرجاء خلف عبود381713

90بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزهراء رزاق حميد151335

91بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىتف  جليل محمد12634

صفاء سليم علي504490
92بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

93بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهناء مهيهي مطلك205753

94بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىشيماء كاظم تمن174978

ن177690 95بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب الحوراء رياض حسي 

96بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرشا بالسم نعيم324956

97بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىوفاء محمد عبدالرضا135757

98بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهالة كريم محمد151796

99بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاطمه ماجد محمد95324

100بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرسل جبار محمد177550

101بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهدى جاسم سلمان203995

102بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدالل محمد جاسم455048

103بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاتن صالح حسن408926

104بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىوسن كامل حاوي182338

105بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب سعدون حافظ13033

106بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىوالء رزاق حميد13015

107بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايمان نجم عبادي136687

108بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزهراء حيدر عاشور381980

دل علوان181533 109بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدنيا خي 

110بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرسل بشار عبدالسيد136534

ن103826 111بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاسيل محمد شني 

112بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىشيماء فرهود علوان178028

113بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىنور ناظم كمبار173046

114بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزهور محمد حميد171132



115بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىعلياء محسن جاسم135835

ي429488
116بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايمان فانوس ثاتن

ي محمدعلي13114 117بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب صليير

118بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايمان قاسم غنتاب291476

119بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسجر سمي  صادق148638

120بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزهراء سيف عبدالجبار159920

121بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمريم بهاء محسن495482

122بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمروة كريم سفيح182819

123بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينة محمد حميد171094

مريم عبدعلي لطيف135845
124بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

ن عبود457471 125بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهبة حسي 

126بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمريم عايد مزعل134271

127بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدعاء كاظم عبدالحسن381846

128بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاطياف عالء لطيف488520

129بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزهراء بدر زغي 13037

130بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسارة حميد كاظم13023

131بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىبروج رحيم جاسم435277

132بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهدى خالد عبدالمهدي455472

133بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاسيل نعيم علوان412907

134بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىريام كاظم ابطان381601

135بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرسل كريم ايدام429501

ي291487 تيجان عبد الجليل عبد النير
136بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

137بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسلوى رزاق ورش149728

138بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرسى خالد عبدالمهدي488324

139بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايمان صاحب دوش150547

حوراء علي رحيم408803
140بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

141بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىدعاء عامر خليل136552

142بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب علي جاسم429067

143بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهند خليل ابراهيم488494

144بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىساره نعيم يونس381881

145بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرساب يارس عليوي381725

146بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهديل رحيم كاظم381974

زهراء علي خلف145174
147بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

148بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسارة نعيم هادي182608

149بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمروة رزاق حميد146767

150بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىملكة سلمان هادي173782

ي سلمان170836
151بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرحاب هاتن

152بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىالرا حامد عاضي291607

153بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب نشأت جابر151875

154بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىعهد يارس سعدون408869

155بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىليل قيس علي12703

156بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىهبه قاسم كريم169916

ن135717 ي حسي  157بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزمن ناجر

فاطمة كريم علي504548
158بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

ي453313
159بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمروة حاوي عات 

160بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىجنان صاحب دوش105563

161بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسبا ابراهيم عبدهللا427879



162بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسحر سعيد عبد الرضا174108

ن خضي 150030 163بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاشواق حسي 

164بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىوجدان غافل بدر172893

165بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىبيداء كاظم تمن136247

166بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىزينب نعيم نوري205375

ي فيصل سحور12994
167بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىتهاتن

168بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاساور محمد سعيد457618

169بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسجر بالسم نعيم324941

170بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىصفا عالء محسن135830

171بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىمروة مطي  نهي 146162

172دبلومالعزة11782واسطأنيىهبة حميد ظاهر182411

173دبلومالعزة11782واسطأنيىسوسن رزاق ورش149799

174دبلومالعزة11782واسطأنيىنشين عبدالرحمن جالل135971

175دبلومالعزة11782واسطأنيىتبارك محسن رزاق13115

176دبلومالعزة11782واسطأنيىفاطمة ابراهيم عبدهللا428060

ي455872
177دبلومالعزة11782واسطأنيىايمان لطيف راضن

178دبلومالعزة11782واسطأنيىرسى عبدالرحمن جبار12636

179دبلومالعزة11782واسطأنيىهبة محمد كريم12988

180دبلومالعزة11782واسطأنيىعلياء شاهر رشيد177937

181دبلومالعزة11782واسطأنيىفاطمة عامر يوسف182021

182دبلومالعزة11782واسطأنيىداليا كريم شايع283916

183دبلومالعزة11782واسطأنيىهدى عباس عيدان12710

184دبلومالعزة11782واسطأنيىفاطمه رحيم مسي 13127

185دبلومالعزة11782واسطأنيىغدير عبدالكريم خضي 428132

186دبلومالعزة11782واسطأنيىتحرير جاسم محمد13020

زهراء علي محمد159360
187دبلومالعزة11782واسطأنيى

ن عبد144514 188دبلومالعزة11782واسطأنيىنور حسي 

189دبلومالعزة11782واسطأنيىنورس صباح هالل151523

190دبلومالعزة11782واسطأنيىاساور عبدالمناف عبدالرضا170979

191دبلومالعزة11782واسطأنيىشيماء منصور رحيم106481

ي كريم503180 192دبلومالعزة11782واسطأنيىارساء خي 

193دبلومالعزة11782واسطأنيىزينب عصام علي13000

194دبلومالعزة11782واسطأنيىمروة خوام جبار148506

االء محسن علي174021
195دبلومالعزة11782واسطأنيى

196دبلومالعزة11782واسطأنيىفرح شاكر كليم177128

197دبلومالعزة11782واسطأنيىزهراء فوزي عبيد171223

198دبلومالعزة11782واسطأنيىرفل جاسم محمد135912

199دبلومالعزة11782واسطأنيىزينب سالم سعدون101612

200دبلومالعزة11782واسطأنيىدعاء شاكر كليم178911

ي291396
201دبلومالعزة11782واسطأنيىاسيل جابر راضن

202دبلومالعزة11782واسطأنيىشيماء كاظم علوان12978

203دبلومالعزة11782واسطأنيىرسل قاسم محمد134206

هاجر عبدعلي لطيف135864
204دبلومالعزة11782واسطأنيى

205دبلومالعزة11782واسطأنيىهبه هادي زمام136027

206دبلومالعزة11782واسطأنيىريتاج كريم خلف13117

207دبلومالعزة11782واسطأنيىفائزه صاحب دوش136193

ي381916
208دبلومالعزة11782واسطأنيىحنان عجيل شمجن



209دبلومالعزة11782واسطأنيىهديل كامل مطي 182628

210دبلومالعزة11782واسطأنيىبيداء عالء صيهود171338

211دبلومالعزة11782واسطأنيىرواء فرحان ماشان128843

212دبلومالعزة11782واسطأنيىحال صاحب كاظم169208

213دبلومالعزة11782واسطأنيىدعاء زهي  شبل105747

214دبلومالعزة11782واسطأنيىاسماء كريم كاطع169361

215دبلومالعزة11782واسطأنيىاسوان يارس حسن291400

216دبلومالعزة11782واسطأنيىشمس االصيل كاظم مزيد204400

ن باسم قاسم136312 217دبلومالعزة11782واسطأنيىحني 

انعام اسماعيل علي151189
218دبلومالعزة11782واسطأنيى

219دبلومالعزة11782واسطأنيىرسل عبدالكاظم ثاجب146677

220دبلومالعزة11782واسطأنيىرحاب نجاح جمعة136153

221دبلومالعزة11782واسطأنيىغيداء حميد عفدول557736

222دبلومالعزة11782واسطأنيىسهام ذياب زعيبل13130

223دبلومالعزة11782واسطأنيىشموس كاظم عبدهللا173281

224دبلومالعزة11782واسطأنيىزينب خليل محسن174952

225دبلومالعزة11782واسطأنيىهديل وحيد جواد12638

226دبلومالعزة11782واسطأنيىرشا معيلو دنان12631

227دبلومالعزة11782واسطأنيىطيف ماجد طعمة172360

228دبلومالعزة11782واسطأنيىزهراء كريم هاشم421724

229إعداديةالعزة11782واسطأنيىزينب رحيم مسي 170129

230إعداديةالعزة11782واسطأنيىابرار نارص عبدهللا136043

231إعداديةالعزة11782واسطأنيىغدير موس جعفر172172

232إعداديةالعزة11782واسطأنيىمريم نجم محسن504605

233إعداديةالعزة11782واسطأنيىمروة رحيم خلف149419

234إعداديةالعزة11782واسطأنيىالهام نعمة شخي 13026

ي12640
235إعداديةالعزة11782واسطأنيىانتصار عجيل شمجن

ن504363 236إعداديةالعزة11782واسطأنيىفاطمة وافق ياسي 

237إعداديةالعزة11782واسطأنيىوردشان كاظم مزيد144533

238إعداديةالعزة11782واسطأنيىاالء نجم عبادي136673

239إعداديةالعزة11782واسطأنيىبراء حيدر هالل177878

240إعداديةالعزة11782واسطأنيىزينب عبدالكريم فاضل204377

241إعداديةالعزة11782واسطأنيىفاطمة ناهي جارهللا135752

242إعداديةالعزة11782واسطأنيىدعاء ناظم عزيز136594

243إعداديةالعزة11782واسطأنيىنورالهدى محمد علوان159686

244إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء ستار جنام457250

245إعداديةالعزة11782واسطأنيىرباب مجيد سلمان456031

246إعداديةالعزة11782واسطأنيىثمن عباس عبدالمهدي12707

247إعداديةالعزة11782واسطأنيىسارة عايد مزعل134297

هللا171681 248إعداديةالعزة11782واسطأنيىفاطمة محمد خي 

249إعداديةالعزة11782واسطأنيىكوثر نعمة شخي 13038

250إعداديةالعزة11782واسطأنيىحوراء رزاق حميد147079

251إعداديةالعزة11782واسطأنيىايمان حامد عفدول169117

252إعداديةالعزة11782واسطأنيىرونق فاضل كاظم173900

253إعداديةالعزة11782واسطأنيىنشين قاسم زبون456051

ن455358 254إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء عباس حسي 

255إعداديةالعزة11782واسطأنيىنشين جواد كاظم455414



256إعداديةالعزة11782واسطأنيىمنار كاظم سائب204013

257إعداديةالعزة11782واسطأنيىنورالهدى عبدالحسن ضاجي455098

ن455270 258إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء رحمان حسي 

259إعداديةالعزة11782واسطأنيىفاطمة الزهراء محمد عبدالكاظم159667

260إعداديةالعزة11782واسطأنيىنبا عبدالرزاق هادي174396

ن نعيم12686 261إعداديةالعزة11782واسطأنيىزينب حسي 

262إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء سلمان هادي171186

ن106727 263إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء عالء عبدالحسي 

264إعداديةالعزة11782واسطأنيىسلسبيل كاظم سائب435612

ي12992
265إعداديةالعزة11782واسطأنيىرشا كرم شمجن

266إعداديةالعزة11782واسطأنيىفاطمة قيس عبيد434549

ن نجم محسن504478 267إعداديةالعزة11782واسطأنيىحني 

268إعداديةالعزة11782واسطأنيىريام اياد رحيم146595

269إعداديةالعزة11782واسطأنيىميالد فاضل رب  ح457897

270إعداديةالعزة11782واسطأنيىنور كريم هالل159271

271إعداديةالعزة11782واسطأنيىحوراء احمد عباس205545

ن سعدون عبيد148994 272إعداديةالعزة11782واسطأنيىبني 

273إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء محسن خلف455178

274إعداديةالعزة11782واسطأنيىميارس شاكر عاشور178603

275إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء سعيد عويد159628

276إعداديةالعزة11782واسطأنيىرتاج مرتضن رحمن182045

277إعداديةالعزة11782واسطأنيىحوراء حاتم كريم13158

278إعداديةالعزة11782واسطأنيىطيبة ماجد رحيم204586

279إعداديةالعزة11782واسطأنيىايات محمد نصيف172487

280إعداديةالعزة11782واسطأنيىدنيا فالح صاحب13012

281إعداديةالعزة11782واسطأنيىفاطمة فرحان سلمان488486

282إعداديةالعزة11782واسطأنيىفاطمه بشي  ظاهر455245

283إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء حامد رحيم170657

ن135796 284إعداديةالعزة11782واسطأنيىسها حمزة عبدالحسي 

ن434945 285إعداديةالعزة11782واسطأنيىفاطمة عمران حسي 

عروبة خزعل علي136067
286إعداديةالعزة11782واسطأنيى

287إعداديةالعزة11782واسطأنيىطفوف جبار كاظم172059

288إعداديةالعزة11782واسطأنيىايناس كريم شايش144398

289إعداديةالعزة11782واسطأنيىخديجة فاضل غثيم457198

290إعداديةالعزة11782واسطأنيىغدير كريم عبدمرجان171956

غام جابر181680 291إعداديةالعزة11782واسطأنيىوهج رصن

292إعداديةالعزة11782واسطأنيىعذراء هادي خلف205841

ي541726
293إعداديةالعزة11782واسطأنيىزينب زامل راضن

رقية عدنان علي13147
294إعداديةالعزة11782واسطأنيى

295إعداديةالعزة11782واسطأنيىايات ناظم كاظم454914

 محسن علي169331
ن 296إعداديةالعزة11782واسطأنيىبني 

297إعداديةالعزة11782واسطأنيىزينب حامد رحيم170724

298إعداديةالعزة11782واسطأنيىبراء بجاي محمد103660

299إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء قاسم زبون455915

300إعداديةالعزة11782واسطأنيىزهراء فليح حسن169142

يف136371 301إعداديةالعزة11782واسطأنيىرنا بشي  رسر

 علي136128
ن 302إعداديةالعزة11782واسطأنيىهناء حسي 



303إعداديةالعزة11782واسطأنيىنشين كريم وناس408626

304إعداديةالعزة11782واسطأنيىضج نعيم يونس503302

ي جبار13027
305إعداديةالعزة11782واسطأنيىصابرين شمجن

ن291639 306إعداديةالعزة11782واسطأنيىتبارك هادي حسي 

307إعداديةالعزة11782واسطأنيىسجر سعيد عبدالرضا159419

308إعداديةالعزة11782واسطأنيىنورة محمد غليس173194

ي عليوي170863
309بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىختام راضن

310بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىايمان جير سوسه144999

311بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىابتسام ورور عنيد136730

312بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىخمائل حسون خضي 176975

313بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاسمهان قاسم وحيد12969

314بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرغد كاظم عكال159474

315بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىعلياء جبي  عيالن13157

ي455432
316بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىبان حاوي عات 

سعاد مكي فيصل136640
317بكالوريوسالعزة11782واسطأنيى

318بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىسليمة هاشم عبدالرضا169999

319بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىانتصار عباس مجيد159605

320بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىفاطمه عبد بيد13035

ن148108 321بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىاخالص يارس حسي 

322بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرشا محمد سعد176489

323بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىختام جداح مطيع434508

324بكالوريوسالعزة11782واسطأنيىرساقه خليل محمد171697

325دبلومالعزة11782واسطأنيىساجدة مخيلف خضي 13122

326دبلومالعزة11782واسطأنيىارساء صالح كريم159876

327دبلومالعزة11782واسطأنيىهيفاء محمد رشيد181803

328دبلومالعزة11782واسطأنيىكوثر محمد عباس204072

اسمهان علي تمن136752
329دبلومالعزة11782واسطأنيى

330دبلومالعزة11782واسطأنيىايناس هاشم محمد178108

331دبلومالعزة11782واسطأنيىامل فاضل عليوي270907

332إعداديةالعزة11782واسطأنيىامينة حميد كاظم13153

333إعداديةالعزة11782واسطأنيىابتسام حميد رشيد106653

انتظار علي بري    ج172257
334إعداديةالعزة11782واسطأنيى

335إعداديةالعزة11782واسطأنيىوسن نعيم حذيه182572

336إعداديةالعزة11782واسطأنيىاخالص جواد علي172575

1دكتوراهالنعمان11783واسطذكرحيدر مالك فرج288191

ن جاسم محمد288184 2ماجستي النعمان11783واسطذكرحسي 

3ماجستي النعمان11783واسطذكرمحمدصادق عبدالواحد عبدالرضا238376

4ماجستي النعمان11783واسطذكرثامر عبدالصاحب علي434065

ن كمر كرم237782 5ماجستي النعمان11783واسطذكرحسي 

6ماجستي النعمان11783واسطذكرجالل مهدي رشيد222755

7ماجستي النعمان11783واسطذكرمحمد ستار عبدالكاظم222020

8ماجستي النعمان11783واسطذكرستار كاظم عناد154695

9ماجستي النعمان11783واسطذكرعالء فاخر يارس495657

10ماجستي النعمان11783واسطذكرثائر هاشم عبدالمطلب237984

11ماجستي النعمان11783واسطذكرمحمد جاسم محمد244918

هان495728 12ماجستي النعمان11783واسطذكرمحمد سليم رسر

13دبلوم عاليالنعمان11783واسطذكركريم محسن ثامر495623



ي144259
14دبلوم عاليالنعمان11783واسطذكررأفت نائل عبدالغين

15دبلوم عاليالنعمان11783واسطذكرصادق صالح مهدي223157

16دبلوم عاليالنعمان11783واسطذكراحمد جبار كاظم434083

17بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر بالسم محمدعلي238611

ي53325
18بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعبد حبيب جاتن

19بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمنتظر موس محمد255518

20بكالوريوسالنعمان11783واسطذكررعد لطيف ذبيح231060

21بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد ابراهيم محمد360299

22بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرجمعة جغرد مرموص434087

ن495739 23بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراسعد عزيز حسي 

24بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرالسجاد موس محمد221829

ي288182 ي عريير
25بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد راضن

26بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصالح مهدي نور288151

27بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصالح مهدي يارس53327

28بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرجالل سلمان حسن434079

ي495964
 
29بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرفؤاد رضا رزوف

 علي عباس52338
ن 30بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسني 

31بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسعد فاضل فرحان360160

ن جارهللا51766 32بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي حسي 

33بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسيف ظاهر اثر495610

34بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصباح مهدي عبد159239

35بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر جليل عبود437977

36بكالوريوسالنعمان11783واسطذكررافد نزار صعصع288169

37بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرابراهيم حسن عبيد159322

38بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر سليمان يعقوب495720

39بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرغزوان لطيف جاسم434090

ن صاحب جير52711 40بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسني 

41بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركمال محمد عبدالرضا511624

42بكالوريوسالنعمان11783واسطذكررافد حنون بايش551382

ن كريم436261 43بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراسلم محمدحسي 

ن كاظم سلمان495637 44بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

ي جاسم500144 45بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرجعفر عريير

46بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرهادي صاحب جير437752

47بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعقيل سليمان يعقوب360210

48بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرجودة بادي يبي 532679

49بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعمار رداد فليح360357

ن حاجم52509 50بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد حسي 

ش عباس436355 51بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي عجي 

52بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمنتظر مقداد محمود297424

53بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمكي جميل فرهود438266

54بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحميد حسون علي312209

55بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعالء عبود جير239561

56بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسجاد عزيز فرحان237756

57بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن عباس خميس439072

58بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمجيد صدع غانم221954

59بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن عبدالواحد عبدالرضا238548

60بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر جواد كاظم239122



ن495651 61بكالوريوسالنعمان11783واسطذكررسمد علي حسي 

62بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد رحيم بدر437892

63بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن دجر علي434063

64بكالوريوسالنعمان11783واسطذكروسام جميل جابر238244

65بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصادق محيسن محمد159077

66بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسعد ثجيل عبد288196

67بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي عبدالرحمن حنش288155

ن288158 ن عبدالحسي  68بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرضياء حسي 

69بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي جبار عاشور52486

70بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمناضل عبيد حمد52539

ن سادة495645 71بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرضياء حسي 

72بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر نجم عبد51013

73بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصفاء محسن حمد495627

74بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصالح جمعة علي439158

75بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر صادق عباس434080

76بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن كاظم جودي551438

77بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرفؤاد مهدي نور170760

ي يحي 221840 78بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسعد صير

79بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرماجد نوري محمد432767

80بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد سمي  عبدالحسن495725

81بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي حمد عبدهللا237780

82بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسيف عبدالسالم عبدالجبار237769

83بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصالح مهدي رشيد223234

84بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحسان سعيد كريم221984

85بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركرار ابراهيم حمزه223084

86بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرنور سليم كاظم495641

ي532674 87بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركرار سليم ناجر

ن557648 88بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرفاضل عباس حسي 

89بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركرار كريم كاظم51048

ي212897 90بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي كريم صير

91بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسجاد عباس جاسم157826

92بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن رياض حمود495653

ي545419
93بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد صبجي راضن

94بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسن مهدي رشيد50991

95بكالوريوسالنعمان11783واسطذكروسام واجد كاظم239284

96بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي محمد عبود222047

97بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسالم شاكر حميد556787

98دبلومالنعمان11783واسطذكراسامة لطيف نارص439224

ن نعمة خلف436602 99دبلومالنعمان11783واسطذكرحسني 

100دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمد جاسم مهيد39556

101دبلومالنعمان11783واسطذكرعالوي خلف عبود51782

ن مسعد صالح438358 102دبلومالنعمان11783واسطذكرحسني 

103دبلومالنعمان11783واسطذكرزيد خضي  عباس434082

104دبلومالنعمان11783واسطذكرصالح عبدهللا خلف51008

ن عطوف237785 105دبلومالنعمان11783واسطذكرسعد حسي 

ن صالح288140 106دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي حسي 

107دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمد حمزة مهدي52518



هللا عبيد52447 108دبلومالنعمان11783واسطذكرنصي  خي 

109دبلومالنعمان11783واسطذكرحيدر فيصل توفيق154805

ن نعيم حسن438177 110دبلومالنعمان11783واسطذكرتحسي 

111دبلومالنعمان11783واسطذكرناظم خضي  صيهود532673

112دبلومالنعمان11783واسطذكررائد فائق فاضل223292

113دبلومالنعمان11783واسطذكرحيدر محمدصالح مهدي531622

114دبلومالنعمان11783واسطذكرحيدر محمود قاسم437666

115دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي سليم حسن532684

116دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي حسن طعمة52457

117دبلومالنعمان11783واسطذكرجاسم محمد فاضل222055

118دبلومالنعمان11783واسطذكرمني  مصطفن قاسم52281

119دبلومالنعمان11783واسطذكرحيدر حمزه مهدي272844

120دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمدعلي داود سليم436468

121دبلومالنعمان11783واسطذكرحسن مهدي عفات238285

122دبلومالنعمان11783واسطذكرماجد فرحان فهد52706

123دبلومالنعمان11783واسطذكرعالء جواد كاظم52720

124دبلومالنعمان11783واسطذكرفاضل حسن بازع360323

125دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمد عطا سعد52438

ي رشم157639 126دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمد ناجر

127دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي غلب هلب360271

128دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي ستار عبدالكاظم438105

هللا عبيد157723 129دبلومالنعمان11783واسطذكرعماد خي 

ن كريم عباس157022 130دبلومالنعمان11783واسطذكرحسي 

131دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمد جاسم محمد238329

ي436532 132دبلومالنعمان11783واسطذكرحسن فالح صير

133دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي عباس عاضي52454

ن محسن محمد493562 134دبلومالنعمان11783واسطذكرحسني 

135دبلومالنعمان11783واسطذكرازهر محمد قاسم222035

136دبلومالنعمان11783واسطذكرحيدر حميد هالل52423

ي حمد495661 ن صير 137دبلومالنعمان11783واسطذكرحسي 

ن جميل فرهود495727 138دبلومالنعمان11783واسطذكرحسي 

139دبلومالنعمان11783واسطذكركرار محسن علي159029

140دبلومالنعمان11783واسطذكرمؤيد نصي  محسن495738

141دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي عبدالكاظم ثامر495606

142دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي مكطوف عباس495664

143دبلومالنعمان11783واسطذكرسيف العباس مهدي كريدي239371

ي237776
 
ن رزوف 144دبلومالنعمان11783واسطذكركرار عبدالحسي 

ي495732
145دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي فاضل تف 

146دبلومالنعمان11783واسطذكرحيدر محمد جواد238674

147دبلومالنعمان11783واسطذكراحمد فؤاد مطر50945

148دبلومالنعمان11783واسطذكرستار غبيش كمر495671

149دبلومالنعمان11783واسطذكركمال جاسم محمد237775

150إعداديةالنعمان11783واسطذكرثامر مشكور مرشد495626

ي سلمان222028
151إعداديةالنعمان11783واسطذكرعارف دلفن

ن سلمان288149 152إعداديةالنعمان11783واسطذكرمحمد حسي 

153إعداديةالنعمان11783واسطذكرفراس محيسن شلش159367

154إعداديةالنعمان11783واسطذكرمهدي محسن مهدي436394



155إعداديةالنعمان11783واسطذكرغزوان غضيب سالم434066

156إعداديةالنعمان11783واسطذكرمصطفن سعد لفته237791

1دكتوراهالنعمان11783واسطذكرحيدر داود سليم272832

2ماجستي النعمان11783واسطذكراحمد حسون عذيب288118

ن206884 3ماجستي النعمان11783واسطذكرازهر محمد حسي 

4ماجستي النعمان11783واسطذكرجاسم هادي فرج434052

5ماجستي النعمان11783واسطذكرمهند مجيد كاظم437398

6ماجستي النعمان11783واسطذكرعلي محمد حسن435810

7بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمنتظر مهدي صادق51922

8بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد صاحب جير53012

9بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعباس صاحب طاهر52983

10بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرامي  عبدالمنعم كريم495643

11بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرايمن محمد جاسم206958

12بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسجاد محسن جاسم125053

13بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن صادق جعفر250511

ي سيد53134
14بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد راضن

15بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمدالمهدي عماد جبار51974

16بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرليث نارص سهم495654

17بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرامي  محمد قاسم214401

18بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي زاير عجيل52998

19بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسالم عبدالمنعم كريم495640

20بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمهيمن محمد حسن51966

21بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي قيس قاسم271044

22بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي حبيب خلف52949

23بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن مهدي جاسم53177

24بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد سماح مهدي288074

ن288128 ن عباس حسي  25بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

26بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد صادق جعفر495632

27بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرانور علي عباس214575

28بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد حمود مطشر53051

ن551369 ن جاسم حسي  29بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

ن53095 ن هادي امي  30بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

ن هادي214315 31بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي عبدالحسي 

32بكالوريوسالنعمان11783واسطذكررائد باسم كاظم53041

33بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسجاد عباس عبيد217545

34بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصالح هادي فرج439464

35بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد مالك فليح216402

36بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن كريم عليوي213150

ي288104  عريير
ن 37بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي حسي 

ن عبدالعباس فرحان532678 38بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

39بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرجعفر عبدالرزاق عبود157092

40بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصادق بشي  عبدالجليل532692

ن مهدي رشيد51934 41بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

42بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي كريم عليوي212773

ي532680 ي عريير
43بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي راضن

44بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرفاضل عباس صالح52864

هللا256080  حيدر خي 
45بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن



46بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد باسم اسود495648

47بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركرار يارس وهاب436773

48بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمنتظر جاسم زهي 53114

49بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرباقر شير هادي157457

50بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسجاد هالل كمر433949

51بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد علي عباس52938

52بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي حميد حسون436810

53بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي كريم محمد27556

54بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر عباس نجم256518

55بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن كاظم حسن249979

56بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي هالل كمر439627

ن مهدي274190 57بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعمر حسي 

58بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد محسن نارص214959

59بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد حسن طعمة53044

60بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسام طالل مريوش495658

61بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرامي  علي جليل158997

62بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركاظم جواد كاظم495617

ن جمال هادي52981 63بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

64بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمرتضن هادي رسن437565

65بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد مالك فليح155615

66بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعمار علي رهيف52978

67بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد جابر سلمان250445

68بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر مهدي داخل272796

69بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن محسن حمد495602

70بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحسان عبدالرزاق حميد156957

ن495628 ن عالء حسي  71بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

72بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمنتظر شهاب حمد361214

ن كاظم سلمان272705 73بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

74بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمسلم عقيل اسماعيل51894

ن495624 ي حسي  ن ناجر 75بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرياسي 

76بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد حميد عيال214435

ن بدوع156649 77بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرزين العابدين تحسي 

78بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي عبدالكريم عاكول511580

79بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر محمد فرحان495607

ن434041 80بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد عطية حسي 

81بكالوريوسالنعمان11783واسطذكريوسف نجم عبد360580

82بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعباس عبدالجبار عبد433942

83بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراسامة سليم كمر288098

84بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمصطفن نجم عبد360661

85بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسالم محمد عبود53040

ن كاظم288201 86بكالوريوسالنعمان11783واسطذكريارس حسني 

87بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركريم قاسم جابر214109

ن495730 88بكالوريوسالنعمان11783واسطذكريوسف نارص حسي 

89بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعمر علي كاظم242924

90بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد شهاب حمد216466

ن عطوف440354 91بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركرار حسي 

92بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرصادق عباس غانم158952



93بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي نصي  كريم495618

94بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمهيمن علي مطر495649

95بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي جعفر لهمود51920

96بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي محسن كاظم440809

97بكالوريوسالنعمان11783واسطذكركرار كامل نعيم433937

98بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر مجيد هنيدس256336

ن كريم سالم52958 99بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسني 

100بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسجاد محمد عبود437138

101بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر فالح طاهر53138

102بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسجاد محمد علي52843

103بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد فاضل كمر532693

ن عادل عباس360433 104بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسي 

105بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمرتضن منعم كاظم434047

ن سلمان داود272761 106بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحسني 

107بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعلي ضياء جبوري244362

108بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراحمد محمد عيدان53073

109بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد صباح علي53062

110دبلومالنعمان11783واسطذكركرار سعد محسن495736

111دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمد عالوي حبوب250401

112دبلومالنعمان11783واسطذكرعلي فاضل فرحان52951

113دبلومالنعمان11783واسطذكرمازن كاظم مهدي255920

114دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمد ضياء عصفور250543

ن551374  جاسم حسي 
115دبلومالنعمان11783واسطذكرمصطفن

116دبلومالنعمان11783واسطذكراحمد حميد هالل52482

117دبلومالنعمان11783واسطذكراحمد محسن عبد212757

118دبلومالنعمان11783واسطذكرعماد عادل محمد53047

119دبلومالنعمان11783واسطذكرانور هادي رسن437071

120دبلومالنعمان11783واسطذكرغيث علي داود53025

121دبلومالنعمان11783واسطذكررسول علي سلمان53143

122دبلومالنعمان11783واسطذكرجعفر صادق جعفر495635

 فاخر علي53181
ن 123دبلومالنعمان11783واسطذكرحسي 

124دبلومالنعمان11783واسطذكرمصطفن سعد شاكر246194

125دبلومالنعمان11783واسطذكرسعد عباس غانم437328

ن53004 ن عبدالحسي  126دبلومالنعمان11783واسطذكرصفاء حسي 

ن249897 127دبلومالنعمان11783واسطذكرمجتير كريم حسي 

غام هاشم عبد156396 128دبلومالنعمان11783واسطذكررصن

129دبلومالنعمان11783واسطذكرعباس كاظم سلمان437180

130دبلومالنعمان11783واسطذكرغيث نارص سهم495622

هللا52935 131دبلومالنعمان11783واسطذكركرار حيدر خي 

132دبلومالنعمان11783واسطذكرمصطفن منعم كاظم206859

ي254367 133دبلومالنعمان11783واسطذكرودود قاسم بلجر

ن هالل كمر439576 134دبلومالنعمان11783واسطذكرحسني 

135دبلومالنعمان11783واسطذكرمصطفن جواد كاظم52001

ن موفق جاسم495742 136دبلومالنعمان11783واسطذكرحسني 

137دبلومالنعمان11783واسطذكراحمد رفعت علي495662

138دبلومالنعمان11783واسطذكرسجاد كريم مطر532687

ن نجم عبدالخالق53150 139دبلومالنعمان11783واسطذكرامي 



ن عبداالمي  ابراهيم263813 140دبلومالنعمان11783واسطذكرحسي 

141دبلومالنعمان11783واسطذكرعباس فائق فاضل273170

142إعداديةالنعمان11783واسطذكريارس جواد غالب205717

ي خلباص4172
143إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي وصفن

ن حسن حلموش256552 144إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

145إعداديةالنعمان11783واسطذكرعقيل جبار لطيف214185

146إعداديةالنعمان11783واسطذكراحمد محمد عناد215234

 علي شاكر256382
ن 147إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

148إعداديةالنعمان11783واسطذكرزيد علي عدنان439379

149إعداديةالنعمان11783واسطذكروضاح فاضل يوسف213531

ن مجيد رحمان272896 150إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

151إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي فالح جاسم244829

152إعداديةالنعمان11783واسطذكرمصطفن صباح مهدي207171

ن فاضل532688 153إعداديةالنعمان11783واسطذكررسول عبدالحسي 

154إعداديةالنعمان11783واسطذكرمنتظر عباس رهيف243434

ن رعد محمدرضا214900 155إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

156إعداديةالنعمان11783واسطذكرعبدهللا علي عبدالخالق436963

157إعداديةالنعمان11783واسطذكرعمار جبار لطيف240313

158إعداديةالنعمان11783واسطذكراحمد صالح حسن154492

159إعداديةالنعمان11783واسطذكرمحمد حكيم عبدالمهدي250106

160إعداديةالنعمان11783واسطذكراحمد هاشم جير440435

161إعداديةالنعمان11783واسطذكرغيث نجم عبد157364

ن جليل53052 162إعداديةالنعمان11783واسطذكرفؤاد حسني 

163إعداديةالنعمان11783واسطذكرعادل ستار حميد206261

ن مهدي كريدي487424 164إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

ن كاظم439686 165إعداديةالنعمان11783واسطذكرظافر حسي 

166إعداديةالنعمان11783واسطذكرامي  مؤيد سلمان213183

ن عالوي حبوب274024 167إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسني 

168إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي ضياء عصفور244394

169إعداديةالنعمان11783واسطذكرمخلد مجيد كاظم532667

170إعداديةالنعمان11783واسطذكرمصطفن حسن عالوي255554

171إعداديةالنعمان11783واسطذكراحمد صالح مهدي213684

172إعداديةالنعمان11783واسطذكرامي  علي ثجيل217787

ن532689 173إعداديةالنعمان11783واسطذكرقاسم مجيد حسي 

ن51992 174إعداديةالنعمان11783واسطذكرمجتير عدنان ياسي 

ش213752 175إعداديةالنعمان11783واسطذكرامي  علي عجي 

ن فاضل156718 176إعداديةالنعمان11783واسطذكراحمد عبدالحسي 

177إعداديةالنعمان11783واسطذكرعباس فاضل عباس244990

178إعداديةالنعمان11783واسطذكرحيدر علي محمد157563

179إعداديةالنعمان11783واسطذكرمحمد جبار عواد213572

180إعداديةالنعمان11783واسطذكررعد صاحب عبد495731

 علي شياع495668
ن 181إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

182إعداديةالنعمان11783واسطذكرابراهيم عبدالمحسن بريسم532677

183إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي صباح عبدالهادي217511

184إعداديةالنعمان11783واسطذكركرار مجيد هنيدس206940

185إعداديةالنعمان11783واسطذكرمحمد مجيد رحمان246105

186إعداديةالنعمان11783واسطذكرمصطفن حيدر جالب52952



187إعداديةالنعمان11783واسطذكرالسمؤال اثي  عبدالرزاق511511

188إعداديةالنعمان11783واسطذكرهيثم هادي فرج254391

ي205508 ن ظافر ناجر 189إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

190إعداديةالنعمان11783واسطذكريوسف عبدالجبار عبود254372

191إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي مؤيد عبد556367

192إعداديةالنعمان11783واسطذكرماجد حامد حاكم495724

193إعداديةالنعمان11783واسطذكرمحمد علي ثجيل53020

ن صادق جعفر495639 194إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

ن عبدالرحمن مطي 272745 195إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

196إعداديةالنعمان11783واسطذكرسجاد عامر عبدالرضا532670

197إعداديةالنعمان11783واسطذكرمنتظر محمد عناد249851

 علي غركان96057
ن 198إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

199إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي عباس نجم53067

200إعداديةالنعمان11783واسطذكرعباس فاضل عباس439266

201إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي محمد حسن205990

202إعداديةالنعمان11783واسطذكرعبدالجبار عبدالسالم عبدالجبار439794

203إعداديةالنعمان11783واسطذكرمهيمن جبار مهدي434014

204إعداديةالنعمان11783واسطذكرعبدهللا صالح مهدي273031

205إعداديةالنعمان11783واسطذكرمهدي ابراهيم زيدان205832

206إعداديةالنعمان11783واسطذكرمصطفن جمال غالم256169

207إعداديةالنعمان11783واسطذكروائل نصي  عبود206996

208إعداديةالنعمان11783واسطذكرمحمد احمد شاكر249932

209إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي حنتوش علي495714

210إعداديةالنعمان11783واسطذكرمصطفن صباح عبدالهادي52931

211إعداديةالنعمان11783واسطذكركرار جواد كاظم255256

212إعداديةالنعمان11783واسطذكرمصطفن احمد شاكر255789

213إعداديةالنعمان11783واسطذكررسول نعيم عيدان213470

214إعداديةالنعمان11783واسطذكرعمار رفعت علي243564

215إعداديةالنعمان11783واسطذكرسيد كريم سيد154564

216إعداديةالنعمان11783واسطذكراحمد محمد عليوي212762

217إعداديةالنعمان11783واسطذكراديان ماهر حمزة213944

218إعداديةالنعمان11783واسطذكركرار رحيم كمر205384

219إعداديةالنعمان11783واسطذكرقبس سامي نوري288137

ن صالح205698 220إعداديةالنعمان11783واسطذكرخالد عبدالحسي 

ن495612 ن قاسم محمدحسي  221إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

222إعداديةالنعمان11783واسطذكرعبدهللا معد محمدحسن213310

223إعداديةالنعمان11783واسطذكرمحسن صباح علي245299

224إعداديةالنعمان11783واسطذكرمحمد عبدالمحسن نوري213630

225إعداديةالنعمان11783واسطذكرنمر باقر جاسم408180

226إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي مجيد هنيدس216347

227إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي هاشم حبيب216684

228إعداديةالنعمان11783واسطذكرحيدر صباح حميد272727

 رضا علي288131
ن 229إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 

ي157252 230إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي فالح صير

ن532686 231إعداديةالنعمان11783واسطذكرعلي مجيد حسي 

232إعداديةالنعمان11783واسطذكرجعفر جبار لطيف217303

ن360704  علي حسي 
ن 233إعداديةالنعمان11783واسطذكرحسي 



234إعداديةالنعمان11783واسطذكرمهيمن جواد كاظم495663

ن53164 235بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد عباس سمي 

236بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعالء عبدالواحد عيىس273011

237بكالوريوسالنعمان11783واسطذكراسعد عليوي نارص53030

238بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرمحمد مهنة فرحان52119

239بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرعالء عبدالمنعم عيىس53146

240بكالوريوسالنعمان11783واسطذكررسول عبيد غضيب212810

241بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرحيدر فاضل عبدالرضا53069

242بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرسعد نصيف دريدي217573

243بكالوريوسالنعمان11783واسطذكرفاطمة محمدجواد وحيد288113

244دبلومالنعمان11783واسطذكرعماد كاظم حبيب244437

ي كاظم53098 245دبلومالنعمان11783واسطذكرفرزدق عريير

ن93150 246دبلومالنعمان11783واسطذكرمحمد جميل عبدالحسي 

247دبلومالنعمان11783واسطذكرباقر صالح هويدي53033

ي217705
248دبلومالنعمان11783واسطذكررائد حمزة راضن

ن273611 ن كاظم حسي  249دبلومالنعمان11783واسطذكرحسي 

250إعداديةالنعمان11783واسطذكرصباح مهدي عفات288092

251إعداديةالنعمان11783واسطذكرصفاء زهي  هلول254331

1ماجستي النعمان11783واسطأنيىافراح جالل عبد اللطيف495647

2ماجستي النعمان11783واسطأنيىسعاد عاشور سلمان52734

3ماجستي النعمان11783واسطأنيىمروة موفق جبار438015

4ماجستي النعمان11783واسطأنيىهدى جعفر كاظم237849

5بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء رمضان كاظم95671

6بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسور كمر عبود52288

7بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنور نصي  عبود221784

8بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاشواق جبار عباس214292

9بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىجنان عبدالحسن ناموس52469

10بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىخولة عبدهللا حبيب51802

11بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحمديه ديوان سعيد238697

ي230488
12بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىعبي  محمد راضن

13بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء ضياء جبوري436868

14بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىوجدان جاسم محمد237803

15بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىانتظار غضبان الياس52429

16بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسناء بالسم محمد288165

17بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاسيل حسن عبود532669

18بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسه جليل كاظم532672

19بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىميالد طاهر كريم288187

20بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاسيل شبي  عنفص222013

ن52477 ي حسي  21بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء ناجر

22بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىوديان نوري عواد356053

ن434075 نور علي ياسي 
23بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

 عبدعلي52498
ن 24بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمروة عبدالحسي 

ن عساف437814 25بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمروة حسي 

26بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنورس خليل جفرد222934

ن طه297355 27بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىورود ياسي 

اس خليل جفرد436678 28بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنير

29بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرنا فوزي عواد407321



30بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسماهر عاشور سلمان288194

31بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنور كاظم يازع360345

32بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء مؤيد عاشور360404

33بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء ضياء جبوري238746

34بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىضج حسن طعمة52544

ن532685 ن عبدالحسي  35بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىديانا حسي 

ن52270 36بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىديانا يارس حسي 

37بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىدعاء حميد عيال237929

بيداء حميد علي52514
38بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

ن51068 ضفاف علي حسي 
39بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

40بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنور ضياء جبوري223023

41بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىهدى عبدالرزاق عبود288171

42بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىريم عبدالخالق جاسم52571

43بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىانتصار عبيد غضيب50960

44بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىضج حسن وحيد157772

45بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاية فاضل عباس52298

ن532683 ن عبدالحسي  46بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىميالد حسي 

ايات محسن علي438058
47بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

48بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىصابرين ليثان عبد223184

49بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىفاتن محمد شندي155187

50بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحنان هويدي عذيب52330

51بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىارساء شاكر محمود288162

52بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىعلياء شاكر محمود288145

53دبلومالنعمان11783واسطأنيىجنان قاسم ساراوك66616

54دبلومالنعمان11783واسطأنيىابتسام كاظم تعيب551411

55دبلومالنعمان11783واسطأنيىسهاد خلف مطر434062

56دبلومالنعمان11783واسطأنيىسوسن فاضل مجذاب325416

57دبلومالنعمان11783واسطأنيىانعام عبد خماط52618

58دبلومالنعمان11783واسطأنيىنهلة عباس خرميط223058

59دبلومالنعمان11783واسطأنيىامل جميل فتاح52536

60دبلومالنعمان11783واسطأنيىهيلة عبيس محمد52407

ن ساجت52522 61دبلومالنعمان11783واسطأنيىفاطمه حسي 

62دبلومالنعمان11783واسطأنيىحذام مشكور مرشد238638

63دبلومالنعمان11783واسطأنيىبيداء كاظم راهي237788

64دبلومالنعمان11783واسطأنيىكوثر نعيم حسن532664

65دبلومالنعمان11783واسطأنيىسجر علي شاكر237763

66دبلومالنعمان11783واسطأنيىلقاء غانم علوش434067

67دبلومالنعمان11783واسطأنيىرسى كريم عيىس127038

ي223279 68دبلومالنعمان11783واسطأنيىرسل كريم صير

ى مرتضن محمد436317 69إعداديةالنعمان11783واسطأنيىبشر

ن532663 70إعداديةالنعمان11783واسطأنيىوسام حميد ياسي 

ي436922 71إعداديةالنعمان11783واسطأنيىنور فالح صير

72إعداديةالنعمان11783واسطأنيىسليمة كريم هاشم52320

73إعداديةالنعمان11783واسطأنيىارساء جميل فتاح221971

74إعداديةالنعمان11783واسطأنيىاحالم جميل فتاح221914

اطياف علي شاكر222004
75إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

1دكتوراهالنعمان11783واسطأنيىرسل طارق حسن388676



2ماجستي النعمان11783واسطأنيىمروة جواد كاظم181010

3ماجستي النعمان11783واسطأنيىرسل حسون عذيب288121

4ماجستي النعمان11783واسطأنيىشذى عبدالرزاق عبود437502

ن مهدي288086 5ماجستي النعمان11783واسطأنيىدعاء عبدالحسي 

6ماجستي النعمان11783واسطأنيىرسى سليم حسن213846

7ماجستي النعمان11783واسطأنيىهبة مالك عبدالرضا541835

8بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىابتهال عيىس عبدالسادة551421

9بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمه حبيب خلف155319

ن عواد245548 10بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىهيا حسي 

11بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسل رحيم شالكة212798

12بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرشا اسماعيل داوي245124

13بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمروه داود سليم205877

14بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسلىم فاضل فرحان52955

15بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىظفر عيىس كريم361028

براء علي هاشم51882
16بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

17بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء سليم حسن212779

18بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء ضياء عصفور495642

19بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىارساء صادق جعفر215395

ن عالوي532661 20بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىشهد حسي 

21بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينب حسون كاظم52860

22بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىهاجر حامد خزام440619

23بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىفكرة عكار عبيد532662

24بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىهبة مهدي صالح216813

رسل علي ثعبان216440
25بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

26بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىميسون عنيد كريم52870

27بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسجر كريم سلمان206192

28بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىغفران زيدان لفته53045

29بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينب لطيف عبيد440073

30بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنجالء كريم فرحان557445

31بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينب نارص عليوي255098

32بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينب عبدالجبار تركي51981

ي51930
33بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء صبجي راضن

34بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسل حميد مجيد205775

35بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىايناس طارق حسن388657

36بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء عبيد حمد52942

37بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينب علي عدنان495715

38بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاسماء احمد جبار495644

39بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىايناس عباس حمودي495650

40بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء حامد عبدالصاحب52946

41بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىايناس بالسم كاظم155952

42بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء مذكور سنيد53170

43بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىفرح نوري مهدي155223

ي532660
44بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء خلف شغات 

نور جعفر علي52835
45بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

46بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء كريم محمود224993

ن سالم جوي53036 47بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحني 

48بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسى عبدالباسط صالح532671



49بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرانيا عطا سعد495674

50بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينب رضا علي439326

ن205754 حسي  51بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىهدى صفاء مي 

52بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسل ياس خضي 245388

ن157290 53بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسارة صباح حسي 

54بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسارة قاسم كريم205925

55بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىبراء مقداد سعدون396538

ي495625
56بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسل حسن راضن

ن325445 57بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىتبارك مهدي امي 

58بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسجر عبدالكاظم محمد206169

59بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىلينة عبدالكريم سعيد437010

60بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسارة جعفر لهمود51910

61بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحنان سعيد نعيمة156567

62بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىصفا جبار شلول256676

63بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينب عباس غانم157857

ي532691
64بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىهدى خلف شغات 

65بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء كريم حافظ156803

66بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىبيداء صالح عبود206462

ن مجيد هاشم273457 67بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحني 

68بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمروة كريم يوسف288206

رسور علي داود217685
69بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

70بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء صباح فيصل206112

71بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىتبارك محمد حسن245507

ن جير52991 72بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىريام حسي 

73بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىتكتم جواد كاظم556333

74بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمريم حسن حلموش53008

مئاب محسن تركي255867
75بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

هبه علي ثعبان433981
76بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

77بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمروة حسون كاظم255680

78بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء سلمان شالكة205438

79بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء موفق جبار254693

80بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىصباح فوزي عواد216413

81بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرقية يحي  محمد433954

82بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىدعاء رمضان شاوه156070

83بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىانتصار قاسم مجيد360980

وئام علي رهيف53116
84بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

85بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء حمدي صالح155776

ن272961 86بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىعهود عبد حسي 

87بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنبا عطا ذياب500411

88بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىميس الحر بكي181045

89بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء محسن كاظم52988

تبارك علي جاسم440481
90بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

91بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىشلي  ابراهيم زيدان205815

92بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسهاد داود سليم206079

ي مجير53055
93بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينب شمجن

94بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزينة عباس غانم158913

95بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىزهراء حمدي صالح155823



96بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنورس محمد عيدان51949

97بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسل فائق فاضل205423

98بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىتبارك هادي هنيدي433970

99بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاالء مجيد رحمان214368

سارة علي درسر154527
100بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

ن ستار كاظم53157 101بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرياحي 

 علي532682
ن 102بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسى حسي 

ي495718
103بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىرسى حسن راضن

104بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىذكرى عمر حمه439999

105بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىفاطمة فالح مهدي52947

106بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىحوراء فؤاد عبداالمي 495722

107بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىجنان فرهود عباس53107

حذامي خالد عبدالمنعم243003
108بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

ي440559
109بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمروة حسن داسر

ن هادي214350 110بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىمرسال عبدالحسي 

111بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنورا عطية خليف434061

112بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىنبا حسن هادي53049

زهراء رضا علي288126
113بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيى

114دبلومالنعمان11783واسطأنيىايات عماد احمد495480

115دبلومالنعمان11783واسطأنيىميثاق رحيم غضبان256256

116دبلومالنعمان11783واسطأنيىزهراء نصيف جاسم156507

117دبلومالنعمان11783واسطأنيىارساء خليل جفرد436711

118دبلومالنعمان11783واسطأنيىجنان زاهر محمد213249

119دبلومالنعمان11783واسطأنيىزينب نوري اسماعيل53086

ن عليوي53102 120دبلومالنعمان11783واسطأنيىرواء حسي 

ن495665 121دبلومالنعمان11783واسطأنيىزينب حميد شني 

122دبلومالنعمان11783واسطأنيىزهراء عادل نعمة495619

123دبلومالنعمان11783واسطأنيىثمينة حميد كاظم53154

دعاء محمدولي عيىس52953
124دبلومالنعمان11783واسطأنيى

125دبلومالنعمان11783واسطأنيىتغريد سليم ابراهيم53185

ن جبار557525 126دبلومالنعمان11783واسطأنيىدعاء عبدالحسي 

ن هادي53056 127دبلومالنعمان11783واسطأنيىرسل حسي 

ن495672 128دبلومالنعمان11783واسطأنيىارساء مهدي حسي 

ن هادي53077 129دبلومالنعمان11783واسطأنيىنور حسي 

130دبلومالنعمان11783واسطأنيىزهراء ماجد عبدالخالق433931

131دبلومالنعمان11783واسطأنيىبيداء زهي  هلول214054

132دبلومالنعمان11783واسطأنيىاالء كريم عواد52994

133دبلومالنعمان11783واسطأنيىشيماء عطاهللا شنيع111093

134دبلومالنعمان11783واسطأنيىارساء ضياء جبوري52853

135دبلومالنعمان11783واسطأنيىعلياء صاحب مطرود288133

136إعداديةالنعمان11783واسطأنيىورقاء ميثم علوان51958

ن51888 137إعداديةالنعمان11783واسطأنيىهند هادي زبي 

رتاج جاسم محمدعلي532681
138إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

139إعداديةالنعمان11783واسطأنيىميسم اثي  جبار255836

ن نعيم495646 140إعداديةالنعمان11783واسطأنيىنور تحسي 

141إعداديةالنعمان11783واسطأنيىنور نارص كامل53092

مها علي كامل51832
142إعداديةالنعمان11783واسطأنيى



143إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء جاسم محمد255014

144إعداديةالنعمان11783واسطأنيىفاطمة حامد خزام440226

145إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزينب حمزة طاهر254966

146إعداديةالنعمان11783واسطأنيىتبارك صالح هادي361004

147إعداديةالنعمان11783واسطأنيىنور محمد بادي440126

148إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء مجيد صدع212839

149إعداديةالنعمان11783واسطأنيىصير باسم سعدي255207

ن هادي157323 150إعداديةالنعمان11783واسطأنيىشيماء حسي 

151إعداديةالنعمان11783واسطأنيىرندة مهدي جودة428933

روان مكي حبيب437254
152إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

153إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء محمد فاضل207138

ن نعيم434058 154إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء تحسي 

155إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء حسن رستم254447

156إعداديةالنعمان11783واسطأنيىتبارك عماد سالم439856

157إعداديةالنعمان11783واسطأنيىمريم فاضل رجا156860

158إعداديةالنعمان11783واسطأنيىنورالهدى عمار عبدالزهرة440173

159إعداديةالنعمان11783واسطأنيىنور صباح مهدي439515

160إعداديةالنعمان11783واسطأنيىدينا محمد كمر245875

161إعداديةالنعمان11783واسطأنيىريام هاشم حامد205850

162إعداديةالنعمان11783واسطأنيىمريم عماد جاسم433979

شهد احمد مكي51845
163إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

164إعداديةالنعمان11783واسطأنيىايات منصور رحيم182545

عذراء علي تركي244512
165إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

166إعداديةالنعمان11783واسطأنيىميس عبدالرحمن محيسن157155

167إعداديةالنعمان11783واسطأنيىفاطمةالزهراء صباح نوري434018

168إعداديةالنعمان11783واسطأنيىرسى شهاب حمد216513

ي53038
169إعداديةالنعمان11783واسطأنيىانهار حاتم تف 

170إعداديةالنعمان11783واسطأنيىسارة حامد خزام440255

171إعداديةالنعمان11783واسطأنيىمأب باقر جاسم406992

172إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء سليم غضبان53015

173إعداديةالنعمان11783واسطأنيىكوثر محمد مكطوف495666

ن مجيد صدع212858 174إعداديةالنعمان11783واسطأنيىأم البني 

175إعداديةالنعمان11783واسطأنيىسارة سعيد نعيمة51892

176إعداديةالنعمان11783واسطأنيىنور نجم عبدالخالق216480

177إعداديةالنعمان11783واسطأنيىكوثر عبدالمحسن بريسم532676

178إعداديةالنعمان11783واسطأنيىامنة عماد جاسم363127

179إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء عبدالمحسن بريسم532675

180إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء احمد محمد255351

181إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء قيس خضي 53162

182إعداديةالنعمان11783واسطأنيىمريم كريم رستم250467

183إعداديةالنعمان11783واسطأنيىشاةزنان محمد عبيد217330

184إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزينة جواد كاظم495614

ي154662 زهراء فاضل لعيير
185إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

186إعداديةالنعمان11783واسطأنيىالف جميل بديوي360753

187إعداديةالنعمان11783واسطأنيىاسماء محيسن شلش440731

188إعداديةالنعمان11783واسطأنيىحوراء رجاء جاسم361404

189إعداديةالنعمان11783واسطأنيىزهراء عبدالباسط صالح532668



نور رعد علي495652
190إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

ق خليل جفرد436736 191إعداديةالنعمان11783واسطأنيىاستير

192بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىهيفاء كاظم جبار245819

193بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىعلياء كاظم راهي239620

194بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاسماء مجي محمود440681

195بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاشواق عبدالكريم حسن213886

ي53160
196بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىسماح حاتم تف 

ي كامل خزعل521300
197بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىاماتن

198بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىايمان عباس غانم157893

ة جميل فتاح52968 199بكالوريوسالنعمان11783واسطأنيىامي 

افراح علي عاشور52850
200دبلومالنعمان11783واسطأنيى

201دبلومالنعمان11783واسطأنيىسناء غانم علوش288199

202دبلومالنعمان11783واسطأنيىايمان شتيوي ساهي216600

203دبلومالنعمان11783واسطأنيىندى داخل جير388470

ي52867
204دبلومالنعمان11783واسطأنيىهبة عبدالعباس راضن

205دبلومالنعمان11783واسطأنيىعلية فالح معلة51893

206دبلومالنعمان11783واسطأنيىزينب طه محمد52973

207دبلومالنعمان11783واسطأنيىميادة سعد خميس360468

ن محمد155689 208إعداديةالنعمان11783واسطأنيىافراح حسي 

اشواق حسن علي212823
209إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

210إعداديةالنعمان11783واسطأنيىرجاء شهاب حمد51820

211إعداديةالنعمان11783واسطأنيىنغم عدنان حنون51870

212إعداديةالنعمان11783واسطأنيىغادة عبد الحسن اينه434059

213إعداديةالنعمان11783واسطأنيىرجاء سهام رضا250646

هيفاء علي كريم52961
214إعداديةالنعمان11783واسطأنيى

ن خلف124138 1دكتوراهقتيبة11784واسطذكرسعد حسي 

2دكتوراهقتيبة11784واسطذكراحمد عبد زيد حسن326797

3دكتوراهقتيبة11784واسطذكرحيدر عباس فاضل321007

4دكتوراهقتيبة11784واسطذكرجالل ابراهيم فرج240526

5ماجستي قتيبة11784واسطذكراحمد علي جواد316900

6ماجستي قتيبة11784واسطذكرعادل هالل عيىس426532

7ماجستي قتيبة11784واسطذكرفاضل نصيف سعدون159892

8ماجستي قتيبة11784واسطذكرمحمد جابر غافل246212

9ماجستي قتيبة11784واسطذكرمازن عباس كاظم326498

10ماجستي قتيبة11784واسطذكرمالك غالي سلمان175950

11ماجستي قتيبة11784واسطذكرحسن فليح جير247338

12ماجستي قتيبة11784واسطذكرابراهيم محسن جير186991

13ماجستي قتيبة11784واسطذكرمحمد دينار صيهود238644

14ماجستي قتيبة11784واسطذكرقاسم زغي  السيد202300

ن ماجد شذر314983 15ماجستي قتيبة11784واسطذكرامي 

16ماجستي قتيبة11784واسطذكرمحمد علي ابراهيم64878

17ماجستي قتيبة11784واسطذكرسجاد صالل حبيب320971

18ماجستي قتيبة11784واسطذكرعلي نجم عبد237181

19دبلوم عاليقتيبة11784واسطذكررائد جمعة عبد317166

20دبلوم عاليقتيبة11784واسطذكرنصار هالل منهل320137

21دبلوم عاليقتيبة11784واسطذكرعادل محمدعلي كاظم348182

ي رزاق صباح262578
22بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرراضن



ي نايف245864 23بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي شاجر

24بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمصطفن عباس كاظم237126

25بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرزمان داخل نعمة237053

26بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرفاضل سلمان تبان324222

27بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعزيز علوان حمزة321047

28بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصادق عباس كاظم388724

ن عبد324252 29بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصباح حسي 

30بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسامي عواد مطشر324555

31بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد كريم شندوخ192046

32بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعدي شهيد محسن388739

ن جلوب497851 33بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرطه حسي 

34بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعدنان محسن سدخان388108

35بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد درسر نزال187898

ن عليوي242056 36بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراسامه حسي 

37بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرجميل كرمش خضن496879

ن321324 38بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصادق رحيم شني 

39بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعالء توفيق علي66382

ي320502
م باتن 40بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرباسم امبي 

41بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعدنان خضي  سويف316718

 بعي  جابر67038
42بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمصطفن

43بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي حسون ناهي400520

44بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمجيد لفته فليح237164

45بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسعيد سيد خلف325701

46بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد خالد عطية62331

47بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرابوالحسن عادل داود350915

48بكالوريوسقتيبة11784واسطذكررسول عذيب موحان326655

49بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمود جاسم كاظم366463

50بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعمار جميل سلمان180927

51بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد حمزة خماس64785

52بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصالح اليج محمد497904

53بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي كامل محمدعلي202302

54بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعامر حمود وناس237044

55بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرثائر صحن زغي 316970

ن ظالل325298 56بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرثائر حسي 

57بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر داود سلمان60418

ن هشام نعمه65652 58بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمعي 

59بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسعد ونان نايف316960

60بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعامر يارس فرحان325840

ن159983 61بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد صاحب حسي 

ن325348 ن خضي  عبدالحسي  62بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعبدالحسي 

63بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرماجد يونس موحان350944

64بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرجليل اسماعيل مراد60213

65بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعدنان خليف ساهي190508

66بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي كامل عبطان124753

ن325767 ن نعمه حسي  67بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

68بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصفاء كريم جويد190780

ن190463 69بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعالء رحيم شني 



هان124318 70بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسام فليفل رسر

ن236915 71بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد نارص حسي 

72بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرستار جبي  جواد59887

73بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرابراهيم سعدون خضي 317021

74بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعالء مطي  زويد321247

 علي237083
ن 75بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرزين العابدين عبدالحسي 

ي كامل عبد317126
76بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرهاتن

77بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرانور كطوف غالب237047

78بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد بدوي حمد64392

79بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمالك طعمة عباس187174

80بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرفراس عبد عبدالرضا187006

81بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي محمد محسن236965

 علي ابراهيم67019
ن 82بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

ي64581 83بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرميثم حسن كرجر

84بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصالح شخي  شنابه365905

85بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرذوالفقار جاسم عليوي126148

86بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركاظم علي حسن457708

87بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرنعمة عبد عيدي61651

88بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعالء خويري عبدالكاظم180386

89بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركرار ناظم خزام405096

90بكالوريوسقتيبة11784واسطذكروجدي حميد يعكوب186995

91بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرستار لفته زاير247469

92بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحبيب ظاهر لطيف316915

93بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرضياء فارس عطية61791

94بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعصام نعمة محسن324479

ن عبد497836 95بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر عبدالحسي 

96بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد فرحان جاسم496970

97بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي مجيد سعيد237124

98بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد ربيع عبدعلي325610

او64358 99بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرجبار علي شي 

 علي جواد245537
ن 100بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

ن عبدالكاظم مهدي66233 101بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعبدالحسي 

ن497231 102بكالوريوسقتيبة11784واسطذكررحم كاظم عبدالحسي 

103بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرلطيف ظاهر لطيف190450

104بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد هادي صالح202310

105بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركاظم جودة جابر125138

106بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرزهي  نجم عبدعلي555552

ن350852 107بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرنايف جبار حسي 

108بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسامر مجيد ريحان317133

109بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر عبداالمي  راهي326629

110بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعدنان شخناب معيجل159828

111بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحاتم كريم جبار319609

ي جاسم396189
112بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي راضن

113بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي حمود وناس66494

114بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحسن موس عبد187017

ن486460 115بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسلمان عبدالكاظم حسي 

ي فليح239991 116بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر رجر



117بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرماجد محسن كاظم180556

ن نجم497288 118بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد عبدالحسي 

ن مجيد400438 119بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعالء عبدالحسي 

120بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي كريم كاظم457514

121بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي نصي  غازي125481

122بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرامجد فالح ابراهيم366613

123بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرضياء عبيد زويد320407

124بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد جواد كاظم246701

125بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرجهاد حسن علي497471

126بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعمار موس عبد323730

هان323667 127بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرالحان فليفل رسر

128بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسمي  رحمن نعيمة125398

129بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصالح نعيم مطرود457751

130بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي لطيف مايوس189984

131بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرجعفر جواد كاظم237159

132بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد ظاهر عكله124965

133بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسن جمعة كمر240465

ن192060 ي حسي 
ن غين 134بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

135بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعباس ثامر كزار247420

136بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي رشيد مسي 173014

ن موحان320369 137بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد عبدالحسي 

138بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي عباس خضي 321273

139بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسام تركي جلوب187060

140بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي سلمان زمزير441971

141بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركرار علي غناب237123

142بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد ابراهيم مالك315602

143بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي هادي موحان324118

ن فانوس125621 144بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعبدالواحد حسي 

145بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرامي  هادي صالح202311

146بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرنعيم عبد نحو325919

147بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحمزة كريم سدخان204445

ن66611 148بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحسن علي حسي 

149بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد شاكر غشيم238842

150بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرظافر ثامر طاهر326701

151بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد حسن فارس192044

ن67266 152بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعماد اياد حسي 

153بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسن اكطيف جير365929

154بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسيف الدين شاكر محمود388591

155بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي عباس كاظم323967

156بكالوريوسقتيبة11784واسطذكروليد حميد غانم497218

157دبلومقتيبة11784واسطذكرميثم خليل عليوي245628

158دبلومقتيبة11784واسطذكرحافظ علي عبدالحسن124153

159دبلومقتيبة11784واسطذكركاظم توفيق علي320276

160دبلومقتيبة11784واسطذكرفالح عبدالحسن زامل316699

ن زغي 324387 161دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي حسي 

162دبلومقتيبة11784واسطذكرسعد عزيز حميد388122

163دبلومقتيبة11784واسطذكراسماعيل سلطان عبدهللا316741



164دبلومقتيبة11784واسطذكرماجد عمران صفر242436

165دبلومقتيبة11784واسطذكرهاشم كاظم حسن441940

166دبلومقتيبة11784واسطذكرثائر عبدالصاحب خلف315608

ن جاسم239721 167دبلومقتيبة11784واسطذكرعالء حسي 

ن عبد316747 168دبلومقتيبة11784واسطذكرعامر حسي 

169دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد عبد سعدون202298

ي جاسم238727
170دبلومقتيبة11784واسطذكركفاح راضن

ن319750 171دبلومقتيبة11784واسطذكرهالل خضي  حسي 

172دبلومقتيبة11784واسطذكرضياء جودة معارج60249

ي192054  حرتر
ن 173دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي حسي 

ن324374 174دبلومقتيبة11784واسطذكرعباس خضي  عبدالحسي 

175دبلومقتيبة11784واسطذكرصالح مهدي عبدالرضا324337

ن316765 176دبلومقتيبة11784واسطذكرعمار لطيف عبدالحسي 

177دبلومقتيبة11784واسطذكرعالء رحمن نعيمة64563

178دبلومقتيبة11784واسطذكرشهد صادق جعفر504733

179دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد جاسم حسن442028

180دبلومقتيبة11784واسطذكرحيدر كامل بالسم188041

ي يوده جادر202280
181دبلومقتيبة11784واسطذكرهاتن

182دبلومقتيبة11784واسطذكرفاضل ساهي ياقوت237220

183دبلومقتيبة11784واسطذكرسالم جابر هادي317044

184دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي حميد ديوان187115

185دبلومقتيبة11784واسطذكرفاضل مري    ح خفيف202303

186دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي نصيف جاسم179791

187دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي عبدالحسن هاشم175724

ي180806
ن
188دبلومقتيبة11784واسطذكروقاص سعيد عوف

189دبلومقتيبة11784واسطذكرعقيل حسن علي502301

190دبلومقتيبة11784واسطذكرفائز كاظم معيوف247659

191دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي شاكر كاطع173540

192دبلومقتيبة11784واسطذكرجواد خلف صباح62209

ن187003 193دبلومقتيبة11784واسطذكرحيدر محمد حسي 

194دبلومقتيبة11784واسطذكرثجيل جخر عودة406328

195دبلومقتيبة11784واسطذكرهادي فهد حسن348347

ي حميد والي457725 196دبلومقتيبة11784واسطذكرناجر

197دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد توفيق علي124178

198دبلومقتيبة11784واسطذكرصباح نوري هادي427166

ن مجيد441893 199دبلومقتيبة11784واسطذكرضياء حسي 

200دبلومقتيبة11784واسطذكرعبدهللا خلف ضمد323687

201دبلومقتيبة11784واسطذكرعمار عزيز حميد496665

ن شاكر غشيم246306 202دبلومقتيبة11784واسطذكرحسي 

203دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي دايخ مطر326739

204دبلومقتيبة11784واسطذكرزين العابدين مزهر موحان126348

205دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي كاظم دحام324586

206دبلومقتيبة11784واسطذكرباسم محمد حمزه237018

207دبلومقتيبة11784واسطذكرسعد يوسف فؤاد247005

208دبلومقتيبة11784واسطذكرصادق محسن خلف321789

209دبلومقتيبة11784واسطذكرميثم سعدون خضي 441921

210دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد كاظم دحام325233



211دبلومقتيبة11784واسطذكرماجد حامد طعيمة457780

212دبلومقتيبة11784واسطذكرهالل داود سلمان321676

213دبلومقتيبة11784واسطذكربشار كمر جير456365

214دبلومقتيبة11784واسطذكرعدي فالح ابراهيم320943

215دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد عبد كاظم236993

216دبلومقتيبة11784واسطذكرجالل حسن مرزوك174001

ن239124 217دبلومقتيبة11784واسطذكرعالء نمر حسي 

ن187139 218دبلومقتيبة11784واسطذكرامي  نارص حسي 

219إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحسن عبد خضي 324412

ن ابراهيم442032 220إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي حسي 

221إعداديةقتيبة11784واسطذكرفالح حسن عكيب62559

222إعداديةقتيبة11784واسطذكرهادي كمر عبدهللا388158

ي192063
223إعداديةقتيبة11784واسطذكرخلف شعيوط بحيي 

224إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر برهان مطشر66966

225إعداديةقتيبة11784واسطذكرفرحان رهيف سعدون179228

226إعداديةقتيبة11784واسطذكرقاسم عطية جبي 316782

227إعداديةقتيبة11784واسطذكرطارق محمد حسن عبد الرضا125956

228إعداديةقتيبة11784واسطذكردريد رزاق جابر497026

229إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد سوادي جابر60398

230إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد غالب محسن239590

231إعداديةقتيبة11784واسطذكرخالد عطية صاين65957

 علي عيالن348442
ن 232إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

233إعداديةقتيبة11784واسطذكرباقر سلمان راهي326692

ن ظالل324237 234إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي حسي 

235إعداديةقتيبة11784واسطذكرمهند رحيم عباس319906

236إعداديةقتيبة11784واسطذكرعقيل كطن عبدهللا497500

237إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسن جودة جابر190088

238إعداديةقتيبة11784واسطذكرفالح هادي علي59784

239إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد فالح ابراهيم202290

240إعداديةقتيبة11784واسطذكرعاهد قاسم ظاهر126192

241إعداديةقتيبة11784واسطذكرمازن محمد خلف442094

242إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي خليل خلف175460

243إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد قاسم خضن125897

244إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد بشار نارص60314

245إعداديةقتيبة11784واسطذكرنعيم جلود محيسن192051

246إعداديةقتيبة11784واسطذكروسام علي منصور190441

247إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي كريم داود325828

248إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر احمد فالح188062

249إعداديةقتيبة11784واسطذكرمصطفن رعد فاضل60133

ن239197 250إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد جبار حسي 

1دكتوراهقتيبة11784واسطذكرمصطفن رزاق عالوي126566

2ماجستي قتيبة11784واسطذكرصباح مهدي خشان497187

3ماجستي قتيبة11784واسطذكرضياء جبار عناد180732

4ماجستي قتيبة11784واسطذكرعباس علي مجيد190550

5ماجستي قتيبة11784واسطذكرمصطفن مهدي عبدالرضا192050

6ماجستي قتيبة11784واسطذكرمحمد عبدالكريم كامل177350

7ماجستي قتيبة11784واسطذكرحيدر عبدهللا جير396387



8ماجستي قتيبة11784واسطذكرسعود عزيز دايش60071

9ماجستي قتيبة11784واسطذكرصادق عيال فلجي60160

10بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرضياء جاسم كاظم388482

11بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرفرحان مجيد محسن126231

12بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد حسن فهد192057

13بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعقيل حاتم محمد240663

14بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرنصي  فاضل جمعة326712

15بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي طه جياد366116

16بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد مهدي محمد426466

ن496512 17بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسلوان رزاق مفيي 

18بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرضياء حميد ثابت324403

19بكالوريوسقتيبة11784واسطذكررعد حمزة غويلي237077

20بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي عبدهللا جير396304

21بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي كريم عبد64527

22بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي محمد دبعون202320

23بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعباس خدادي حواس502280

24بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرجاسم محسن فهد123909

25بكالوريوسقتيبة11784واسطذكررائد قابل مجباش59958

ن صالح هادي426920 26بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

ي326820
27بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمصطفن ثائر راضن

28بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمالك محمد عطية236945

29بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعالوي فاضل غشيم428654

30بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد كريم عبد239676

31بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمنتظر مدير كطن187965

32بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعقيل اسماعيل عليوي236912

33بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرقاسم ماجد نعيمة325550

ن348544 34بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد يارس حسي 

35بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد مطرود جاسم321873

36بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمصطفن مهدي حسن237030

37بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر عبدالكاظم عيال64988

38بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرلطيف سفيح دبعن496532

39بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرباقر علي كاظم323932

ن126079 40بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمرتضن نارص حسي 

41بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي زيدان خلف126299

42بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمهند خضي  كوكز187201

43بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد حازم طالل187030

ن187130 ن فالح حسي  44بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

45بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمنتظر مهدي عبدالرضا61895

46بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركرار فيصل رحم388505

47بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرفراس هادي كاظم202307

ن محمد دبعون187879 48بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

 علي جبار348320
ن 49بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

50بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسالم عزيز مقطاع160049

ن نوري رحيم247159 51بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

52بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحامد نجم عبود321162

53بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرباقر محمد جابر160166

54بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسن هادي فرحان176182



ن نعمه فضل61877 55بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

56بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرفالح حسن جواد190782

57بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد ماجد حنون125321

58بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرايوب هادي صالح190747

59بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد عباس فاضل325268

60بكالوريوسقتيبة11784واسطذكررزاق طعمة مطيلب365883

61بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد عبداالمي  نعمة237115

62بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصفاء حسن كطفان316023

63بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسن كاظم ابراهيم325886

64بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعقيل نعيم عبدالواحد180106

65بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعادل هاشم كاظم496902

66بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد عزيز ونيس324291

67بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسلوان علي هالل187903

68بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمرتضن راهي لفته190502

69بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد جواد كاظم187151

70بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد سنته محمد66282

ن فهد159949 71بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمالك حسي 

72بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد صالح محمد66777

73بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعقيل جاسم حسن66909

74بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحسن عبدالرضا عطية222829

ن كريم كمر324327 75بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

هان348384 76بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر علي رسر

77بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسمي  كناص شحيل187033

ي هاشم176828
ن عات  78بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

79بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمرتضن حسن حمد350751

80بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعباس كاظم دبعون126773

81بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد كاظم حنش326752

82بكالوريوسقتيبة11784واسطذكروليد زعالن سيد326901

ن جبار طوكان60276 83بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

 علي خضي 65599
ن 84بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسني 

85بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر موس غضيب174943

86بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد صباح كاظم202292

87بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرنارص عزيز زناد126499

88بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر ناجح موزان323882

89بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد خلف ضمد321760

ي316518  داود عبدالنير
ن 90بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسني 

91بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد اكريم ادبيس237109

92بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي عبدالجبار خضي 316946

93بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد حميد هليل180868

94بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد مجي عواد237204

95بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر جمعة عبد247132

96بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرماهر عناد عويد240989

ي159902
ن دباسر 97بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر حسي 

98بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد علي عايد239760

ن125715 99بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمهيمن جابر حسي 

100بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمالك جواد كريم325852

101بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرانور كريم جير237106



ن316558 102بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمؤيد علي حسي 

 هالل خضي 319812
103بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمصطفن

104بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمصطفن كريم شيوب323909

ي كاظم324164
105بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركاظم هاتن

106بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرجعفرالصادق حسن جابر315827

107بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراسعد حمزة غويلي237076

108بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي كريم عبد237089

109بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعالء كاظم ابرهيم397081

110بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراياد قاسم بويش159767

111بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعبدهللا شهاب عبد316009

112بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراسعد حسن ناهي316756

113بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرماجد غريب مهدي187871

114بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمؤمل زيدان خلف126265

115بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعباس حميد نعمة178746

116بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد كريم عبد علي457695

ي124776 117بكالوريوسقتيبة11784واسطذكروليد علي رجر

118بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمنتظر حسن بريسم180069

م320340 119بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركرار باسم امبي 

120بكالوريوسقتيبة11784واسطذكروائل بشي  زويد202306

121بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد عباس فرحان159919

122بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسن ماهر غشيم60440

ن جسام مجيد187171 123بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمعي 

124بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمنتظر نجاح جواد62026

125بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمرتضن كاظم هليو316735

126بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرزياد طارق محمدحسن64930

127بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسام ماجد محسن468650

128بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحسن فاضل عباس188068

ن نعيم رسحان316255 129بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

ي كاظم237065
130بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر هاتن

131بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرابراهيم عبدعون منيان177515

 علي حسون502252
ن 132بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

133بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد غانم منجل241516

ن رشيد عيىس319500 134بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

135بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد ظاهر عكلة124298

ن عالء نعمة237005 136بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرالحسي 

137بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد سعيد مهدي64465

138بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرميثم رحم سلطان61505

139بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراسعد حمادي غضيب124716

140بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي شادي حسن159757

ن مهدي321471 141بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد حسي 

142بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعباس ماجد نعيمة322393

143بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرانمار صالح سعد316658

144بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمنتظر عزيز كريم62051

ن426873 145بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي صالح ياسي 

146بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسيف ماهر فرحان326670

147بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعالء جمعه عوده187991

ن تويل317091 148بكالوريوسقتيبة11784واسطذكربهاء حسي 



149بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد فيصل جاسم180996

ن190477 150بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرانمار نارص حسي 

151بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد عيال فلجي60188

ن236884 152بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر فالح حسي 

153بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركرار جاسم سماري496506

154بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي ماهر غشيم59604

155بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرقسور كريم لفته324044

156بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرليث قاسم حسن125251

157بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي ظاهر محسن397929

158بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد علي عبدالرضا66994

159بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرالحسن حبيب رشم67388

ن هادي عبيد240131 160بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

161بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد سلمان زمزير441952

162بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد عذاب عكيلي124487

163بكالوريوسقتيبة11784واسطذكررسول كريم دهام236968

164بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعقيل سعيد موحان247103

165بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي فرحان فارس237120

166بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرفالح حسن صالح517481

167بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد صالح حسن317139

168بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعباس علي سمار173636

ن حامد عيدان160007 169بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

ن شويش عباوي316322 170بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

171بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرضياء جميل صير426355

172بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسام فليح كاطع189990

ن لطيف مصيلح237197 173بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرامي 

يف60019 174بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي جبار رسر

ي237080
175بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمسلم طعمة راضن

176بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسجاد بشار غالي187124

177بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد حطاب بنيان320244

ن جوالن160092 178بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد شني 

179بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرفؤاد رويس زويد236937

ن فاضل فرج496430 180بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

181بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركريم علي حسن324181

ي رزاق187135
182بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد راضن

183بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركرار حيدر حسن159731

ن ثابت عذيب246923 184بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

185بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد عليوي نصيف190555

186بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركرار حميد مطي 189923

187بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد علي عيدان188003

188بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي رضا جير187045

189بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد حسن علي61839

190بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحيدر عباس مرزة366758

ن61135 191بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسن غازي حسي 

192بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعباس عطية رحم325788

193بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي شمران علي187029

194بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعمار باقر جارهللا237172

195بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصفاء عبدالسادة عرف66571



196بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمرتضن اسماعيل سلطان66153

ي هالل324487
197بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرسعد راضن

198بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحازم محمد مريشد319957

ي237086 199بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراحمد كريم عبدالنير

200بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمهدي صباح عبد67310

201بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرخليل ونان نايف202317

ن كاظم نارص456225 202بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

203بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعلي جواد غانم192045

ن عليوي شالل180504 204دبلومقتيبة11784واسطذكرحسي 

ن325806 205دبلومقتيبة11784واسطذكرحامد عبدالحسن حسي 

ن جاسم64612 206دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي حسي 

207دبلومقتيبة11784واسطذكريوسف نجم عليوي66744

208دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد سلمان صير177219

209دبلومقتيبة11784واسطذكركامل يابر سوادي237203

ن محمد498130 210دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد حسي 

211دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي هدام حلو180697

212دبلومقتيبة11784واسطذكرمنتظر مطي  زويد324578

213دبلومقتيبة11784واسطذكرعماد جاسم حسن326830

ن67237 214دبلومقتيبة11784واسطذكرجواد نارص حسي 

215دبلومقتيبة11784واسطذكرخالد عبود عواد324507

216دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد سلطان احمد180174

217دبلومقتيبة11784واسطذكرمصطفن كامل نعيمه187179

218دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي خليف جحيل125553

219دبلومقتيبة11784واسطذكرعباس كريم جير176102

220دبلومقتيبة11784واسطذكرعباس فاضل دبيس326914

221دبلومقتيبة11784واسطذكرمسلم خليل خلف178715

222دبلومقتيبة11784واسطذكرابراهيم ماهر غشيم59578

223دبلومقتيبة11784واسطذكرانمار جاسم كاظم316797

224دبلومقتيبة11784واسطذكرهشام ثجيل جخر365867

225دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي سامي لطيف315595

226دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي نوري خضي 202296

ن جبار عطية64958 227دبلومقتيبة11784واسطذكرحسي 

ن مجدوب237149 228دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي حسي 

229دبلومقتيبة11784واسطذكرسجاد اسماعيل عليوي236909

230دبلومقتيبة11784واسطذكروسام فاضل عباس124547

231دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي خصي  عباس176313

ي236940
232دبلومقتيبة11784واسطذكرمصطفن شمران شات 

233دبلومقتيبة11784واسطذكرمصطفن ماجد حميد192052

234دبلومقتيبة11784واسطذكركرار عبدهللا جير396278

ن حاتم محمد325634 235دبلومقتيبة11784واسطذكرحسي 

236دبلومقتيبة11784واسطذكرحسن رحمن نعيمة60106

237دبلومقتيبة11784واسطذكرعقيل عبدالكاظم حسن187199

238دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي رشيد جياد187957

239دبلومقتيبة11784واسطذكرعباس عبدالجبار خضي 180591

240دبلومقتيبة11784واسطذكرابراهيم حميد ظاهر190849

241دبلومقتيبة11784واسطذكركرار صالل حبيب67137

ن237195 ن طالب حسي  242دبلومقتيبة11784واسطذكرحسي 



243دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي رزي    ج عودة237229

244دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد رياض رزاق126460

245دبلومقتيبة11784واسطذكرعبدهللا كاظم حسن179854

246دبلومقتيبة11784واسطذكرحسن شاكر غشيم237127

247دبلومقتيبة11784واسطذكرمصطفن طالب عبدهللا189940

248دبلومقتيبة11784واسطذكرسيف سلمان عبدالكاظم505015

249دبلومقتيبة11784واسطذكرسجاد عادل شاكر326891

250دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد عنيد عابد65627

251دبلومقتيبة11784واسطذكرضياء محسن عبادي62384

252دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد عطية عجيد323896

253دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد جبار جحيل187195

254دبلومقتيبة11784واسطذكرعبدهللا صادق جعفر238673

255دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد جودة محسن67080

256دبلومقتيبة11784واسطذكرحيدر احمد هليل237186

257دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد جبار حميد180132

ن123884 258دبلومقتيبة11784واسطذكرسجاد حاكم حسي 

ي65834
259دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد مجيد ماضن

260دبلومقتيبة11784واسطذكرقحطان لفته زاير240090

ن قاسم بويش244796 261دبلومقتيبة11784واسطذكرحسي 

262دبلومقتيبة11784واسطذكرحيدر محمد رجاب64685

263دبلومقتيبة11784واسطذكرمشتاق طالب ازغي 427568

264دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي حميد خنوبه178914

265دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي طربوش غميس67217

266دبلومقتيبة11784واسطذكرحيدر جواد فلفل319349

267دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد خضن منهل179267

م237054 268دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي حاتم امبي 

269دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي خالد عطيه175219

270دبلومقتيبة11784واسطذكركرار عليوي نصيف236975

ي65466
271دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي عدنان راضن

ن كامل160041 272دبلومقتيبة11784واسطذكرمحسن حسي 

273دبلومقتيبة11784واسطذكرعباس رحمن زغي 190746

274دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد نعمان محسن237092

275دبلومقتيبة11784واسطذكرمجتير سعد عنير497826

276دبلومقتيبة11784واسطذكرحسن عبدالجبار خضي 59550

277دبلومقتيبة11784واسطذكرذوالفقار ماجد محسن179181

278دبلومقتيبة11784واسطذكرعلي كريم نجم237156

279دبلومقتيبة11784واسطذكرسجاد حيدر عباس248338

280دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد ثجيل عباس237155

281دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد مجيد سفيح202293

 همام سمي 177556
282دبلومقتيبة11784واسطذكرمصطفن

283دبلومقتيبة11784واسطذكرعبدهللا محسن خلف180837

284دبلومقتيبة11784واسطذكرضياء خويري عبدالكاظم179606

285دبلومقتيبة11784واسطذكرابراهيم سلمان غزال172496

286دبلومقتيبة11784واسطذكرمصطفن جمعة عبد247709

287دبلومقتيبة11784واسطذكرصالح مهدي خشان496941

288دبلومقتيبة11784واسطذكركرار كاظم دحام237165

289دبلومقتيبة11784واسطذكرجعفر جبار كاطع124413



290دبلومقتيبة11784واسطذكرمرتضن عبدالرضا كاظم324569

ن126416 291دبلومقتيبة11784واسطذكرعمار يارس حسي 

292إعداديةقتيبة11784واسطذكرابراهيم مرجان نارص396122

ن حميد62153 293إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد عبدالحسي 

294إعداديةقتيبة11784واسطذكرمؤمن علي محسن64820

295إعداديةقتيبة11784واسطذكرعمر نجم عبد178853

ن راشد123761 296إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد حسي 

297إعداديةقتيبة11784واسطذكرعبدهللا مطي  عيدان262555

298إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسن عطاهللا خضي 189931

299إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد كريم حميد321714

300إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار حيدر محسن188047

ن سعد يدوع190759 301إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

302إعداديةقتيبة11784واسطذكرمنتظر صادق كنش325715

303إعداديةقتيبة11784واسطذكرلفته صيوان شامي66110

304إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد فيصل جاسم181111

305إعداديةقتيبة11784واسطذكرحمزة عبدالكريم ضمد406306

306إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسن محمد دبعون247452

307إعداديةقتيبة11784واسطذكرمؤمل قاسم سحيب190763

 علي شعيب325484
ن 308إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

309إعداديةقتيبة11784واسطذكرعقيل غانم علي319199

310إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد مجيد حميد189928

311إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن محمد حاجم237121

312إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد جعفر هليو174132

313إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار محمد نارص324522

314إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي صالح محمد66435

ن جمعه عبد246018 315إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

ن237104 ن صباح حسي  316إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

317إعداديةقتيبة11784واسطذكررسول هادي وثيج192065

318إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس سلمان حسون496672

319إعداديةقتيبة11784واسطذكرفيصل غزوان فيصل187188

320إعداديةقتيبة11784واسطذكراسماعيل كاظم ابراهيم400566

321إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد سلمان نارص497007

322إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد علي محسن512211

323إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس اياد عيدان187040

324إعداديةقتيبة11784واسطذكرحمزة خضي  عباس502263

325إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس فاضل كزار247374

ي124811 326إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسام علي رجر

ن موحان320632 327إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد عبدالحسي 

328إعداديةقتيبة11784واسطذكرمصطفن عليوي فري    ح320882

329إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسن سلمان زغي 400681

330إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار نعيم شيوب181070

331إعداديةقتيبة11784واسطذكرمصطفن باسم سماري189932

332إعداديةقتيبة11784واسطذكرضياء محسن علي202289

333إعداديةقتيبة11784واسطذكررائد حميد عبدل64941

334إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس فرحان عبدهللا348264

335إعداديةقتيبة11784واسطذكرجبار عبدالصاحب خلف317153

 علي عبدالرضا237113
ن 336إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 



ن مجذوب178662 337إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسن حسي 

338إعداديةقتيبة11784واسطذكرمنتظر جابر حامد173456

339إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد موس ابراهيم246977

340إعداديةقتيبة11784واسطذكرسالم مهدي جاسم192062

341إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد حسن صالح555483

ن242573 342إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد عالء حسي 

343إعداديةقتيبة11784واسطذكرفرحان عبد خالوي397886

344إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد حاتم محمد325728

345إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن باسم علوان188009

346إعداديةقتيبة11784واسطذكرجير حامد جير188052

347إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي حيدر عجيل396137

348إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد بشار فرج247635

349إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر صالح سعد326640

 علي حسن180660
ن 350إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

351إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي فالح عجيل190743

352إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد جبار نعمة126005

353إعداديةقتيبة11784واسطذكرمؤمل صباح شتال124672

354إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي كريم عبدعلي388191

355إعداديةقتيبة11784واسطذكربهاءالدين حميد غانم497087

 علي190490
ن 356إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد حسي 

357إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر محسن عيىس238887

358إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسن محمد عودة59639

ن502297 359إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد بدر حسي 

ن نارص237184 360إعداديةقتيبة11784واسطذكركميل حسي 

361إعداديةقتيبة11784واسطذكررامي جبار محسن125151

362إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس جمعة عبدالرضا189918

ي495716
363إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار صالح شمجن

364إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن صباح طارش126799

365إعداديةقتيبة11784واسطذكرمنتظر عباس فرحان352121

366إعداديةقتيبة11784واسطذكرامي  علي جلوب237200

367إعداديةقتيبة11784واسطذكرخالد داخل زغي 66199

ن372578 368إعداديةقتيبة11784واسطذكرعبدهللا رحيم عبدالحسي 

369إعداديةقتيبة11784واسطذكرمصطفن جودة جابر66941

370إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس هادي كاظم187121

 علي رشيد366218
ن 371إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

ي رشيد238814 372إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي صير

373إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد فاضل محسن348155

374إعداديةقتيبة11784واسطذكرمهدي راهي كامل246625

ي400505
375إعداديةقتيبة11784واسطذكرحازم محمد راضن

376إعداديةقتيبة11784واسطذكريارس حيدر محمد202285

377إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد علي يوسف324099

378إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس لفته كناد236903

379إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد قابل مجباش60038

380إعداديةقتيبة11784واسطذكرصالح حامد زغي 192047

381إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد سالم نور65756

382إعداديةقتيبة11784واسطذكرنوح جاسم جوالن497205

383إعداديةقتيبة11784واسطذكرفهد حمود وناس187118



384إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحسد ماجد فرج190754

ن327148 385إعداديةقتيبة11784واسطذكريوسف خالد عبدالحسي 

386إعداديةقتيبة11784واسطذكرمصطفن عباس عودة190106

387إعداديةقتيبة11784واسطذكرسالم محمد حمزة237020

388إعداديةقتيبة11784واسطذكرابراهيم سالم عودة192048

389إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي عبدهللا فرمان202288

390إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد شهيد كاظم236888

ش179035 391إعداديةقتيبة11784واسطذكرسعد عبدالكاظم عجي 

ن190744 392إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد رزاق حسي 

393إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر نعيم حسن66822

394إعداديةقتيبة11784واسطذكرمنتظر لفته حمزة187164

395إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي محسن عويد324272

396إعداديةقتيبة11784واسطذكرزين العابدين داود سلمان189963

397إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار رائد عدنان173780

398إعداديةقتيبة11784واسطذكرحاتم كريم فرحان427251

399إعداديةقتيبة11784واسطذكريوسف سلمان نارص237208

400إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر يونس عبيد190524

ن كامل125416 401إعداديةقتيبة11784واسطذكرابراهيم حسي 

ي جفات503005 402إعداديةقتيبة11784واسطذكرحمزة ناجر

ن239253 ن عامر حسي  403إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

404إعداديةقتيبة11784واسطذكرعيىس غانم علي319317

405إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي لطيف حسان124359

ن يعقوب الوي242186 406إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

407إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي جير رحيمة497733

ن192049 408إعداديةقتيبة11784واسطذكرجابر عبدالحسن حسي 

409إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار عبدهللا حري    ج187095

410إعداديةقتيبة11784واسطذكرامي  لفته حمزة187159

411إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحسن هاشم يوسف60345

412إعداديةقتيبة11784واسطذكرزين العابدين عبدالكريم عبدهللا187131

413إعداديةقتيبة11784واسطذكروسام خليل ماجد366720

414إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار مهدي بارح323753

415إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس ستار نارص190515

416إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن بشار نارص236896

417إعداديةقتيبة11784واسطذكرمنتظر خضي  جير205338

ن ضلع126642 418إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسام حسي 

419إعداديةقتيبة11784واسطذكرمصطفن عاد يارس246848

420إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتقب حسن يحي 246423

ي هالل324006
421إعداديةقتيبة11784واسطذكرسعدون راضن

422إعداديةقتيبة11784واسطذكرداود سلمان عياي126897

ن187906 423إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد يوسف حسي 

ن اسماعيل سلطان59712 424إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسني 

425إعداديةقتيبة11784واسطذكرباقر علي خلف61478

426إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن مهدي حسن399110

ن مهدي جابر325747 427إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

ن كامل جمعه187080 428إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسني 

429إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمدالباقر مشتاق كريم187998

430إعداديةقتيبة11784واسطذكرتميم احمد جاسم123928



431إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد لطيف حسان124082

ي جياد237033 432إعداديةقتيبة11784واسطذكرليث ناجر

433إعداديةقتيبة11784واسطذكرمصطفن عباس كريم324441

434إعداديةقتيبة11784واسطذكررسول ستار لجيم237070

435إعداديةقتيبة11784واسطذكرحمزة صالح عبيد325563

 علي245452
ن 436إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي االكير حسي 

437إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر عنيد حمود179519

438إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي هالل خضي 319695

439إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد جمعه عبد239617

440إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي جبار عناد159866

441إعداديةقتيبة11784واسطذكرمسلم علي جاسم177439

442إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي عبدالعباس كاظم187076

443إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار عبدالجبار خضي 187027

444إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد حميد علي348088

445إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر رحم كاظم497251

446إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار كاظم مظلوم325899

447إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد محمد مجيد319427

448إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي عامر خضي 241065

449إعداديةقتيبة11784واسطذكرتف  كاظم كنيدر175155

ن190539 450إعداديةقتيبة11784واسطذكرعمار يارس حسي 

ن محسن نارص187912 451إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

452إعداديةقتيبة11784واسطذكرعالء حسن رهيف187127

ن محمد عوده59678 453إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

454إعداديةقتيبة11784واسطذكرمنتظر شهيد كاظم190684

455إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد حيدر اخضي 192064

456إعداديةقتيبة11784واسطذكركريم ناظم عبيد397152

457إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد جاسم محمد64644

458إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن مهدي خليف174486

459إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن حميد مطي 190530

ي هالل323993
460إعداديةقتيبة11784واسطذكرمسلم راضن

461إعداديةقتيبة11784واسطذكرسالم علوان عناد323643

462إعداديةقتيبة11784واسطذكرحمزة نجم عبدعلي237098

463إعداديةقتيبة11784واسطذكريحي  جودة جابر189937

ن مجذوب237175 464إعداديةقتيبة11784واسطذكرمهدي حسي 

465إعداديةقتيبة11784واسطذكرجمال زهي  عبدعلي320770

466إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد قاسم عطية237118

467إعداديةقتيبة11784واسطذكريحي  فالح ابراهيم178954

 حسن علي179982
ن 468إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسني 

469إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن جواد خلف62178

470إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي ماجد خلف187922

ن خضي  سلمان180635 471إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسي 

472إعداديةقتيبة11784واسطذكرمصطفن رحمن كطيف400781

ن237096 473إعداديةقتيبة11784واسطذكرحسن كاظم حسي 

474إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي صالح سعد325675

475إعداديةقتيبة11784واسطذكراحمد علي رخيص188036

476إعداديةقتيبة11784واسطذكرمنتظر حنون كاظم187950

477إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد ستار زويد187037



ي جبار322481
478إعداديةقتيبة11784واسطذكرمرتضن شمجن

479إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر علوان كاظم179372

480إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي كريم حبيب497093

481إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر احمد اخضي 241826

ن125794 482إعداديةقتيبة11784واسطذكررضا محمد حسي 

483إعداديةقتيبة11784واسطذكربهاء عبدالسالم سمي 202314

484إعداديةقتيبة11784واسطذكرعلي محسن عبد242275

485إعداديةقتيبة11784واسطذكرعباس خضي  نارص202275

486إعداديةقتيبة11784واسطذكرامي  حسن عبدالكاظم67416

487إعداديةقتيبة11784واسطذكرمهيمن منذر خلف187932

488إعداديةقتيبة11784واسطذكرمحمد ثجيل جواد236906

489إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار نعيم فرحان189934

490إعداديةقتيبة11784واسطذكرسجاد صباح طارش188057

491إعداديةقتيبة11784واسطذكركرار عامر كركان247232

492بكالوريوسقتيبة11784واسطذكراكرم كاظم نارص497264

493بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعواد كاظم محسن61928

494بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرهادي عبد مرجان61587

495بكالوريوسقتيبة11784واسطذكركاظم جليل باضي124433

496بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرفاخر خضن جاسم202308

497بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرمحمد جاسم كاظم388251

498بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعماد ساجت ثجيل231581

499بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرصباح هادي علي62261

500بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعزالرجال نعمة صكب65908

ي65685
501بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرعباس بديع شمجن

ن عبدالحمزة حيال326864 502بكالوريوسقتيبة11784واسطذكرحسي 

503دبلومقتيبة11784واسطذكرحميد عياي صيوان127062

ن190435 504دبلومقتيبة11784واسطذكرهادي كاطع عبدالحسي 

ن لفته عويد66881 505دبلومقتيبة11784واسطذكرحسي 

ي237002
506دبلومقتيبة11784واسطذكراحمد عدنان منجن

507دبلومقتيبة11784واسطذكرقاسم جاسم بهلول237193

508دبلومقتيبة11784واسطذكرمهدي عذيب موحان62126

509دبلومقتيبة11784واسطذكرماجد فاضل غشيم65809

510دبلومقتيبة11784واسطذكرمهند فليح حسن65442

511دبلومقتيبة11784واسطذكرنارص حمدان هيالن400485

512دبلومقتيبة11784واسطذكراركان عبد عكاش174084

513دبلومقتيبة11784واسطذكررائد عبدالحسن هاشم59988

514دبلومقتيبة11784واسطذكركريم عويد مطي 178554

515دبلومقتيبة11784واسطذكرهادي جاسم جابر192068

ي نايف326725 516دبلومقتيبة11784واسطذكرمراد شاجر

ي316703 517دبلومقتيبة11784واسطذكرمحمد ماجد ناجر

ن187078 518إعداديةقتيبة11784واسطذكرحميد زيد حسي 

519إعداديةقتيبة11784واسطذكرسامي كنيدر ماصخ237087

520إعداديةقتيبة11784واسطذكرمجيد غانم فالح64485

521إعداديةقتيبة11784واسطذكرعدنان عباس غشيم247191

522إعداديةقتيبة11784واسطذكرحيدر درسر نزال66714

523إعداديةقتيبة11784واسطذكرنارص محيسن حواس456502

524إعداديةقتيبة11784واسطذكرساجد لفته عبدالسادة237205



1دكتوراهقتيبة11784واسطأنيىرباب ناظم خزام353205

2ماجستي قتيبة11784واسطأنيىايمان كاظم عجالن324601

3ماجستي قتيبة11784واسطأنيىنجاة نجيب حميد348299

4دبلوم عاليقتيبة11784واسطأنيىمنته دينار صيهود237209

5بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسناء سلمان راهي326768

6بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىميناء كامل بالسم316869

ى جلوب نارص123979 7بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىبشر

8بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىختام شنتة ناعس190579

9بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنذيرة عبد عبدالرضا187005

10بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىعفاف عبدالكاظم عزيز495489

11بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىايمان كاظم زامل316685

12بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىجنان عبدالكريم عبد246532

ن كريم316977 13بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاطمة حسي 

حسن علي عبدالرضا327161
14بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

15بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىانسام عبدالكريم عبد246462

16بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنور فاضل مجذاب317034

17بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىميسون جليل عبد125287

ن366282 18بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب موس ياسي 

19بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىانسجام ثجيل جخر406343

20بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىازهار عزيز حميد190505

21بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىصابرين جبار عبدالكاظم237056

22بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىعذراء كاظم دحام187087

23بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاطمة فاضل ازار400875

24بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىخديجة رحيم عبد237216

25بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىمنته نجاح جواد124986

26بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىعذراء صالح نعمة388733

نور علي جبار388709
27بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

28بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىعبي  عدنان كامل545421

29بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىمروه حميد مطي 188043

30دبلومقتيبة11784واسطأنيىاقبال جليل عبد125268

ي124690 ن خي  31دبلومقتيبة11784واسطأنيىنوال عبدالحسي 

32دبلومقتيبة11784واسطأنيىازهار شهيد جاسم246946

33دبلومقتيبة11784واسطأنيىخلود هاشم لفته61607

34دبلومقتيبة11784واسطأنيىابتسام محمد محسن320005

35دبلومقتيبة11784واسطأنيىانتصار محمود عية174790

36دبلومقتيبة11784واسطأنيىلقاء هادي حسن61692

37دبلومقتيبة11784واسطأنيىابتسام سلمان راهي321378

38دبلومقتيبة11784واسطأنيىحمدية صحيب نجم190833

39دبلومقتيبة11784واسطأنيىزمن مطي  زويد555564

40دبلومقتيبة11784واسطأنيىفاطمة كريم بالسم316853

41دبلومقتيبة11784واسطأنيىايات عطية رحم372609

42دبلومقتيبة11784واسطأنيىهندة داود سلمان314953

43دبلومقتيبة11784واسطأنيىزينب مطي  زويد246723

ن حميدي64920 44دبلومقتيبة11784واسطأنيىزمن حسي 

45دبلومقتيبة11784واسطأنيىهديل رياض خليف66072

46دبلومقتيبة11784واسطأنيىايش جواد كاظم190497

47دبلومقتيبة11784واسطأنيىزينب رسي    ح صبيح324463



48دبلومقتيبة11784واسطأنيىنه هاشم منىسي241937

49دبلومقتيبة11784واسطأنيىمين زاير رهيف190790

ن عبد316930 50دبلومقتيبة11784واسطأنيىعبي  حسي 

51دبلومقتيبة11784واسطأنيىعلياء محمد سلمان159942

ن جودة ساجت60377 52دبلومقتيبة11784واسطأنيىحني 

53إعداديةقتيبة11784واسطأنيىجنان عكاب نغيمش237024

54إعداديةقتيبة11784واسطأنيىهناء جاسم محمد125932

ن عبدالمنعم237144 1دكتوراهقتيبة11784واسطأنيىسعادة حسني 

2ماجستي قتيبة11784واسطأنيىانفال محمد كاظم237233

3ماجستي قتيبة11784واسطأنيىنوال مهدي خشان321356

4ماجستي قتيبة11784واسطأنيىنورالهدى جواد كاظم325537

5ماجستي قتيبة11784واسطأنيىنور ماجد محمد187987

مروة علي ابراهيم187096
6ماجستي قتيبة11784واسطأنيى

7ماجستي قتيبة11784واسطأنيىارساء جعفر هليو174235

8ماجستي قتيبة11784واسطأنيىايالف صادق براك187023

ي159779
9بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنبأ صالح شمجن

10بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب علي مجيد126713

11بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنورس خضي  كوكز126685

12بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفرح مهدي حسن327204

13بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىدنيا نجم عبد327170

14بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسناء ماجد عكار315744

15بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىكوثر محمد جابر160150

16بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاطمة قاسم محمد316051

ن192059 ي حسي 
17بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب غين

18بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء كامل هاشم67119

19بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسجر محسن حسان125459

20بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاسماء حميد ظاهر326856

21بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء جعفر هليو248309

22بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء جابر زغي 187203

ن180241 ي حسي 
ن غين 23بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىياسمي 

ن كريم316151 24بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسحر حسي 

25بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىتغريد محمد عبيد496422

26بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهاء محمد خلف237111

ي190844
27بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىابتهال سماوي حسوتن

28بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرانية كاظم جودة179090

ي189995
 عبدعلي متاتن

ن 29بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحني 

30بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىدعاء بشار فرج59847

31بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىمين عذيب عناد176933

ن عليوي فالح326811 32بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحني 

33بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاتن عبدالرضا داخل495608

34بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىبيداء عبدالكاظم حنتوش240605

35بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرشا صالح حسن160079

36بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنور فيصل مطي 62303

37بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرانية عبدهللا جير396404

38بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهبه هللا ثجيل جخر406358

39بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسحر عبدالستار كاظم401130

40بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنور جبار نعمة176667



41بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب ثجيل جخر511105

حواء علي ابراهيم187098
42بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

43بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء كريم جابر237183

44بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىشهد بشار كمر456379

45بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىصفا محسن مطر176607

46بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحوراء محسن حافظ67283

47بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىايمان مطي  زويد237085

عبي  علي رزاق64898
48بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

ن احمد190113 49بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىصبا عبدالحسي 

ن178628 50بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرسل محمد حسي 

51بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىتبارك كاظم كنيدر65721

52بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاسماء مجيد سفيح94822

ن عبدربه187146 53بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحوراء حسي 

54بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىايثار طارق صكبان159910

55بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهالة عبدالكريم كامل61993

56بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهبة رياض خليف65872

ن فضل326528 57بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسودد عبدالحسي 

58بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاطمة دايخ مطر159976

59بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىانفال جبار طاهر156188

60بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسه حسن عبدعلي125365

رسل هارون مكي496490
61بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

ن236932 62بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب فالح حسي 

فاطمة كريم علي316392
63بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

ن179456 64بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىمريم مهدي حسي 

 علي كاطع402710
ن 65بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحني 

66بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب فليح حسن65406

67بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىافراح محمد كاظم237238

68بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنور محمد عبد124216

69بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنورالهدى حيدر محسن327188

70بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء عزيز زناد126543

71بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىدعاء عبدالرضا كاظم534082

72بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء دايخ مطر123852

73بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفرح عبدالرضا داخل495616

 علي316099
ن 74بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء حسي 

75بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرسى صالل حبيب67104

76بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب عزيز علوان321028

هان502273 77بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىوالء فليفل رسر

78بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنور صباح عيدان126328

79بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىابرار فاضل سمار237146

80بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهالة جميل زاير366151

81بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنبا عادل عبدالكاظم315564

82بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىدعاء كريم عرازة123998

83بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهبه عمران نعيس187054

ن187049 84بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرند ماجد حسي 

85بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاية اياد عيدان236971

86بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاطمة مالك مخيمر160015

87بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرساب مهدي جابر159929



88بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسمارة عبدالرزاق كاظم321584

ي324348
89بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب عبدالمهدي صجن

90بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىدعاء عطاهللا خضي 190611

91بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء كاظم تمن159992

92بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىختام عبد محمد315943

93بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب بشار فرج247491

94بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاشجان عبدالكريم عبد246493

95بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىمنته كامل جعفر538781

96بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء هاشم نارص190622

97بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنور عباس زغي 236988

98بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىامال دايخ مطر159964

ن181260 99بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسلوى مهدي حسي 

100بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسارة رشيد عبدالواحد177712

101بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهديل فائز جاسم188031

102بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرواء محمد توفيق240797

ن بشار فرج247587 103بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحني 

104بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحوراء صالح سعد327129

بتول هارون مكي496455
105بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

106بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىارساء كاظم دحام321132

ايات علي خلف246099
107بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

108بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىيمامه لطيف مصيلح59738

109بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاسيل فائز جاسم188027

ن كريم عطية237213 110بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىبني 

111بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهدى ثامر طاهر323841

112بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنورس جعفر صادق396721

ن موحان181021 113بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرسل عبدالحسي 

نورالهدى حسن علي187068
114بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

دعاء علي صكر496837
115بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

116بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء مطي  زويد321831

سمحاء مكي حبيب237014
117بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

ن محمد236934 118بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء حسي 

119بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزينب مهدي خليف174865

120بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىغفران محمد جابر159854

ن132741 صابرين علي حسي 
121بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

ى عبدهللا جير396336 122بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىبشر

نور تركي جلوب187893
123بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

124بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىايمان سعد صادق238977

125بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاطمة بشار كمر456345

126بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنور شهاب حمدان246882

127بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرنا صالح حسن160057

128بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىعهود عبدهللا عامر61266

129بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىمروه زيدان خلف456421

130بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىجنان عباس زغي 504347

131بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهدى رياض خليف66685

132بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىنور كريم جابر237177

133بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاقبال مهدي خشان366531

ن محمد عذاب242725 134بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحني 



135بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهبة محسن حسان159839

136بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىبتول كريم شيوب187116

137بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىدعاء هاشم رحم246169

ن190517 138بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحوراء فرحان حسي 

139بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاطمه عبدهللا عكيلي190827

140بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهناء عبدالحسن زامل65516

141بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسارة احمد هليل237189

142بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىصبا يعقوب حمزة366633

143بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسارة رعد نعمة247210

144بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء محسن صدع125678

ن مصحب187184 145بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىمين حسي 

146بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاالء جاسم محمد59761

147بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرسل محمد كاظم237235

148بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسارة عبدالرضا كاظم521217

149بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىزهراء محمد عبد124275

ى قاسم ذاكر555501 150بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىبشر

ي324365
151بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرقية عبدالمهدي صجن

152بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىهناء مطي  زويد246574

ي366308
153بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرسل سلمان راضن

154دبلومقتيبة11784واسطأنيىهبة مالك عبادي67331

155دبلومقتيبة11784واسطأنيىسه سعد كمال172802

156دبلومقتيبة11784واسطأنيىفاطمة احمد جاسم245991

عبي  خزعل علي187042
157دبلومقتيبة11784واسطأنيى

158دبلومقتيبة11784واسطأنيىهدى مهدي محمد187196

159دبلومقتيبة11784واسطأنيىبتول شاكر رمضان171595

160دبلومقتيبة11784واسطأنيىزينب علي حسون502290

161دبلومقتيبة11784واسطأنيىوجدان صباح كاظم172421

 عبدعلي316728
162دبلومقتيبة11784واسطأنيىزينب مطشر

163دبلومقتيبة11784واسطأنيىماري عبدالرضا هادي324315

164دبلومقتيبة11784واسطأنيىانسام عباس زامل187083

165دبلومقتيبة11784واسطأنيىدالل حنون رساي66011

ن نصي  غازي176530 166دبلومقتيبة11784واسطأنيىصفي 

167دبلومقتيبة11784واسطأنيىهدى باسم محمد237174

168دبلومقتيبة11784واسطأنيىايات ساجت ثجيل181154

169دبلومقتيبة11784واسطأنيىقسمة خليل داخل62444

170دبلومقتيبة11784واسطأنيىهدى عبداالمي  حمود190586

171دبلومقتيبة11784واسطأنيىريم عبدالكريم جواد204015

172دبلومقتيبة11784واسطأنيىنور مالك عبادي67368

173دبلومقتيبة11784واسطأنيىايات فارس هاشم186996

174دبلومقتيبة11784واسطأنيىزهراء خويري عبدالكاظم326682

175دبلومقتيبة11784واسطأنيىزهراء كريم عبدالرضا320205

176دبلومقتيبة11784واسطأنيىنورالهدى رزاق مزهر202294

177دبلومقتيبة11784واسطأنيىفاطمة سالم شعيوط190742

178دبلومقتيبة11784واسطأنيىرسل عطية رحم326780

179دبلومقتيبة11784واسطأنيىوالء محسن عبادي189968

180دبلومقتيبة11784واسطأنيىزهراء سالم فرحان237117

ن فضل366257 181دبلومقتيبة11784واسطأنيىوئام عبد الحسي 



182دبلومقتيبة11784واسطأنيىجمانة ماجد محسن179130

ن نصي  غازي123777 183دبلومقتيبة11784واسطأنيىلجي 

184دبلومقتيبة11784واسطأنيىنور جعفر صادق396439

ن غافل190563 185دبلومقتيبة11784واسطأنيىسمر حسي 

186دبلومقتيبة11784واسطأنيىزهراء عمران نعيس187057

ق كريم شديد66346 187دبلومقتيبة11784واسطأنيىاستير

188دبلومقتيبة11784واسطأنيىزينب بشار كمر456391

189دبلومقتيبة11784واسطأنيىزهراء فاضل ازار400942

190دبلومقتيبة11784واسطأنيىحياة هاشم خليفة192056

191دبلومقتيبة11784واسطأنيىصابرين ستار حسن246771

192دبلومقتيبة11784واسطأنيىرسى نوري عبدهللا190841

193دبلومقتيبة11784واسطأنيىضج عادل اسماعيل236982

194دبلومقتيبة11784واسطأنيىفاطمة ياس خضي 62078

ن عيىس59798 195دبلومقتيبة11784واسطأنيىابتهال حسي 

196دبلومقتيبة11784واسطأنيىزهراء ثجيل جخر397111

197دبلومقتيبة11784واسطأنيىزهراء رحيم شيال190689

198دبلومقتيبة11784واسطأنيىصدى حافظ يوسف190421

199دبلومقتيبة11784واسطأنيىسارة محسن عيىس175343

والءاالمي  علي لطيف192061
200إعداديةقتيبة11784واسطأنيى

201إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنور محمد سيد247727

ن صاحب180766 202إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاسيل حسي 

ن456084 203إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاسماء صالح ياسي 

204إعداديةقتيبة11784واسطأنيىطيبة عزيز علوان237131

205إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاسيل كريم زغي 366556

206إعداديةقتيبة11784واسطأنيىحوراء صادق نوري190787

207إعداديةقتيبة11784واسطأنيىمريم محمد رشيد366784

208إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنور خالد شيوب173190

209إعداديةقتيبة11784واسطأنيىايات عبدالعباس كاظم187073

ن125511 210إعداديةقتيبة11784واسطأنيىعال صباح حسي 

ن189944 211إعداديةقتيبة11784واسطأنيىسارة يوسف حسي 

212إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزينب محمد يارس350803

213إعداديةقتيبة11784واسطأنيىفاطمة عادل عبدالكاظم323818

214إعداديةقتيبة11784واسطأنيىفاطمة جميل شايع246821

ن372586 215إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاالء رحيم عبدالحسي 

216إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاحمد جاسم كاظم388427

217إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنور محمد صاحب124452

218إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنورالهدى ماجد شذر314981

219إعداديةقتيبة11784واسطأنيىحال ناظم راهي186999

220إعداديةقتيبة11784واسطأنيىرسل رحيم حيدر176032

221إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنورالهدى رحيم فضل497637

مروة جبار علي159740
222إعداديةقتيبة11784واسطأنيى

223إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزهراء زيدان خلف237223

224إعداديةقتيبة11784واسطأنيىعهد عذيب صيوان262606

ن محمد صاحب124512 225إعداديةقتيبة11784واسطأنيىبني 

226إعداديةقتيبة11784واسطأنيىامنة جعفر هليو174343

ن65782 مريم علي حسي 
227إعداديةقتيبة11784واسطأنيى

228إعداديةقتيبة11784واسطأنيىشيماء حسن فلك202283



229إعداديةقتيبة11784واسطأنيىرقية فرحان رهيف176481

ن239039 230إعداديةقتيبة11784واسطأنيىمريم عامر حسي 

ن عبدربه187190 231إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزهراء حسي 

232إعداديةقتيبة11784واسطأنيىرؤى حسن صدع127243

233إعداديةقتيبة11784واسطأنيىايات حسن صدع127310

234إعداديةقتيبة11784واسطأنيىمين عمران مدلول321208

235إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنبا عادل هالل511003

236إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزهراء جميل شايع246797

 علي زويد187101
237إعداديةقتيبة11784واسطأنيىتف 

238إعداديةقتيبة11784واسطأنيىصفن صباح جوال489763

ن192066 تبارك علي حسي 
239إعداديةقتيبة11784واسطأنيى

240إعداديةقتيبة11784واسطأنيىليل سالم شعيوط190740

241إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاساور فاضل سمار237153

242إعداديةقتيبة11784واسطأنيىسارة سلمان زغي 366376

حوراء علي كاطع403563
243إعداديةقتيبة11784واسطأنيى

244إعداديةقتيبة11784واسطأنيىدعاء عبدالرضا داخل495656

245إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاساور عبدالرزاق كاظم321525

246إعداديةقتيبة11784واسطأنيىليل خلف هادي67178

 علي124467
ن 247إعداديةقتيبة11784واسطأنيىسجر حسي 

248إعداديةقتيبة11784واسطأنيىسجر جبار زامل178793

249إعداديةقتيبة11784واسطأنيىتمارا محمد عبيد498109

ن عيىس237166 250إعداديةقتيبة11784واسطأنيىهدى حسي 

251إعداديةقتيبة11784واسطأنيىانتصار كاظم عيىس236908

252إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزهراء داود سلمان397838

253إعداديةقتيبة11784واسطأنيىشيماء جواد نعيمة187020

254إعداديةقتيبة11784واسطأنيىازهار جبار عبدالكاظم180962

255إعداديةقتيبة11784واسطأنيىبيداء داخل عبدالرضا192067

256إعداديةقتيبة11784واسطأنيىفاطمةالزهراء فاضل سمار172667

257إعداديةقتيبة11784واسطأنيىخلود مهاوش احمد428536

258إعداديةقتيبة11784واسطأنيىدنيا سعد صادق238933

259إعداديةقتيبة11784واسطأنيىدعاء محمد كفالة555527

260إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنور زيدان خلف237226

261إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزينب مجيد لفته237162

262إعداديةقتيبة11784واسطأنيىجمانة فهد كريم192055

263إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنبا عقيل كطن190597

264إعداديةقتيبة11784واسطأنيىارساء محمد كفالة555543

ي غالم325507
265إعداديةقتيبة11784واسطأنيىمريم هاتن

266إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاسماء رحيم طوي  هر236927

267إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزهراء غازي سلمان127121

م237066 268إعداديةقتيبة11784واسطأنيىفاطمة حاتم امبي 

 علي شعيب178499
ن 269إعداديةقتيبة11784واسطأنيىحني 

270إعداديةقتيبة11784واسطأنيىرقية صالح نعمة62361

271إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزينب جبار ناهي316814

م124531 272إعداديةقتيبة11784واسطأنيىارساء جواد امبي 

والء عبدعلي داخل125592
273إعداديةقتيبة11784واسطأنيى

274إعداديةقتيبة11784واسطأنيىرشا كاظم جبار177661

275إعداديةقتيبة11784واسطأنيىامنة فاضل ساهي126038



276إعداديةقتيبة11784واسطأنيىارساء عباس كريم324427

277إعداديةقتيبة11784واسطأنيىشيماء سالم شعيوط190471

278إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنور محسن عيىس175287

279إعداديةقتيبة11784واسطأنيىحوراء سعد صادق241608

زهراء قاسم محمدعلي366681
280إعداديةقتيبة11784واسطأنيى

281إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنور كريم فرحان190750

282إعداديةقتيبة11784واسطأنيىسارة نعيم فرحان160140

283إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنور ماهر فرحان327140

284إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزهراء سعد كمال237157

285إعداديةقتيبة11784واسطأنيىايمان محسن عبادي189965

286إعداديةقتيبة11784واسطأنيىرسل اصفر ضمد247312

287إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزينب جميل كرمش497757

288إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنورا فرحان عبدالكاظم504928

289إعداديةقتيبة11784واسطأنيىدعاء ياس خضي 173893

زهراء حسن علي321639
290إعداديةقتيبة11784واسطأنيى

291إعداديةقتيبة11784واسطأنيىفاطمة جبار عبدالكاظم175585

292إعداديةقتيبة11784واسطأنيىمريم محسن صدع125841

293إعداديةقتيبة11784واسطأنيىرشا طالب نارص192053

ن شناوة246074 294إعداديةقتيبة11784واسطأنيىبدور حسي 

ن مجيد496449 295إعداديةقتيبة11784واسطأنيىنور حسي 

296إعداديةقتيبة11784واسطأنيىشيماء كاظم زغي 66650

م324021 297إعداديةقتيبة11784واسطأنيىرند جواد امبي 

ي366436
ق سلمان راضن 298بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاستير

299بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىوسن شهيد كاظم192058

300بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسهام صكبان سنيد160074

ن192069 301بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحكيمة نعيم حسي 

ن189976 302بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىندوة كاظم حسي 

ن175667 303بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىمنته عبد شني 

304بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىتغريد دينار صيهود348220

 عبدعلي159749
305بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىرملة مطشر

306بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىفاطمة نغيمش طراد237059

ن فضل124397 307بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىدالل عبدالحسي 

308بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىاخالص كاظم جبارة187943

انتصار علي منصور190097
309بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيى

ي شالكة61537
310بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىامال راضن

311بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىسحر دينار صيهود187914

312بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىحكيمة فرحان ماهود187153

313بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىندى عبداالمي  حمود160120

ين حسن شنان190803 314بكالوريوسقتيبة11784واسطأنيىشي 

ي عزيز493556 315دبلومقتيبة11784واسطأنيىصبا صير

316دبلومقتيبة11784واسطأنيىسكنة جبار حسن187972

317دبلومقتيبة11784واسطأنيىزينب فرحان ماهود187189

318دبلومقتيبة11784واسطأنيىلمياء عبد اجبي 190807

ي هداد324136
319دبلومقتيبة11784واسطأنيىذكرى راضن

320دبلومقتيبة11784واسطأنيىسندس عواد كاظم175062

321دبلومقتيبة11784واسطأنيىمحاسن جواد كاظم65004

322دبلومقتيبة11784واسطأنيىايمان ثبات حسون179324



323دبلومقتيبة11784واسطأنيىمنته كاظم عليوي126999

324دبلومقتيبة11784واسطأنيىفاطمة ابراهيم عبيد236997

325دبلومقتيبة11784واسطأنيىحمدية مربط حنظل59821

326دبلومقتيبة11784واسطأنيىوداد عبد صالح159774

327إعداديةقتيبة11784واسطأنيىامل حسن ثامر64858

ي عبد اليذ187185
ن
328إعداديةقتيبة11784واسطأنيىكاف

329إعداديةقتيبة11784واسطأنيىخلود عبد الرزاق عليان176884

330إعداديةقتيبة11784واسطأنيىافراح جدعان داود172564

331إعداديةقتيبة11784واسطأنيىقبيلة شلش غانم179711

ن مصحب67063 332إعداديةقتيبة11784واسطأنيىزينب حسي 

333إعداديةقتيبة11784واسطأنيىاسيل عبيد ساجت187013

334إعداديةقتيبة11784واسطأنيىقبيلة ابراهيم مزهر352085

1ماجستي داموك11785واسطذكرضياء عاشور خضن450471

2ماجستي داموك11785واسطذكرعالء موفق خليل289015

3ماجستي داموك11785واسطذكرناطق محسن نعمة420710

4ماجستي داموك11785واسطذكرسجاد عبدالرضا مهدي421581

5ماجستي داموك11785واسطذكرعصام عباس خضي 82457

6ماجستي داموك11785واسطذكرمحمد مهدي مزهر504780

7دبلوم عاليداموك11785واسطذكرفهد اتحاد عاجل18589

8دبلوم عاليداموك11785واسطذكراثي  عبداالمي  ابراهيم504369

9بكالوريوسداموك11785واسطذكرحامد عطوان مهذول504406

10بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد عبدالزهرة جلوب81405

ن225353 11بكالوريوسداموك11785واسطذكررحيم علي شاهي 

12بكالوريوسداموك11785واسطذكرعمران كاظم غانم505001

13بكالوريوسداموك11785واسطذكررحمن جفات معيوف537889

ن حنتوش346072 14بكالوريوسداموك11785واسطذكروسيم حسي 

ن كيلون311859 ن ياسي  15بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

16بكالوريوسداموك11785واسطذكرماجد مشكور محمد82326

17بكالوريوسداموك11785واسطذكرجاسم محمد يونس180465

18بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي طه كمر288999

19بكالوريوسداموك11785واسطذكرسعد عويد زغي 3625

20بكالوريوسداموك11785واسطذكرضياء عبد سدخان15150

21بكالوريوسداموك11785واسطذكرصالح هادي طاهر407359

ن58702 22بكالوريوسداموك11785واسطذكرطالب حسن حسي 

23بكالوريوسداموك11785واسطذكرخالد ابراهيم حسن407667

24بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار عزيز جير511394

25بكالوريوسداموك11785واسطذكرعالء عطا خميس82503

26بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد طه محمد411035

27بكالوريوسداموك11785واسطذكرمزعل سلطان مزعل408193

ي محسن407271
28بكالوريوسداموك11785واسطذكرعمار غين

ن81441 29بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار مهدي ياسي 

30بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدالجبار كاظم غانم408203

31بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدالحسن عبدالجليل علكم487803

32بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد محمود عاشور504591

33بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر مظهر فضل55160

ي كامل289004
34بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد راضن

35بكالوريوسداموك11785واسطذكراياد عزيز خلف289053



36بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد محسن بديري55279

37بكالوريوسداموك11785واسطذكربركات حسن رحيمة407706

38بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي جليل عبدالرزاق504551

39بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد عبدالرضا شاطي411109

40بكالوريوسداموك11785واسطذكرزهي  زامل شنان179770

ن مديد20652 41بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسام حسي 

ن194526 42بكالوريوسداموك11785واسطذكرفراس حميد حسي 

43بكالوريوسداموك11785واسطذكرمهدي صالح ساهي450676

ي حسون14920
44بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر تبيين

45بكالوريوسداموك11785واسطذكرصفاء محمد غباش55042

46بكالوريوسداموك11785واسطذكروسام عباس خضي 450290

 عبدالعالي كصيور387575
ن 47بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

ن جاسم محمد81300 48بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

49بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي حسون عبدهللا500385

50بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد شمال خليف538966

51بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد بشار محسن82071

52بكالوريوسداموك11785واسطذكرعباس كريم عبدالحسن504360

53بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي عبدالحسن سالمة321147

54بكالوريوسداموك11785واسطذكرزين العابدين عبدهللا علوان411006

ن180656  علي حسي 
ن 55بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

56بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدالسالم يوسف محمد505021

ن551368 57بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي نارص حسي 

58بكالوريوسداموك11785واسطذكررياض جير محسن450311

ن55289 59بكالوريوسداموك11785واسطذكرسمي  نارص حسي 

60بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد جادر شبيب346345

ن نعيمة450330 61بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي حسي 

62بكالوريوسداموك11785واسطذكرتيسي  طه كمر387592

63بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد قاسم جعفر407662

64بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد كاظم سعدون179901

65بكالوريوسداموك11785واسطذكرخالد غياض رسحان55121

66بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر كاظم زامل449826

ي عبد213346 67بكالوريوسداموك11785واسطذكرجاسم دتر

ن321769 68بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسن هيثم حسي 

ن كمير20357 69بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد حسي 

70بكالوريوسداموك11785واسطذكرميثم مني  بدر14576

71بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد هادي حسن421981

72بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد ستار جابر325044

ن218030 ي ياسي  73بكالوريوسداموك11785واسطذكرصفاء ناجر

74بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد جبي  بجاي194810

75بكالوريوسداموك11785واسطذكرصفاء خميس لفته174729

76بكالوريوسداموك11785واسطذكربارق موفق محمد410814

77بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد عصام رحيم181023

78بكالوريوسداموك11785واسطذكرمثين اسماعيل رحيمة407653

79دبلومداموك11785واسطذكرصابر لطيف علي410808

80دبلومداموك11785واسطذكرلواء جليل داود449323

81دبلومداموك11785واسطذكرعالء محمد حسن450546

82دبلومداموك11785واسطذكرمصطفن عباس عليوي289058



83دبلومداموك11785واسطذكرثائر حسن عباس288997

84دبلومداموك11785واسطذكرسعد يوسف يعقوب432617

ن455815 85دبلومداموك11785واسطذكرحسن فاضل حسي 

86دبلومداموك11785واسطذكرخالد ولي جاسم450271

87دبلومداموك11785واسطذكرعقيل حسن علي14599

ن194589 88دبلومداموك11785واسطذكرزهي  عبدالصادق حسي 

89دبلومداموك11785واسطذكرماهر حميد صير407306

90دبلومداموك11785واسطذكراحمد هويش موس533991

ن حسن55166 ن حني  91دبلومداموك11785واسطذكرحسي 

92دبلومداموك11785واسطذكرمالك رحيم كريم552991

هان504383 93دبلومداموك11785واسطذكرشاكر دبعون رسر

94دبلومداموك11785واسطذكراحمد سيد عبدهللا14993

ن جاسم ماهر428358 95دبلومداموك11785واسطذكرحسي 

96دبلومداموك11785واسطذكرفاضل كاظم محمد223191

97دبلومداموك11785واسطذكرعلي بالسم شياع213201

98دبلومداموك11785واسطذكراحمد خضي  كصيور81227

99دبلومداموك11785واسطذكراكرم عزيز طالب55255

100دبلومداموك11785واسطذكرحميد جير ضمد215240

101دبلومداموك11785واسطذكرخليل صالح بايش504795

102دبلومداموك11785واسطذكرمحمد عبودة مظلوم504685

103دبلومداموك11785واسطذكرحازم كريم عبدهللا494186

104دبلومداموك11785واسطذكراوس عبدالحميد رشيد553478

105دبلومداموك11785واسطذكرعلي يعقوب عذيب289054

106دبلومداموك11785واسطذكرسعد حسن عباس20591

107دبلومداموك11785واسطذكرزياد لطيف تركي175722

ن505856 108دبلومداموك11785واسطذكرمحمد سلطان حني 

ي لفته82392
ن
ي صاف

109دبلومداموك11785واسطذكرهاتن

110دبلومداموك11785واسطذكرحسام رحمن عزيز411033

111دبلومداموك11785واسطذكرمنتظر حميد مهدي450508

 سامي كريم289032
112دبلومداموك11785واسطذكرمصطفن

113دبلومداموك11785واسطذكرحكمت حسن علوان289041

114دبلومداموك11785واسطذكريوسف صيهود سلمان408187

115دبلومداموك11785واسطذكرمشتاق حسن علوان449952

116دبلومداموك11785واسطذكرحاتم كريم رزاق450451

117دبلومداموك11785واسطذكرمحمد داخل مدلي449800

118دبلومداموك11785واسطذكررائد نصيف جاسم214599

119دبلومداموك11785واسطذكرمنتظر محمد عزيز214335

120دبلومداموك11785واسطذكرحسام عباس خضي 82450

121دبلومداموك11785واسطذكرداخل حسن ساهي55349

122دبلومداموك11785واسطذكرمرتضن جمال زايد174671

123دبلومداموك11785واسطذكرحيدر جواد كاظم504989

124دبلومداموك11785واسطذكرحيدر يارهللا مطلك14930

ي جابر289012
125دبلومداموك11785واسطذكراحمد شمجن

126دبلومداموك11785واسطذكرطه عدنان صباح381994

127دبلومداموك11785واسطذكرحيدر هليل جبار20612

128دبلومداموك11785واسطذكرعلي احمد علي321517

129دبلومداموك11785واسطذكرحسن علي فيصل55076



130دبلومداموك11785واسطذكرعلي جاسم محمد16750

131دبلومداموك11785واسطذكررسول كريم رزاق289040

132دبلومداموك11785واسطذكرمحمد رشيد درويش289056

133دبلومداموك11785واسطذكرعادل علي غباش214475

134دبلومداموك11785واسطذكرحيدر حبيب عشعوش407209

135دبلومداموك11785واسطذكرمالك ناهي نارص213484

136دبلومداموك11785واسطذكرحيدر عبدالصاحب موحان16369

137إعداديةداموك11785واسطذكراحمد محمود خضي 15120

138إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد يارس كاظم407260

1ماجستي داموك11785واسطذكرمحمد عباس خضي 82613

ن لفته180838 2ماجستي داموك11785واسطذكرمرتضن حسي 

3ماجستي داموك11785واسطذكرمني  نصيف جاسم81334

4ماجستي داموك11785واسطذكرليث سالم عبدالرضا407347

5بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي قاسم حزه20346

6بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار فاهم يعقوب176952

7بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر عليوي سلمان449338

8بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار مهدي هادي213320

9بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر نعيم عبد321558

10بكالوريوسداموك11785واسطذكرمصطفن جميل رحيمة410871

11بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدهللا يونس هادي55095

12بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار عالوي جري55065

ن271276 13بكالوريوسداموك11785واسطذكريوسف سعد حسي 

 عزيز جير213842
14بكالوريوسداموك11785واسطذكرمصطفن

15بكالوريوسداموك11785واسطذكرزين العابدين محسن بديري81256

16بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي كريم داخل82248

17بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد رائد عبد55033

ن جبار179714 18بكالوريوسداموك11785واسطذكرذوالفقار عبدالحسي 

19بكالوريوسداموك11785واسطذكرباسم جبار عبدالصاحب15761

ي يبي 408182
20بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي شمجن

ن عليوي81998 21بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد حسي 

22بكالوريوسداموك11785واسطذكرثامر عبد وناس16281

23بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار حميد مشكور82603

24بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد محسن سعيد310832

25بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد حاتم كريم214068

26بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدالعزيز فهد ثجيل289011

27بكالوريوسداموك11785واسطذكرعباس فاضل لفته81367

 علي82349
ن 28بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر حسي 

29بكالوريوسداموك11785واسطذكربارق علي هاشم81371

30بكالوريوسداموك11785واسطذكرحمزه عبدالسالم خضي 449384

31بكالوريوسداموك11785واسطذكرباسم عبيد شالكة82164

32بكالوريوسداموك11785واسطذكروسام حسن دفار177667

ن عليوي عويد321272 33بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

ن بالسم محمد450235 34بكالوريوسداموك11785واسطذكرياسي 

35بكالوريوسداموك11785واسطذكرانور عدنان عبدالكاظم289039

36بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد فياض رسحان411060

37بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي نارص شالكه16248

ن هادي رشيد16735 38بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 



39بكالوريوسداموك11785واسطذكروليد خالد كاطع450256

40بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد محمد هاشم450245

41بكالوريوسداموك11785واسطذكرجاسم عباس خضي 82487

42بكالوريوسداموك11785واسطذكررضا عالوي حاشوش214547

43بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد شاكر هاشم407221

44بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي خالد عبدالرضا82430

ن شاكر عبود20641 45بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

46بكالوريوسداموك11785واسطذكرباقر فارس بالسم180737

47بكالوريوسداموك11785واسطذكرميثم جبار دوي    ج179750

48بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد سعد محسن214568

ن نعيمة449923 49بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد حسي 

يدة450591 50بكالوريوسداموك11785واسطذكرحمزة عودة رسر

ي15462
51بكالوريوسداموك11785واسطذكرمصطفن محمد راضن

52بكالوريوسداموك11785واسطذكرمنتظر كريم بالسم180425

53بكالوريوسداموك11785واسطذكرجعفر عزيز عباس15628

54بكالوريوسداموك11785واسطذكرشهاب احمد هويش223374

55بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد محسن دويش411054

ي215055
56بكالوريوسداموك11785واسطذكرعالوي كريم كراجن

57بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي علي مدلول410946

58بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد عيدان محيسن410953

59بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسن هادي وناس407326

60بكالوريوسداموك11785واسطذكرعالء ولي جاسم218082

61بكالوريوسداموك11785واسطذكراكرم حاتم كريم15317

62بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار حميد عبدالعباس217833

ن لفته180627 63بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد حسي 

64بكالوريوسداموك11785واسطذكرطيف مؤيد علي212102

65بكالوريوسداموك11785واسطذكرميثم كامل عبيد449782

66بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحسن عبدعلي خريبط407229

ي16605
67بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسن خوام حاسر

68بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد حسن علوان449871

ن450200  عبدالهادي حسي 
69بكالوريوسداموك11785واسطذكرمصطفن

70بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد جاسم حميد411064

71بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي كريم محمد410787

72بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد عدنان جفات179964

73بكالوريوسداموك11785واسطذكرمصطفن كريم فاضل410828

74بكالوريوسداموك11785واسطذكرجعفر هادي قاسم82212

75بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي جبار حمود408208

ن جالل217942 76بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي حسي 

77بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد محمد سلمان194803

ن فرحان جير14889 78بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

 علي3613
ن 79بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار حسي 

80بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر كامل زبون55272

81بكالوريوسداموك11785واسطذكركريم قيس محمد82080

ي407294 ن صير 82بكالوريوسداموك11785واسطذكرزين العابدين حسي 

83بكالوريوسداموك11785واسطذكرمنتظر جميل هادي20602

84بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد سالم محيسن18664

85بكالوريوسداموك11785واسطذكرمرتضن سعدون كريم20389



ن شاكر هاشم14900 86بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

87بكالوريوسداموك11785واسطذكرصادق محسن خلف408216

88بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد جبار حمود15568

89بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد عبدالحسن سالمة289031

90بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد فالح عبدالحسن14611

ن عبدالرضا كاظم289036 91بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

ي15432
ي محمد راضن

92بكالوريوسداموك11785واسطذكرراضن

93بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي عبدالسالم خضي 449352

94بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي ناهي حميد450667

95بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدهللا يابر ظاهر224817

96بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد قاسم حمزة16231

97بكالوريوسداموك11785واسطذكرميثم شاكر عبود20522

98بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد عبدالحسن جير503867

99بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسن محمد خميس82563

100بكالوريوسداموك11785واسطذكرباقر زيد علي217985

ي194817
101بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدالستار محمد راضن

102بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد كريم نارص217517

103بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد حسن مزهر411101

104بكالوريوسداموك11785واسطذكرحمزة علي فيصل82026

105بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي مجيد ضاجي55323

106بكالوريوسداموك11785واسطذكرجاسم جبار عبدالصاحب15637

107بكالوريوسداموك11785واسطذكرمرتضن كريم عبدهللا504423

108بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد عبدالسالم خضي 553492

109بكالوريوسداموك11785واسطذكرموس فري    ح عباس55171

110بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد ابراهيم جاري321338

111بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر جبار صالح411000

112بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد عبدالسالم سعدون15405

113بكالوريوسداموك11785واسطذكرعباس جليل كون16387

114بكالوريوسداموك11785واسطذكرسالم جاسب مطر411046

115بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد حلو عبدهللا82536

116بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي نجم عبود424072

ن سعيد صبار504980 117بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

118بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسن مهدي عبدالصاحب15592

119بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدالرضا سادة فهد553565

120بكالوريوسداموك11785واسطذكرعباس فاضل جاسم553521

ن عالء جليل504435 121بكالوريوسداموك11785واسطذكرتحسي 

122بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي حميد جفات82118

123بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدالغفار محسن محارب410861

ي يبي 410939
ن شمجن 124بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

125بكالوريوسداموك11785واسطذكرسيف الدين علي خضي 553472

ي422342 126بكالوريوسداموك11785واسطذكرحازم صادق دتر

127بكالوريوسداموك11785واسطذكرستار خضن مطشر81267

128بكالوريوسداموك11785واسطذكرعقيل حسن فليح386576

129بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد سعدون فرج179860

130بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي خضي  عباس81378

131بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي نجم عبد504978

 علي419618
ن 132بكالوريوسداموك11785واسطذكراحمد حسي 



133بكالوريوسداموك11785واسطذكرعامر كامل عطوان16483

134بكالوريوسداموك11785واسطذكرماهر رديف محسن346223

ي خضي  كصيور3586
135بكالوريوسداموك11785واسطذكرهاتن

136بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد عماد علي214873

137بكالوريوسداموك11785واسطذكرعباس نارص رحيمة99455

138بكالوريوسداموك11785واسطذكررسول طاهر عباس15824

ن421029 139بكالوريوسداموك11785واسطذكرمجتير علي حسي 

140بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي احمد كاظم407736

141بكالوريوسداموك11785واسطذكريارس فالح ساهي289006

142بكالوريوسداموك11785واسطذكرمرتضن عبدالدائم خماس449919

 علي14661
ن 143بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر حسي 

ن504330  نعيم حسي 
144بكالوريوسداموك11785واسطذكرمصطفن

145بكالوريوسداموك11785واسطذكرعبدالرحمن محمد بدر20304

146بكالوريوسداموك11785واسطذكرعباس حسن جحيل450424

147بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي سعيد خميس55283

148بكالوريوسداموك11785واسطذكرمالك صابر فري    ح386852

ن عدنان محمد211929 149بكالوريوسداموك11785واسطذكرمعي 

150بكالوريوسداموك11785واسطذكررسول صبيح علي223364

151بكالوريوسداموك11785واسطذكررضا فالح عبدالحسن504986

152بكالوريوسداموك11785واسطذكرمرتضن كريم عبدالرضا224935

ي عزيز محسن55260
153بكالوريوسداموك11785واسطذكرهاتن

154بكالوريوسداموك11785واسطذكرحيدر علي خضي 217786

ن194814 155بكالوريوسداموك11785واسطذكرارشد حميد عبدالحسي 

156بكالوريوسداموك11785واسطذكرسجاد علي محمود55246

157بكالوريوسداموك11785واسطذكرعمار عبدالكريم خضي 180217

158بكالوريوسداموك11785واسطذكرسالم مالك عبدالرضا18298

159بكالوريوسداموك11785واسطذكركرار فليح حسن450036

ن214502  علي عبدالحني 
ن 160بكالوريوسداموك11785واسطذكرحسي 

 فرحان سلومي212090
161بكالوريوسداموك11785واسطذكرمرتضن

162بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد عبدعلي يعكوب180065

163بكالوريوسداموك11785واسطذكرمشاري حيال صباح18562

164بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد طالب عبد3615

ي215033
165بكالوريوسداموك11785واسطذكرخالد كريم كراجن

166بكالوريوسداموك11785واسطذكرفاضل سعيد صبار504981

167دبلومداموك11785واسطذكرامي  حسن عليوي3608

168دبلومداموك11785واسطذكرصالح الدين مهدي مزهر176396

ن عدي جواد111635 169دبلومداموك11785واسطذكرمعي 

170دبلومداموك11785واسطذكرخضن حسن رحيمة14626

171دبلومداموك11785واسطذكرسجاد عبدالحسن جير503866

172دبلومداموك11785واسطذكرعلي لفته هويش14909

173دبلومداموك11785واسطذكرعالء ضياء عطا14943

ن موحان سلمان450232 174دبلومداموك11785واسطذكرحسي 

ن سعيد177807 175دبلومداموك11785واسطذكرطالب حسي 

176دبلومداموك11785واسطذكراكرم نارص شمران181592

يدة450583 ي عودة رسر
177دبلومداموك11785واسطذكرراضن

178دبلومداموك11785واسطذكرمسلم عقيل خضن217889

179دبلومداموك11785واسطذكرضياء صالح عبادي211902



180دبلومداموك11785واسطذكرمراد جميل خميس177041

181دبلومداموك11785واسطذكرعلي جبار صالح321640

182دبلومداموك11785واسطذكرعبدهللا مجيد عبد223260

183دبلومداموك11785واسطذكرهادي مالك عبدالرضا2843

184دبلومداموك11785واسطذكرمحمدعلي تاج فلفل174936

185دبلومداموك11785واسطذكرمنتظر محمد عبدهللا211936

ن يوسف هادي289017 186دبلومداموك11785واسطذكرحسي 

187دبلومداموك11785واسطذكرمالك صيهود سلمان504710

188دبلومداموك11785واسطذكرزين العابدين صاحب عبود20290

189دبلومداموك11785واسطذكرمرتضن كريم كاظم218196

ن صاحب عبود20416 190دبلومداموك11785واسطذكرحسي 

191دبلومداموك11785واسطذكرعلي سامي عبد81233

192دبلومداموك11785واسطذكراحمد مهدي مزهر214711

193دبلومداموك11785واسطذكرثائر كامل عطوان16463

ن82761 194إعداديةداموك11785واسطذكرحسن علي حسي 

ن289025 195إعداديةداموك11785واسطذكركرار علي حسي 

 علي فيصل217571
ن 196إعداديةداموك11785واسطذكرحسي 

197إعداديةداموك11785واسطذكرعلي عزيز كامل407201

198إعداديةداموك11785واسطذكرسجاد كريم رزاق289045

199إعداديةداموك11785واسطذكراحمد فرحان هنيدي411069

200إعداديةداموك11785واسطذكركرار رحمن كاظم214253

201إعداديةداموك11785واسطذكراحمد ربيع عبد449849

202إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد فري    ح عباس55178

203إعداديةداموك11785واسطذكرحيدر خليل صالح511029

204إعداديةداموك11785واسطذكرمرتضن رشيد درويش450673

ن194620 ن نعمة حسي  205إعداديةداموك11785واسطذكرحسي 

ي جاسب مطر321423
206إعداديةداموك11785واسطذكرهاتن

207إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد نارص شالكة214456

208إعداديةداموك11785واسطذكرجواد رزاق خليل18528

209إعداديةداموك11785واسطذكرمهيمن خالد عبدالرضا225194

210إعداديةداموك11785واسطذكرعبدهللا رعد غازي214913

211إعداديةداموك11785واسطذكرحمزة سبع خليف81457

212إعداديةداموك11785واسطذكرعلي كريم محمد212023

213إعداديةداموك11785واسطذكرسجاد صالح ساهي55051

ن علوان225008 214إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد حسي 

215إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد شاكر عبود214395

ن رحمن جباري218151 216إعداديةداموك11785واسطذكربني 

217إعداديةداموك11785واسطذكرمحسن مطي  عطب194611

218إعداديةداموك11785واسطذكرحيدر ضياء عبد15225

219إعداديةداموك11785واسطذكرعباس عليوي عويد215007

220إعداديةداموك11785واسطذكراحمد مطلك كالن55212

221إعداديةداموك11785واسطذكراحمد لواء جليل213943

222إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد كريم راهي194617

223إعداديةداموك11785واسطذكرعباس فاضل مهدي421397

ن فياض رسحان346288 224إعداديةداموك11785واسطذكرحسي 

ن عالء محمد390193 225إعداديةداموك11785واسطذكرحسي 

226إعداديةداموك11785واسطذكرصادق ستار هويش450671



ي كامل230906
227إعداديةداموك11785واسطذكرمصطفن راضن

228إعداديةداموك11785واسطذكرمهند محيسن فليح386700

229إعداديةداموك11785واسطذكرفراس جالل صبيح81490

230إعداديةداموك11785واسطذكرحيدر كريم محمد410799

ن عبدالرزاق مجيد411087 231إعداديةداموك11785واسطذكرحسني 

232إعداديةداموك11785واسطذكرعباس علي محمود407686

233إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد قاسم كاظم505048

234إعداديةداموك11785واسطذكررسول محمد عايش411014

235إعداديةداموك11785واسطذكرمرتضن ضياء عبد3590

236إعداديةداموك11785واسطذكركرار جابر عبيد224897

237إعداديةداموك11785واسطذكرعلي شمال خليف25394

238إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد عبدالرزاق مجيد321008

239إعداديةداموك11785واسطذكرزكي عيدان محيسن410967

240إعداديةداموك11785واسطذكراحمد جاسم حميد411075

241إعداديةداموك11785واسطذكراحمد سامي مهدي180602

ن لفته هويش223381 242إعداديةداموك11785واسطذكرحسي 

243إعداديةداموك11785واسطذكرعبدالمحسن حيدر محسن81246

244إعداديةداموك11785واسطذكركرار عيالن والي386716

245إعداديةداموك11785واسطذكرعلي يوسف هادي450357

246إعداديةداموك11785واسطذكررساج علي هاشم81385

247إعداديةداموك11785واسطذكرمني  نارص شالكة15102

248إعداديةداموك11785واسطذكرعلي عبدالكريم خضي 180087

249إعداديةداموك11785واسطذكرحيدر بشي  سهيل213088

250إعداديةداموك11785واسطذكرعباس ابراهيم هليل450613

 عبدالكريم خضي 213138
251إعداديةداموك11785واسطذكرمصطفن

ن احمد بالسم175537 252إعداديةداموك11785واسطذكرامي 

253إعداديةداموك11785واسطذكرمحمود جبار حمود15445

254إعداديةداموك11785واسطذكرحسن راهي عبد181300

255إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد رحمن عبد82806

256إعداديةداموك11785واسطذكرعلي خضن مطشر81415

257إعداديةداموك11785واسطذكراحمد غريب محمد410927

258إعداديةداموك11785واسطذكرنور غسان فاضل211878

ن289049 259إعداديةداموك11785واسطذكرسيف علي حسي 

260إعداديةداموك11785واسطذكرصادق عيالن والي387433

ي عبيد213741
261إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد راضن

262إعداديةداموك11785واسطذكراحمد مجيد عبد82312

263إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد جعفر عبدعون214362

 علي محمود407337
ن 264إعداديةداموك11785واسطذكرحسي 

ن40712 265إعداديةداموك11785واسطذكرمرتضن حميد حسي 

266إعداديةداموك11785واسطذكردحام كريم بالسم217649

ن يدام214032 267إعداديةداموك11785واسطذكرعلي حسي 

268إعداديةداموك11785واسطذكرمهند صالح ساهي82137

269إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد رحمن جفات81353

ن خليل419189 270إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد حسي 

271إعداديةداموك11785واسطذكركاظم حسن علوان289008

272إعداديةداموك11785واسطذكرمصطفن حميد شاكر15085

273إعداديةداموك11785واسطذكرصديق جليل عبدالرزاق504532



274إعداديةداموك11785واسطذكركرار سعد محسن552946

275إعداديةداموك11785واسطذكرحيدر عطا داخل180712

276إعداديةداموك11785واسطذكرصالح جميل رحيمه410883

277إعداديةداموك11785واسطذكرجاسم محمد سلمان194806

ن كريم صالح223237 278إعداديةداموك11785واسطذكرحسني 

ي طاهر214108
279إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد غين

280إعداديةداموك11785واسطذكرمصطفن محمد سلمان81347

281إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد مجيد ضاجي55344

282إعداديةداموك11785واسطذكرضياء جميل رحيمه410910

283إعداديةداموك11785واسطذكرزين العابدين فري    ح عباس55187

284إعداديةداموك11785واسطذكرعباس حاتم كريم214209

285إعداديةداموك11785واسطذكراحمد جميل رحيمة410842

286إعداديةداموك11785واسطذكرعلي مالك جير222377

287إعداديةداموك11785واسطذكرصفاء كريم صالح3584

288إعداديةداموك11785واسطذكرعلي كاظم زامل14834

289إعداديةداموك11785واسطذكرعلي فيصل هيكل450104

290إعداديةداموك11785واسطذكرمحمد كاظم بالسم20581

291بكالوريوسداموك11785واسطذكرصالح كاظم عبد450408

292بكالوريوسداموك11785واسطذكرمحمد مارد جابر224659

293بكالوريوسداموك11785واسطذكرفاضل عباس والي55107

294بكالوريوسداموك11785واسطذكرلىم محمد صالل424246

295بكالوريوسداموك11785واسطذكرعلي مطشر عبود213057

296دبلومداموك11785واسطذكرمحمد يوسف عباس175617

297دبلومداموك11785واسطذكرجواد صلبوخ موس180281

ن217960 298دبلومداموك11785واسطذكرصدام كاظم حسي 

299دبلومداموك11785واسطذكرقاسم يوسف عباس177292

300إعداديةداموك11785واسطذكرهاشم لفته حميدان15421

301إعداديةداموك11785واسطذكراحمد علي خليل411029

302إعداديةداموك11785واسطذكرسلمان حسن حطيمان194599

ن فرحان280598 303إعداديةداموك11785واسطذكرسعد حسي 

304إعداديةداموك11785واسطذكرحيدر فهد عبدالحسن15302

305إعداديةداموك11785واسطذكرخليل سعود كاظم14700

1ماجستي داموك11785واسطأنيىسالمه زهراو جير14683

مروة ثامر علي410987
2ماجستي داموك11785واسطأنيى

3ماجستي داموك11785واسطأنيىزينب جبار حمود505011

4بكالوريوسداموك11785واسطأنيىعذراء محسن حاجم289051

5بكالوريوسداموك11785واسطأنيىاالء جميل كريم14724

ن504310 6بكالوريوسداموك11785واسطأنيىهدى نعيم حسي 

7بكالوريوسداموك11785واسطأنيىميالد محسن نعمة280328

8بكالوريوسداموك11785واسطأنيىسيناء كاظم سباهي183535

9بكالوريوسداموك11785واسطأنيىرغد عادل محسن345961

10بكالوريوسداموك11785واسطأنيىسارة اسماعيل صاحب179817

11بكالوريوسداموك11785واسطأنيىاسماء نصيف كمر449862

12بكالوريوسداموك11785واسطأنيىكوثر نصيف جاسم214281

13بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزينب علي احمد289005

ة قاسم كاظم504339 14بكالوريوسداموك11785واسطأنيىسمي 

15بكالوريوسداموك11785واسطأنيىغفران فياض صلف487861



16بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزهراء جاسم كشاش55083

17بكالوريوسداموك11785واسطأنيىمين مديح عطشان533993

18بكالوريوسداموك11785واسطأنيىبتول معلة كاظم194576

19بكالوريوسداموك11785واسطأنيىحنان مهدي هادي213167

20بكالوريوسداموك11785واسطأنيىتمارا جهاد فاضل214760

21دبلومداموك11785واسطأنيىشذى جليل نارص14744

ن225563 22دبلومداموك11785واسطأنيىوجدان كاظم سمي 

23دبلومداموك11785واسطأنيىحنان بشار حسن411043

24دبلومداموك11785واسطأنيىمضية خلف حنون407240

25دبلومداموك11785واسطأنيىضمياء عبدهللا علوان3569

26دبلومداموك11785واسطأنيىحوراء حميد عبود449966

27دبلومداموك11785واسطأنيىهناء محمد عباس504990

28دبلومداموك11785واسطأنيىبسعاد عبد فهد177416

29دبلومداموك11785واسطأنيىاقبال كريم عيدان55139

ن55265 30دبلومداموك11785واسطأنيىاسوان يارس عبدالحسي 

31دبلومداموك11785واسطأنيىشهد رشيد درويش450674

32دبلومداموك11785واسطأنيىعال نجم عبدهللا20508

33دبلومداموك11785واسطأنيىرسل عبدالسادة عبدالرضا218020

34دبلومداموك11785واسطأنيىرقية معلة كاظم194573

35إعداديةداموك11785واسطأنيىزينب حيدر درويش289000

36إعداديةداموك11785واسطأنيىاخالص خضي  عباس552971

37إعداديةداموك11785واسطأنيىهدى خلف محمد211909

38إعداديةداموك11785واسطأنيىساجدة حطاب محمد175914

1ماجستي داموك11785واسطأنيىنورا كريم صالح218230

2ماجستي داموك11785واسطأنيىليندا رضا عطية177538

3ماجستي داموك11785واسطأنيىتف  نجم عبدهللا25400

ن فرحان عباس552909 4بكالوريوسداموك11785واسطأنيىحني 

5بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنادية نارص رسحان450487

6بكالوريوسداموك11785واسطأنيىشهد محمد عباس15583

ن جعيفر214810 7بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزينب ياسي 

8بكالوريوسداموك11785واسطأنيىاخالص جليل سلمان224697

9بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزهرة حسن ساهي449907

ن فيصل81476 10بكالوريوسداموك11785واسطأنيىبيداء حسي 

11بكالوريوسداموك11785واسطأنيىازهار رزاق خليل181364

ن225129 12بكالوريوسداموك11785واسطأنيىايات حبيب عبدالحسي 

13بكالوريوسداموك11785واسطأنيىدعاء ثائر مبدر82231

14بكالوريوسداموك11785واسطأنيىشذى نارص شالكة16266

15بكالوريوسداموك11785واسطأنيىكوثر راهي عبد20404

ن504996 16بكالوريوسداموك11785واسطأنيىسوسن سلطان حني 

17بكالوريوسداموك11785واسطأنيىمروة رزاق خليل194508

18بكالوريوسداموك11785واسطأنيىوالء مرتضن هادي533992

19بكالوريوسداموك11785واسطأنيىهدى فالح عبدالحسن217973

20بكالوريوسداموك11785واسطأنيىخديجة عبد يوسف55238

21بكالوريوسداموك11785واسطأنيىصابرين صير محسن289046

22بكالوريوسداموك11785واسطأنيىفاطمة خالد فرمان180977

23بكالوريوسداموك11785واسطأنيىهدى فالح جارهللا16760

ن213386 رباب تركي عبدالحسي 
24بكالوريوسداموك11785واسطأنيى



25بكالوريوسداموك11785واسطأنيىصميم عباس فاضل15380

26بكالوريوسداموك11785واسطأنيىرواء حسن علوان449884

27بكالوريوسداموك11785واسطأنيىفاطمة نعمة محمد176271

28بكالوريوسداموك11785واسطأنيىبراء جعفر ابراهيم449992

ي218134
29بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزينب كريم شمجن

30بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنورالهدى حميد عباس213066

ن جويد217770 31بكالوريوسداموك11785واسطأنيىامل حسي 

رباب علي فيصل82009
32بكالوريوسداموك11785واسطأنيى

ي هماش82686
33بكالوريوسداموك11785واسطأنيىايمان راضن

34بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزهراء رحيم عناد326844

35بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزينب محمد سلمان16703

ي504910 نورس حميد لعيير
36بكالوريوسداموك11785واسطأنيى

ن346161 37بكالوريوسداموك11785واسطأنيىتبارك باسم حسي 

38بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنجالء محمد عبيد194583

39بكالوريوسداموك11785واسطأنيىحوراء عبدالحسن سالمة449941

40بكالوريوسداموك11785واسطأنيىرواء محمد جاسم174867

ي423475 41بكالوريوسداموك11785واسطأنيىارساء صادق دتر

42بكالوريوسداموك11785واسطأنيىارساء جبار هادي504307

43بكالوريوسداموك11785واسطأنيىلينا مهند كريم82050

44بكالوريوسداموك11785واسطأنيىفاطمة نعيم جواد211889

45بكالوريوسداموك11785واسطأنيىايالف عبداالمي  ابراهيم289001

46بكالوريوسداموك11785واسطأنيىساره باسم محمد321056

47بكالوريوسداموك11785واسطأنيىمروه هادي عبدهللا212035

48بكالوريوسداموك11785واسطأنيىصبا نجم عبدهللا20628

49بكالوريوسداموك11785واسطأنيىسارة مجيد ضاجي55329

50بكالوريوسداموك11785واسطأنيىايمان عبداالمي  هاشم321480

51بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنه حسن حمزة20550

52بكالوريوسداموك11785واسطأنيىميديا محمد نعمة312202

ن175136 53بكالوريوسداموك11785واسطأنيىدعاء رقيق حسي 

54بكالوريوسداموك11785واسطأنيىعلياء جبار حمود15555

55بكالوريوسداموك11785واسطأنيىهاجر حميد عباس213074

ي422464 رسل صادق دتر
56بكالوريوسداموك11785واسطأنيى

57بكالوريوسداموك11785واسطأنيىسجر صبيح جفات82466

ن عطا خميس82478 58بكالوريوسداموك11785واسطأنيىام البني 

59بكالوريوسداموك11785واسطأنيىمنته حسن علوان411096

60بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزينب عباس فاضل15366

61بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنور احمد كاظم423916

62بكالوريوسداموك11785واسطأنيىري  هام عيدان كاظم14766

ن كمير20317 63بكالوريوسداموك11785واسطأنيىدعاء حسي 

مريم علي عزيز225296
64بكالوريوسداموك11785واسطأنيى

65بكالوريوسداموك11785واسطأنيىسارة عباس علي450531

66بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنورالزهراء سعيد ابوالهيل82100

67بكالوريوسداموك11785واسطأنيىاسماء نصيف داخل20372

68بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزينب هادي عبدهللا212054

مينا علي عزيز218245
69بكالوريوسداموك11785واسطأنيى

70بكالوريوسداموك11785واسطأنيىرندة كاظم عبدالرزاق14849

71بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنور عيدان نجف88337



ن جبار504582 72بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنور عبدالحسي 

73بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنورة عبيد شالكة82152

74بكالوريوسداموك11785واسطأنيىبتول عبدالرضا كاظم15851

75بكالوريوسداموك11785واسطأنيىدعاء حسن علوان407176

76بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزينب عبدالنارص حاتم15839

77بكالوريوسداموك11785واسطأنيىبراء محمد جاسم174810

78بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنورة جواد كاظم211906

79بكالوريوسداموك11785واسطأنيىفاطمة جمال كاظم450177

80بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنهاد حسن دفار177733

ابتسام علي حسن82631
81بكالوريوسداموك11785واسطأنيى

82بكالوريوسداموك11785واسطأنيىوسن موحان سلمان176012

83بكالوريوسداموك11785واسطأنيىارساء صالح فرحان408213

84بكالوريوسداموك11785واسطأنيىزينب عادل عيىس175204

افراح علي كاظم18240
85بكالوريوسداموك11785واسطأنيى

ن275393 86بكالوريوسداموك11785واسطأنيىازل سعد حسي 

ن411023 87دبلومداموك11785واسطأنيىرفل سعد عبدالحسي 

88دبلومداموك11785واسطأنيىرسل محمد يوسف14643

89دبلومداموك11785واسطأنيىرشا مالك عبدالرضا18274

90دبلومداموك11785واسطأنيىمودة نورالدين هادي218288

91دبلومداموك11785واسطأنيىفاطمة بشار نعيمه321671

92دبلومداموك11785واسطأنيىحوراء مهدي هادي16563

ن فيصل55314 93دبلومداموك11785واسطأنيىسجر حسي 

ات حسن بدر450393 94دبلومداموك11785واسطأنيىخي 

95دبلومداموك11785واسطأنيىزهراء ابراهيم هليل450650

96دبلومداموك11785واسطأنيىمريم حازم محمد18178

97دبلومداموك11785واسطأنيىزهراء لفته هويش217460

98دبلومداموك11785واسطأنيىحوراء سلمان خزعل82648

ي3609
99دبلومداموك11785واسطأنيىنور عبدالستار شغات 

100دبلومداموك11785واسطأنيىنبأ عمار خليل2859

101دبلومداموك11785واسطأنيىعال حسن خلف175831

102دبلومداموك11785واسطأنيىرنا مهدي هادي213223

103إعداديةداموك11785واسطأنيىفاطمة قاسم كاظم504718

104إعداديةداموك11785واسطأنيىهدى حاتم طعمة557078

105إعداديةداموك11785واسطأنيىتبارك عمار خليل223426

106إعداديةداموك11785واسطأنيىزهراء هادي رشيد16724

107إعداديةداموك11785واسطأنيىفاطمة صباح خضي 500166

ن20568 108إعداديةداموك11785واسطأنيىنداء رقيق حسي 

ن علوان225053 109إعداديةداموك11785واسطأنيىفاطمة حسي 

110إعداديةداموك11785واسطأنيىزهراء حسن خميس81501

ن رزاق خليل181384 111إعداديةداموك11785واسطأنيىبني 

112إعداديةداموك11785واسطأنيىفاطمة حسن ساهي81320

113إعداديةداموك11785واسطأنيىانس عدنان سعدون410821

114إعداديةداموك11785واسطأنيىغدير بشي  سعدون175431

ن124097 115إعداديةداموك11785واسطأنيىطيف سعد حسي 

ن223209 116إعداديةداموك11785واسطأنيىغدير رعد حسي 

117إعداديةداموك11785واسطأنيىرحمة نورالدين هادي218260

118إعداديةداموك11785واسطأنيىوديان حميد جبي 217818



119إعداديةداموك11785واسطأنيىغفران خضي  عباس214310

120إعداديةداموك11785واسطأنيىنور عبدالسالم سعدون15392

121إعداديةداموك11785واسطأنيىغفران ابراهيم هليل450639

122إعداديةداموك11785واسطأنيىزهراء طاهر عبد18323

123إعداديةداموك11785واسطأنيىهدى موس خليف18116

124إعداديةداموك11785واسطأنيىاساور جليل عبدالرزاق504515

125إعداديةداموك11785واسطأنيىزينب احمد هويش217541

126إعداديةداموك11785واسطأنيىنورالهدى عمار خليل223386

127إعداديةداموك11785واسطأنيىنبا مهدي مزهر214288

128إعداديةداموك11785واسطأنيىسمر رشيد درويش450675

129إعداديةداموك11785واسطأنيىهناء ستار هويش82037

130إعداديةداموك11785واسطأنيىحنان لطيف رسحان14561

131إعداديةداموك11785واسطأنيىسارة عيدان نجف535428

132إعداديةداموك11785واسطأنيىفاطمة رضا عبد504318

133إعداديةداموك11785واسطأنيىاية عبدالسالم سعدون14821

تبارك علي طه449419
134إعداديةداموك11785واسطأنيى

135إعداديةداموك11785واسطأنيىزهراء مهدي عادل411083

136إعداديةداموك11785واسطأنيىبلقيس سبع خليف81450

137إعداديةداموك11785واسطأنيىزينب كاظم بالسم16346

138إعداديةداموك11785واسطأنيىمين رجب سعيد20537

ن فرحان عباس552925 139إعداديةداموك11785واسطأنيىيقي 

140إعداديةداموك11785واسطأنيىسارة جعفر عبدعون214379

141إعداديةداموك11785واسطأنيىمريم محمد عايش217750

142إعداديةداموك11785واسطأنيىبراء سعيد نصير449838

143إعداديةداموك11785واسطأنيىمريم كريم خليف218127

144إعداديةداموك11785واسطأنيىزهراء هادي عبدهللا212059

145إعداديةداموك11785واسطأنيىميس سعد محسن449813

146إعداديةداموك11785واسطأنيىهدى عطا داخل81454

ن217905 147إعداديةداموك11785واسطأنيىشيماء هادي حسي 

148إعداديةداموك11785واسطأنيىزينب جليل نجم182506

149إعداديةداموك11785واسطأنيىرسى عبدالجبار خضي 214427

150إعداديةداموك11785واسطأنيىزمن عبدالصاحب عبدالرزاق16517

151إعداديةداموك11785واسطأنيىكوثر فاضل نعيم175333

152إعداديةداموك11785واسطأنيىتبارك محمد هيكل211934

ي7496 153إعداديةداموك11785واسطأنيىنورالهدى كريم ناجر

154إعداديةداموك11785واسطأنيىنور مظفر محمد15517

155إعداديةداموك11785واسطأنيىاالء بشار نعيمة321834

156إعداديةداموك11785واسطأنيىيمام كريم عبود217629

157إعداديةداموك11785واسطأنيىزهراء مجيد ضاجي55335

158إعداديةداموك11785واسطأنيىارساء عالء محمد450563

159إعداديةداموك11785واسطأنيىزينب احمد شبيب82787

160إعداديةداموك11785واسطأنيىتبارك نعمة محمد111070

ن فارس216956 161إعداديةداموك11785واسطأنيىزهراء حسي 

ن حميد مشكور82703 162إعداديةداموك11785واسطأنيىبني 

ي حسون15063
163ماجستي داموك11785واسطأنيىمحاسن تبيين

164بكالوريوسداموك11785واسطأنيىعذراء حسن رداد15350

165بكالوريوسداموك11785واسطأنيىنداء سعيد طاهر18201



166بكالوريوسداموك11785واسطأنيىوفاء عبد خليفة212015

ي25406 هدى غازي لعيير
167دبلومداموك11785واسطأنيى

168دبلومداموك11785واسطأنيىندى كطوف داود288998

169دبلومداموك11785واسطأنيىشيماء شاكر درسر3691

ي جاسم214323
170دبلومداموك11785واسطأنيىامل راضن

171دبلومداموك11785واسطأنيىامجاد بجاي كنير213804

ن15343 سحر علي حسي 
172دبلومداموك11785واسطأنيى

173إعداديةداموك11785واسطأنيىساهرة محسن حسن3578

174إعداديةداموك11785واسطأنيىبتول عالوي عزيز552931

175إعداديةداموك11785واسطأنيىاقبال يعقوب عطية217858

1دكتوراهالزهراء11786واسطذكرزاهد ابراهيم محمد487943

2دكتوراهالزهراء11786واسطذكرمنتظر حمادي منصور280145

3ماجستي الزهراء11786واسطذكرخالد عبداالمي  شياع388780

4ماجستي الزهراء11786واسطذكرمحمد عويد غزاي388742

5ماجستي الزهراء11786واسطذكرحازم رب  ح نجم280658

6ماجستي الزهراء11786واسطذكرميثم عبدالرضا كريم432555

7ماجستي الزهراء11786واسطذكرمحمد خليف شمس488101

8ماجستي الزهراء11786واسطذكرجبار مطشر محمد135881

9ماجستي الزهراء11786واسطذكرسجاد كاظم شاعل270525

ن231764 10ماجستي الزهراء11786واسطذكررائد عبدالكاظم عبدالحسي 

11ماجستي الزهراء11786واسطذكرصالح مهدي داود514404

12ماجستي الزهراء11786واسطذكرعلي حامد حمودي174762

13ماجستي الزهراء11786واسطذكرسعد عباس عودة293363

14ماجستي الزهراء11786واسطذكرنجوان محمد علي487640

15ماجستي الزهراء11786واسطذكرعلي شنتة ناعس388734

16ماجستي الزهراء11786واسطذكرعمار جابر عبيد432599

17ماجستي الزهراء11786واسطذكرحيدر جواد كاظم171445

18دبلوم عاليالزهراء11786واسطذكرعلي عبدالحسن دبيش432663

19دبلوم عاليالزهراء11786واسطذكراحمد عويد كاظم3706

هللا295554 20بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر خليل خي 

21بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرفالح عبدالواحد راهي281268

22بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمهدي عبدالصاحب شهاب487811

23بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرليث غازي عبد3627

24بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرابراهيم عبدالرضا مناجي309926

25بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرضياء زغي  شجر514328

26بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد فليح غافل500134

27بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر سامي عبدالكريم485105

28بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرناظم عبيد عايز174573

ن دبيش432581 29بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء عبدالحسي 

ن صالح حبيب301004 30بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسي 

ن علواش231537 31بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد عبدالحسي 

32بكالوريوسالزهراء11786واسطذكررحمن هاشم طخاخ310637

33بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحاتم خليفة حجر270509

34بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرصباح نوري عبدالحسن252845

ي مهاوش320679
35بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعبداالمي  شغات 

36بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر حميد فطيسة301884

37بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسن مهدي كاظم432682



38بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر جابر كاظم432554

39بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرفالح سلطان مالح270749

40بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرغسان علي خلف252972

41بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرموس علي دوي    ج432761

42بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرظافر عبدالرسول عباس309961

43بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراسماعيل محيسن برغش270528

44بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر عبد تركي171948

45بكالوريوسالزهراء11786واسطذكربدران مهدي غليم231031

46بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد عبدالمطلب عبدالخالق252973

47بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرهالل عبدالصاحب شهاب432771

48بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرقضي جير مجيد264021

49بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعدي جاسم محمود309985

50بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد مرتضن محمد181787

51بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعدنان حسن دوي    ج432578

52بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرفراس سناوي عزيز280793

ن432755 53بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرجليل جاسم عبدالحسي 

54بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرغسان فرحان خضي 487913

ن مجيد حميد7501 55بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسني 

56بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرنجم عبدالسادة مهيهي432607

57بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرخليل ابراهيم محسن271363

58بكالوريوسالزهراء11786واسطذكررائد سامي فاضل231625

59بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراياد عاجل نفل295471

60بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر عقيد رجب487891

61بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحليم هالل مذبوب299028

62بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرجواد كاظم عبيد388854

63بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعباس عبدالمطلب عبدالخالق253001

64بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرفائد رحيم محمود556310

ي جابر حاشوش171544
 
65بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرشوف

66بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرانمار كريم عبدالرضا252978

67بكالوريوسالزهراء11786واسطذكركرار نجاح امانة309913

68بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمهدي محمد هاشم171384

69بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحمزة منعيى عجيل271015

70بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرنبيل فرحان راهي325032

ن حلموش500115 71بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسالم حسي 

72بكالوريوسالزهراء11786واسطذكررامي احمد عبد310825

73بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء رحمن معل300151

74بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي عبدالرضا عبود310564

75بكالوريوسالزهراء11786واسطذكروسام جاسم كطيف271399

76بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرجعفر صادق صيهود320695

77بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي فيصل زمزير300986

78بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمهند جبار عبدعلي173488

ن نصيف كمر302562 79بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسي 

80بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعمار حمزة محمد432738

81بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد هالل خضن300625

82بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد عباس حسون309968

83بكالوريوسالزهراء11786واسطذكروليد جمهوري محسن310626

ن سلمان432561 84بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي حسي 



85بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرنض عبد الرزاق شدهان172034

86بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسن عبدالعباس علي230566

87بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرساجد مياط ايدام432602

88بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسيف علي خلف279113

89بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر عباس وحيد300046

90بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد صالح مهدي279135

91بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعزيز سلطان جابر181184

92بكالوريوسالزهراء11786واسطذكركرار مؤيد رحيم324915

93بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراكرم عامر ذياب3676

94بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرغيث ماجد حميد487967

95بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرخضي  عباس هادي310016

96بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعدي سعيد لطيف280810

97بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرثابت عجم مطشر270516

98بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمصطفن جواد محمد181208

99بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرصادق مصدق محمدباقر174619

100بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي محسن علي173753

ن خلف310844 101بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي حسي 

102بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد ستار عليوي432575

103بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحامد عداي غافل326685

104بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرماهر محمد سلمان300695

105بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعقيل حسن محيميد301744

106بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمنتظر غازي كطوف302218

ن175143 107بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراوس عبدهللا حسي 

108بكالوريوسالزهراء11786واسطذكريوسف هاشم خزعل310010

 عطا عبداالمي 388888
109بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمصطفن

110بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي فاضل عبدالعالي388761

111بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرطارق علوان سعدون488151

112بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد لطيف عباس500286

ي نعمة270636 113بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسجاد ناجر

114بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر جمعة حسن300560

115بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعقيل سعدون يازع171465

 علي252893
ن 116بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمؤيد حسي 

117بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي عبد سالم302201

118بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعباس زاير سعود500155

119بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسام الدين جبار عاشور432764

120بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمروان رحمن معل432769

ن سعيد321541 121بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمقداد حسي 

122بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعباس عامر محسن224965

123بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد موس هاشم302149

124بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد عجيل مجلي321758

125بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي صالح رحيم432621

126بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي نصيف كمر309907

127بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي محسن شدهان310591

ي7519
128بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد ناهي راضن

129بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسن فالح عبدالواحد264261

130بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر بركاوي جليب323754

131بكالوريوسالزهراء11786واسطذكررافد اركان فرحان271272



ي7513 132بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي جليل ناجر

ن432740 ن عالوي حسي  133بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسي 

134بكالوريوسالزهراء11786واسطذكروالء صباح نجم3667

ن فاضل ضباب174521 135بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسي 

136بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمدباقر حسن سالم181121

137بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر موس ابراهيم3631

138بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر تغلب حميد271286

139بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرفراس فاضل طعمة487932

140بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسالم هاشم اليذ252894

141بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي سلمان عبدالحسن263972

142بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعبداللطيف باسم عبداللطيف320628

ن عليوي309949 143بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء حسي 

144بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحمزة عادل عبدالرزاق300480

145بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرماهر سعيد هيالن557640

146بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراياد اصغي  خضن174848

147بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرذوالفقار فاضل طعمة320591

148بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد جاسم شبيب301354

149بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرايمن علي خلف309921

150بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء رحمن سعدهللا252970

151بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعمار ثامر مخيف171878

152بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمصطفن غازي هوس280240

153بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي محسن جفات432636

154بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراسعد هاشم اليذ252984

155بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراسعد منيف بناي300931

156بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرزين العابدين فاضل محمد532665

ن طاهر شعنون3655 157بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسي 

158بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسجاد جواد كاظم310051

159دبلومالزهراء11786واسطذكرعباس خضي  محمد231129

ي294610
160دبلومالزهراء11786واسطذكرعبدالرسول جابر شمجن

161دبلومالزهراء11786واسطذكرشهيد جسام عبدهللا302279

162دبلومالزهراء11786واسطذكرقيس عبدالصاحب شهاب432773

163دبلومالزهراء11786واسطذكرحامد عباس عبد180691

164دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي محمد عبد555664

165دبلومالزهراء11786واسطذكرعباس فاضل عبدالعالي392134

ن محمد352839 166دبلومالزهراء11786واسطذكرصادق حسي 

167دبلومالزهراء11786واسطذكرحيدر عبداالله فاخر309933

168دبلومالزهراء11786واسطذكررائد كاظم هلوس3636

169دبلومالزهراء11786واسطذكرجميل عطية علي225017

170دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي هاشم مزعل299125

171دبلومالزهراء11786واسطذكرعالء صباح نجم3637

172دبلومالزهراء11786واسطذكرابراهيم رحيم جابر270878

173دبلومالزهراء11786واسطذكرقاسم كاظم حسن171869

174دبلومالزهراء11786واسطذكراحمد صير حنون270892

175دبلومالزهراء11786واسطذكرمحمد ثجيل وضح252957

176دبلومالزهراء11786واسطذكرامجد خماط طه280493

177دبلومالزهراء11786واسطذكرحيدر محسن خضي 225288

178دبلومالزهراء11786واسطذكرصاحب قدوري عبيد432729



ي3699
179دبلومالزهراء11786واسطذكرنزار محمد راضن

180دبلومالزهراء11786واسطذكرميثاق فرحان محمود3651

ن دبيش271369 181دبلومالزهراء11786واسطذكرحيدر عبدالحسي 

182دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي كاظم شاعل270522

183دبلومالزهراء11786واسطذكرمحسن خزعل شكي 488188

184دبلومالزهراء11786واسطذكراياد كعيد جير555934

185دبلومالزهراء11786واسطذكرمصطفن رحمان غضبان500433

186دبلومالزهراء11786واسطذكرنهاد عطا عبود252982

187دبلومالزهراء11786واسطذكرقضي كريم جبي 321583

188دبلومالزهراء11786واسطذكرغسان فرحان حسن3616

189دبلومالزهراء11786واسطذكربالسم محمد عبود252963

190دبلومالزهراء11786واسطذكركرار جبار حياوي557816

191دبلومالزهراء11786واسطذكرسالم كريم منصور320611

192دبلومالزهراء11786واسطذكرزيد عبدالرزاق شدهان180902

ن322037 193دبلومالزهراء11786واسطذكرشيماء عبد حسي 

194دبلومالزهراء11786واسطذكرعباس صالح حبيب294683

195دبلومالزهراء11786واسطذكرحيدر عبدالرزاق شدهان487795

196دبلومالزهراء11786واسطذكرهاشم كاظم بطوش3639

197دبلومالزهراء11786واسطذكرمحمد نارص عاكول7500

ي310412
198دبلومالزهراء11786واسطذكرسجاد محسن حوت 

199دبلومالزهراء11786واسطذكرحسن داود علي270819

200دبلومالزهراء11786واسطذكرلؤي محمد عبدالكاظم432626

201دبلومالزهراء11786واسطذكربالل عبد سالم432610

ن عودة270624 202دبلومالزهراء11786واسطذكرحسن عبدالحسي 

203دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي جاسم محمد7495

204دبلومالزهراء11786واسطذكرعالء عبود محمد271296

205دبلومالزهراء11786واسطذكررساج ستار جبار300868

206دبلومالزهراء11786واسطذكراحمد قيس شالل295123

ن حمزة جهاد171894 207دبلومالزهراء11786واسطذكرحسي 

208دبلومالزهراء11786واسطذكرداود سلمان داود302523

209دبلومالزهراء11786واسطذكركامل هالل خضن295346

210دبلومالزهراء11786واسطذكرحيدر مالك عبد3680

211دبلومالزهراء11786واسطذكرحيدر حاتم خليفة3621

212دبلومالزهراء11786واسطذكرحميد صالح حسن270899

ي310381
213دبلومالزهراء11786واسطذكرشاكر محسن حوت 

214دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي شايع حميدي432632

215دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي جاسم شبيب180848

216دبلومالزهراء11786واسطذكركرار محسن مطي 252932

217دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي كاظم خضي 171813

ي310399
218دبلومالزهراء11786واسطذكرعالء محسن حوت 

219دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي فاضل خلف271439

220دبلومالزهراء11786واسطذكرحسام فرحان طاهر230600

ن فاضل خلف271420 221دبلومالزهراء11786واسطذكرحسني 

222دبلومالزهراء11786واسطذكرظافر كريم عباس310526

ن طالب يارس321404 223دبلومالزهراء11786واسطذكرحسي 

224دبلومالزهراء11786واسطذكرسيف الدين سلمان عبدالزهرة3640

225دبلومالزهراء11786واسطذكرمحمد احسان فليح310775



ن جاسم شبيب301247 226دبلومالزهراء11786واسطذكرحسي 

227دبلومالزهراء11786واسطذكرمهند حتيت شناوة270437

228دبلومالزهراء11786واسطذكرميثم علي جاسم181081

229دبلومالزهراء11786واسطذكرمحمد عبدالرضا كاظم280627

230دبلومالزهراء11786واسطذكرمصطفن لواء ناظم310022

ن كريم514132  محمدحسي 
231دبلومالزهراء11786واسطذكرمصطفن

ي3623
232دبلومالزهراء11786واسطذكرمحمد مالك شمجن

233دبلومالزهراء11786واسطذكرصباح سلومي مهيوب3653

234دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي عماد عبد310064

ن7508  علي حسي 
ن 235دبلومالزهراء11786واسطذكرتحسي 

236دبلومالزهراء11786واسطذكروسام قاسم كاظم295144

237دبلومالزهراء11786واسطذكرغسان خضي  عبدهللا270659

238إعداديةالزهراء11786واسطذكرعصام محمود حسن3701

239إعداديةالزهراء11786واسطذكرعباس محمد منىسي7504

240إعداديةالزهراء11786واسطذكرمهند عباس محيميد432613

241إعداديةالزهراء11786واسطذكرعدنان محسن الزم264006

242إعداديةالزهراء11786واسطذكرجعفر كاظم عبود500226

243إعداديةالزهراء11786واسطذكرعماد طالب علي171336

244إعداديةالزهراء11786واسطذكراحمد منيف بناي320709

245إعداديةالزهراء11786واسطذكرجميل كامل عبيس309991

246إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر مويش سلمان432671

247إعداديةالزهراء11786واسطذكرمصطفن كريم هادي495957

ي432746
ن حسوتن 248إعداديةالزهراء11786واسطذكرعمار حسي 

249إعداديةالزهراء11786واسطذكرعادل عبدالرضا نعمة281350

250إعداديةالزهراء11786واسطذكرفالح حسن جير300641

251إعداديةالزهراء11786واسطذكرميثم عزيز خماس252939

252إعداديةالزهراء11786واسطذكررائد محسن صكب281190

ي432744
ن حسوتن 253إعداديةالزهراء11786واسطذكركرار حسي 

254إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر محسن جفات432639

255إعداديةالزهراء11786واسطذكرخالد اصغي  خضن174879

1ماجستي الزهراء11786واسطذكررساج كريم عبدالسادة434033

2ماجستي الزهراء11786واسطذكرمحسن كامل شالكة174955

3ماجستي الزهراء11786واسطذكراحمد عبداالمي  جابر487685

4ماجستي الزهراء11786واسطذكرعباس عبد محمد271322

5ماجستي الزهراء11786واسطذكررضا عبدالكريم علي310030

6ماجستي الزهراء11786واسطذكراصيل جميل ساجت7493

7ماجستي الزهراء11786واسطذكرمروان صالح مهدي270838

8بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي محمد عليوي310772

9بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي عبد نعمة511230

10بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرابراهيم حمزة جهاد231794

11بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراوس عادل محمد3642

12بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرليث كاظم خضي 180832

13بكالوريوسالزهراء11786واسطذكررسول جاسم عطوي171978

ن جاسم280127 14بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي حسي 

15بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعماد عباس عبد180533

16بكالوريوسالزهراء11786واسطذكركرار عباس عليوي252876

17بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرجاسم محمد جاسم270531



18بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمصطفن حميد ثجيل320645

19بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد عبدالصاحب طاهر321301

20بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرطيف نجاح عبدعلي279097

21بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمصطفن جالل شاهود257850

22بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي ثائر مطشر555701

ن270482 23بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء طه ياسي 

24بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد جاسم محمد252862

25بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسجاد محسن بقة3660

26بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسيف خالد محسن324902

27بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعباس عامر نعيم253082

28بكالوريوسالزهراء11786واسطذكروقار حمزة محمد487427

29بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد رحمن معلة231860

30بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي ماجد جعفر252991

31بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمهند عطا كاظم514115

32بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرهمام نجم عبد326770

33بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد كريم ولي432558

34بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد عباس حسون299057

35بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعادل نعيم المي557675

ن392155 36بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراياد عبدالسيد عني 

37بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرصفاء صباح نجم264433

38بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمهند لطيف ظاهر252929

39بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرانمار حمزة محمد432568

40بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمرتضن جياد كاظم252817

41بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي مايع ساحل171858

42بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرصادق نصي  جبار386741

43بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمصطفن مجيد عامر175115

44بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسن جاسم محمد3664

45بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسجاد نعيم خليف432562

46بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي جميل سعيد310651

47بكالوريوسالزهراء11786واسطذكركرار نعيم جاسم3662

48بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعمار محمد مرزة3644

49بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي حسن علي هللا271415

50بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرريام سالم علي428742

51بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد سالم خريبط271000

52بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر عامر جبار171750

ي سعدون390018
ن ثاتن 53بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسي 

ي309981
ن حسوتن 54بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر حسي 

55بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرفالح رحيم عاضي280180

56بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد كريم جياد3681

57بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء سالم شمران432597

58بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرغسان كريم حاتم7507

ن عمران ثابت432587 59بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسني 

60بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعباس صباح مهدي324921

61بكالوريوسالزهراء11786واسطذكريوسف شكي  محسن270894

62بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراسامة عواد جهاد3626

63بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسام جاسم احمد181178

64بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد رحمان صالح173940



65بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد نصي  عبدالنور432732

66بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسن خلف جريو500427

67بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسجاد عبدالجبار جحش281175

ن جودت كاظم271331 68بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسي 

69بكالوريوسالزهراء11786واسطذكريحي  جواد كاظم500126

70بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرايمن مجيد عباس299596

71بكالوريوسالزهراء11786واسطذكركرار قاسم خلف302185

72بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرماجد عبدالجبار جحش252871

73بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعرفان علي نارص173726

74بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي نعيم شجر7512

75بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد عطية جبار301833

ن خضي 181195 76بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعباس عبدالحسي 

77بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد كريم جاسم432618

78بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي مهدي مانع263863

79بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرجعفر نارص عاكول390110

ن487378 80بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحاتم كريم حسي 

81بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراياد كاظم عوفان175038

82بكالوريوسالزهراء11786واسطذكركرار خميس فياض3643

83بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد خضي  محمود500186

ي320798
ن حسوتن 84بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسعد حسي 

85بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحاتم كريم سدخان169259

86بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرجمال كصاد كريم252995

ن3633 87بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسجاد ابراهيم حسي 

88بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر احمد عبدالكريم270902

ن منذور392103 89بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي حسي 

ن قاسم خضي 487875 90بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحسي 

91بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراكرم سالم شمران432594

92بكالوريوسالزهراء11786واسطذكردنيا رسحان كسار271423

93بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي حميد غريب270888

94بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسجاد جاسم احمد252989

95بكالوريوسالزهراء11786واسطذكراحمد كلف رزاق270429

96بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء نوري رسي    ح172015

97بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرشاكر حسن محمد176840

98بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرحيدر حامد حمودي173814

99بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعمر علي كامل180761

ي171357
100بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي هيل راضن

101بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد حميد غريب174803

102بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي فالح حسن500387

ي263995
103دبلومالزهراء11786واسطذكراحمد عبود راضن

104دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي عزت محسن301399

105دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي داود مطلق458121

106دبلومالزهراء11786واسطذكرسيف غيثم صباح310758

107دبلومالزهراء11786واسطذكراياد هادي حسن270450

108دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي عبدالرسول عباس7520

109دبلومالزهراء11786واسطذكربالل عالوي مرتضن432758

110دبلومالزهراء11786واسطذكرمنتظر نعيم حميد321737

ي252923
111دبلومالزهراء11786واسطذكرمصطفن عطا ثاتن



112دبلومالزهراء11786واسطذكرحسن لفته كنيدر432628

ن270555 113دبلومالزهراء11786واسطذكراحمد محمد حسي 

114دبلومالزهراء11786واسطذكرزياد عبدالرضا محباس324871

115دبلومالزهراء11786واسطذكرمحمد عيىس عبيد295137

116دبلومالزهراء11786واسطذكرمحمد كامل جير225408

ن منذور392062 117دبلومالزهراء11786واسطذكرليث حسي 

118دبلومالزهراء11786واسطذكريونس عبدالزهرة خنجر280924

119دبلومالزهراء11786واسطذكرمثين طالب يارس500407

ن منذور392092  حسي 
120دبلومالزهراء11786واسطذكرمصطفن

121دبلومالزهراء11786واسطذكرعادل جاسم طخاخ302629

ن3629 122دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي مكي حسي 

ن263821  عماد حسي 
123دبلومالزهراء11786واسطذكرمصطفن

124دبلومالزهراء11786واسطذكرفالح عبد حسن300605

125دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي عادل عباس390948

126دبلومالزهراء11786واسطذكرزكريا طاهر طعمة254263

ن ماجد جعفر252937 127دبلومالزهراء11786واسطذكرحسي 

128دبلومالزهراء11786واسطذكرفالح حسن جليوي271268

129دبلومالزهراء11786واسطذكركرار ستار جبار270664

 علي252976
130دبلومالزهراء11786واسطذكرصالح مطشر

ي غيال3671 131دبلومالزهراء11786واسطذكركرار ناجر

 علي3663
ن 132دبلومالزهراء11786واسطذكراحمد حسي 

133دبلومالزهراء11786واسطذكرمحمد فاضل محمود555653

134دبلومالزهراء11786واسطذكرقاسم محمد عبيلي175004

135دبلومالزهراء11786واسطذكرميالد حامد فلفل500194

136دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي حميد كحط7494

137دبلومالزهراء11786واسطذكرسجاد سلمان شخيي 225320

138دبلومالزهراء11786واسطذكراحمد نوري رسي    ح171840

139دبلومالزهراء11786واسطذكرعباس اياد يعكوب271062

140دبلومالزهراء11786واسطذكرسجاد نارص عاكول174668

141دبلومالزهراء11786واسطذكرمهند عدنان كاطع176691

142دبلومالزهراء11786واسطذكرحسن عادل عبدالرزاق300439

143إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر يوسف عكاب432615

144إعداديةالزهراء11786واسطذكراحمد ابراهيم عبدالرضا181027

ن عبد263404 145إعداديةالزهراء11786واسطذكرعمار عبدالحسي 

146إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي عطا كاظم555647

147إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسن مالك عبدهللا7511

148إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي مفيد كريم3717

149إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسن محمد رمضان555741

150إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر جميل كامل302601

151إعداديةالزهراء11786واسطذكرمرتضن عدنان ابراهيم271245

152إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد عباس خضي 3658

ي171272
153إعداديةالزهراء11786واسطذكرمصطفن فرحان شمجن

154إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي نصيف جاسم252906

ن عبدالرضا257596 155إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي حسي 

156إعداديةالزهراء11786واسطذكرعباس اسعد احمد7509

ن جعفر جواد231893 157إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسي 

158إعداديةالزهراء11786واسطذكرغين محمد عباس174714



159إعداديةالزهراء11786واسطذكرمنتظر جياد كاظم264316

160إعداديةالزهراء11786واسطذكرعبدالخالق احمد نارص281332

161إعداديةالزهراء11786واسطذكرمصطفن احمد جميل3657

162إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسن رسحان كسار270606

163إعداديةالزهراء11786واسطذكرامي  سالم عبدالصاحب487854

164إعداديةالزهراء11786واسطذكررضا كريم عطوف271265

165إعداديةالزهراء11786واسطذكرمؤمل باسم حميد555639

166إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر علي محسن280282

167إعداديةالزهراء11786واسطذكرباقر علي فاضل181137

168إعداديةالزهراء11786واسطذكرمؤمل ناظم عبدالواحد392163

169إعداديةالزهراء11786واسطذكرمؤمل ثامر خليل171375

170إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسن حاكم كطفان3679

ي321186 171إعداديةالزهراء11786واسطذكرمؤتمن ستار ناجر

172إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدرالكرار حيدر رب  ح397236

173إعداديةالزهراء11786واسطذكردحام حسن محمد514381

ي500267 174إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد احمد ناجر

ن487829 175إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد علي حسي 

ي294647 176إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي رياض عريير

ن7497 177إعداديةالزهراء11786واسطذكرمنتظر محمد حسي 

178إعداديةالزهراء11786واسطذكرسيف علي نارص280774

179إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمدباقر رائد كاظم3617

180إعداديةالزهراء11786واسطذكرعالء حسن محمد180951

181إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي نجيب فلفل432742

182إعداديةالزهراء11786واسطذكرسجاد رشيد رسحان281221

183إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي فاضل ثامر541696

ن خضن180753 184إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي حسي 

185إعداديةالزهراء11786واسطذكرخالد عبدهللا نارص144516

ن عبود263985 186إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي حسي 

187إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر مطرود صيوان66481

188إعداديةالزهراء11786واسطذكرمقتدى رسحان غانم310583

189إعداديةالزهراء11786واسطذكرعبداالعل حازم رب  ح280559

190إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد جميل فياض321448

191إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر عماد محسن557773

192إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد اياد جليل487663

193إعداديةالزهراء11786واسطذكرصفا علي صالح252834

194إعداديةالزهراء11786واسطذكراحمد حازم صالح281254

195إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسن علي عبدالحميد270495

196إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد موس سعدهللا263509

197إعداديةالزهراء11786واسطذكرعقيل عبدالجبار عبدالصاحب270619

198إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر ماجد موس3628

199إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي محمد جاسم280109

ن3619 200إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحسن حمزة ياسي 

201إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر جميل فياض320999

202إعداديةالزهراء11786واسطذكريحي  عادل عباس390086

203إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد عادل عباس390040

204إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمدالمهدي حسام الدين عبدالرضا3646

ي252881 ن جليل ناجر 205إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسي 



206إعداديةالزهراء11786واسطذكرمصطفن جبار ابرهيم310781

ن353178 207إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد صادق حسي 

208إعداديةالزهراء11786واسطذكرصادق عبدالجبار جحش271395

209إعداديةالزهراء11786واسطذكراحمد عبدالجبار جحش270550

210إعداديةالزهراء11786واسطذكرحميد محمد جاسم271406

211إعداديةالزهراء11786واسطذكرمنتظر رحمان عبدالسيد3648

 علي500215
ن 212إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد حسي 

213إعداديةالزهراء11786واسطذكرمؤمل عباس خضي 3638

 علي كريم388581
ن 214إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسي 

215إعداديةالزهراء11786واسطذكرليث حميد عباس280161

ن خلف180711 216إعداديةالزهراء11786واسطذكرعبدهللا حسي 

217إعداديةالزهراء11786واسطذكرميثم صبيح هاشم302399

218إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد فارس حالوي263786

219إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد سالم شمران432584

220إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسن فاضل ضباب180467

221إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي موس سعدهللا271411

222إعداديةالزهراء11786واسطذكرسجاد فالح كاظم271442

223إعداديةالزهراء11786واسطذكركرار حيدر مويش432647

224إعداديةالزهراء11786واسطذكركريم عالوي عبدالحسن3630

225إعداديةالزهراء11786واسطذكرمرتضن هالل عبدهللا390142

226إعداديةالزهراء11786واسطذكرجعفر نهي  عباس232045

227إعداديةالزهراء11786واسطذكرعباس ستار حمزة253008

228إعداديةالزهراء11786واسطذكرسجاد كمران حاشوش3714

229إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي هادي صالل180938

230إعداديةالزهراء11786واسطذكرزين العابدين علي حميد487981

231إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي رضا مويش294666

232إعداديةالزهراء11786واسطذكرمصطفن حميد دوي    ح487847

233إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد عبدالرضا داشور432651

ن كريم جبار326609 234إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسني 

ن مسلم252942 235إعداديةالزهراء11786واسطذكرمرتضن عبدالحسي 

 علي سليم3659
ن 236إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسني 

237إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمد خضي  زغي 7502

238إعداديةالزهراء11786واسطذكركاظم جواد كاظم295405

239إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسام فوزي كاظم390978

240إعداديةالزهراء11786واسطذكرغيث اياد حسن500336

ي علي3700 241إعداديةالزهراء11786واسطذكرعلي ناجر

242إعداديةالزهراء11786واسطذكرحيدر علي جاسم252849

243إعداديةالزهراء11786واسطذكراحمد جاسم سالم180777

244إعداديةالزهراء11786واسطذكراسامة رشيد كاظم555716

245إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحمدباقر نعيم خليف310322

ن نصي  صالح263842 246إعداديةالزهراء11786واسطذكرحسي 

247إعداديةالزهراء11786واسطذكرمنتظر عمر يونس500904

ي مظلوم7518
248بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعقيل راضن

249بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرصباح كحار سلمان171997

250بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي بردان هالل487412

 علي3708
ن 251بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء حسي 

252بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعلي رحيم اكيوش271403



253بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرسلمان سيد غنيد301379

254بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرعالء ستار عليوي252841

255بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمهدي عويد غزاي173833

256بكالوريوسالزهراء11786واسطذكرمحمد قاسم حسن252980

257دبلومالزهراء11786واسطذكرفالح حسن عبادي252993

258دبلومالزهراء11786واسطذكرعلي جرس عبدهللا3704

259دبلومالزهراء11786واسطذكرريسان حسن دوي    ج432571

260دبلومالزهراء11786واسطذكرباسم نعاس عبد270512

261دبلومالزهراء11786واسطذكرصاحب هادي علي3716

262دبلومالزهراء11786واسطذكرعباس عليوي محمد252981

263دبلومالزهراء11786واسطذكرقاسم عبدهللا محسن3618

264دبلومالزهراء11786واسطذكرجاسم محمد عبدالرضا171303

ي270754
265دبلومالزهراء11786واسطذكرنصي  عباس شفن

266إعداديةالزهراء11786واسطذكرمحسن عالوي عباوي252975

267إعداديةالزهراء11786واسطذكرفؤاد محسن علي271011

ان253084 ن 268إعداديةالزهراء11786واسطذكرعادل رحمان مي 

269إعداديةالزهراء11786واسطذكرسهام عصفور شالكة264110

ن نارص7517 270إعداديةالزهراء11786واسطذكرستار حسي 

1ماجستي الزهراء11786واسطأنيىايمان طالب كاظم264417

 علي264127
ن 2ماجستي الزهراء11786واسطأنيىاسماء حسي 

3بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب ماجد جعفر310393

4بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىابتسام مزعل وناس231122

5بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينة ماجد جعفر180718

6بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزكية كاظم بطاط392200

7بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىوجدان كاظم جير171434

8بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهيبت عبدهللا زاهي310660

9بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىشيماء طه محمود224778

ي230721 10بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىافراح خميس صير

هديل جواد علي488128
11بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

12بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاخالص شنتة ناعس310811

ن فهد173452 13بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنبيهة عبدالحسي 

14بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمنته عبيد نافل253002

15بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىفاطمة مجيد شلش3669

16بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرتبه لطيف داخل252934

17بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنداء جاسم شبيب488134

18بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب هادي محمد432674

19بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىابتهال عبدالجبار عبدالصاحب301021

20بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىارساء عزالدين جمعه302054

21بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىايناس سلمان نعيم105676

22بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىكواكب كريم كاظم432754

23بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىفطم لطيف داخل270536

دعاء علي غفوري432642
24بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

ن مساعد280310 25بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمريم ياسي 

26بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرواء كاظم خضي 180818

27بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرنا داود عبدهللا302465

28بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىغدير جاسم محمد557795

ي281200 29بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىدنيا حسن ناجر



30بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنجمة عبدهللا روضان487407

ي كمر252885
31بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىايمان غين

ن نارص326748 32بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسهام حسي 

ن خضي 273846 33بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىشذى عبدالحسي 

فاطمة سهر علي323890
34بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

35بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاحالم حميد زاير310685

36بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاقبال كاظم عبيد432739

37بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسارة ستار جبار432660

38بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىجنان شاكر محمود281391

39بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىعذراء عبدالرزاق مجيد310816

ي خليف252858 40بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمريم ناجر

41بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب وهاب ابراهيم3647

42بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاية كلف رزاق302691

 علي252890
ن 43دبلومالزهراء11786واسطأنيىهدية حسي 

سناء علي فرحان321385
44دبلومالزهراء11786واسطأنيى

 علي252886
ن 45دبلومالزهراء11786واسطأنيىهناء حسي 

46دبلومالزهراء11786واسطأنيىامل لطيف شعالن500139

47دبلومالزهراء11786واسطأنيىارساء شاكر عبدالرضا488228

48دبلومالزهراء11786واسطأنيىهناء سلمان حلو252852

49دبلومالزهراء11786واسطأنيىهدى جبار حمود432625

50دبلومالزهراء11786واسطأنيىنور عدنان عطوان3743

ين عبداالمي  كاظم310532 51دبلومالزهراء11786واسطأنيىشي 

52دبلومالزهراء11786واسطأنيىسارة حسن لفته392147

53دبلومالزهراء11786واسطأنيىسوسن عبدالسادة عبيد514320

54دبلومالزهراء11786واسطأنيىرؤى ستار جبار500314

55دبلومالزهراء11786واسطأنيىهدى اعور معلة252977

56دبلومالزهراء11786واسطأنيىزينة جسام مجيد270889

57دبلومالزهراء11786واسطأنيىهيام فرحان طاهر392111

58دبلومالزهراء11786واسطأنيىدعاء نعمة حذيه500439

59دبلومالزهراء11786واسطأنيىهناء وهب عبدهللا270628

60دبلومالزهراء11786واسطأنيىايمان عبد نخل171259

61دبلومالزهراء11786واسطأنيىاالء كلف رزاق302704

62دبلومالزهراء11786واسطأنيىعروبة لفته غضب3696

63دبلومالزهراء11786واسطأنيىسارة عبد عباس180809

64دبلومالزهراء11786واسطأنيىافراح حسن خفيف171350

65دبلومالزهراء11786واسطأنيىنور ماجد جعفر280822

66دبلومالزهراء11786واسطأنيىفرح فالح يارس295594

67دبلومالزهراء11786واسطأنيىهديل ماجد حميد263806

68إعداديةالزهراء11786واسطأنيىدنيا مفيد كريم310000

69إعداديةالزهراء11786واسطأنيىايناس خضي  كاظم488145

ن273875 70إعداديةالزهراء11786واسطأنيىعلياء كامل ياسي 

71إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينب علي منييى3649

72إعداديةالزهراء11786واسطأنيىارساء اسماعيل رشيد173553

73إعداديةالزهراء11786واسطأنيىفاطمة عودة كاظم280727

ي310711
74إعداديةالزهراء11786واسطأنيىفريحه شكاح فضن

75إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينة عبدالرزاق شدهان180800

1ماجستي الزهراء11786واسطأنيىهبة كلف رزاق270454



ن280758 2ماجستي الزهراء11786واسطأنيىسارة ستار عبدالحسي 

3ماجستي الزهراء11786واسطأنيىسناء حسن مجي252912

ي252983
 
4ماجستي الزهراء11786واسطأنيىزهراء جمال رزوف

ن سليم علوان271073 5ماجستي الزهراء11786واسطأنيىحني 

6ماجستي الزهراء11786واسطأنيىزمن حسن خفيف3632

7ماجستي الزهراء11786واسطأنيىزينب حميد عيدان7505

نبا شاكر علي10345
8ماجستي الزهراء11786واسطأنيى

9ماجستي الزهراء11786واسطأنيىرسى هالل عبدهللا392177

10ماجستي الزهراء11786واسطأنيىدعاء جليل علوان310043

ي كمر270671
11دبلوم عاليالزهراء11786واسطأنيىكوثر غين

12بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسعاد عبدالرضا لهمود281374

13بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمريم حمزة طاهر487432

14بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىتبارك ستار جبار310576

15بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىوديان شكي  محسن320662

16بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزهراء هادي محمد432676

17بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىايات محمد كاظم252918

18بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسارة سلمان شخيي 216711

19بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىارساء صباح خلوهن557834

20بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمنته زيدان خلف310865

21بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاية محمد احمد231735

22بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرجاء محمد جودة3703

23بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىكوثر عبدالصاحب مسلم3656

زهرة حسن علي181036
24بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

25بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاية فالح عبدالواحد264144

26بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرغد جابر كاظم252951

27بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرتاج جاسم محمد155535

28بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاشواق كاظم عوفان180507

29بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسارة جمعة حسن231194

30بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىفاطمة جارح صالح271280

31بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب عبدالكريم مظلوم468786

32بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاسيا ابراهيم محيسن309900

33بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينة حسن شنان252856

34بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهبة رياض قاسم271320

35بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزهراء محمد شالكة294782

ر عبيد230548 ن 36بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنور مي 

37بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسمر سلمان عبدالزهرة3624

38بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىبيداء كاظم عوفان175067

ن258134 39بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىايمان ضياء حسي 

40بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىغادة غازي هالل221779

41بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزمن خضي  زغي 7503

42بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمها كريم كاظم252861

43بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزهراء عباس عليوي252920

44بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمروة هالل غافل232137

تبارك علي جبار180964
45بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

ن عبدالعباس عبيد557808 46بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىحني 

47بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسندس حبيب كاظم180484

48بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاديان احمد عبدالواحد302088



ن كريم488218 49بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزهراء عبدالحسي 

50بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنوال احمد رهيف7516

51بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرسى جواد كاظم171401

52بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهناء عباس حسون295612

ن مسلم283175 53بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرباب عبدالحسي 

54بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىضج زاهد نارص171395

55بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسارة حسن شنان432653

56بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىايات نارص محمود280884

57بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنور جمعة حسن231151

58بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب خضن حميد7499

هان173913 59بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىدعاء عالوي رسر

60بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب حسن لفته271309

61بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىحوراء سلمان عبدالرزاق3635

62بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرساب رسحان غانم180699

63بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىفاطمة حسن مطر281315

64بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىعال ماجد عبدالكريم388793

65بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسارة طاهر يحي 180890

66بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىشيماء بشار ظاهر263878

67بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسماره نصيف جاسم270990

68بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىريام عصام نجم504284

69بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاساور طاهر يحي 180863

70بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنورة حسون كركوش3673

71بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىريام عيىس عبيد3650

ي كاظم3752
72بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسجر راضن

73بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزهراء محمد رمضان555696

74بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزهور عبدالصاحب مسلم3668

75بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنازرين طاهر يحي 271334

ن488139 76بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهبة عقيل حسي 

77بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىريام جالل فرحان310838

78بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنورالهدى احسان جابر252950

79بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىعبي  حاتم كاظم3738

80بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنور محمد حلو302326

ي320571 والء علي صير
81بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

روال ابراهيم عبدعلي123534
82بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

83بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىابتهال جاسم سابط555759

84بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىدعاء عبدالقادر كامل270634

ي كاظم270488
 
85بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىذكرى رزوف

86بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىحوراء قاسم حميد180923

ن منذور392078 87بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمريم حسي 

88بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرسل جعفر جواد252819

89بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىايات جاسم محمد3665

90بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىكوثر فاضل خليف309955

91بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىضج عبداالمي  هادي230874

92بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىميالد مجيد رحمان257981

سارة علي عبدالحسن309959
93بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

مروة علي شهيب3641
94بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

95بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىصفا هالل غافل232195



ان252882 ن 96بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىشفاء رحمان مي 

ي171314
97بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىدعاء فرحان شمجن

ي كمر270646
98بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىحنان غين

99بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىعبي  عصام يارس310378

وق جواد كاظم281211 100بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرسر

101بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىشهالء صباح حسن181065

102بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىدعاء عالوي عباوي270992

103بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىفاطمه عبدالرضا داشور432763

104بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسمية فاضل عبدالرضا3724

105بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىعذراء عبدالزهرة خنجر280941

حواء عبدالكريم علي310039
106بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

107بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىفرح مؤيد عبدالصاحب3712

108بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىكريمة خضي  ناهي3620

109بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىايات زاهد نارص3666

110بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهبة يعكوب عبدالرضا538713

111بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىعذراء كريم غليم487394

112بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاسماء محمد احمد171921

113بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىندى مهدي تعبان500424

رسى سامي فاضل280575
114بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيى

115بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىنور محسن سلطان3683

116بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىمريم نصيف جاسم252944

117بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاية ستار جبار271254

118بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهبه جالل فرحان270445

119بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرند عبدالعباس عبيد557821

120بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب سليم كاظم171710

121بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىعذراء عطا ضعيف3678

122بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرنا رحيم محسن270473

123بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىحوراء محسن سلطان263852

124بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسارة سلمان عبدالحسن270452

125بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرجاء كاظم حسن325866

126بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزهراء صالح حسن252814

ن حسون174827 127بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهديل عبدالحسي 

128بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب حمزة محسن252960

ية عدنان عطوان252987 129بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىصير

130بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهدى كريم كاظم294707

ن280616 131بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزينب علي عبدالحسي 

132دبلومالزهراء11786واسطأنيىزهراء عبدالقادر كامل3670

133دبلومالزهراء11786واسطأنيىايمان دحام ستار281169

134دبلومالزهراء11786واسطأنيىاخالص جابر كاظم252838

135دبلومالزهراء11786واسطأنيىصبا فراس صباح270884

136دبلومالزهراء11786واسطأنيىنور صباح رسي    ح3758

137دبلومالزهراء11786واسطأنيىمروة كريم عباس321320

138دبلومالزهراء11786واسطأنيىفاطمة خضي  حميد252870

139دبلومالزهراء11786واسطأنيىهاجر عصام يارس252935

140دبلومالزهراء11786واسطأنيىارساء نصيف هليل270883

141دبلومالزهراء11786واسطأنيىاديان خليف جبار310403

142دبلومالزهراء11786واسطأنيىهدى محمد جاسم310798



143دبلومالزهراء11786واسطأنيىايمان يعكوب عبدالرضا538712

سارة عبدالكريم علي252986
144دبلومالزهراء11786واسطأنيى

ي عواد271366 يجر 145دبلومالزهراء11786واسطأنيىصفا رسر

146دبلومالزهراء11786واسطأنيىرونق جاسم محمود225469

147دبلومالزهراء11786واسطأنيىازهار شيال فرحان309974

148دبلومالزهراء11786واسطأنيىوالء كريم كاظم294803

149دبلومالزهراء11786واسطأنيىايالف نارص محمود270792

ي3634 150دبلومالزهراء11786واسطأنيىرنا عالوي باجر

151دبلومالزهراء11786واسطأنيىسجا ماجد كوطي273904

152دبلومالزهراء11786واسطأنيىرشا مهدي تعبان500420

153دبلومالزهراء11786واسطأنيىدعاء كريم محارب270520

154دبلومالزهراء11786واسطأنيىضج كريم مصطفن432765

155دبلومالزهراء11786واسطأنيىانتصار عويل فرحان295087

156دبلومالزهراء11786واسطأنيىعلياء رزاق حلموش271019

سحر علي زعيبل7515
157دبلومالزهراء11786واسطأنيى

158دبلومالزهراء11786واسطأنيىزهراء صالح مهدي252916

159دبلومالزهراء11786واسطأنيىغفران عبدالكريم محمد271312

160إعداديةالزهراء11786واسطأنيىاصيل نجم عبد321803

161إعداديةالزهراء11786واسطأنيىاية سالم جبار6991

162إعداديةالزهراء11786واسطأنيىدموع خليف جبار310438

163إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينب عماد طالب171411

164إعداديةالزهراء11786واسطأنيىتمارا ابراهيم عبدالرضا271392

165إعداديةالزهراء11786واسطأنيىحوراء عادل جميل532666

166إعداديةالزهراء11786واسطأنيىضج نعيم خليف310361

167إعداديةالزهراء11786واسطأنيىعاطفة جودت كاظم270996

168إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزهراء نجم عبدهللا271009

ن مساعد271271 169إعداديةالزهراء11786واسطأنيىعذراء ياسي 

170إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينب عدنان جواد271083

زهراء علي جبار171426
171إعداديةالزهراء11786واسطأنيى

رفل مؤيد علي252990
172إعداديةالزهراء11786واسطأنيى

173إعداديةالزهراء11786واسطأنيىختام جير كريدي280748

ن174546 174إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينب الحوراء طه ياسي 

ي جابر171564
 
175إعداديةالزهراء11786واسطأنيىعذراء شوف

176إعداديةالزهراء11786واسطأنيىميس رائد جمعة174740

177إعداديةالزهراء11786واسطأنيىنبا حامد ساهي253000

ن معيوف181109 178إعداديةالزهراء11786واسطأنيىسارة عبدالحسي 

179إعداديةالزهراء11786واسطأنيىرسى حمادي منصور270826

180إعداديةالزهراء11786واسطأنيىيشى سعدون كاظم320529

181إعداديةالزهراء11786واسطأنيىتبارك شكي  محسن321512

182إعداديةالزهراء11786واسطأنيىرموز حازم صالح281281

183إعداديةالزهراء11786واسطأنيىمنار خضي  طعمة407001

صابرين مني  عبدالعالي432630
184إعداديةالزهراء11786واسطأنيى

185إعداديةالزهراء11786واسطأنيىفاطمة عبدالقادر كامل7510

186إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزهراء محسن سلطان271449

187إعداديةالزهراء11786واسطأنيىهبة خالد رسحان432735

188إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزهراء عماد طالب171323

189إعداديةالزهراء11786واسطأنيىتبارك جبار محمد271382



ن غانم جليل3645 190إعداديةالزهراء11786واسطأنيىحني 

191إعداديةالزهراء11786واسطأنيىمروة يارس شيال310560

192إعداديةالزهراء11786واسطأنيىوجدان عبد فهد252955

ن432668 193إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينة صادق حسي 

194إعداديةالزهراء11786واسطأنيىهدى عيىس عبيد7498

195إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينب احسان جابر280831

ي جابر174935
 
196إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزهراء شوف

197إعداديةالزهراء11786واسطأنيىفيض سهر علي325088

198إعداديةالزهراء11786واسطأنيىرسل عباس عليوي252922

ن محمد شنان173652 199إعداديةالزهراء11786واسطأنيىام البني 

200إعداديةالزهراء11786واسطأنيىايمان خضي  عباس224913

ي181667
ن
201إعداديةالزهراء11786واسطأنيىصفا رحيم عوف

ن171802 202إعداديةالزهراء11786واسطأنيىمرتضن محمد حسي 

ن3672 203إعداديةالزهراء11786واسطأنيىمنار كريم حسي 

204إعداديةالزهراء11786واسطأنيىنرجس اياد يعكوب252909

ي320547 ريام علي صير
205إعداديةالزهراء11786واسطأنيى

206إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزهراء عبدالعظيم عبدالرضا231272

207إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزهراء علوان عباس490179

208إعداديةالزهراء11786واسطأنيىنورالهدى محمد كاظم487783

ي3661
209إعداديةالزهراء11786واسطأنيىنور محمد راضن

210إعداديةالزهراء11786واسطأنيىصبا اسعد لطيف180745

تبارك علي نارص173695
211إعداديةالزهراء11786واسطأنيى

212إعداديةالزهراء11786واسطأنيىهدى كريم هادي557401

مروة علي صالح252832
213إعداديةالزهراء11786واسطأنيى

ن299112 214إعداديةالزهراء11786واسطأنيىسجر حياوي حسي 

ن172051 215إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينب شاكر حسي 

ي270566
216إعداديةالزهراء11786واسطأنيىفاطمة عبدالنور راضن

217إعداديةالزهراء11786واسطأنيىاية نصيف جاسم252979

218إعداديةالزهراء11786واسطأنيىابتغاء صبيح هاشم299360

ن3674 مروة علي حسي 
219إعداديةالزهراء11786واسطأنيى

220إعداديةالزهراء11786واسطأنيىزينب صباح خلوهن557844

221إعداديةالزهراء11786واسطأنيىنبا نعيم كاظم171824

ن خلف181203 222بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىكفاح حسي 

223بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىهيام كريم عبدالرحمن388707

224بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىزمن سلمان عبدالحسن407006

ي7514  عريير
ن 225بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىجنان حسي 

226بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىشيماء فاخر يارس432623

227بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىامل هادي عبد3652

228بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىانتصار اعور معلة270667

229بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىاالء خضي  عباس270900

230بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىرسور سلمان منصور3765

ي خليف7506 231بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىامل ناجر

232بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىسوزان عطا نعيم271385

233بكالوريوسالزهراء11786واسطأنيىحنان زغي  صخيل3622

234دبلومالزهراء11786واسطأنيىزينب علي كاظم59505

235دبلومالزهراء11786واسطأنيىمنته جميل شجر51841

236دبلومالزهراء11786واسطأنيىايمان مهاوي ثجيل264002



ي خليف3654 237دبلومالزهراء11786واسطأنيىزينب ناجر

ة وهب عبدهللا271292 238إعداديةالزهراء11786واسطأنيىبشي 

239إعداديةالزهراء11786واسطأنيىكواكب عزيز نارص173781

240إعداديةالزهراء11786واسطأنيىنجاة حمزة ساجت171911

ن181164 241إعداديةالزهراء11786واسطأنيىاالء عذاب حسي 

1دكتوراهالمثين11787واسطذكرماجد حميد هالل511387

2دكتوراهالمثين11787واسطذكرعلي خالد حنون511637

3ماجستي المثين11787واسطذكرمظفر كاظم حميد495486

ن511407 4ماجستي المثين11787واسطذكرجاسم محمد عبدالحسي 

5ماجستي المثين11787واسطذكرسالم سعد رسي    ح490335

6ماجستي المثين11787واسطذكرحيدر محمدعلي فرحان392895

ن صالح433392 7ماجستي المثين11787واسطذكرعلي عبدالحسي 

8ماجستي المثين11787واسطذكرسنان سهيل نجمان102876

9ماجستي المثين11787واسطذكرصادق داود سلمان164753

10ماجستي المثين11787واسطذكرسعد تركي عطية490166

11ماجستي المثين11787واسطذكرعلي نعيم عروق25984

12ماجستي المثين11787واسطذكرعمار سمي  جليل28075

13ماجستي المثين11787واسطذكررافد حمود سلمان424368

ي172547
14ماجستي المثين11787واسطذكرعالء عبدالهادي حلبوت 

15ماجستي المثين11787واسطذكرليث مهدي حسن27568

16ماجستي المثين11787واسطذكراحمد جاسم داخل27693

17ماجستي المثين11787واسطذكرمصطفن سعيد وهاب107257

18ماجستي المثين11787واسطذكراحمد عبدهللا جبي 165706

19ماجستي المثين11787واسطذكرحيدر حايف بناي103775

20ماجستي المثين11787واسطذكرحيدر حسن خميس165614

21ماجستي المثين11787واسطذكرصفاء ستار سلمان432059

22ماجستي المثين11787واسطذكرمحمد جمعه طعمه433296

23ماجستي المثين11787واسطذكرعلي حميد فرج111849

24بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمانع صعيع هالل423002

ي نعمة418937
25بكالوريوسالمثين11787واسطذكرهيثم هاتن

26بكالوريوسالمثين11787واسطذكرصالح هادي جكنود431793

27بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد عبدالمهدي سلطان408169

28بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد ثابت جبار105756

ن431876 29بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسعد نارص حسي 

30بكالوريوسالمثين11787واسطذكرطاهر عبد الكريم عبد محمد425517

31بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسن شهيد صير24680

32بكالوريوسالمثين11787واسطذكراكرم رشيد حمد165800

33بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي غركان بنو431673

34بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعالء سعد عبدالمجيد431987

35بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعمار جاسم جواد527292

36بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحازم جواد عبدالكاظم103612

37بكالوريوسالمثين11787واسطذكرشاكر بحلوك جير490024

38بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن برهان شاكر490054

ن دوي    ج21876 39بكالوريوسالمثين11787واسطذكررائد حسي 

40بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمهدي صالح مهدي494167

ن169794 41بكالوريوسالمثين11787واسطذكرليث احمد حسي 

42بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد جير كاظم393359



43بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي هاشم صيهود407846

44بكالوريوسالمثين11787واسطذكرخالد جميل منشد511361

45بكالوريوسالمثين11787واسطذكرنبيل مهدي هادي24406

46بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحسن عالوي سلطان110528

47بكالوريوسالمثين11787واسطذكرصفاء سعد عبدالمجيد408195

48بكالوريوسالمثين11787واسطذكرايمن كريم خميس511616

49بكالوريوسالمثين11787واسطذكرماهر كاظم حسن407866

50بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر صادق مجيد490309

51بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر محمدعلي عواد431823

ن عبدالعباس كماز111707 52بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسني 

53بكالوريوسالمثين11787واسطذكركرار علي عزيز27823

54بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصدق موفق عبدالمطلب110523

ن نعمة490230 55بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد حسي 

 علي عبالخالق166000
56بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن

57بكالوريوسالمثين11787واسطذكروسام مهدي هادي24005

58بكالوريوسالمثين11787واسطذكربهاءالدين كطوف غالب27298

59بكالوريوسالمثين11787واسطذكرميثم عزالدين كاظم408473

60بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسجاد نارص رشيد107281

 علي حسن391429
ن 61بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسني 

62بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمدعلي كريم كاظم495495

ن321630 63بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي منعم حسي 

64بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي عبدالجبار خزام103170

65بكالوريوسالمثين11787واسطذكررسول محمد خضي 433198

ي كريم164619
66بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد راضن

67بكالوريوسالمثين11787واسطذكررائد بشي  عبدالعزيز111855

68بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد رحيم علي433447

69بكالوريوسالمثين11787واسطذكرنصي  محيسن لفته110715

70بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمازن شمال شوي    ح24371

71بكالوريوسالمثين11787واسطذكرهادي صبي  عبيس10844

72بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي شمال شوي    خ431994

73بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي كمال موس494184

ن21557 74بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمشتاق طالب عبدالحسي 

75بكالوريوسالمثين11787واسطذكرميثم جاسم جبار494196

76بكالوريوسالمثين11787واسطذكراكرم جليل كاظم397023

77بكالوريوسالمثين11787واسطذكررائد سعد عبدكاظم493332

78بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمثين بشي  كاظم433388

79بكالوريوسالمثين11787واسطذكراسعد صباح مجيد425242

80بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعباس فليح غانم103848

81بكالوريوسالمثين11787واسطذكرصالح عبدالمهدي عواد111602

82بكالوريوسالمثين11787واسطذكرايهاب مهدي هادي24015

يف553208 83بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعمار رعد رسر

84بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد سعدون خضي 22016

85بكالوريوسالمثين11787واسطذكرصفاء عباس جهاد393247

86بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعصام رضا كاظم165679

ن عليوي107285 87بكالوريوسالمثين11787واسطذكرصدام حسي 

88بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد حايف بناي28095

89بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعالء بشار عكار110843



90بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي محمدصالح هويدي27128

ن عباس فرحان22216 91بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسي 

92بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد عبدالرضا عدوان110557

93بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي هادي عبدالصاحب427383

94بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد عبدالعباس كماز111717

95بكالوريوسالمثين11787واسطذكربسام عبود رب  ح393682

96بكالوريوسالمثين11787واسطذكراسعد عواد نجم390795

ي495491 97بكالوريوسالمثين11787واسطذكرغيث يونس ناجر

ن سدخان111040 98بكالوريوسالمثين11787واسطذكرخالد حسي 

99بكالوريوسالمثين11787واسطذكراياد عبدالحسن محسن164807

ن433248 100بكالوريوسالمثين11787واسطذكركمال محمد حسي 

101بكالوريوسالمثين11787واسطذكرثامر راشد جاسم432009

ي396753
102بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعباس جابر صجن

103بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد زهي  تركي432314

ي433609
104بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمرتضن نصي  سبي 

105بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد يحي  علم432964

106بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي محسن زهاوي495504

107بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمنتض محسن جاسم490131

108بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر جمال عبدالمهدي24171

ن166394 109بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد محمد حسي 

110بكالوريوسالمثين11787واسطذكرنجم حسن كاظم433497

111بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي نعيم حذية511652

112بكالوريوسالمثين11787واسطذكركرار حيدر مجيد164727

113بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد بشار حسن24192

114بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن صادق مجيد490143

 علي عبدهللا110636
115بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن

هان433346 116بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد مهدي رسر

117بكالوريوسالمثين11787واسطذكرانور صباح زمادي414965

118بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمنتظر قيس كريم408875

119بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد فائز كريم490301

120بكالوريوسالمثين11787واسطذكرذوالفقار حيدر مجيد164721

121بكالوريوسالمثين11787واسطذكرانور صباح مجيد24102

ن سالم جابر103693 122بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمعي 

123بكالوريوسالمثين11787واسطذكراسعد حسن ضمد391238

124بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمنتضن كريم خضن396344

125بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد دايخ عيىس490064

126بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن مهدي حميد28856

127بكالوريوسالمثين11787واسطذكررعد ثائر رحيم27864

128بكالوريوسالمثين11787واسطذكرفتيان صادق خضي 144261

129بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد حميد عجم433380

130بكالوريوسالمثين11787واسطذكررسمد ناجح عنون490311

131بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي امجد كاظم395913

132بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر عبدالكريم خزعل493355

133بكالوريوسالمثين11787واسطذكرابراهيم جواد مجهول493655

134بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن فاضل كاظم490280

ي عباس415689
135بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسن راضن

136بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمنتظر جاسم فليح110821



137بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمنتظر خالد عبدالعباس432126

138بكالوريوسالمثين11787واسطذكرذوالفقار عماد جليل409302

139بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن كريم هادي431900

غام عجيل جير164640 140بكالوريوسالمثين11787واسطذكررصن

ن عطا20876 141بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي حسي 

142بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر علي داود24313

143بكالوريوسالمثين11787واسطذكرقسور خالد عبدالعباس493588

144بكالوريوسالمثين11787واسطذكركرار شنشل جير408273

145بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعقيل ثائر رحيم110628

 علي كاظم511469
ن 146بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسني 

ن حطحوط495498 147بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر عبدالحسي 

148بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمسلم عقيل جاسم425781

ن166405 149بكالوريوسالمثين11787واسطذكررهام سليم حسي 

ن254262 150دبلومالمثين11787واسطذكرفؤاد صحيب حسي 

151دبلومالمثين11787واسطذكررياض محمد سلطان24627

152دبلومالمثين11787واسطذكرظاهر حبيب كاظم408234

153دبلومالمثين11787واسطذكرمحمد داود سلمان165839

154دبلومالمثين11787واسطذكرامي  محمود توفيق164662

ن كريم داود432968 155دبلومالمثين11787واسطذكرحسني 

156دبلومالمثين11787واسطذكراحسان فالح عذيب424837

157دبلومالمثين11787واسطذكرعلي عبدالسادة عبدهللا433168

158دبلومالمثين11787واسطذكراحمد حسن ضمد433104

159دبلومالمثين11787واسطذكرعالء محسن شوي    خ22229

160دبلومالمثين11787واسطذكرضياء عباس جهاد395759

161دبلومالمثين11787واسطذكرمالك جبار عباس24700

162دبلومالمثين11787واسطذكرعلي خلف كاظم24430

163دبلومالمثين11787واسطذكركرار حسن ضمد391167

164دبلومالمثين11787واسطذكرعلي كاظم معيجل21743

165دبلومالمثين11787واسطذكرثائر عبدالصاحب خزعل104518

166دبلومالمثين11787واسطذكرصفاء رحيم علي432954

167دبلومالمثين11787واسطذكرانس عباس حنتوش433469

168دبلومالمثين11787واسطذكرمشتاق طالب هويدي171367

169دبلومالمثين11787واسطذكرمصطفن جواد كاظم407915

170دبلومالمثين11787واسطذكريوسف كاظم معيجل111847

171دبلومالمثين11787واسطذكرمحمد زيدان عباس110839

172دبلومالمثين11787واسطذكربشي  زائر عبد111047

173دبلومالمثين11787واسطذكرحيدر داخل رسبوت433531

اس طالب كيطان392575 174دبلومالمثين11787واسطذكرنير

175دبلومالمثين11787واسطذكرعصام موحان خميس425867

176دبلومالمثين11787واسطذكراحمد جاسم عبدهللا21996

177دبلومالمثين11787واسطذكرزيد رحيم خضي 432963

178دبلومالمثين11787واسطذكرصاحب مهدي عبدالصاحب165912

179دبلومالمثين11787واسطذكرمصطفن ماجد جبورى495458

180دبلومالمثين11787واسطذكرمحمد قاسم عبيد393602

181دبلومالمثين11787واسطذكردلي  سمي  كريم408460

ي كريم110616
182دبلومالمثين11787واسطذكرعلي راضن

183دبلومالمثين11787واسطذكرحسام خلف كاظم422904



184دبلومالمثين11787واسطذكرعلي اكرم علي26321

185دبلومالمثين11787واسطذكرسالم خلف موس433384

اس فوزي موس110522 186دبلومالمثين11787واسطذكرنير

ي395536  فاضل حرتر
ن 187دبلومالمثين11787واسطذكرحسني 

188دبلومالمثين11787واسطذكرعالء محمد جمعة110506

189دبلومالمثين11787واسطذكرابراهيم حسن خميس21036

190دبلومالمثين11787واسطذكرمرتضن عالء عبدالمهدي165991

191دبلومالمثين11787واسطذكرمحمد سامي كمال408420

ن شبيب23988 192دبلومالمثين11787واسطذكرعالوي حسي 

193دبلومالمثين11787واسطذكرمحمد عبدالحسن محسن433512

194دبلومالمثين11787واسطذكرعمار كاظم كريم495496

195دبلومالمثين11787واسطذكرخلدون عبدالرزاق عباس494206

196دبلومالمثين11787واسطذكرمصطفن خالد عبدالعباس432310

197دبلومالمثين11787واسطذكرعلي احمد شهاب511564

198إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي فاضل محمود433420

هللا490349 199إعداديةالمثين11787واسطذكرجعفر كاظم خي 

200إعداديةالمثين11787واسطذكرامي  سعدي عبد166142

201إعداديةالمثين11787واسطذكراحمد محمد حمدهللا422962

202إعداديةالمثين11787واسطذكرسجاد فؤاد جاسم415727

203إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد جواد كاظم408304

204إعداديةالمثين11787واسطذكرجمال علي صالح432956

205إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد اسامة عبدالكاظم165685

1دكتوراهالمثين11787واسطذكراحمد سعد محمود394202

ن باسم عبدالحسن495500 2ماجستي المثين11787واسطذكرمبي 

 زهي  تركي396448
3ماجستي المثين11787واسطذكرمصطفن

4ماجستي المثين11787واسطذكرمحمد عزيز عبدهللا394573

5ماجستي المثين11787واسطذكررسول حسن خالطي111067

6ماجستي المثين11787واسطذكرحيدر عدنان فرحان493312

7ماجستي المثين11787واسطذكرسيف الدين نارص خزعل105773

8ماجستي المثين11787واسطذكرمنتظر حسن اعطيه105551

9ماجستي المثين11787واسطذكرمحمد عبدالرضا بريسم104589

10ماجستي المثين11787واسطذكرحيدر عطا عبدالجبار397089

11ماجستي المثين11787واسطذكرمخلد محسن عبدالحسن24364

 يحي  علم396147
12ماجستي المثين11787واسطذكرمصطفن

13ماجستي المثين11787واسطذكروليد عطا عبدالجبار392223

ن خضن165725 14ماجستي المثين11787واسطذكرحسام ياسي 

ن فائز كريم395688 15ماجستي المثين11787واسطذكرحسي 

16بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد محمد جدي41622

17بكالوريوسالمثين11787واسطذكرزين العابدين عبدالهادي مهدي110536

ن ليث علي490123 18بكالوريوسالمثين11787واسطذكرالحسي 

19بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعباس نجاح رحمن494180

20بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن حسن اعطيه104610

21بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد غريب مويش310691

22بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحمزة عباس سلمان553207

 علي عبد432280
23بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن

24بكالوريوسالمثين11787واسطذكرزين العابدين خالد علي425428

25بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد سمي  كامل24126



26بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد قاسم محمد424871

27بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر حمد جميل494172

28بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر خالد عبد165903

29بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي سعد عزيز413658

30بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسجاد عواد كاظم110858

ي عباس413680
ن راضن 31بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسي 

32بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد مجيد صباح111837

33بكالوريوسالمثين11787واسطذكركرار باقر عبدعلي490298

ي555020
34بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد جاسب شمجن

35بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد صاحب جلوب103400

36بكالوريوسالمثين11787واسطذكرزين  العابدين حايف بناي33115

37بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي محمود علوان165812

38بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد جالل عبدالحسن165621

ن103991 39بكالوريوسالمثين11787واسطذكرهشام هادي زبي 

40بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي مهدي عباس165819

ن سعدون خضي 110619 41بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسي 

يف427770 42بكالوريوسالمثين11787واسطذكررساج عماد رسر

43بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد لطيف كاظم493445

ن حسن555039 44بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعصام حسي 

45بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعالء صادق شيال413678

ن27511 ن عقيل حسي  46بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسي 

47بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي فاضل قطيف23509

48بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسن هادي رشيد110634

49بكالوريوسالمثين11787واسطذكررسول ماهر عبدالعظيم111805

50بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعامر رحيم فرج110705

51بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد رياض هاشم432966

 جمال محمدعلي490282
52بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن

53بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد طالب فرحان388945

54بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي حميد عجم414000

ن كريم166090 55بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد عبدالحسي 

ن494170  هادي حسي 
56بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن

 علي حميد408221
ن 57بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسي 

58بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي عامر سعيد111087

59بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي جعفر هادي433522

60بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمؤمن مانع صعيع111010

61بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسن صبجي حسن27384

62بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد قاسم علي408212

63بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن نجاح حميد165673

64بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسجاد رعد كاظم165643

65بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمرتضن عسكر مهدي111595

66بكالوريوسالمثين11787واسطذكرجعفر صادق صاحب25810

ن عياي494168 67بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعبدهللا حسي 

68بكالوريوسالمثين11787واسطذكرزيد عباس فاضل423769

69بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمنتظر موفق جميل24271

70بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد خلدون سعيد103247

71بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعباس مصطفن محمد27097

72بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد عالوي جاسم175159



73بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسجاد عباس جهاد431760

74بكالوريوسالمثين11787واسطذكرباقر حيدر كمر27210

75بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن حمودي فرج27027

76بكالوريوسالمثين11787واسطذكرياس سعد عزيز413668

77بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد حسن ارحيم25709

78بكالوريوسالمثين11787واسطذكراسامه محمد احمد165757

79بكالوريوسالمثين11787واسطذكرزين العابدين جمال عبدالمهدي424276

80بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد بالسم محمد431978

81بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي نصيف جاسم164668

82بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسن محروس فهيم23538

83بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد سمي  علوان166113

ي165828
 
ف 84بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسجاد محمود رسر

85بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي خضي  عباس408896

86بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمرتضن سعد عبدالعزيز165824

87بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسجاد سالم داخل27593

88بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعباس رحيم محمد25924

89بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعالء هادي صبي 21955

ن414095 90بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد رحيم ياسي 

91بكالوريوسالمثين11787واسطذكركرار حيدر كمر27226

92بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي كاظم علي103666

93بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسن كريم لفته26371

94بكالوريوسالمثين11787واسطذكركرار علي توفيق25802

95بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد اسماعيل يارس110646

96بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن سعد عبدالعزيز24324

97بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعباس كامل رحيم407898

98بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر باسم محمد27928

99بكالوريوسالمثين11787واسطذكركرار جميل جاسم432000

100بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد جواد كاظم24255

101بكالوريوسالمثين11787واسطذكرزيد محمدرضا عبدالرزاق423843

102بكالوريوسالمثين11787واسطذكرزيد رعد كاظم511457

103بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي حمودي فرج110504

 علي محمد165738
ن 104بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسي 

105بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي عادل مظهر111056

106بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحسن حسن سلمان408249

107بكالوريوسالمثين11787واسطذكراسماعيل جبار عبود413558

 غالي محمد165881
108بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن

109بكالوريوسالمثين11787واسطذكرابرار حسن ارحيم27311

110بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن سعد عبدالجبار24185

111بكالوريوسالمثين11787واسطذكريحي  محمود عبد424146

112بكالوريوسالمثين11787واسطذكرايهاب رزاق ثعبان165895

113بكالوريوسالمثين11787واسطذكرامي  ماجد داخل111016

ي391498
114بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر جبار حسوتن

ن24338 115بكالوريوسالمثين11787واسطذكرالهادي علي حسي 

116بكالوريوسالمثين11787واسطذكرزيد زكي جميل388807

117بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي حميد مجيد433438

118بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحيدر محمد جدي53085

119بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعقيل عباس مجيد408830



120بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسجاد فاضل جبل495484

121بكالوريوسالمثين11787واسطذكركرار هاتف محمد110632

122بكالوريوسالمثين11787واسطذكرايمن جبار دفال495475

ن سفيح490344 123بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعمار حسي 

124بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمد كاطع موس325016

125بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي خالد عبيس105654

ن محمد حسن423072 126بكالوريوسالمثين11787واسطذكرامي 

127بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن صادق يارس395813

128بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي جعفر عويد110553

ن ثامر نعمان24077 129بكالوريوسالمثين11787واسطذكرحسي 

130بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمحمدعلي مجيد رسحان111659

131بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمجيد علي مجيد26157

132بكالوريوسالمثين11787واسطذكرثاقب حمودي عبدالكريم103079

 علي محمد165730
133بكالوريوسالمثين11787واسطذكرمصطفن

ن22348 134دبلومالمثين11787واسطذكرسجاد علي حسي 

ي27947
ن عبدالهادي حلبوت  135دبلومالمثين11787واسطذكرحسي 

136دبلومالمثين11787واسطذكرامي  نزار ثامر26393

137دبلومالمثين11787واسطذكرسجاد سالم حميد110837

138دبلومالمثين11787واسطذكرمرتضن حسن شهيد24656

139دبلومالمثين11787واسطذكركرار حمودي فرج27016

ن محسن جابر24150 140دبلومالمثين11787واسطذكرحسي 

ن111099 141دبلومالمثين11787واسطذكرحيدر علي عبدالحسي 

142دبلومالمثين11787واسطذكراحمد علي عبد166354

143دبلومالمثين11787واسطذكرحيدر محمدعلي حسن103716

ن كاظم عبيس164625 144دبلومالمثين11787واسطذكرحسي 

145دبلومالمثين11787واسطذكرضياء صادق شيال21785

146دبلومالمثين11787واسطذكركرار داود سلمان26960

147دبلومالمثين11787واسطذكراحمد باسم محمد23991

148دبلومالمثين11787واسطذكرمهند علي سالم26431

ي164765
149دبلومالمثين11787واسطذكراحمد عبدالهادي حلبوت 

150دبلومالمثين11787واسطذكرعلي جواد كاظم166152

151دبلومالمثين11787واسطذكرحسن فالح حسن111745

152دبلومالمثين11787واسطذكرجسام محمد عبدالمنعم111792

ن23559 153دبلومالمثين11787واسطذكرقيض محمد حسي 

154دبلومالمثين11787واسطذكركرار جاسب داخل490039

155دبلومالمثين11787واسطذكرمصطفن عالء جواد408315

156دبلومالمثين11787واسطذكرمحمد سالم اسكندر24070

ي عبود111843
ن

ن تاغ 157دبلومالمثين11787واسطذكرحسي 

158دبلومالمثين11787واسطذكراحمد خضي  عباس103466

159دبلومالمثين11787واسطذكرمحمد حسن حمدي شفيق110549

160دبلومالمثين11787واسطذكرمصطفن كاظم عبيس165849

161دبلومالمثين11787واسطذكرسجاد محمد عباس490077

ن413728 162إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي رحيم ياسي 

163إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي عزيز عبدهللا432947

ن111043 164إعداديةالمثين11787واسطذكرحسن عالوي حسي 

165إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد فالح عطية25827

166إعداديةالمثين11787واسطذكررضا جواد كاظم165704



167إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد عمار فالح408836

ن كاظم26284  حسي 
168إعداديةالمثين11787واسطذكرمصطفن

169إعداديةالمثين11787واسطذكراحمد رحيم كاظم433603

170إعداديةالمثين11787واسطذكرهيثم عاشور شاكر493625

171إعداديةالمثين11787واسطذكرالحسن ضياء حسن396694

172إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد قاسم كريم511416

173إعداديةالمثين11787واسطذكرابراهيم عامر حميدان494200

174إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي محمود توفيق493485

175إعداديةالمثين11787واسطذكرمصطفن محمد سلمان27643

176إعداديةالمثين11787واسطذكراحمد زكي هادي392742

177إعداديةالمثين11787واسطذكرمصطفن جمال عجم415587

178إعداديةالمثين11787واسطذكرحسام جالل ضاجي9182

179إعداديةالمثين11787واسطذكرمصطفن عامر عباس431938

ن شاكر كاظم490289 180إعداديةالمثين11787واسطذكرحسي 

181إعداديةالمثين11787واسطذكرحيدر خليل ابراهيم552994

ن باسم كريم166992 182إعداديةالمثين11787واسطذكرحسي 

183إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي سعد جميل110712

184إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد المهدي احمد نعيم165771

185إعداديةالمثين11787واسطذكرمنتظر موفق هاشم166225

186إعداديةالمثين11787واسطذكرمرتضن ناهي كريم432016

187إعداديةالمثين11787واسطذكرالحسن فرزدق عبدالستار490072

ن فالح كاظم21723 188إعداديةالمثين11787واسطذكرحسني 

189إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد ثابت سلمان25943

190إعداديةالمثين11787واسطذكرحيدر كاظم محمد110831

ي21984
191إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمدحسن هادي عات 

192إعداديةالمثين11787واسطذكرزين العابدين حيدر مجيد431971

193إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد سالم عبدالسيد396241

ي20788
194إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي االكير جبار حسوتن

195إعداديةالمثين11787واسطذكرمؤمل عادل عبود111683

196إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي صالح ثجيل495499

197إعداديةالمثين11787واسطذكرعزام محمد نديم432115

198إعداديةالمثين11787واسطذكرامي  سعيد محمد105729

ي110517
199إعداديةالمثين11787واسطذكركرار عبدالمطلب محمدتف 

200إعداديةالمثين11787واسطذكرمهند بشي  كاظم433636

201إعداديةالمثين11787واسطذكركرار فاضل جواد110644

202إعداديةالمثين11787واسطذكرسجاد عادل مظهر511480

203إعداديةالمثين11787واسطذكرحيدر خالد عبيس105625

ن111812 ن عالوي حسي  204إعداديةالمثين11787واسطذكرحسي 

205إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد كريم خضن396903

206إعداديةالمثين11787واسطذكرحسن هادي رحمة27803

207إعداديةالمثين11787واسطذكرمنتظر حيدر انور24299

208إعداديةالمثين11787واسطذكرذوالفقار رمضان عبدالخضن490083

209إعداديةالمثين11787واسطذكرعبدهللا احمد حسن166317

210إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد علي مطشر423148

211إعداديةالمثين11787واسطذكرزيد ياس خضي 253005

212إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد محسن جابر165698

213إعداديةالمثين11787واسطذكرحسن فالح مهدي103917



214إعداديةالمثين11787واسطذكريونس عباس حميدان493673

ن عباس22124 215إعداديةالمثين11787واسطذكرمرتضن حسي 

216إعداديةالمثين11787واسطذكرحسن امجد حامد165933

217إعداديةالمثين11787واسطذكراسماعيل نجم عبدهللا493599

218إعداديةالمثين11787واسطذكراحمد جمال فرحان24643

219إعداديةالمثين11787واسطذكرسلوان دايخ عيىس395626

220إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي مثين حطاب396966

221إعداديةالمثين11787واسطذكرذوالفقار علي كريم393447

ن عباس22039 222إعداديةالمثين11787واسطذكرذوالفقار حسي 

223إعداديةالمثين11787واسطذكرعلي منذر صيوان165692

224إعداديةالمثين11787واسطذكرزين العابدين علي مطشر395475

225إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد فاضل عبدالرضا111759

226إعداديةالمثين11787واسطذكرمقتدى نجاح هادي433398

ن432221 227إعداديةالمثين11787واسطذكرمرتضن كامل عبدالحسي 

ن حارث حسون111775 228إعداديةالمثين11787واسطذكرحسي 

229إعداديةالمثين11787واسطذكرمؤمن علي خضي 494188

230إعداديةالمثين11787واسطذكرامي  عبدالرضا بريسم24231

ن433321 231إعداديةالمثين11787واسطذكرجعفر علي حسي 

232إعداديةالمثين11787واسطذكراحمد جالل مريوش111618

233إعداديةالمثين11787واسطذكراحمد كريم محمود164824

234إعداديةالمثين11787واسطذكراحمد ليث علي424983

235إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد سلمان عبدالزهرة111777

ي165634
236إعداديةالمثين11787واسطذكرسجاد عدنان دلفن

ي424076 237إعداديةالمثين11787واسطذكرايمن فاضل حرتر

238إعداديةالمثين11787واسطذكرمنتظر الزم هاشم490117

ن عدنان مجيد554970 239إعداديةالمثين11787واسطذكرحسي 

 علي مطشر425026
240إعداديةالمثين11787واسطذكرمرتضن

241إعداديةالمثين11787واسطذكرحيدر صباح عطية165667

242إعداديةالمثين11787واسطذكريارس عباس عبد511553

243إعداديةالمثين11787واسطذكربهاء حامد عداي326812

ن كاظم25888 244إعداديةالمثين11787واسطذكركرار حسي 

245إعداديةالمثين11787واسطذكرمنتظر محمد كاظم396095

246إعداديةالمثين11787واسطذكراحمد شهاب مسي 432266

247إعداديةالمثين11787واسطذكرمحمد عالء عبداالمي 20755

248إعداديةالمثين11787واسطذكرزين العابدين محسن بقه171775

ي رشيد394826 249إعداديةالمثين11787واسطذكرسجاد عبدالنير

250إعداديةالمثين11787واسطذكرباقر عمار فالح408845

251إعداديةالمثين11787واسطذكرمؤمل عبدالرضا سلمان253006

252بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد عباس كاظم490305

253بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعامر حميدان مجهول494207

254بكالوريوسالمثين11787واسطذكرظافر عمران عيىس425329

255بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعماد محمد جاسم322509

 علي494187
ن 256بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسعد عبدالحسي 

257بكالوريوسالمثين11787واسطذكراحمد جاسم سليمان490049

258بكالوريوسالمثين11787واسطذكرسعد داود علي3702

259بكالوريوسالمثين11787واسطذكرعلي فرحان جثي 23983

260بكالوريوسالمثين11787واسطذكروقاص سعد علي423933



261بكالوريوسالمثين11787واسطذكرفراس علي حسن490043

262بكالوريوسالمثين11787واسطذكرجعفر عقيل جاسم495471

263دبلومالمثين11787واسطذكرمحمد عبدهللا حميد24636

ن كاظم مهدي164744 264دبلومالمثين11787واسطذكرحسي 

265دبلومالمثين11787واسطذكرسلمان شهاب علي27661

266دبلومالمثين11787واسطذكرعامر خضي  محمد27628

267إعداديةالمثين11787واسطذكرفارس عبدالرزاق علي111073

268إعداديةالمثين11787واسطذكرزهي  جعفر جاسم26183

269إعداديةالمثين11787واسطذكرعماد نعيم سالم111861

ن رحيمه433126 1دكتوراهالمثين11787واسطأنيىرنا حسي 

2ماجستي المثين11787واسطأنيىشذى جبار عمران24110

3ماجستي المثين11787واسطأنيىايات عزيز عبدهللا432355

ن رحيمه408363 4ماجستي المثين11787واسطأنيىليديا حسي 

5ماجستي المثين11787واسطأنيىرواء حازم اسماعيل254560

6دبلوم عاليالمثين11787واسطأنيىاثي  سلمان عبدالحسن26995

7بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهره هاشم حمود27367

 علي مجيد53192
ن 8بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىحني 

9بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىانوار عدنان رميض164688

10بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاقبال جواد كاظم539426

11بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىداليا مني  جابر391732

12بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرشا فرحان حطحوط295386

13بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزيتون جاسم محسن493516

ن27895 14بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرسى كريم حسي 

15بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرنا انعام عبدالرضا104369

16بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىلمياء عبدالجبار عباس110657

ن164801 17بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء كاظم عبدالحسي 

18بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىثناء جبار جودة103744

ي24355 19بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرسى صاحب دتر

ا رحمن غضبان490281 ن 20بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىلي 

نبا سعد علي425828
21بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

22بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىوسن جبار اسماعيل27416

23بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاسماء حبيب ظاهر165610

ن165856 ي حسي 
24بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاخالص راضن

ي432951
ة حبيب جاتن 25بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىامي 

26بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىضفاف عبدالحميد رشيد27267

ن394690 انتصار عبدعلي ياسي 
27بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

28بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنغم حميد رشيد408185

29بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنور لطيف مفتاح24491

30بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسهي  عامر هاشم111082

31بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىوالء عواد نجم424488

32بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىحواء هادي باقر495476

فاطمة كريم عبدعلي165853
33بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

34بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرشا نعيم عروق428129

35بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنادية شالل مارد494176

ي490126 36بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعلياء بدر حضي 

37بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىابتسام خلف كاظم391546

زهراء علي فاضل432334
38بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى



39بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرؤى نعمه حذيه165908

40بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىفرح فائق مجيد107448

41بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىفرح شاكر كاظم164654

ي103286
42بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىهديل احمد عات 

43بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرؤى عبدالكاظم فالح495494

44بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء كريم كاظم392420

45بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىهبة نصار كريم390975

ي كريم26008
46بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىريام راضن

ي صالح21349 47بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىارساء ناجر

ن حطحوط495497 48بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعلياء عبدالحسي 

49بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاية سعد هويدي110625

ي511357
50بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب فارس غين

51بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاية عبدالكريم عاكول511577

ن حسن24464 52بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعذراء عبدالحسي 

53بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسارة حمد صالح164818

54بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىانتصار مهدي حسن165961

55بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسارة محيسن مطر23547

56بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنور ضياء جواد425111

57دبلومالمثين11787واسطأنيىزينب جلوب نارص21904

58دبلومالمثين11787واسطأنيىوداد عبدالتاج منىسي299325

59دبلومالمثين11787واسطأنيىنجاة حرج فارس490319

ن539440 60دبلومالمثين11787واسطأنيىمياسة جميل حسي 

61دبلومالمثين11787واسطأنيىسحر عبدالكريم حسن511492

يف165842 فريال علي رسر
62دبلومالمثين11787واسطأنيى

63دبلومالمثين11787واسطأنيىهديل عباس مجيد110498

هللا166188 فاطمة علي خي 
64دبلومالمثين11787واسطأنيى

سعاد باسم علي103889
65دبلومالمثين11787واسطأنيى

ين شامل كاظم21940 66دبلومالمثين11787واسطأنيىشي 

ن عليوي24714 67دبلومالمثين11787واسطأنيىنرجس حسي 

68دبلومالمثين11787واسطأنيىرحاب مهدي عضيب431853

69دبلومالمثين11787واسطأنيىزهراء كاظم محسن433095

70دبلومالمثين11787واسطأنيىعهود محمد عوده165617

71دبلومالمثين11787واسطأنيىانيسة وادي محمد263960

72دبلومالمثين11787واسطأنيىنضال بريير كاظم181805

73دبلومالمثين11787واسطأنيىصفية جاسم صالح27003

وسن سعدون عبدعلي310820
74دبلومالمثين11787واسطأنيى

75دبلومالمثين11787واسطأنيىسعدية رحم علوان110615

76دبلومالمثين11787واسطأنيىسوسن فهد عبد511542

77دبلومالمثين11787واسطأنيىلمياء عبدالسادة ساجت433620

78دبلومالمثين11787واسطأنيىدعاء فاضل جير511452

هدى فرج علي432029
79دبلومالمثين11787واسطأنيى

80دبلومالمثين11787واسطأنيىندى عزيز هليل511606

ن106410 تاميم علي ياسي 
81دبلومالمثين11787واسطأنيى

82دبلومالمثين11787واسطأنيىهند جاسم محسن433058

83دبلومالمثين11787واسطأنيىايات احمد موس514391

84دبلومالمثين11787واسطأنيىايات محسن زمزير103431

85دبلومالمثين11787واسطأنيىعبي  جبار جحيل511431



86دبلومالمثين11787واسطأنيىهدى عزيز هليل165994

87إعداديةالمثين11787واسطأنيىهدى عباس نشىمي394388

88إعداديةالمثين11787واسطأنيىابتسام حسن غازي423277

89إعداديةالمثين11787واسطأنيىفائزة مجيد كاظم490326

90إعداديةالمثين11787واسطأنيىميسون جاسم محسن511374

91إعداديةالمثين11787واسطأنيىخنساء موس كركة494208

نادية محمدعلي خزعل165781
92إعداديةالمثين11787واسطأنيى

93إعداديةالمثين11787واسطأنيىزهراء غانم علوش408344

94إعداديةالمثين11787واسطأنيىوسن وسىمي فليح111851

1دكتوراهالمثين11787واسطأنيىسهاد كريم راهي490279

2ماجستي المثين11787واسطأنيىدعاء عباس مجيد164609

3ماجستي المثين11787واسطأنيىرفل فراس جابر165636

4ماجستي المثين11787واسطأنيىهدى طالب حسن27491

5ماجستي المثين11787واسطأنيىزهراء عيىس صادق111701

6ماجستي المثين11787واسطأنيىفاطمة مثين حسن26398

7بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء قاسم شهاب126945

8بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرباب نزار عبدهللا103142

9بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىضج جمال رحمان110721

10بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىابتسام عبدالسادة ساجت433625

اسماء علي جايش495488
11بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

12بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرسل سالم جابر110703

13بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىساره عادل مظهر111022

14بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىفاطمة سمي  خزعل393767

ن فائق110641 15بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىايات حسي 

ي413629
16بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسارة سعيد صجن

وجدان سعيد علي110782
17بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

عذراء شاكر علي511635
18بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

19بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىندى هاشم عبدالرزاق27916

ي عواد423498 يجر 20بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىمروة رسر

نور علي خضي 494194
21بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

22بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىايات عباس هاشم391077

23بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىميليا منصور فرحان433547

ين محمود سعدون408218 24بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىشي 

ن حطحوط490339 25بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىشهد عبدالحسي 

ي23578
26بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسماح حمزة راضن

27بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرسل كريم رسن26081

ايالف علي جلوب433083
28بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

ن جبار طعمة23976 29بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنرمي 

ي181806
30بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىبتول عبدالهادي حلبوت 

ساره علي عبد166200
31بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

32بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىانفال فؤاد عبود490292

ن جلوب110664 33بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىمروة عبدالحسي 

ن490162 34بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرويدة احمد عبدالحسي 

ي110507
35بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىضج سعيد تف 

36بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب مهدي حميد408206

37بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرحاب قاسم محمد408240

38بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرحاب كريم سالم24505



39بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىفرح محمود توفيق164701

40بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنورة كامل جواد408322

نوال شاكر علي414110
41بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

ي413638
42بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىهاجر سعيد صجن

ي423573
 
43بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنورس عبدالكاظم شوف

ن محمد553558 44بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرؤى امي 

45بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء حسن نعمه433151

46بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىدعاء كريم كاظم166079

47بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعلياء عطاهللا شنيع111089

نور علي عبدهللا164648
48بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

49بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىفاطمة عودة هاشم27045

50بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنوران حامد عبدالصاحب110630

51بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرؤى عامر عبدالمجيد110695

52بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعبي  محمد يونس527298

ن هيثم عبد511440 53بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىحني 

54بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب عباس شمة104017

ن166239 55بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرسور حميد حسي 

56بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىالحوراء عيىس صادق166136

ن111639 57بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاثمار محمد حسي 

ي432958
58بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىهالة سعد راضن

59بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب طعمة حسن413650

60بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىغفران جميل عباس24284

61بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىدعاء نعمة حميد165796

62بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنورس حميد هتلر20951

ي164736
63بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسجر عدنان دلفن

64بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىهمسه جاسم محسن495502

65بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسارة عامر هادي110675

ي27673 زهراء علي حرتر
66بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

67بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنبا سعدون محمد110544

رنا علي عبد431846
68بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

69بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاية ماهر عبدالعظيم111822

70بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىتقوى طالب حسن27462

71بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنور غانم علوش408348

ن105679 ي عبدالحسي  72بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىايمان ناجر

73بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسهاد سالم داخل21682

74بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرقية عبداالمي  عباس166045

75بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىابتهال قاسم عبيد111600

76بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسجر عدنان سلطان110497

فادية علي عبد164678
77بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

ريام علي عاضي23528
78بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

79بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىايهاب سعدون هاشم25850

سارة باسم علي103901
80بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

81بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء حيدر كمر27244

82بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىتقوى قيس حمود166015

83بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىصفا عبدالمهدي جاسم27159

ن110737 84بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىحوراء عباس حسي 

85بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىدعاء كريم هادي431915



86بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعال عالء فيصل431738

87بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاالء كاظم حمد494171

88بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنور مجيد صباح27847

هند علي عزيز164708
89بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

90بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىفرح عامر هادي103314

91بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىايات عواد كاظم23968

زينة هادي علي433282
92بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

93بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىغيداء عادل داخل25863

94بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىارساء هادي علي433260

ن424210 95بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء كريم حسي 

96بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعال نزار كاظم511591

ي104386
97بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنورالهدى عبدالهادي صجن

98بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسما سعد محمود393975

99بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرفاة خضي  عباس164633

100بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىحوراء ابراهيم هليل164794

101بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرفل طالب مشحوت3739

102بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرسل ماهر عبدالعظيم111816

مالك اسماعيل ولي288082
103بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

104بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب محمدعلي حسن165833

105بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرسى حازم ابراهيم102945

106بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىفاطمة داود سلمان24208

سماح علي مجيد433312
107بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

108بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب جاسم فيصل392331

109بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىهبة محمد عبدالستار394905

ن391626 110بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب علي حسي 

ن408285 االء علي حسي 
111بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

112بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسهاد جسام مجيد27443

ي جير27750
113بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىفاطمة شمجن

114بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىمروة عودة هاشم27078

115بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينة عدنان هاشم432039

116بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء عباس مجيد164715

ن408334 رسل علي حسي 
117بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

118بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعال جمال رحمن110809

نور محمد سامي24417
119بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

120بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعذراء حميد مجيد105803

ن166230 121بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء حميد حسي 

122بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنور حميد هتلر27791

123بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىحنان خليل عبد26331

ن110525 سماهر علي عبدالحسي 
124بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

ي407314
125بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىابتهال عبدالحسن شمجن

دنيا علي عبد396822
126بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

حوراء علي هتلر94917
127بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

128بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب سالم عبدالسيد423366

129بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىدعاء داود سلمان26446

130بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىبراء حسن نعمة433160

131بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىسارة حسن شهيد24668

132بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعذراء داود سلمان26468



133بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىايات فؤاد عبود490295

134بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىهناء قاسم مذبوب24061

رحاب سعد علي110502
135بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

136بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنور محسن زمزير26043

137بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىايات شاكر عبد21764

138بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنادية خالد سماوي24085

139بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزهراء شدهان عبيد494195

140بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىعذراء سلمان شهاب110512

141بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرويده كاظم محمد103267

142بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب حميد مجيد432965

143بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنبا محسن زمزير26033

144بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىرشا عبدالعظيم خالد433187

145دبلومالمثين11787واسطأنيىريم فراس جابر103050

146دبلومالمثين11787واسطأنيىزينب كريم راهي103506

147دبلومالمثين11787واسطأنيىرنا حامد ستار432256

148دبلومالمثين11787واسطأنيىتبارك مهدي مطشر110661

149دبلومالمثين11787واسطأنيىرضن جواد كاظم490322

150دبلومالمثين11787واسطأنيىايات فاضل عزيز432237

151دبلومالمثين11787واسطأنيىاية كريم عبد556803

152دبلومالمثين11787واسطأنيىنورا قيس عيىس391346

ي27188
153دبلومالمثين11787واسطأنيىمكارم هادي عات 

الرة علي كاظم165750
154دبلومالمثين11787واسطأنيى

155دبلومالمثين11787واسطأنيىديار مالك جاسم27036

156دبلومالمثين11787واسطأنيىتمارة خالد حامد425153

157دبلومالمثين11787واسطأنيىزينب علي بريسم21920

158دبلومالمثين11787واسطأنيىزينب هادي علي432327

159دبلومالمثين11787واسطأنيىهدى شبيب حميد396406

ي490150
160دبلومالمثين11787واسطأنيىفاطمة حيدر دلفن

ن كاظم26272 161دبلومالمثين11787واسطأنيىزهراء حسي 

ن25763 162دبلومالمثين11787واسطأنيىزهراء عباس حسي 

نور هادي علي432322
163دبلومالمثين11787واسطأنيى

ن كاظم511365 164دبلومالمثين11787واسطأنيىسه حسي 

165دبلومالمثين11787واسطأنيىفرح طعمة حسن433141

166دبلومالمثين11787واسطأنيىرحاب مطشر زبون511383

167دبلومالمثين11787واسطأنيىمعراج جواد كاظم27539

168دبلومالمثين11787واسطأنيىفاطمة كريم كمر165803

169دبلومالمثين11787واسطأنيىزهراء قاسم مذبوب165656

170دبلومالمثين11787واسطأنيىزهراء عبدالكاظم رهو110622

171دبلومالمثين11787واسطأنيىزينب طالب توفيق22394

172إعداديةالمثين11787واسطأنيىايات سالم داخل21709

173إعداديةالمثين11787واسطأنيىزينب زيد سعدي22201

174إعداديةالمثين11787واسطأنيىسجر مجيد كاظم551404

175إعداديةالمثين11787واسطأنيىطيبة محمد خلف21429

176إعداديةالمثين11787واسطأنيىنور سلمان كريم24444

ن433366 177إعداديةالمثين11787واسطأنيىمريم رحيم ياسي 

رقية علي نديم490058
178إعداديةالمثين11787واسطأنيى

179إعداديةالمثين11787واسطأنيىزينب علي نعيم490047



ي490184
ن حيدر دلفن 180إعداديةالمثين11787واسطأنيىبني 

181إعداديةالمثين11787واسطأنيىريام غازي هاشم393838

182إعداديةالمثين11787واسطأنيىسجر حيدر محسن490172

183إعداديةالمثين11787واسطأنيىفاطمة سعد محمود394289

184إعداديةالمثين11787واسطأنيىنور شهاب مسي 408202

ديار علي رحمن493614
185إعداديةالمثين11787واسطأنيى

186إعداديةالمثين11787واسطأنيىاسالم فؤاد عبود493572

187إعداديةالمثين11787واسطأنيىزهراء مهدي مطشر103643

188إعداديةالمثين11787واسطأنيىريام حامد عداي388699

189إعداديةالمثين11787واسطأنيىافراح عواد منصور110533

190إعداديةالمثين11787واسطأنيىزينب محمد شهيد165647

191إعداديةالمثين11787واسطأنيىمين مجيد صباح110647

192إعداديةالمثين11787واسطأنيىهبة عيدان كطفان556853

193إعداديةالمثين11787واسطأنيىمريم طرار كاظم495492

194إعداديةالمثين11787واسطأنيىزينة عبدالكاظم مزهر238601

195إعداديةالمثين11787واسطأنيىعذراء نجاح محل111753

196إعداديةالمثين11787واسطأنيىدعاء هالل صباح111786

197إعداديةالمثين11787واسطأنيىرفاة باسم عبدالمجيد165764

198إعداديةالمثين11787واسطأنيىريام طالب عبود423704

ن176869 199إعداديةالمثين11787واسطأنيىرانية عزاوي حسي 

200إعداديةالمثين11787واسطأنيىارساء علي جلوب408258

201إعداديةالمثين11787واسطأنيىضج عدنان سلطان165625

202إعداديةالمثين11787واسطأنيىنور سعد هالل26420

زهراء علي هتلر432185
203إعداديةالمثين11787واسطأنيى

204إعداديةالمثين11787واسطأنيىمريم هليل فنجان395034

رتر سعد محمود392970
205إعداديةالمثين11787واسطأنيى

206إعداديةالمثين11787واسطأنيىفاطمة كريم عياي110499

207إعداديةالمثين11787واسطأنيىزهراء سالم عبدالسيد396288

208إعداديةالمثين11787واسطأنيىازل محمد كريم111030

ن عياي494169 209إعداديةالمثين11787واسطأنيىرسل حسي 

210إعداديةالمثين11787واسطأنيىزهراء محمد عبدالستار25963

211إعداديةالمثين11787واسطأنيىشهد زهي  جعفر26232

212إعداديةالمثين11787واسطأنيىرفاة طالب مشحوت3732

213إعداديةالمثين11787واسطأنيىنورالهدى صالح ثجيل490157

214إعداديةالمثين11787واسطأنيىشهد شهاب مسي 408198

ن24050 215إعداديةالمثين11787واسطأنيىهناء اعطية حسي 

216إعداديةالمثين11787واسطأنيىازل جبار اسماعيل110531

217إعداديةالمثين11787واسطأنيىايات ماجد جبوري495451

ي490314
218إعداديةالمثين11787واسطأنيىرسل سالم غين

219إعداديةالمثين11787واسطأنيىسارة عباس مجيد165768

220إعداديةالمثين11787واسطأنيىفاطمةالزهراء غسان ماجد103596

ن خضن166275 221إعداديةالمثين11787واسطأنيىارساء ياسي 

ي عبد388871
222بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىهناء راضن

223بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىاخالص مرزة حمزة106621

224بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىازهار جبار عبد55662

225بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىشيماء ماجود شديد27770

226بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىزينب علي محمد110505



227بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىنهلة بدر داود24349

228بكالوريوسالمثين11787واسطأنيىايناس مرزة حمزة110700

والء علي عبد432960
229بكالوريوسالمثين11787واسطأنيى

230دبلومالمثين11787واسطأنيىزينب نجم عبود423999

231دبلومالمثين11787واسطأنيىاحالم كاظم عبدالحسن111096

232دبلومالمثين11787واسطأنيىزينب صادق مجيد25875

233دبلومالمثين11787واسطأنيىهيفاء جمعة عبيد432022

234دبلومالمثين11787واسطأنيىايمان حمزة جارهللا24028

235دبلومالمثين11787واسطأنيىوسن مهدي جودي425725

وق كريم صباح413707 236إعداديةالمثين11787واسطأنيىرسر

237إعداديةالمثين11787واسطأنيىعادلة جبار كاظم490109

238إعداديةالمثين11787واسطأنيىليل مهدي صالح103938

ي خلف عليوي110540
239إعداديةالمثين11787واسطأنيىتهاتن

240إعداديةالمثين11787واسطأنيىكفاح عبد فرج27398

1ماجستي شيخ سعد11788واسطذكرسعد جابر غند538654

2ماجستي شيخ سعد11788واسطذكرعباس سالم خماس432464

3ماجستي شيخ سعد11788واسطذكرحسن عبدالزهرة موس538724

4دبلوم عاليشيخ سعد11788واسطذكرمحمدعلي شاكر خضن450869

5بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجبار الجيم رسن431928

ي450866
6بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجميل خضي  راضن

7بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركاظم عبدالحسن نادر432349

8بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصادق سلمان جهلول382773

9بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد عبدالعزيز حسن538728

10بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرهاشم مجيد علي450908

11بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرياس خضي  سعد432285

هان عسكر12001 12بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحميد رسر

13بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسن جير لفته104809

14بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي مزيد شياع101634

15بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحازم صالح شويط382807

16بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحيدر عبد جير328939

ن جابر خميس434817 17بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرامي 

18بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركرار عبيد كاظم73205

19بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسن جنديل علوان538676

ي329131
20بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسعد خليف راضن

ن خضي 73038 21بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرضياء عبدالحسي 

 علي99914
ن 22بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي مفي 

23بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصادق لطيف جهلول432619

24بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد عبدالزهرة محيسن538697

25بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعباس عنيد علي538647

26بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرضياء جبار هاشم104607

27بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرنورس كامل مهدي538665

28بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكريارس عويد زغي 538721

29بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعمار مجيد فليح538736

30بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرباقر احمد عبدالزهرة538703

ض12068 31بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصالح بجاي معي 

32بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركرار عبدالعزيز حسن21556

33بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكريارس سعد بري  هي538720



34بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحيدر نجم عبد538682

ن عبد432395 35بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي حسي 

36بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرستار بشار سلمان104722

ي يارس رحيمة18146
37بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرهاتن

38بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعقيل حوشان عكلة432411

39بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركرار لفته عبدهللا450873

40بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحميد بروش عزب450870

41بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسامر مني  يوسف538722

42بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكربراق محمد حميد382769

43بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرزين العابدين فرج عويد432635

44بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمكي كريم سلطان432420

45بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجواد كاظم عبدالحسن450967

46بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكررسمد فؤاد عبد12003

47بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصادق رحيم خضي 12055

48بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصفاء علي قاسم382753

49بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد عمران عبيد98969

50بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعالء سالم فري    ح382770

51بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي سليم فالح328256

52بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركاظم جبار صيهود73392

ن عبد450875 53بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجعفر تحسي 

54بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرفراس جبار جاسم538656

ي49264
55بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجواد عبدالكاظم حسوتن

56بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد جاسم عباس88148

57بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعماد ياس خضي 382747

58بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحيدر نعيم رسي    ح73286

59بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكررساج مني  يوسف12031

60بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد صالح شويط104771

61بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرستار علي قاسم538704

62بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعقيل نعيم خضي 450877

63بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد عمران عبيد62176

64بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعباس مالك عبد18601

65دبلومشيخ سعد11788واسطذكرصالح حسن الزم432359

66دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحيدر شاكر خضن450874

67دبلومشيخ سعد11788واسطذكرجميل ونيس لفته328887

ن عباس538735 68دبلومشيخ سعد11788واسطذكرصباح شني 

69دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمحمد بشار كعيد432390

70دبلومشيخ سعد11788واسطذكرعلي بداي ثجيل538726

71دبلومشيخ سعد11788واسطذكراحمد يير نومي432609

72دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحامد حسن والي22182

73دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمؤيد عاضي حمود432605

ن جلوب104634 74دبلومشيخ سعد11788واسطذكرعلي حسي 

75دبلومشيخ سعد11788واسطذكرباسم حسن الزم538718

76دبلومشيخ سعد11788واسطذكرسعد نيسان عبدالنور382739

77دبلومشيخ سعد11788واسطذكررحيم مزيعل منشد328964

ن الجيم12000 78دبلومشيخ سعد11788واسطذكرليث حسي 

79دبلومشيخ سعد11788واسطذكرزياد طارق مطر12048

80دبلومشيخ سعد11788واسطذكرذوالفقار عبيد كاظم450971



81دبلومشيخ سعد11788واسطذكررضا حسن جبار12039

82دبلومشيخ سعد11788واسطذكرزينب هادي مطشر450872

83دبلومشيخ سعد11788واسطذكرماجد لفته عبدهللا538692

84دبلومشيخ سعد11788واسطذكرهادي جميل داخل328867

85دبلومشيخ سعد11788واسطذكررسول نعمة راشد538674

ن450970 ن جبار حسي  86دبلومشيخ سعد11788واسطذكرتحسي 

87دبلومشيخ سعد11788واسطذكراحمد حاجم داخل538657

88دبلومشيخ سعد11788واسطذكرعمار جاسم سنيد58889

89دبلومشيخ سعد11788واسطذكرطالل مزيد شياع538710

90دبلومشيخ سعد11788واسطذكرخالد سعيد يمعان98763

ن538666 91دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمحسن رماش حسي 

92إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد عبدالرضا جاسم538694

93إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرداخل عطية عليوي538686

94إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرصباح طارش جاسم62174

ي مشتت538732 95إعداديةشيخ سعد11788واسطذكررزاق صير

96إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد فرج عبيس432695

ن عالوي زيدان432687 97إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

ن329075 98إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد كاظم عبدالحسي 

99إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد سعيد مجيد328173

100إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي عبدالعزيز حسن538675

ن علوان538733 101إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحيدر حسي 

ي كاطع538719  العيير
ن 102إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

 علي جاسم102135
ن 1ماجستي شيخ سعد11788واسطذكرحسي 

2ماجستي شيخ سعد11788واسطذكرعلي خضي  سعد73555

3ماجستي شيخ سعد11788واسطذكرمصطفن سعدون خميس432450

4بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرابتهاج ماجد نعيم12078

ي22361 5بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي محسن ناجر

6بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد فالح بداي103381

ن طاهر20423 7بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرهادي عبدالحسي 

8بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرضياء حسن الزم538661

9بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجاسم كاظم مطي 541613

10بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد نارص مزيعل101681

11بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركرار كريم رحيم328951

12بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرضياء فالح حسن538645

13بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد محسن سلمان432428

14بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي هاشم خلف103097

15بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد رحيم بري    ج432722

16بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرالحسن علي قاسم61764

17بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكريونس حسن علي18906

18بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي هيثم جبار60228

ن علوان12030 19بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحمزة حسي 

20بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد عاضي موي    ع426980

21بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد حسن فالح12002

22بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن عبدالستار جبار328394

23بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكررافت ضياء عبدالكاظم12075

24بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرضياء علوان اسمي 57506

25بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحمزة نعمة راشد538643



 حسن علي100143
ن 26بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

ن زاير328302 27بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد عبدالحسي 

ن الجيم18740 28بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحيدر حسي 

29بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمهند موس مطر17755

ن سالم شياع432822 30بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

ن كاظم ثامر88832 31بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

 علي طهيوش432677
ن 32بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

ن محسن432712 33بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصفاء عبدالحسي 

ي432591
ن صجن 34بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسن عبدالحسي 

35بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعباس كاظم عبدالحسن432333

36بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعالء مرشد هندول104378

37بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرباسم هالل عباس12040

38بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد نعيم سعيد12052

 علي427025
ن 39بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرضياء حسي 

40بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي لطيف هالل104023

41بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجبار محسن جاسم18334

 علي قاسم328672
ن 42بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرنورالحسي 

43بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسعد كريم عبدالحسن17698

 علي صادق88988
ن 44بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

45بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسجاد جبار مانع538670

ن جاسم88776 46بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمالك عبدالحسي 

47بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي فليح عبدالواحد12066

48بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي كامل مهدي538669

49بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعباس صالح مهدي102995

50بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرخالد عيدان بدر88537

51بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجبار سمي  صالح102252

52بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعمر محمد ثامر431831

 علي328328
ن 53بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعالء حسي 

54بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركرار ياس خضي 450900

55بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن محمد سلمان91111

56بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصادق علي كيطان59684

57بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحيدر حسن عبد426712

58بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد عنيد علي101543

59بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي لفته عبدهللا538668

60بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد مهدي مجيد432509

 سلومي12082
ن 61بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسن حسي 

62بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمهدي حسن فالح12026

63بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسعد غياض جعفر12071

64بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي عباس نارص59353

ن محسن426780 65بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي حسي 

66بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد فاخر عويد61305

ن12017 67بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكربشار هاشم حسي 

68بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعماد عيدان بري    ج328846

69بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكررسول حميد ثجيل541594

ن سالم سعد432703 70بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرتحسي 

 جميل خضي 432838
71بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن

ن91465 72بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحسن سالم حسي 



73بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسن حامد حسن59575

74بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد عيدان مجبل432830

75بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرابراهيم محسن علي12038

 فاضل عبداالمي 12037
76بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن

77بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد ياس خضي 12074

78بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجعفر صادق سلمان426498

79بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرايمن غازي كاظم91654

ن فرج328319 80بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي حسي 

81بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد هاشم مجيد12083

ن زامل بدر426945 82بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

ي538700
83بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن قطن راضن

84بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي يارس رحيمة102172

85بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي حسن والي12035

86بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرزيد خالد خضي 12019

ن خضي 12046 87بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصفاء عبدالحسي 

88بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرخالد لفته عبدهللا538699

89بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركرار هالل سايل432641

90بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي جاسم سنيد12043

91بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسن جعوال راشد12060

92بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسن قاسم جابر382799

93بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرزيد محسن عباس328854

94بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصالح مهدي مجيد432673

95بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرقاسم محمد خليف48200

96بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعبدهللا صالح كريم102402

97بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحيدر هالل سايل432431

98بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعالء كريم رشيد328551

99بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي قاسم محمد59074

100بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي جاسم جفات88658

101بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسام سامي قاسم22163

102بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجاسم محمد نوار22297

ن محسن21652 103بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرضياء عبدالحسي 

ي538652
ن دويخل دليفن 104بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

ن عالوي12062 105بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحيدر حسي 

106بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد كريم شابث328432

ن328662 107بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعبدهللا نارص حسي 

108بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسجاد هالل سايل426564

109بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن جبار هاشم12069

 علي12047
ن 110بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعمار حسي 

111بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكررضوان عدنان جاسم12086

ن جاسم382743 112بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعقيل حسي 

113بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمجدي كاظم مطر87756

 علي12058
ن  حسي 

114بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن

115بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي فالح حسن12065

116بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي محسن فري    ح62075

117بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعباس هادي مطشر88708

118بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد عوده جادر431812

119بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعالء جبار هاشم432603



120بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد هاشم خلف12018

ن91592  سالم حسي 
121بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن

122بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحسن عيدان شاكر17659

123بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحامد نارص ابوجرن432818

124بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن سعد عبد12005

125بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن محمود شاكر538684

ي101959
126بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرفالح حسن راضن

127بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرابراهيم نعمة راشد102709

128بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمرتضن رزاق رحيم552428

129بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجعفر كاظم برزان21303

130بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرجاسم محمد هاشم328587

ن عمل عبيد450881 131بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

132بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمهند محسن لفته432493

133بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرقاسم عبدالسادة فري450894

134بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد كاظم سيد12084

135بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمازن سعدون خميس382756

ن عالوي432467 136بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرفاضل حسي 

137بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرفاضل نعيم رسي    ح89928

138بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمهدي صالح حسن50315

139بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي مجيد رسن19129

ي538651
140بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرهشام دويخل دليفن

141بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمنتظر جليل سعد538727

ن102057 142بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرصالح عدنان ياسي 

143بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكركاظم كريم جادر450969

144بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرانور صباح طارش103939

145بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرفالح محسن علي328901

146بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكراحمد جبل غضب102445

147بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرنزار وزير فرحان50088

148بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكررائد قيس كويعة426655

149بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسنان عدنان جاسم12072

150دبلومشيخ سعد11788واسطذكرعلي نارص عبدالزهرة538663

ي88918
151دبلومشيخ سعد11788واسطذكرسعدهللا بلعوط خفن

152دبلومشيخ سعد11788واسطذكرطه حميد كريم21820

ن سلمان نوري450868 153دبلومشيخ سعد11788واسطذكرتحسي 

ن538660 ي شني 
154دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحارث غين

155دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحميد جاسم جفات12027

156دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحيدر بجاي ثجيل328877

157دبلومشيخ سعد11788واسطذكركريم مكي كريم89830

158دبلومشيخ سعد11788واسطذكرفاضل عباس فرج16819

159دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمحمد قاسم كاظم329112

160دبلومشيخ سعد11788واسطذكراحمد عبدالرضا جلوب450884

161دبلومشيخ سعد11788واسطذكرجاسم علي جاسم60352

ن محسن57880 162دبلومشيخ سعد11788واسطذكرجعفر حسي 

163دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحسن هادي عطية90045

164دبلومشيخ سعد11788واسطذكروسام سامي قاسم19522

165دبلومشيخ سعد11788واسطذكريارس عبدالواحد جاسم382751

12079
ن
166دبلومشيخ سعد11788واسطذكرصادق كامل واف



167دبلومشيخ سعد11788واسطذكررسول عبدالرزاق خلف102342

168دبلومشيخ سعد11788واسطذكراحمد كريم موس50259

169دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحيدر جلوب هرير328263

170دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمالك بشار عبيد12059

171دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمحمد سالم عيد424111

172دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمحمد خليل كاظم432835

ن خليل سية21943 173دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

174دبلومشيخ سعد11788واسطذكرعباس هاشم خليف450901

175دبلومشيخ سعد11788واسطذكروليد خالد شبوط12020

176دبلومشيخ سعد11788واسطذكركاظم خيون شوي    ع17351

177دبلومشيخ سعد11788واسطذكرعباس سمي  جبار12022

178دبلومشيخ سعد11788واسطذكركرار حسن علي18090

179دبلومشيخ سعد11788واسطذكرعبدالرزاق زيدان بري    ج382777

ن104339 180دبلومشيخ سعد11788واسطذكرسيف علي حسي 

ن450910 181إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي بنوان حسي 

182إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرزيد علي ذياب17239

183إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرابراهيم عبدالواحد جاسم432459

ن عالوي88209 184إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد حسي 

185إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي عيدان بري    ج538731

ن مرشد هندول450963 186إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

187إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعباس جبار جبجاب432521

188إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجاسم محمد منصور432523

189إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسن حمزة عناد99137

190إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي كاظم عبدالحسن432326

ن طاهر20491 191إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسن عبدالحسي 

ن سمي  مجيد382759 192إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

193إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرهاشم محمد فرج20826

194إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي كريم رحيم424705

195إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي حامد بهيش17847

196إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجعفر جبار جليب50570

ي538715 197إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد رزاق صير

ن فارس17885 198إعداديةشيخ سعد11788واسطذكررسول حسي 

199إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد علوان اسيمر12032

200إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمنتظر محمد بهيش101028

ن101091  جليل حسي 
201إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن

202إعداديةشيخ سعد11788واسطذكريونس رحيم بري    ج432657

203إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي جمال سعد60704

204إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد سعد نيسان450990

205إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجواد كاظم علوان329103

ي12070
ن مايع متاتن 206إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

207إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد جبار عيدان58081

208إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد جمال سعد104580

209إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرابراهيم مالك عبد329036

210إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجعفر سلمان بري    ج450988

211إعداديةشيخ سعد11788واسطذكركرار حسن داخل17520

212إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجاسم محمد فارس538653

213إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد قاسم جعفر425541



214إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي عبدالرحمن متعب99652

215إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي كريم شابث425451

216إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد شعبان السيد50392

217إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي محسن جمعة99414

218إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي عبدالسادة فري12081

219إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرامي  هادي كريم450903

220إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد صادق يارس22276

ن432504 221إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد كاظم حسي 

222إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد طارش داود12076

ن15957 223إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد يارس حسي 

224إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد عيدان مجبل425234

225إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي صادق سلمان59867

226إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد كريم شابث450876

227إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد جابر والي21490

ن15570 228إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي يارس حسي 

ن فرج450895 229إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي حسي 

450973
ن
230إعداديةشيخ سعد11788واسطذكريوسف كامل واف

231إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعبداالله علي عبد432691

ي424784
232إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي حسن راضن

233إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجعفر صادق رحيم432631

234إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي احمد كريم21505

235إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد محمد سلمان98519

236إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحامد كاظم سلمان21277

ن يير100792 237إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرليث حسي 

238إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد باسم محمد450964

ن محسن538673 239إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراركان عبدالحسي 

240إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي جبار سالم99842

241إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرستار جاسم اسنيد102873

ن عواد خلف103823 242إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

243إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسن عبدالكاظم علوان88426

244إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسن صادق سلمان424202

 محسن علي432403
ن 245إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرياسي 

246إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد محمد بهيش100499

247إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرصالح قاسم كاطع17416

248إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي جاسم محمد432775

249إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرزيد سعدون خميس432445

250إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرزيد علي فائز عبدالكريم432532

251إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرفالح حسن عبد99789

252إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد قاسم حليوز450968

253إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجاسم كاظم نعيمة538690

ي61046
ن
254إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرقاسم ملك صاف

255إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد خالد راشد432528

ي450878
256إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد قاسم راضن

257إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمنتظر عبدالرزاق هاشم432707

258إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرخطاب فاروق ثجيل17290

259إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد مرشد هندول104311

260إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراسعد غازي كاظم538725



ن طاهر20473 261إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي عبدالحسي 

262إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي هاشم مجيد432515

ن100927 263إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي صباح شني 

264إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي مجيد جاسم424929

 علي كريم104197
ن 265إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

ن جاسم450922 266إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمسلم حسي 

267إعداديةشيخ سعد11788واسطذكريوسف عدنان محسن538723

268إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحيدر نعيم كريم100018

ن لجيم22354 269إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعالء حسي 

ي538672 270إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن مختار ناجر

271إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحيدر صالح شويط60987

ن علوان21855 272إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد حسي 

ن محسن20844 273إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد حسي 

ن عالوي18462 274إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحيدر حسي 

ن جهيد12057 275إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي تحسي 

ن كريم رشيد432517 276إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسني 

ن60906 277إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمرتضن عواد حسي 

ن علوان424844 278إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعالء حسي 

279إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمؤمل جبار الجيم21889

ي20864
280إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعباس صبيح راضن

281إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجعفر صادق جاسم432456

ن432681 282إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراكرم عباس حسي 

283إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد غالب عبدالكاظم18234

ن431998 284إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد عباس حسي 

285إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرايمن جبار نوري59432

286إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرباقر يارس رحيمة100464

287إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرماجد عباس فاضل450929

288إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد فارس صالح103722

289إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد علي عبد19335

 عزيز مطي 59767
290إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن

291إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن رحيم زوري450871

ن450883 292إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحمزة عدنان ياسي 

ي مطي 61472
293إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرنعمة راضن

294إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد علي كريم104489

295إعداديةشيخ سعد11788واسطذكريوسف حاتم علوان431979

296إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد عباس عنيد538655

297إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسجاد ضياء جفات541606

298إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرضياء صباح بداي99693

299إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد حسن جاسم450893

300إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسن تركي عبدالحسن382782

ي424400
ن حسن راضن 301إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

302إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي قاسم كاظم57672

303إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرهادي منيشد هندول450976

304إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرصادق كاظم برزان100410

305إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرقاسم حسن جمعة61103

306إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمنتظر محمد نعيم432484

ن مؤيد عاضي328482 307إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 



308إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمصطفن عبداالئمة بادي408592

ن هندول538707 309إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجعفر حسي 

310إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرليث حسن فالح328461

311إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي محمود حسن450880

312إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي كمال محمد431858

313إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمهدي عبدالصاحب زاير103897

314إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعباس سعد عبد18798

315إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمؤمل داود كاطع424506

316إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحيدر ابراهيم نارص541620

ن طاهر20505 317إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمهدي عبدالحسي 

318إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسعد عبدعلي كريم450913

319إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد كالص مهاوش432525

ي57478
ن سلمان ماسر 320إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسني 

ن هاشم عبد432391 321إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

322إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعبدهللا نارص مزيعل431991

323إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي محسن علوان450879

324إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمجتير محمود شاكر538708

325إعداديةشيخ سعد11788واسطذكركرار حاتم محسن20704

326إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرجعفر بشي  عبدالكاظم67252

327إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمحمد حاتم حمود432650

328إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحيدر ثجيل طعمة19414

ن عبدالمنعم عبدهللا20904 329إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

330إعداديةشيخ سعد11788واسطذكراحمد عبدهللا كاظم20777

331إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرصفاء عبد بلعوط552445

ن محسن432468 332إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي عبدالحسي 

ن فالح عبدالسيد432512 333إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرحسي 

334بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي خلف نشىمي103957

335بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسعد دعي  مسكن431847

ي432730
ي بشار عبدالغين

336بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرغين

337بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرسعد عبد صيهود18832

338بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرماجد خنجر عكله17102

339بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكررزاق رحيم محسن552438

ن22368 340بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرهادي هاشم حسي 

341بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرعلي سلمان نوري328978

342بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرمحمد زامل محمد432443

343بكالوريوسشيخ سعد11788واسطذكرحاتم علوان نوري450965

344دبلومشيخ سعد11788واسطذكرعباس شاكر عناد328446

345دبلومشيخ سعد11788واسطذكرهالل جابر موزان61402

346دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمحمد علي محمد12054

347دبلومشيخ سعد11788واسطذكراسكندر عبد جير329017

348دبلومشيخ سعد11788واسطذكرمهند عواد حمد12015

349دبلومشيخ سعد11788واسطذكرنعيم رشيد تهوم12029

ي431896
350دبلومشيخ سعد11788واسطذكرحيدر بشار عبدالغين

ي سايب12044
351إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرمطر راضن

352إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرهادي علي جابر328767

ن61623 353إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرشاكر ياذوع عني 

354إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرابراهيم خليل عبدالهادي432313



355إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي جاسم حنش12073

356إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرسعيد رسن غازي103218

ي431884
357إعداديةشيخ سعد11788واسطذكررشيد بشار عبدالغين

358إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي حسن سنه432320

359إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرهادي سلمان غضيب12008

360إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرهشام علي ارحيمة382762

361إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعبدالحسن زاهي خزام18019

362إعداديةشيخ سعد11788واسطذكريوسف عطية عليوي538650

363إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرعلي كاظم اعور60041

364إعداديةشيخ سعد11788واسطذكرهشام فاخر زامل432356

ن عالوي432624 1بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىاسماء حسي 

ن عالوي432665 2بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىدعاء حسي 

3بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىقصيد عبدالعزيز حسن432715

4بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىايمان كريم خيون538667

5بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىزهراء عبدهللا محمد432629

 علي505004
ن 6بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىهدى حسي 

7دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىانس فاخر عبد62017

8دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىاسيل عبدالعزيز حسن538702

9دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىاخالص جبار جير538729

10دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىرواء ماجد فالح538638

11دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىحليمة مزيعل منشد17965

ية كاظم نارص12080 12دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىخي 

13دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىدعاء عبدالرضا جلوب538680

ي60834
14دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىرؤى سلمان ماسر

ن جحيل538706 15إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىسليمة حسي 

16إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب حمادي جوي431958

17إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىامال نعيم نجم450979

18إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىاية كاظم سيد329125

ي12064
ن
19إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىبدور ملك صاف

20إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىصافيناز حسن جمعة538737

ن غركان21640 21إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىشيماء عبدالحسي 

22إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىنورة عبدالرضا عايز328526

1ماجستي شيخ سعد11788واسطأنيىمروة شعبان السيد328600

ن102512 2بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىبراء نارص حسي 

3بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىعذراء مجيد فليح21581

4بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىدنيا يعكوب عبدالرضا21344

5بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىاحالم قاسم محمد432465

6بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىغصون عبدالعزيز حسن50025

7بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىهدى موس سلمان89467

8بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىارساء زامل فرحان18581

9بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىحوراء نعمان اكير20695

ن مجيد فليح21599 10بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىحني 

11بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىرنا سعد عبد12042

12بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىسمية محمد رحيم12013

13بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىابتهال حسن فالح12025

14بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىوفاء سلمان معيبد538659

15بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىهوازن عبدالعفيف طاهر538714



16بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىنورالهدى طالب عباس426831

ن90717 17بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىنغم سالم حسي 

18بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىختام عبدالعزيز حسن57383

19بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىهدية عباس علوان328607

20بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىاالء فليح حسن538678

زهراء علي عبد16913
21بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيى

ي87713
22بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىشيماء حسن راضن

23بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىهدى مهدي صاحب431910

24بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىفاطمة جاسم احمد12006

ن432719 25بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىخديجة نارص حسي 

26بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىخولة محسن فري    ح527686

27بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىنور خليل سية22240

28بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىصابرين عدنان نضهللا101183

29بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىمريم محمود حسن450891

ن91309 30بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىانغام سالم حسي 

ي104151
31بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىنجالء حسن راضن

32بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىخديجه جلوب هرير90482

ي زيدان328534
33بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىمنار هاتن

34بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىنور عبدالعزيز حسن57432

35بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىايات عبد الرضا جلوب538711

36بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىنور كريم حنتوش61213

37بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىرقية عبدهللا سعيد12033

ي12067
38بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىايمان غالم متاتن

39بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىانعام سعد عباس20724

40بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىدعاء جاسم عباس12063

ن صالح21693 41بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىخديجة حسي 

42بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىسه محمود شاكر90599

43بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىزينة محمد نوار22320

 والي328914
ن 44بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىزينب حسي 

45بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىسارة محمد نوار19438

46بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىزهراء مجيد جاسم426229

47بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىنغم عبداالمي  عباس61625

48بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىزهراء ستار حنش382744

49بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىزينب ماجد فالح59314

50بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىمنته فليح حسن538709

رقيه عنيد علي101409
51بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيى

ن صالح21799 52بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىايمان حسي 

53بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىصباح حسن جمعة12021

54بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىسجر جبار الجيم101460

55بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىفاتن عنيد بليوي91744

ساره علي عبد538730
56بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيى

ن حميد19372 57بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىغالية حسي 

58بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىارساء جاسم عباس12061

59بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىفاطمة سعد بري  هي12010

60بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىصفاء بشار عنيد432487

61بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىرؤى جميل عبد12085

سمر سامي قاسم22138
62بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيى



63بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىسجر حسن عبد22194

ن104228 64بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىهبه غانم حسي 

ن عزيز102629 65بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىنورا حسي 

66بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىمريم اسماعيل رحمان432424

خوله علي غالي12077
67بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيى

68دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىصابرين قاسم محمد432392

69دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىسلىم ضعيف محمد21913

70دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىزينب سالم عبد328345

71دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىكوثر عبدالرزاق خلف101909

72دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىانفال خالد خضي 60127

73إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىاشواق طالب مزيد328620

74إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب حميد جاسم382818

75إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىجموح جميل خضي 450972

76إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب علوان غزال450966

77إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىمريم جاسم صاحب432580

78إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىمريم جعفر مخيط100208

79إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب كريم شابث432004

80إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزهراء جاسم احمد87847

81إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىلىم شنيشل خليف432405

82إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىنرجس ابراهيم راشد12050

ن450925 83إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىهدى بنوان حسي 

84إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىهند لطيف تركي100861

85إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب علي هاشم48247

86إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىحال سليم فالح103613

87إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىفاطمة كاظم سيد17821

88إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىارساء عباس بزون66206

غدير جابر والي22222
89إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيى

90إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىمروة بشار عنيد432531

91إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىعذراء عبدالرضا عيدان538644

92إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىشهد مجيد رسن57958

93إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىشهد نعيم سعيد100058

94إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىفاطمة شاكر سالم432510

 علي ابراهيم48989
95إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىتف 

زهراء عنيد علي432577
96إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيى

ن61538 97إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىفاطمة كريم حسي 

98إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزهراء عبدالرضا كعيد57808

99إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىورود حبيب زبون50195

100إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىحوراء عباس عنيد538716

101إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىافراح عبدالكاظم علوان18991

ي423997
ن
مريم علي صاف

102إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيى

103إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىانفال طالب مزيد328639

104إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىاسيل مجيد فليح20756

ق عواد خلف21439 105إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىاستير

106إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىدعاء عدنان محمد88355

 والي432727
ن 107إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىمريم حسي 

ن103788 108إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىرغد سالم حسي 

109إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىسمية سليم كريم99507



110إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىمريم منصور حسون20959

111إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب سعد عبد20805

112إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب فاضل خضي 538671

113إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىنورالزهراء مؤيد عاضي450892

114إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىنور قاسم محمد538705

115إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىفاطمة علوان غزال328990

116إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىهبة فاضل عبداالمي 58132

117إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىحوراء فالح حسن20261

118إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىشهد مؤيد خلف538641

119إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىاالء موفق صادق12007

120إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىرسى سلمان حسن328545

121إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىنورة ابراهيم خليل432305

نورالبتول علي قاسم314986
122إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيى

123إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىنورالهدى سلمان حسن328284

ي432478
124إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىتبارك محسن راضن

125إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب حنون سالم432527

ن426875 126إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىامل عبدهللا عبدالحسي 

ي432475
127إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىسجر عبدالكريم راضن

128إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىهدى عبدالكاظم علوان22257

129إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزهراء حميد ابراهيم538717

130إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىحوراء عبدالزهرة نضهللا12045

رؤى علي خلف103768
131إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيى

ن382764 132إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىخديجة عاضي ياسي 

133إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينة نوري عاضي61882

134إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىسحر فليح عبدالواحد12049

135إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىزينب خلف سعدون19217

136بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىسهام عاشور رسن538734

137بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىميثاق شاكر طهماز104437

138بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىافراح حسون كريم48163

139بكالوريوسشيخ سعد11788واسطأنيىامل رحمان الياس432422

140دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىازهار كاظم بريدي432471

141دبلومشيخ سعد11788واسطأنيىهيفاء حسن فالح12023

142إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىنضال مهنه فرحان450867

143إعداديةشيخ سعد11788واسطأنيىوفاء سعد خميس125177

1دكتوراهالعروبة11789واسطذكرمحسن منصور رسي    ح95765

ن ستار دفار527614 2دكتوراهالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن فنجان خضي 527674 3دكتوراهالعروبة11789واسطذكرحسي 

4ماجستي العروبة11789واسطذكرصباح عبد محمد154921

5ماجستي العروبة11789واسطذكرخالد نجم عبدهللا527666

6ماجستي العروبة11789واسطذكرماجد ظاهر جودة521639

7بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرراهي عزيز سعيد154860

8بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعالوي فندي متيت225374

ي كرم129896
ن شمجن 9بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعبدالحسي 

10بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسن مطي  الزم521204

ن130027 11بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي راشد حجي 

ن238319 12بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرقاسم محمد حسي 

13بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسليم كاظم جير527586



يف جبار234274 ي رسر
14بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرراضن

15بكالوريوسالعروبة11789واسطذكركريم حسن كريم542330

16بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرفراس سلمان هاشم129449

17بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلوان ضميد عمي 527441

18بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرناظم محسن علي527617

19بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرغازي كريم عبد521193

20بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد خيار زعالن130426

ي129369 ن خي  21بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد عبدالحسي 

22بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرخليل رضا حلو95748

23بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحيسن نفل محمود521401

24بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد علوان نارص521279

25بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرصبيح كاظم كصان129275

26بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراركان علي كاطع527702

27بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرخالد مطر مؤيد521349

28بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرهيثم جميل عكار392124

29بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرقحطان هاشم هليل527679

30بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرخالد عيدان ساجت527643

ن130072 ي عبدالحسي 
31بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد راضن

32بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعبداالمي  جير نصف521282

33بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرخالد نجم غضيب527675

34بكالوريوسالعروبة11789واسطذكررياض خيون مكطوف521542

35بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرنضت سلطان حسن154895

ن خلف130342 36بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرجمعة حسي 

37بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرفرقان هاشم محسن527647

38بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمالك بادي عبدهللا521209

39بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد غزعل شمير521249

40بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس غند جير521579

41بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرنجاح علي خري    ج129980

42بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرنجم عبدهللا محمد527649

43بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد جير عبد521205

44بكالوريوسالعروبة11789واسطذكررحمن هاشم هليل128875

45بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسامي محمد سلمان527595

46بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمجاهد كاطع دحدوح314975

47بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي جري زوير527510

48بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرصباح عبد حمدان155065

ن خلف521448 49بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحازم حسي 

50بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي كاطع دحدوح384236

51بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد حميد خويدم521396

52بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرقاسم محمد رغيف237902

53بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرزياد خلف رزي    ج233421

54بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمهدي هليل جاسم527469

55بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسالم كريم جرص542354

56بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحيدر سعد عبد527459

57بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحسن جعفر كريم527653

58بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمدعلي مكي ثامر527613

59بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد صالح ابريسم527467

ن527669 60بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرزيد محمد عبدالحسي 



61بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرناطق عطية شبوط233278

62بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمرتضن كاظم جاسم527456

63بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعمار كزار عطية521406

64بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحسن جواد كاظم527625

65بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعبدالستار جبار كاظم527612

يف128917  عبدعلي رسر
66بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمرتضن

67بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس علي حسن527594

68بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعدي راشد شيال521633

69بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمالك بشار بطل527602

ي كاطع دحدوح314977 70بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمجتير

71بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمهدي حسن زاير521580

72بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرهمام علي صالح521252

73دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد سلمان زاير521307

74دبلومالعروبة11789واسطذكرهادي جنديل محمد521561

75دبلومالعروبة11789واسطذكرخضي  عباس مطي 521255

76دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي طعيمة حطيم527703

77دبلومالعروبة11789واسطذكرجاسم علي جبي 521545

78دبلومالعروبة11789واسطذكرجمعة صعصع مطروح521582

79دبلومالعروبة11789واسطذكركاظم نارص عبدعلي527588

80دبلومالعروبة11789واسطذكرجعفر عبدالرزاق غركان232302

81دبلومالعروبة11789واسطذكرمهدي جاسم ثجيل527587

82دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد حسن مجيد527706

ن عجيل96428 83دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد حسي 

84دبلومالعروبة11789واسطذكرحيدر جميل فرج527590

ي حريش130186
85دبلومالعروبة11789واسطذكرعباس شمجن

86دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد نارص حسن527474

87دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد عبد جابر527449

 هليل علي95664
ن 88دبلومالعروبة11789واسطذكرحسي 

89دبلومالعروبة11789واسطذكرنمر سليم مجلي229382

90دبلومالعروبة11789واسطذكرقيض سعد عبد155039

91دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد طالب حسن529771

92دبلومالعروبة11789واسطذكرفليح حسن عودة521568

93دبلومالعروبة11789واسطذكرخلف جواد كاظم131134

ن جواد كاظم521622 94دبلومالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن97090 95دبلومالعروبة11789واسطذكرغزوان نارص حسي 

ن154971 96دبلومالعروبة11789واسطذكرسالم عبدالرضا حسي 

97دبلومالعروبة11789واسطذكررياض صير نارص527680

98دبلومالعروبة11789واسطذكرحيدر قاسم محمد527480

99دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد نجم عبد527478

100دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد شوكة محمد527627

101دبلومالعروبة11789واسطذكرحسون منصور رسي    ح226105

102دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي ستار نحو521609

103دبلومالعروبة11789واسطذكرفالح كريم يارس521220

104دبلومالعروبة11789واسطذكرسجاد نعيم كركوش521293

105دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد خليل ماشان521203

106دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد سهيل عسل154823

هان يوسف عباس132816 107دبلومالعروبة11789واسطذكررسر



108دبلومالعروبة11789واسطذكراكرم اسماعيل زاهر521395

109دبلومالعروبة11789واسطذكرعبدهللا علي مويش521394

110دبلومالعروبة11789واسطذكرمهند شنار محيسن95783

ن527601 ن جاسم حسي  111دبلومالعروبة11789واسطذكرحسي 

112دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد رياض فليح527700

113دبلومالعروبة11789واسطذكرفيصل غازي عريمش521530

ن صباح عبدهللا527483 114دبلومالعروبة11789واسطذكرحسي 

ي شاكر عريمش521606
115دبلومالعروبة11789واسطذكرهاتن

116دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد جواد كاظم527619

117دبلومالعروبة11789واسطذكرماجد كامل خزعل527608

118إعداديةالعروبة11789واسطذكرحامد رسكي عبود521562

119إعداديةالعروبة11789واسطذكرعناد كريم مكطوف521290

ي محسن محمد225622
120إعداديةالعروبة11789واسطذكرراضن

121إعداديةالعروبة11789واسطذكرجاسب بريسم حمد527630

122إعداديةالعروبة11789واسطذكرجمعة علي جبي 230224

123إعداديةالعروبة11789واسطذكرحيدر هاشم محيسن131060

124إعداديةالعروبة11789واسطذكررشاد فليح حسن158295

ي سعيد527514
125إعداديةالعروبة11789واسطذكرعامر منجن

126إعداديةالعروبة11789واسطذكرغازي حسون مظلوم527659

ن كاطع521404 127إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي حسي 

ن223060 128إعداديةالعروبة11789واسطذكرشمال يارس حسي 

1ماجستي العروبة11789واسطذكرعلي قاسم صكب527512

ن كريم جير97043 2ماجستي العروبة11789واسطذكرحسي 

3ماجستي العروبة11789واسطذكراحمد جليل كاظم521435

4ماجستي العروبة11789واسطذكراسعد عبداللطيف تركي527476

5ماجستي العروبة11789واسطذكرباقر كريم فهد132829

6ماجستي العروبة11789واسطذكرماهر محمد سلمان132525

7ماجستي العروبة11789واسطذكراحمد قاسم سلمان527584

8ماجستي العروبة11789واسطذكرعباس نعمة محسن432987

9بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسن علي صالح222138

ي238416
10بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرفراس فاضل صجن

11بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد جاسم سليم521278

12بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس جميل عباس128710

13بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس لطيف مجيد158943

14بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرجهاد محمد بجاي233871

15بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرجاسم محمد سلمان96655

ن مهلهل شلهوب527656 16بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

17بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحاتم كريم مخيلف527639

18بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرليث سعد محسن527482

19بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرايمن هادي عودة130237

ن جحيل حسون154835 20بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

21بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرصباح ستار نحو158697

22بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرذوالفقار جاسم محمد132608

ن كاطع521272 23بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد حسي 

24بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحيدر خلف عطيه527427

25بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرنجاح حسن كاظم527598

26بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس شوكة محمد521635



ن نوار96199 27بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسجاد حسي 

ن هاشم حميد521642 28بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

29بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمود عبدالرضا وثيج527672

ن130578 ي عماد ياسي 
30بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرهاتن

31بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرماجد محمد سلمان521643

ي جاسم521247 32بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي عبدالنير

33بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي سالم حسن521570

34بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمصطفن سلمان موحان527678

ن نوار96268 35بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحيدر حسي 

ن كريم حبيب521210 36بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

37بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرجعفر سلمان كاظم227955

 هادي جير224526
38بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمصطفن

39بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرصباح مهدي صابر521549

40بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعقيل كاطع عسكر154957

41بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي عبدالكاظم رزي    ج527508

42بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرامجد حسون جابر234396

43بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي عبدالهادي دوي    ج542372

ي معلول237941
ن غين 44بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

45بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس بندر محارب527450

46بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسجاد خلف مؤيد156468

ي233243
47بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحيدر كامل منجن

ي معلول237922
48بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس غين

49بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد مهدي محسن521595

50بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمصطفن غازي حسن521632

ن130361 51بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد طعمة صفي 

52بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسيف ثجيل درسر521211

يف جمر228592 53بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرجهاد رسر

اس حازم عباس527585 54بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرنير

55بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد زامل عويد130281

56بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحيدر فائز خويدم521222

ي محسن233723
 
ف 57بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحسن رسر

ن جمعة سهل96290 58بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

59بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمؤيد حميد خويدم96968

 علي سلمان130198
ن 60بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسني 

ي222087
61بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرامجد عايد صجن

هللا فرحان129708 62بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي خي 

ي527676
63بكالوريوسالعروبة11789واسطذكركرار علي باتن

ن جعيول222394 64بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمناف حسي 

65بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي جبار كريم232338

66بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد كاظم عباس224028

67بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمالك علي فارس225915

68بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرلؤي تركي جرص95942

69بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد يارس مطشر521197

70بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي فائز خويدم527699

71بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرشيبان علي محسن129105

72بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس رداد موزان128677

73بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي هادي علي97770



74بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمهيمن كاظم زبون521628

75بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعيىس قاسم ذجر521631

76بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد عناد كريم521496

77بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس عيدان حنوان128798

78بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمهند هادي جير224422

ي132671
79بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراسعد كريم باتن

ن جعيول223168 80بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمهيمن حسي 

81بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسجاد صباح غند521577

82بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرليث كريم لطيف129995

83بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحمزة جليل صنكر227540

84بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراسامة حميد طعيمة132478

85بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمسلم محسن عبد130559

86بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي محسن علي527607

87بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعالء عبداالمي  مزعل129487

88بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد محسن عبد97788

ي96525
89بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرنارص فالح باتن

90بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمؤيد عبدالسادة عبد521311

يف جمر132403 ن رسر 91بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

92بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرثامر مكي ثامر527710

93بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحمزة يارس حسن527504

94بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد طاهر مطي 230006

م225821 95بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحسن فاهم امبي 

ن233937 96بكالوريوسالعروبة11789واسطذكربشار يودة محي 

ي محسن521541 غام ناجر 97بكالوريوسالعروبة11789واسطذكررصن

98بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد جاسم غافل232058

99بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي عبد حسن527688

ي527691
ن
100بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرانور عبد عوف

101بكالوريوسالعروبة11789واسطذكريحي  محمد طعيمة527460

102بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسن حنش فليح95915

ي غافل فرحان527498
103بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرشمجن

104بكالوريوسالعروبة11789واسطذكركرار محمد طريخم527444

ي527624
105بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمالك حميد راضن

106بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمود جابر نجم527623

107بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعماد عبدالحمزة عنير129220

108بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد كريم ثجيل132772

109بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسن عبدالرضا حسن527603

110بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعباس عبد حسن527687

111بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرخالد شاكر معلول238163

112بكالوريوسالعروبة11789واسطذكروسام كريم جرص527692

113بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي كريم حمود238138

114بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمازن نعيم محسن527479

115بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد فالح دخن527488

116بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحيدر غازي حسن521636

117بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد هادي جير224635

ن جعفر كريم228709 118بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

119بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد علي بجاي130618

120بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحسن ستار دفار129917



121بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد رحيم قاسم154849

ي226213
122بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد كريم باتن

123بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد جاسم ثجيل234343

ن يونس521634 124بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد عبدالحسي 

125بكالوريوسالعروبة11789واسطذكركرار علي حميد228539

ي زيدان155326
126بكالوريوسالعروبة11789واسطذكركرار هاتن

ي نهي 527704
ن
127بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمسلم وف

ن كاظم محسن527472 128بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن عبدالكريم كاظم223839 129بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

130بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي عبدالرضا شكون527635

131بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي جواد كاظم527606

132بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمالك عطا بخيت233991

133بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسامي ظاهر زويد527446

134بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد فليح حسن132751

135بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسيف خالد نجم527518

136بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرنورالحسن فالح دخن527493

ن عويد230327 137بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي عبدالحسي 

138بكالوريوسالعروبة11789واسطذكررسول جليل كاظم521617

139بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمصطفن عدنان هاشم238451

140بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراركان عباس بجاي130011

141بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعمار فرج راشد529734

ن محمد شمير158734 142بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

143بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمؤيد فاضل جابر157783

144بكالوريوسالعروبة11789واسطذكربسام كريم جرص527457

145بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمرتضن سالم معارج229571

146بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمروان رعد علي527683

147بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراحمد جاسب نجم521206

148بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمصطفن كاظم جاسم521207

149بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي كاظم عبد527535

150بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرليث خليل رضا96451

 عبدعلي جاسم156629
ن 151بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن527628 152بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد سمك حسي 

ن فالح منحوش157740 153بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن132709 154بكالوريوسالعروبة11789واسطذكراسماعيل عايد حسي 

155بكالوريوسالعروبة11789واسطذكركرار ماجد كاظم128958

156بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي عناد كريم521489

157بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسن جواد كاظم521623

ن مثين237784 158بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرسعد عبدالحسي 

ن جاسم521624 159بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي عبدالحسي 

160دبلومالعروبة11789واسطذكرسامر ستار سلطان222043

ن يسي  جير222333 161دبلومالعروبة11789واسطذكرحسي 

162دبلومالعروبة11789واسطذكرسمي  رحيم علوان521555

ي129424
163دبلومالعروبة11789واسطذكرمصطفن سعيد صجن

164دبلومالعروبة11789واسطذكرسيف الدين علي داود232379

165دبلومالعروبة11789واسطذكرعمار سامي علي527453

ي129589
166دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد عايد صجن

167دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي راهي عزيز226592



ي527471
168دبلومالعروبة11789واسطذكررسول كريم رويضن

169دبلومالعروبة11789واسطذكرمؤمل علي محسن521289

ي جابر230158
170دبلومالعروبة11789واسطذكراركان شمجن

ي علي96738
171دبلومالعروبة11789واسطذكرمهدي منجن

172دبلومالعروبة11789واسطذكرسجاد شاكر كاظم129771

ن132949 173دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد علي حسي 

174دبلومالعروبة11789واسطذكركامل سعيد عجرش527636

175دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد ناجح عبد154782

176دبلومالعروبة11789واسطذكرحسن كريم عزيز157689

177دبلومالعروبة11789واسطذكرجاسم فالح جاسم237817

178دبلومالعروبة11789واسطذكركريم رضا حلو97075

179دبلومالعروبة11789واسطذكرسجاد نعيم عبيد132322

180دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي عبدالرحيم جليل527484

181دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد ثامر يارس95467

ي129718
182دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي عايد صجن

183دبلومالعروبة11789واسطذكرهادي عماد حسن521241

184دبلومالعروبة11789واسطذكرامي  كطوف مطر132391

185دبلومالعروبة11789واسطذكرهشام عدنان كريم129203

186دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد جير عبد238550

187دبلومالعروبة11789واسطذكركرار رحيم شندي527451

188دبلومالعروبة11789واسطذكرصادق مالك حسن233575

ن عطي 232825 189دبلومالعروبة11789واسطذكرهيثم حسي 

190دبلومالعروبة11789واسطذكرعبد بلعوط عبد97825

191دبلومالعروبة11789واسطذكرمرتضن مهدي صابر226753

192دبلومالعروبة11789واسطذكرعباس خليفة محيل527589

ن عطية هديل129251 193دبلومالعروبة11789واسطذكرتحسي 

194دبلومالعروبة11789واسطذكرفالح عبود عفص97648

 علي هداد527497
ن 195دبلومالعروبة11789واسطذكرحسي 

196دبلومالعروبة11789واسطذكرحيدر لطيف طنش224105

197دبلومالعروبة11789واسطذكرحيدر جري حسون129736

198دبلومالعروبة11789واسطذكررسول جابر نجم527684

199دبلومالعروبة11789واسطذكرسيف اثي  عبداالمي 97804

200دبلومالعروبة11789واسطذكرنزار سلمان منيهل96166

201دبلومالعروبة11789واسطذكرمجيد محسن مجيد129436

202دبلومالعروبة11789واسطذكررائد بشي  برهان527650

ي521611
203دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد رحيم راضن

204دبلومالعروبة11789واسطذكركرار علي هداد527481

ن128905 205دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد خالد عبدالحسي 

206دبلومالعروبة11789واسطذكرمرتضن عبيد محيسن129729

ن97058  خالد عبدالحسي 
207دبلومالعروبة11789واسطذكرمصطفن

208دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي سليم كاظم132697

209دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي حسن مطي 529764

210دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي عيىس منهل521214

211دبلومالعروبة11789واسطذكرحيدر صالح نارص229887

212دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي محمد سلمان224973

213دبلومالعروبة11789واسطذكرسيف سعد محمد129611

ن سعيد عجرش527591 214دبلومالعروبة11789واسطذكرحسي 



ن يوسف97144 215دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي حسي 

216دبلومالعروبة11789واسطذكرذوالفقار رحيم خضي 521224

217دبلومالعروبة11789واسطذكراحمد عبدالرضا لفته527463

ن حسن94941 218دبلومالعروبة11789واسطذكرحيدر حسي 

219دبلومالعروبة11789واسطذكرحيدر عبيد كريم154765

220دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي جاسم فرحان527662

ن527620 221دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد صابر حسي 

222إعداديةالعروبة11789واسطذكرمهدي حسن قاسم521243

223إعداديةالعروبة11789واسطذكرغسان عبدالسادة عبد521309

224إعداديةالعروبة11789واسطذكررسول فوزي خويدم521618

225إعداديةالعروبة11789واسطذكرعبدالمحسن شاكر ضميد521229

226إعداديةالعروبة11789واسطذكرجاسم محمد عطية527638

227إعداديةالعروبة11789واسطذكرباقر نعيم كركوش234030

228إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحسن قاسم ذجر521637

ن نعمة521602 229إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد حسي 

230إعداديةالعروبة11789واسطذكرمسلم كاطع عسكر157980

231إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد ياس خضي 237856

ن عداي موحان271304 232إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

 علي جاسم225561
ن 233إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

234إعداديةالعروبة11789واسطذكريوسف محمد ابراهيم527622

235إعداديةالعروبة11789واسطذكرمسلم عقيل جاسم224185

236إعداديةالعروبة11789واسطذكركرار فرحان عبدالرضا521619

237إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسن حبيب زبون237879

238إعداديةالعروبة11789واسطذكرمؤمل جواد كاظم527533

239إعداديةالعروبة11789واسطذكرعباس كاظم محسن527506

240إعداديةالعروبة11789واسطذكرعطاهللا حمود موزان228835

241إعداديةالعروبة11789واسطذكررمح ثجيل درسر521590

242إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي فرحان تركي157672

243إعداديةالعروبة11789واسطذكرحيدر مهدي رحم527665

ن كاطع521200 244إعداديةالعروبة11789واسطذكركرار حسي 

245إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي صدام كامل222780

 علي شوكة223094
246إعداديةالعروبة11789واسطذكرمرتضن

247إعداديةالعروبة11789واسطذكرمنتظر مهدي صابر527515

248إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد راهي عزيز225726

يف226259 249إعداديةالعروبة11789واسطذكركرار زاهي رسر

ي129697
ن وتن 250إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي حسي 

251إعداديةالعروبة11789واسطذكرمقتدى جواد كاظنم527530

252إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمود شاكر عريمش521621

253إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد جبار كريم237991

254إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن ماجد محسن527487

255إعداديةالعروبة11789واسطذكرسجاد علي هداد527491

256إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد فاضل جابر521195

257إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد فرحان تركي222491

258إعداديةالعروبة11789واسطذكرانور غزيل حميد234589

ن رحمن فهد157834 259إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن نمر سليم237766 260إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن عادل شكون521288 261إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 



ن228644 262إعداديةالعروبة11789واسطذكرمجتير عماد ياسي 

263إعداديةالعروبة11789واسطذكروائل سلمان فهد229804

ي521426
264إعداديةالعروبة11789واسطذكرصباح عبدالحسن شمجن

265إعداديةالعروبة11789واسطذكرعقيل عبد حمدان527657

266إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد ماجد محسن527492

ن حاجم157937 267إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد حسي 

268إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد رشيد حميد237781

269إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن ثامر راشد229074

270إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد حسن محمد224394

ن خواف156341 271إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي حسي 

272إعداديةالعروبة11789واسطذكرمرتضن ستار خريمش222913

273إعداديةالعروبة11789واسطذكرمهدي كريم دخن130502

274إعداديةالعروبة11789واسطذكرحاتم كريم عبد527640

275إعداديةالعروبة11789واسطذكرفاضل حسن جاسم237773

276إعداديةالعروبة11789واسطذكريوسف مؤيد حسن521552

277إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد نجم عبدهللا527464

278إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد علي غازي129904

ي158864
279إعداديةالعروبة11789واسطذكرباقر جمعة بين

280إعداديةالعروبة11789واسطذكرحاتم منصور حمود521409

281إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد رشاد فهد222359

282إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي عادل عبود521629

283إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي كامل عليوي224052

284إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسن عبد وشاح527521

285إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد كاظم ناهي527527

ي521286
286إعداديةالعروبة11789واسطذكرصادق جمعة بين

287إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد رحيمة بخيت229629

288إعداديةالعروبة11789واسطذكرحمزة عباس مكطوف527711

289إعداديةالعروبة11789واسطذكرحاكم عنيد كوين234557

290إعداديةالعروبة11789واسطذكرغدير فرب  ح يوسف97126

ن527517  علي حسي 
ن 291إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

292إعداديةالعروبة11789واسطذكرهمام غالب هدهود521612

293إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد فرحان جبارة234455

294إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد شاكر ضميد521233

295إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي صباح عبدهللا527473

296إعداديةالعروبة11789واسطذكركاظم جواد كاظم222693

ن عبد222293 297إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد حسي 

298إعداديةالعروبة11789واسطذكرعامر ميذوب عسل527519

299إعداديةالعروبة11789واسطذكرذوالفقار علي راشد521614

300إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي محسن نوار234672

301إعداديةالعروبة11789واسطذكرحيدر سامي سلمان233466

ي521219
302إعداديةالعروبة11789واسطذكرمنتظر علي باتن

ن سليم كاظم157811 303إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن جعيول158433 304إعداديةالعروبة11789واسطذكرمرتضن حسي 

ن ثامر راشد229677 305إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

306إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي شبوط عبد521398

307إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي لفته عبيد130382

308إعداديةالعروبة11789واسطذكروهاب احمد خزعل129942



309إعداديةالعروبة11789واسطذكرحارث سلمان فهد232780

310إعداديةالعروبة11789واسطذكرهادي حردان عبدالحسن232126

311إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد فاضل مالح130042

312إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحسن حسن مشاي521275

313إعداديةالعروبة11789واسطذكرسجاد علوان بريس226159

314إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسن جاسم داخل527516

315إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد عبدالحسن عباس521610

316إعداديةالعروبة11789واسطذكرمنتظر محسن علي527605

317إعداديةالعروبة11789واسطذكرزين العابدن صالح نارص229896

318إعداديةالعروبة11789واسطذكرمالك عباس عبيد238150

319إعداديةالعروبة11789واسطذكرعقيل نذير ذهيب230063

320إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد علي فارس527448

321إعداديةالعروبة11789واسطذكرمجتير محمد سلمان97504

322إعداديةالعروبة11789واسطذكروعد كردي نشىمي233340

 حسن علي237867
323إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن

ن عبدالصاحب شياع226517 324إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن يوسف158398 325إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد حسي 

326إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي ارحيم تعبان527664

327إعداديةالعروبة11789واسطذكرعيىس علي سلمان527631

ن كريم جابر527633 328إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن527500 329إعداديةالعروبة11789واسطذكرفاضل علي حسي 

330إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد جمعة سالم130645

331إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحسن جلود عرنوص222117

332إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن حسن كريم230152

ن227625 يف شني  333إعداديةالعروبة11789واسطذكرسارة رسر

334إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد خليل كريم527522

ن527528  ضيدان عبدالحسي 
335إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن

336إعداديةالعروبة11789واسطذكرداود صباح عبدهللا527477

ن حميد فطيسة228799 337إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

338إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد راشد فرج222651

339إعداديةالعروبة11789واسطذكرصالح هاشم يارس527475

340إعداديةالعروبة11789واسطذكرصباح حسن محمد224317

341إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد قاسم صير238185

342إعداديةالعروبة11789واسطذكراحمد رشاد فليح222235

 علي طعيمة233635
ن 343إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن نعيم سفيح224597 344إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

345إعداديةالعروبة11789واسطذكركرار جميل كريم527501

346إعداديةالعروبة11789واسطذكركاظم جبار كاظم527461

347إعداديةالعروبة11789واسطذكرصفاء رحيم شندي527509

348إعداديةالعروبة11789واسطذكرسجاد رعد محمد521574

349إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد محسن مزعل224733

350إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد فرحان جبارة226380

351إعداديةالعروبة11789واسطذكرمنتظر رعد محمد158370

352إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي فاضل نعيم521630

353إعداديةالعروبة11789واسطذكرمرتضن جاسم محمد230319

354إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي شاكر سيف95818

355إعداديةالعروبة11789واسطذكرغزوان سلمان كاظم157863



356إعداديةالعروبة11789واسطذكرقاسم جميل درسر527670

357إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن سلمان كحط527611

358إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي كريم جليوي521283

ن527525 359إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد علي حسي 

360إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن محمد حسن529746

361إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد عبدالرضا محسن237743

362إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسام علي عرمش129387

 عيال والي158339
363إعداديةالعروبة11789واسطذكرمرتضن

ي521198
ي ثاتن

364إعداديةالعروبة11789واسطذكرعباس سبي 

365إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن رشاد فليح222277

366إعداديةالعروبة11789واسطذكرجعفر فرعون بندر157724

367إعداديةالعروبة11789واسطذكرابراهيم سلمان فهد229271

368إعداديةالعروبة11789واسطذكرمحمد خضي  اجحيل521533

369إعداديةالعروبة11789واسطذكرعالء عكار كعيم95560

ي521296
ن شغات  370إعداديةالعروبة11789واسطذكرمرتضن عبدالحسي 

371إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسن حميد حنش521433

372إعداديةالعروبة11789واسطذكركرار سعد محمد232158

373إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي عامر راشد232856

ي527486
374إعداديةالعروبة11789واسطذكرحيدر جندي عات 

375إعداديةالعروبة11789واسطذكرمصطفن كريم دخن233665

ن محمد شلهوب527485 376إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن مزهر برهان527648 377إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسني 

378إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسام كريم حميد521616

379إعداديةالعروبة11789واسطذكرعبدهللا محمد سلمان521287

380إعداديةالعروبة11789واسطذكرعباس جواد كاظم521641

381إعداديةالعروبة11789واسطذكرسجاد محسن علي527604

382إعداديةالعروبة11789واسطذكرمنصور رحيم قاسم527465

383إعداديةالعروبة11789واسطذكرعلي سلمان هاشم521600

384ماجستي العروبة11789واسطذكرعباس جاسم فرج129672

385دبلوم عاليالعروبة11789واسطذكرعالء بشي  برهان129874

386بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرفاضل عباس حبيب96586

387بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرثائر قاسم صكبان130764

388بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعدنان طاهر غند158774

389بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرفالح زمام صير521208

390بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرخالد فيصل درينة96917

391بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحيدر علي خري    ج130869

392بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرصادق كريم ثجيل132763

393بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرفزع خضي  حسون238602

394بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرفاضل غضبان حبيب527621

395بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرعلي بجاي عبود157764

396بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرمحمد كمر محمود96673

397بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرقاسم محمد شفلح229940

ي عبدهللا حسون521295
398بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرراضن

ي527709
ن حسن راضن 399بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحسي 

400بكالوريوسالعروبة11789واسطذكرحيدر جاسب جعيول228197

ي237789
401دبلومالعروبة11789واسطذكرسعيد موزان بين

402دبلومالعروبة11789واسطذكرمحمد حامد كيطان130146



403دبلومالعروبة11789واسطذكرعبد كركاف كمر154748

404دبلومالعروبة11789واسطذكراسعد رشيد صالح527466

405دبلومالعروبة11789واسطذكرعمار جاسم محسن527599

406دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي جاسم كركوش132365

ي سعيد132915
407دبلومالعروبة11789واسطذكرعلي منجن

408دبلومالعروبة11789واسطذكرحسن فليح منصور132584

409دبلومالعروبة11789واسطذكرعباس بادي عبدهللا222200

410إعداديةالعروبة11789واسطذكرستار سلطان فرج222023

ن شوكة محمد129295 411إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

412إعداديةالعروبة11789واسطذكرحيدر عبد خلف527652

ي جابر حسن237964 413إعداديةالعروبة11789واسطذكرصير

ن غازي عباس527668 414إعداديةالعروبة11789واسطذكرحسي 

ن527645 1بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىاري    ج خليف حسي 

2بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزهراء حسون حمدي95723

سهاد عبدالرحمن تركي224862
3بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيى

ي محسن129404
 
ف 4بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزينب رسر

5بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزهراء جليل صنكر227504

ميادة علي ضيدان527593
6بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيى

7بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىميادة فيصل صالل553183

ي كرم527651
8دبلومالعروبة11789واسطأنيىامل شمجن

ن عبد521190 9دبلومالعروبة11789واسطأنيىندى حسي 

10دبلومالعروبة11789واسطأنيىانسة خضي  عباس527644

11دبلومالعروبة11789واسطأنيىالرة عبدالكاظم عكش521511

12دبلومالعروبة11789واسطأنيىعلياء عبدالرضا سنيد129960

ن521626 ية شحيل حسي  13دبلومالعروبة11789واسطأنيىخي 

ن96102 14دبلومالعروبة11789واسطأنيىامل شحيل حسي 

15دبلومالعروبة11789واسطأنيىاالء هادي موي    ع527634

16دبلومالعروبة11789واسطأنيىوفاء حسن مجيد96824

17دبلومالعروبة11789واسطأنيىوالء رشاد فليح158243

18دبلومالعروبة11789واسطأنيىميادة فرحان خضي 542335

19دبلومالعروبة11789واسطأنيىرواء رشاد فليح158210

20دبلومالعروبة11789واسطأنيىرباب عادل شكون527609

مريم سامي سعدون527496
21دبلومالعروبة11789واسطأنيى

22دبلومالعروبة11789واسطأنيىنوال خريمش جرص155079

ن157704 23إعداديةالعروبة11789واسطأنيىسعديه شحيل حسي 

ن227860 24إعداديةالعروبة11789واسطأنيىنورية شحيل حسي 

25إعداديةالعروبة11789واسطأنيىدعاء حسن جابر527697

1ماجستي العروبة11789واسطأنيىسارة جبار ارشيد521534

2ماجستي العروبة11789واسطأنيىزينب خليفة محيل521251

3دبلوم عاليالعروبة11789واسطأنيىمريم فالح جاسم237833

ن527707 4بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىامل عايد حسي 

ن130207 5بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىتبارك محمد عبدالحسي 

ن527708 6بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىدالل عايد حسي 

7بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىهبة جاسم عزيز223262

8بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىمريم حسن بندر232640

9بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزهراء وهب فتجي131309

ي معلول129012
10بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىنشين غين



11بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىمروة نصيف جاسم527660

12بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىرساء عبدالرحيم جليل527429

13بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىنور كاظم جاسم521613

14بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىشيماء جاسم فرج128898

15بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىدعاء جليل صنكر227720

16بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزينب شذر نارص521604

ن97752 17بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىايمان نارص حسي 

براء تركي عباس527682
18بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيى

19بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىكفاية جليل صنكر227225

ي كاظم232216
20بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىهبة راضن

ي جاسم521244 صهباء عبدالنير
21بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيى

22بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىحوراء رشيد صالح97608

ي96557
23بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىدالل فالح باتن

24بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزمن كاظم محسن527511

اثار مكي ثامر527505
25بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيى

26بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىاالء عدنان هاشم238358

ي521202
27بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىعذراء رحيم راضن

ي زيدان155839
28بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىازل هاتن

29بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىرواء عبد حمود406979

30بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىانفال رشيد عيىس527610

31بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىندى جاسم ثجيل234536

32بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىمها نوري نجم238228

33بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىسندس طالب عبد238255

34بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزينب جاسب خضي 129652

35بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىوهاد ثامر راشد527698

36بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىكوثر رشيد صالح238017

37بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىنورس فاضل كاظم232273

38بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىعذراء نصي  عبد130255

39بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزهراء كريم فهد132824

40بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىجيهان خالد ظاهر229015

41بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىسارة هادي جير129748

42بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىصبا صبيح خليف229138

43بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىايات ابراهيم رحم158056

ي كاظم232419
44بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىدنيا راضن

45بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىارساء فالح جاسم237846

هدى علي فارس527422
46بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيى

47بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزينب سليم جابر527701

ي محسن527513 48بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىمالك ناجر

49بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىرند نجم عبدهللا527626

يف521537 اري    ج عبدعلي رسر
50بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيى

51بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىحوراء كريم فهد129316

52بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىافراح عبد حمدان132336

53بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىرؤى فري    ح يوسف228001

54بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىنور خالد نجم527502

55بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىكرار ماجد عبد130528

ي527489
56بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىندى جندي عات 

57بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىحوراء حسن سيد130302



58بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىكوثر زيدان خلف233209

59بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىوالء عدنان هاشم233118

60بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىارساء علي صالح95585

61بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىايمان ماجد محسن521593

62بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىجنان عطية هديل96631

63بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىريام جاسم هاشم226831

64بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىمريم جاسم مبارك132837

65بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىيشى عبدارحيم جليل527437

66بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىرباب عبدالرضا سنيد527632

ن238099 67بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىدالل سلمان حسي 

68بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىهبة حميد جاسم96708

69بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىمريم عبد حمدان521527

ي130219
70بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىايناس عبدالحسن شمجن

71بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىشيماء عباس عبيد225286

72بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىريام غازي كريم521196

73بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىبتول جميل صحن157797

74بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىهدى فاهم صكبان521281

75بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىمنال عبد عطية131223

76بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىوفاء عبد طويرش527615

ن130167 77بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىاية محمد عبدالحسي 

78بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىارساء ماجد محسن527490

79بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىانس عبدالهاشم سيد222167

80بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىخولة كاظم جبار542325

ي محسن237777
81بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىنور راضن

82بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىاية غازي حسن521625

ن157912 83بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىافراح نارص حسي 

84بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىشهد محمد عليس95892

85بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىفاتن فري    ح مهدي233784

ي527618
86بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىفاطمه فالح باتن

87بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىسها حسن سيد130322

88بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىسارة سعد كريم96154

89بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىرقية سليم جابر527494

90دبلومالعروبة11789واسطأنيىانجيال حمزه يارس226931

91دبلومالعروبة11789واسطأنيىهاجر كريم ثجيل95692

92دبلومالعروبة11789واسطأنيىصابرين قاسم ذجر521201

93دبلومالعروبة11789واسطأنيىنجالء خليف صاحب97848

94دبلومالعروبة11789واسطأنيىسجا حمد زبون527520

زهراء فاضل غالي527705
95دبلومالعروبة11789واسطأنيى

ن521437 96دبلومالعروبة11789واسطأنيىهيفاء حميد عبدالحسي 

ي خليف229482
97دبلومالعروبة11789واسطأنيىشجن باتن

98دبلومالعروبة11789واسطأنيىهيفاء عبد طويرش128820

ن527654 99دبلومالعروبة11789واسطأنيىانتظار صابر حسي 

100دبلومالعروبة11789واسطأنيىهبة حسن كركوش527600

101دبلومالعروبة11789واسطأنيىدعاء فاضل كاظم232251

دالل هاشم غالي90855
102دبلومالعروبة11789واسطأنيى

103دبلومالعروبة11789واسطأنيىنجالء منصور ثجيل97532

104دبلومالعروبة11789واسطأنيىنشين عليوي شياع154808



ن96777 105دبلومالعروبة11789واسطأنيىصابرين شحيل حسي 

106دبلومالعروبة11789واسطأنيىوديان جبار نجم131452

107دبلومالعروبة11789واسطأنيىهدى عبدالكاظم عكش521638

ن227355 يف شني  108دبلومالعروبة11789واسطأنيىاسماء رسر

109دبلومالعروبة11789واسطأنيىزهراء صباح عكار527646

110دبلومالعروبة11789واسطأنيىسارة حسون خليف130135

111دبلومالعروبة11789واسطأنيىارساء خليف صاحب96369

112دبلومالعروبة11789واسطأنيىحوراء شاكر زبون130598

113دبلومالعروبة11789واسطأنيىفاطمة كريم فهد129331

ي129853
ن شمجن 114دبلومالعروبة11789واسطأنيىنورالهدى عبدالحسي 

ن132805 115دبلومالعروبة11789واسطأنيىمنال عايد حسي 

ن129465 116دبلومالعروبة11789واسطأنيىمروة شحيل حسي 

ن226993 يف شني  117إعداديةالعروبة11789واسطأنيىسمر رسر

118إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزينب عيدان شدهان521620

119إعداديةالعروبة11789واسطأنيىاسيا كاظم حنون527499

120إعداديةالعروبة11789واسطأنيىمروة صادق خريمش527507

121إعداديةالعروبة11789واسطأنيىكوثر محسن كاظم128860

122إعداديةالعروبة11789واسطأنيىفاطمة محسن سايب234165

123إعداديةالعروبة11789واسطأنيىهدى نضت سلطان228154

124إعداديةالعروبة11789واسطأنيىمنته زامل عويد228276

125إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء نعيم كمر225124

 علي شوكة223122
ن 126إعداديةالعروبة11789واسطأنيىحني 

127إعداديةالعروبة11789واسطأنيىنور نضت سلطان154799

128إعداديةالعروبة11789واسطأنيىنورالهدى سعد عبد226664

ن229449 129إعداديةالعروبة11789واسطأنيىمريم عبد شني 

130إعداديةالعروبة11789واسطأنيىارساء عيال والي158184

131إعداديةالعروبة11789واسطأنيىنورس نعيم نجم233376

ن فنجان527663 132إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء حسي 

133إعداديةالعروبة11789واسطأنيىايات جواد يارس238036

تبارك علي غازي225222
134إعداديةالعروبة11789واسطأنيى

135إعداديةالعروبة11789واسطأنيىهدى فالح جاسم527439

136إعداديةالعروبة11789واسطأنيىدنيا صباح عباس521227

ن96178 137إعداديةالعروبة11789واسطأنيىفاطمة عايد حسي 

يف فارس527616 وق رسر 138إعداديةالعروبة11789واسطأنيىرسر

139إعداديةالعروبة11789واسطأنيىايات معيوف بدر223232

140إعداديةالعروبة11789واسطأنيىمريم محسن سايب234097

141إعداديةالعروبة11789واسطأنيىكواكب هادي بتوان225167

ي محسن527470 142إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء ناجر

ي علي527637
143إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزينب غين

144إعداديةالعروبة11789واسطأنيىنور فاهم صكبان521285

145إعداديةالعروبة11789واسطأنيىمنال لفته عبيد225466

146إعداديةالعروبة11789واسطأنيىفاطمة حميد عطية527462

حوراء جمعة علي234608
147إعداديةالعروبة11789واسطأنيى

148إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء محسن علوان521271

ن حسن234202 149إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء حسي 

150إعداديةالعروبة11789واسطأنيىغصون عبدالرضا عيدان521412

151إعداديةالعروبة11789واسطأنيىهدى خالد ظاهر228958



152إعداديةالعروبة11789واسطأنيىجواهر عزيز مهنة521291

153إعداديةالعروبة11789واسطأنيىهبة نعمة حسن223202

154إعداديةالعروبة11789واسطأنيىسحر احمد عبدالكريم225062

155إعداديةالعروبة11789واسطأنيىبتول غضبان طريخم227803

156إعداديةالعروبة11789واسطأنيىارساء هالل عبد521415

157إعداديةالعروبة11789واسطأنيىسجر ستار خريمش223943

158إعداديةالعروبة11789واسطأنيىاسماء ثامر عزارة222438

ن223999 159إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء طعمة صفي 

160إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء حسن صباح237757

161إعداديةالعروبة11789واسطأنيىايات هادي جير234634

162إعداديةالعروبة11789واسطأنيىايناس سامي سعدون527537

163إعداديةالعروبة11789واسطأنيىفاطمة قاسم هاشم238283

ي معلول238115
164إعداديةالعروبة11789واسطأنيىايات غين

165إعداديةالعروبة11789واسطأنيىنورالهدى حسن فنجان226019

166إعداديةالعروبة11789واسطأنيىندى خالد نجم527503

167إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء عباس عليس229743

168إعداديةالعروبة11789واسطأنيىساره جواد حنون521557

169إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزينب هادي جنديل521627

170إعداديةالعروبة11789واسطأنيىعال حسون خليف237770

171إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزينب جاسم حميد128783

ي233510
172إعداديةالعروبة11789واسطأنيىنور محمد راضن

173إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزهراء عدنان هاشم233080

174إعداديةالعروبة11789واسطأنيىرسل صباح خلف132845

175إعداديةالعروبة11789واسطأنيىهبة كاظم حسون230286

176إعداديةالعروبة11789واسطأنيىزينب نعيم نجم238053

177بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىرنا طالب سهيل527658

178بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىانتصار خلف زيدان130154

179بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىكوثر عدنان سعيد527671

180بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىارساء فرحان ماشان222001

181بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىلمياء جبار صالح521640

182بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىنشين حسن هليل232189

183بكالوريوسالعروبة11789واسطأنيىزينب رشيد صالح97576

ن527629 184إعداديةالعروبة11789واسطأنيىامنة عبدالكاظم حسي 

عقيدة علي جالب527592
185إعداديةالعروبة11789واسطأنيى

ي222603 ن خي  186إعداديةالعروبة11789واسطأنيىكواكب عبدالحسي 

يف254598 1دكتوراهاسامة بن زيد31790واسطذكرنزار علي رسر

2ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكرعباس محمود هميم525398

3ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكرعمران احمد شبيب524248

ي523007
 تركي عات 

ن 4ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكرامي 

5ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكرعلي عبد زعماك293649

6ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكرعلي محمد رجاي292034

7ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكروليد محسن عويد256097

8ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكررافد حميد عبود153194

ن عبيد525364 9بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسلمان حسي 

ن294125 10بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحافظ جير غير

11بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعبود عواد دليىمي54513

ن239725  علي حسي 
ن 12بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرتحسي 



ن490850 13بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرجاهد منشد جبي 

14بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر عبداالمي  جهاد315614

15بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد لهمود زويد523616

16بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر محمدعلي جعفر53938

17بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعمار عواد دليىمي524440

18بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرغازي طه عيىس151029

19بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكركاظم عبدعلي حميدي249644

ن523701 20بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرفالح زيدان عبدالحسي 

ن524128 ن مظهر امي  21بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرامي 

22بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد خضي  عواد54185

23بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرميثاق طليب فيصل525361

ي524804
24بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمهند تركي عات 

25بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحازم عبدهللا كريم316141

26بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرقاسم نجم عبود54290

ن بحث292257 27بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرشاكر حسي 

28بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعادل كاطع بشار524762

29بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرباسم بشي  جواد53919

30بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعادل جاسم كوكز541690

ي245703
31بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراصيل تركي عات 

32بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراسماعيل جابر نيلي54266

ن هاشم525353 33بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحمزة حسي 

ن524882 34بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعمار مجي حسي 

35بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي كاظم عبود315709

36بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالقادر خميس فيصل255060

37بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرجالل حمزة عزيز293268

ن54583 38بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرتحرير رحيم حسي 

39بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعباس كركوش عبود297323

40بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعمار سعيد علي230818

41بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعباس محمد عبود521971

42بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد محيسن ازغي 296447

43بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرجواد محمود رجاي294305

44بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد محمد خليف54571

 تركي عبود523256
ن 45بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالحسي 

46بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر حمزة عبود54484

47بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرطالب طارش عطوان253235

48بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسعيد فيحان حمود230051

ي524204 49بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي هادي صليير

ن طليب فيصل233212 50بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرامي 

51بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي قاسم هاشم317479

52بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعالء مخيلف حسون254618

53بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمهند عدنان احمد313276

54بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمود رباش سلطان525373

ن ثامر تخت54322 55بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

56بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر محمد علي249734

ي178870
57بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسن سعيد راضن

ي413763
58بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسلوان علي عبدالغين

59بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرقتيبة فاضل حسان292632



60بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكروسام محمد شعالن54011

61بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسلمان احمد شبيب413743

62بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرطارق كاظم خيون450699

63بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن قاسم هريس317418

64بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرالحكم نعمة صطاي292660

ي152209
65بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكريارس علي عبدالغين

ن54498 66بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالرحمن احمد حسي 

67بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرناطق حامد محمد316943

ي54425
ن
68بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي كامل شاف

69بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد شاكر حلو313466

70بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحازم عناد عبداالمي 316840

ن محمود رجاي316118 71بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالحسي 

72بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرواثق صباح عيدان293150

 علي239614
73بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعمار مرتضن

اس كريم صباح244924 74بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرنير

ن525214 75بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمثين طالب ياسي 

ي موس246322 76بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد ناجر

77بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرفيصل غازي حميد316071

78بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر حاتم صالح296671

79بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد موس شيحان413794

80بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد عبدالحسن شياع54599

ن حيدر طعمة231734 81بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

82بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرماجد حميد محمد291882

83بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعالء مؤيد محمود295363

84بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرصادق عامر داود315952

85بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرزهي  كاظم صالل256408

86بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر طالب فرج525391

87بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر كريم صكب246490

ي230636
ن
88بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمني  كامل شاف

89بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرصفاء احمد محمد296631

90بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حسن حياوي450698

ن54234 91بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكروسام هادي حسي 

92بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد سعدي عيدان54507

93دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد طاهر محمد315818

ي256285 94دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرصباح محمد باجر

95دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد حسن مظلوم54095

96دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرصاحب حمزه سعيد239558

97دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعباس مجي دحام54411

98دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعمران موس حسن293481

99دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراسماعيل كاظم خضي 253350

100دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد المي بساط245352

101دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسان علي جواد450729

ن250146 102دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد عبدالكريم حسي 

ن طه عيىس151201 103دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرياسي 

104دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي طالب نجم54287

105دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكركمال غاوي شياع54193

106دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد سلمان حميد252803



107دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن عبيد عنيد557248

108دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالرزاق عبيد جاسم231231

109دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسعود حسن سلمان54354

110دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي خلف زرير151435

ن شمر312515 111دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعمر حسي 

112دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمعن سعدون محمد254657

113دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرنزار عبدهللا خضي 524997

ي524720
114دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرباسم كاظم راضن

115دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي هاشم عبيد53983

116دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرجاسم كتاب رحيم53923

117دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد عابد ابراهيم54621

118دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسعد هادي عباس292384

119دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي كركوش عبود490937

120دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسالم منصور خليفة233181

121دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكركامل علي كاظم178857

ن جير450712 122دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمهدي عبدالحسي 

123دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرصبيح محيسن معىطي54517

124دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرابراهيم حمد عبود524967

125دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسعد جابر حسن179233

126دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي تركي ابراهيم246604

127دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرفوزي كريم مناجي318091

128دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد معىطي كريم54223

129دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرهاشم نجم عبود54565

130دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعدنان موس حسن317525

131دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعادل قيس حسن524520

132دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكريوسف صباح نافع179248

133دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعصام صكب شياع294518

134دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكركرار ستار رشيد523749

135دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن اسماعيل كتاب53994

136دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعبدهللا عبيس غافل318219

137دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكررفعت محمد خضي 240889

138دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرامي  حيدر عبدالسادة450692

139دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسيف الدين عماد عبدالحمزة413777

140دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن عداي عبيد254991

141دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرقائد حميد محمد524949

142دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرواثق جعفر مرشد151559

143دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد زكي حسن294428

144دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكروسام هادي ناهي246985

145دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسامر كاظم فاضل525413

146دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكركاظم علوان حمزة525389

147دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد ابراهيم عباس31469

148دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر عبدالكاظم نمل525344

م152253 149دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمؤيد عبدالكريم شير

150دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسن راشد عجيل291908

ن293519  علي حسي 
ن 151دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

152دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد ظاهر متعب150533

153دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمود حميد نارص234060



154دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد اكرم كاظم53921

155دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحمزه علي كاظم525340

156دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي شعيب شحاذة317003

157دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي كريم صكب241118

158دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن هاشم محمد54105

159دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي جالل حمزة524710

160دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي جاسم محمد249544

161دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكركرار عمار حميد525628

ن ضاري241288 162دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرصدام حسي 

ن كاظم هرت525317 163دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

ي291957
ن
164دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسجاد خلف شاف

ي داود291994
ن
165إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرخلف شاف

166إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمؤيد محمود عبدعلي450719

167إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد نعمة صطاي319993

168إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحميد محسن عويد253339

169إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرسيف سعد عبيد413819

170إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحازم نجم عبود231695

171إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد موس حسن524682

172إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي احمد عبد257062

173إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرسيف عدنان موس525321

174إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكركرار زهي  كاظم256326

1ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر كريم معىطي490837

2بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرفراس كريم جارهللا253300

3بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمهند ماجد كريم54239

4بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرقاسم حمزة مظلوم179356

5بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسن علي عبدالخالق319187

6بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي غازي حلبوص53990

7بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسن حميد محسن179199

8بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي مهدي نجم247423

9بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرظافر ناهض منشد239669

10بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعالء احمد محمد54510

11بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن عبدالكريم سلمان491826

 علي313823
ن 12بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حسي 

13بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكررسمد علي حسون54589

14بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرصادق خضي  شعيوط295787

ن256830 15بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعماد حميد حسي 

16بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسيف علي هاشم247098

17بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكربهاء عدنان فالح239231

ن54188 ن عمران حسي  18بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

19بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي هاشم احمد233330

20بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمنتض عبدهللا حميدي252648

21بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد حميد يوسف295490

ن طليب فيصل249306 22بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

ن233309 23بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسن علي حسي 

24بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعامر فاضل عبدعلي54329

25بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعباس جبار محمود256286

26بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرزيد كامل عماش294052



27بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكريونس صباح عيدان241270

28بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعباس محمد رجاي292062

29بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمخلد محمود سلمان178923

30بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد محمد سالم523139

31بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن معن سعدون246111

32بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرجعفر حسن كاظم54980

33بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد جاسم محمد علي541667

34بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرماجد حامد سلومي256972

35بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحازم عبدعلي جاسم54102

36بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعمر خلف داود234002

37بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد عطية حديد253246

38بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد علي خلف253274

39بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي عزيز سلمان249359

40بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرفؤاد سالم جاسم316527

41بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد صادق يونس54236

ي54318 42بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعدنان هادي صليير

43بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعقيل عثمان كصاب292815

44بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمود خضي  حميد245728

45بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسجاد كامل عاشور296833

46بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرفائز سالم جاسم256651

47بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمازن حميد عدنان153783

48بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي نعيم عطية238226

49بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر سعد هادي524349

ي293115
50بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعقيل محمد حساتن

51بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسجاد حامد علي312287

52بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرقتيبة طارق حمزة450713

53بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر هادي عويد247225

54بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرغيث هادي محمد53914

55بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمروان طالب صالل54419

56بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراسامة عادل عبيد239706

57بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحمزة عبدالكريم سلمان450702

58بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرطارق خضي  شعيوط450694

59بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمخلد عباس نجيب54401

ن524667 60بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكربشار عباس حسي 

ن239462 61بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرقتيبه رحيم حسي 

62بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد سدخان جعاز54407

ن عبدالزهره جعاز372931 63بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

64بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرباسم داود سلمان238268

ن عليوي238414 65بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمشتاق حسي 

66بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرضياء ناهض منشد152488

67بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد عبدالكريم تركي54331

68بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسجاد عباس ويس245557

69بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعزالدين خليل ابراهيم151640

70بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرزيد عدنان خليبص413827

ن319108 71بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد حسون حسي 

72بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن حميد فيحان522915

ي حمد256824 73بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد خي 



74بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسجاد غازي حلبوص54616

75بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي عودة جاسم247355

76بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعمار محيسن حمزة238533

ن حباح محمد247450 77بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

78بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن عبد نعيم450721

79بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسن عماد صالل294483

ن عبدهللا413785 80بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد عبدالحسي 

81بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن سعد ناهي230679

82بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمنتظر حميد كاظم249591

83بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكريوسف عباس كنيوي234044

84بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكررسمد جمعة طه245572

85بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعباس جابر علي54691

ن خشان244065  عبدالحسي 
86بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن

ن257231 ن فاضل حسي  87بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

88بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد نايف كاظم317646

89بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعبدهللا سالم طالل247830

ن عبيد179419 90بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حسي 

91بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرامجد عامر مرزة541674

92بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالكريم نايف عباس523783

93بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرنمي  سالم عبيد54432

94بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسيف سعدي طعمة54343

95بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكررسول كامل صكب54528

96بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكريحي  زكي حسن294389

97بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرذوالفقار علي هاشم246885

98بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسن محمدعلي مهدي54486

99بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي براك رباط292461

100بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمهند محمود سلمان179370

101بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد منذر عبدهللا54627

102بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعثمان حاتم حمادي523499

103بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن باسم علوان54447

104بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكركرار عيىس جبار490840

105بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن قحطان دمن54213

106بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي سدخان جعاز54404

107بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد جاسم هالل450693

ن316193 108بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسيف فاضل حسي 

ن خضي  عواد54197 109بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرياسي 

ي557290
110بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن حامد حساتن

111بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرالوليد باسم عيدان31397

112بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرسمي  كامل كطافة254934

ي316686
113بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكررافد محمد حساتن

114بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر محمد خضي 54308

115بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرخالد غانم سالم450718

116بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرمني  محمد عدنان54190

117بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحاتم كريم توي    ج317071

118بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعمر حاتم حمادي523463

119بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد قيض نايف238346

120بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعلي محمد مجيد245637



121بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرابراهيم محمد سلومي54477

122بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرخليل كامل علي150326

123بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد عباس رحيم54541

124بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرحسن عبدالعباس عليوي255020

125بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرايش هادي عويد241806

ن244582 126بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرنصي  فاضل حسي 

127بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكراحمد براك رباط292550

ن عادل عبود241195 128دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

129دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسجاد محمود شاكر316006

130دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد عبدالحسن شياع54594

131دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن ابراهيم جمعة245929

ن53935 132دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرخليل محمد حسي 

133دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكروليد عامر تخت240769

134دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد صابر ضامن293066

135دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرماهر كاظم رصيم150921

ي جواد294266
ن

136دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرفراس تاغ

137دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد عبيد لفته524419

138دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعامر حامد جلوب293426

139دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرانس باسم عيدان233874

140دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرقاسم مهدي هاشم178880

141دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرغيث علي هاشم232148

142دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرخالد عودة صاحب253302

143دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد محمود سلمان54293

144دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسن حميد عطية253311

145دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد رمضان ملوي249455

146دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر هاتف نايف230012

ن247230 147دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرجابر نارص حسي 

148دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسن كامل رخت54359

149دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرنوار طالب صالل247302

150دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعماد خالد عارف247671

151دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي عباس نزال557383

152دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسن عباي عباس246026

153دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالرحمن سلمان جاسم245309

154دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن لفته نايف256937

ن سمي  كريم316978 155دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

ن524286 156دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعبدهللا سلمان حسي 

157دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمسلم جالل نذير54022

158دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكروليد عالوي كطافة245420

159دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد نارص مطشر523575

160دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرصالح كاظم كيطان246075

161دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر مهدي تاية54090

162دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرصالح عبدعون عاجل313491

163دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكريارس عبد تاية319366

ن154157 ن سعدون حسي  164دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

165دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرسعد حامد جلوب318612

166دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر عبدالحسن شياع253309

167دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي جعفر مصحب524639



 مكي عدنان450732
168دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن

169دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد نجاح جعفر54268

170دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكررحيم شخي  ضاجي255233

171دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكروليد شامل عبيد257710

172دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرنهاد عدنان احمد318733

173دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي محسن علي525408

ن413757 174دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر حسن حسي 

175دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعمار علي حسون153523

176دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن ماجد كريم54041

177دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكريوسف عباس حمزة54520

178دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكربارق احمد عبود240682

179دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالكريم بكر عبدالكريم54661

180دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد غازي كاظم450737

181دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرانور محمد خليف54051

182دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكراحمد سعدون نعمة256988

183دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرصادق جاسم محمد255130

184دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسن عادل حسن245479

185دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعباس عبدعلي حمزة317454

186دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد سعدي عيدان250316

187دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن صالح حسن316566

188دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكريارس عامر عطيوي54036

189دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرخالد عماد فزاع54694

ي523104
190دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعدي حمدان راضن

191دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي صباح عبد523299

192دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي كريم محمد245488

غام علي عبدالحسن241470
193دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكررصن

194دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكربهاء كاظم مكطوف524055

195إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي سعدون نعمة54560

196إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعقيل خضي  شعيوط413833

197إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرجعفر سعدون كاظم54253

198إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد كاظم توي    ج542570

199إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي سعيد صغي 54170

200إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرسجاد علي جواد531681

201إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالملك غانم سالم313404

202إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرنورالدين نعيم عباس54270

ي موس54481 203إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر ناجر

204إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر جعفر لطيف54083

205إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن باسم محمود450697

206إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمالك كريم بدن231095

207إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد حمزة جويد557998

ن231602 208إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي كريم حسي 

209إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد كاظم حمزة296918

210إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكررامي محمود سلمان54292

ي297040
211إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن حامد حساتن

212إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد ياس احمد245769

 علي دليىمي247336
213إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن

214إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرزينالعابدن عباس ناهي252746



215إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد ذياب صالح54008

216إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعالء محمد هاشم54531

ن عالوي متعب295635 217إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

218إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرياس جبار محمود233131

219إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد عايد يوسف152156

220إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرهيثم مهدي نجم247369

 عبداالمي  جهاد246896
221إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن

م179383 222إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد عبدالكريم شير

223إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرميثم احمد سلمان450711

224إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرنورالدين احمد عبدهللا524797

225إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرقيس باسم ياس239486

226إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن فالح عجيل244349

227إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرجاسم محمد جاسم525411

 علي مكاوي525403
228إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن

229إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرسيف علي شديد297219

230إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكريوسف خضي  شعيوط296225

231إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرجعفر صادق جواد246676

232إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحمزة صالح عزيز316360

233إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد عباس فرار230509

234إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد طالب عبدالكاظم372788

235إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد صادق يونس54118

236إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرابراهيم ناظم طالب557262

ي تركي525326
237إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي هاتن

238إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد سلوم حاتم523615

239إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرفيصل غازي مطر292745

ي530674 240إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمنتظر صادق ناجر

241إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر حميد فرج450739

242إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكررعد احمد جبار229635

243إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكركرار احمد كبيش54180

ن بري    ج233948 244إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حسي 

245إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حميد سلوم151147

246إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرزين العابدين كريم جاسم54126

ي256559
ن جبار جوتن 247إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

 علي عيد525417
248إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرخضن

249إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرامجد عبدالسادة ريسان54460

250إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد عايد كميل238641

ن صبيح محيسن54028 251إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

252إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد خضي  مطر292995

253إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرسلمان محمد سلمان54605

254إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرجالل ريس سلمان238258

255إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرموس عباس فرار233652

256إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرخالد سعيد صغي 178906

257إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحمزة علي عبد525419

258إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد علي كامل230107

259إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي محمد ابراهيم248134

260إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حسن محمد249725

ن541684 261إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد عمران حسي 



262إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرقاسم كاظم هرت525406

263إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكركرار علي عبدالحسن239440

ن سالم عيىس233631 264إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرياسي 

ي523021 265إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعقيل علي ناجر

266إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرقاسم عبد تاية319297

267إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعباس خليبص عداي54381

268إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي عبيد حنون153446

269إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد عودة جابر253258

270إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر قيس حسن316033

271إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكركاظم خضي  عاجل313531

272إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد اياد ريسان318444

273إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد حسن راشد54289

ن حمزة255968 274إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكركرار حسي 

ي252775
275إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعباس سعيد راضن

276إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمنتظر نافع عبدالعالي54466

277إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرضيف طالب منجل523039

278إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حامد عبدهللا244117

279إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي مظلوم دحام54173

280إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمروان سالم عبدهللا54226

281إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعمر علي معارج232264

282إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمصطفن حسن ابراهيم54455

ن كريم257118 283إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرليث حسي 

284إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرابراهيم علي حسون238487

285إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد علي شارع230858

ن ابراهيم230571 286إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعباس حسي 

ن جراد كاظم256933 287إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحسني 

288إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكربهاءالدين ثائر هالل296787

ف جسام محمد256147 289إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرارسر

290إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد باسم طالل316242

291إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد حميد نارص525018

292إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمرتضن عباس سلمان253285

293إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكررائد كريم ارضيان54538

294إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمسلم عبدالسادة ريسان54464

295إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكركرار رياض سالم245078

ن179345 296إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمنتظر علي حسي 

297إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحمزة محمد مجيد245818

298إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرقائد محمود عبيد54576

299إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرسعد حامد خميس248419

300إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد علي كاظم315652

301إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكررسول علي عبدالحسن293185

302إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرامي  صالح مهدي255114

303إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي نصي  كشاش246790

304إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحمزة عليوي مطرود178820

305إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرنزار محمد كاظم179311

306إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حافظ رديف316596

307إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالعزيز غانم سالم313328

308إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد علي غريب54654



309إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرفاضل صالح تاية413821

310إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرمحمد سعد عبيس54664

311إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكررائد عودة صاحب54208

312إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد كاظم رصيم54176

313إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكريوسف حسن عبدعلي525415

314إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي طالب صالل54416

315إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعباس عالوي نارص557436

ن مهدي عبدالحسن245920 316إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

ن152954 317إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرميثم عباس حسي 

 حمزة غالي230268
ن 318إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

ي54504
319إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحمزة مراد راضن

320إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرجعفر صادق محمد295452

321ماجستي اسامة بن زيد31790واسطذكرصالح هادي كطافة524706

322بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرنوري ملوي احمد256435

323بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرعبدالكريم صكب شياع152666

ن54395 324بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرفراس رحيم حسي 

325بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطذكرصفاء كاظم سالم313302

326دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي عزال سالم230966

327دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرخالد علوان عبيد523769

328دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرفالح هادي كطافه316271

ن178963 329دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرمهند عيدان ياسي 

330دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرجعفر لطيف كنيوي54045

331دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرصباح عزال سالم230901

332دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكركامل جابر كاظم240787

333دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي غريب كاظم54209

ن خضي  حميد54347 334دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرياسي 

ي كامل معادي54389
335دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرهاتن

336دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعامر ماجد كامل252554

ن ثجيل خلوف54568 337دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرحسي 

338دبلوماسامة بن زيد31790واسطذكرعلي كاظم عبود253316

339إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحمزة كركوش عبود294617

340إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي شعيوط محيسن523839

341إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرفيصل مراد دحام252789

342إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر عزيز سلمان54306

ن54457 343إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرعلي حبيب حسي 

ن جواد253335 344إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكراحمد حسي 

345إعداديةاسامة بن زيد31790واسطذكرحيدر عبدالسادة مصحب54249

1بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىهبه سعدي حمادي244485

2بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىاالء فالح مهدي250018

3بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىهبة صالح عيىس530291

ن حميد مهدي53911 4بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىرني 

5بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىارساء عالوي حمزة252615

6بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىامل محمد نايف291853

7بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىبيداء فاضل حسن249081

8بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىبتول جير زامل524037

9بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىابتسام لهمود زويد54297

خلود ثجيل عبدعلي114616
10بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيى



11بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىبتول كاظم دحام53916

12بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب هاتف محمد491875

13بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىمريم سعيد فيحان230166

14بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىمه كاظم عراك150775

15بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىدعاء عبدالكريم شاكر179217

16بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىشذى عبدالكريم رحيم490854

ي علوان54365 17بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىمريم ناجر

ي247897
ن غاضن 18بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىنور حسي 

19بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىفاطمة عداي عبيد254716

ن179273 20بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىمريم عمران حسي 

21دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىشيماء عبدالكاظم عليوي151684

ن53986 نهاية علي حسي 
22دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيى

23دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىسه عباس منصور450701

24دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىخلود هاشم محمد239799

ة عباس كريم525445 25دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىسمي 

26دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىهديل طرفة حوار525315

ن عباس230817 27دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىهيام حسي 

ي53980 28دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىتغريد هادي ناجر

29دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىرباب شهاب فندي246011

30دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىمائدة هاتف محمد54220

31دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىنشين وهاب كاظم244183

اسيل علي طه468720
32دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيى

33دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىاسوان ابراهيم عويد293327

34دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىندى نارص عزال450706

35دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىارساء كاظم عمران245363

ي468759 36دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىجنة باقر ناجر

37دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىايالف طليب فيصل54501

38دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىبيداء عبدالرحمن خلف233567

39دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىرسل رحيم عباس296284

ن312634 40دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب نجم عبدالحسي 

41إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىمريم عبد كسار291929

42إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىسنان وهاب كاظم245660

ي468880 43إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىزهراء باقر ناجر

وق هادي عبدعلي238389
1ماجستي اسامة بن زيد31790واسطأنيىرسر

2بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىوسن سدخان جعاز54544

3بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىرسل معن سعدون245290

4بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىريام عبيد لفته524390

5بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىعلياء عادل طعمة54334

6بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىمياسم كريم محمد253268

ي296247
7بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىرسل كريم حساتن

8بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىعلياء حسن محمد253342

ن54580 9بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىشيماء حسن حسي 

10بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب محمد عبدالحسن153925

11بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىمالك عيال نارص255201

12بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىغفران عدنان لهمود318658

13بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىكريمة مهدي مطشر54367

14بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىحيدر سهيل مظلوم54017



15بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىغفران سدخان جعاز247513

16بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىموج جالل حمزة152051

17بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىارساء معد نايف54610

ن محمد معىطي152844 18بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىيقي 

19بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىسجر كريم محمد54376

20بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزهراء كامل نعمة249955

21بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىسجر محمد مظلوم53930

22بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىنور حسن محمد253344

23بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىرواء عيال نارص153591

ي54643
24بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب سعيد راضن

اس عباس ويس249179 25بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىنير

26بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىرشا كاظم عبدهللا54473

27بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىسارة مجبل كاظم256727

28بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىعال عبدالكريم سلمان450704

29بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىرحمة جالل حمزة152002

30بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىانتظار كاظم رصيم239185

ن54683 31بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىنجالء كريم حسي 

ي عزال238616 32بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب خي 

33بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب طليب فيصل233231

ن عليوي54288 34بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىانتظار حسي 

مناهل سعد علي54184
35بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيى

36بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىيشى سالم عيىس487677

37بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب حيدر محمد450733

38بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىاقبال عمران خلف297106

يف253353 ندى علي رسر
39بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيى

40بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىرانية نعمة شلبه521863

41بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىمنته حمدان كاظم244645

42بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىبتول كريم جاسم179395

ي521674 43بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىفاطمة صادق ناجر

هالة علي عبدالخالق229685
44بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيى

ن عبيد150375 45بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىرحاب حسي 

46بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىمياثم حسن صكب234087

ن154222 ق عالء حسي  47بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىاستير

48بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىسناء جاسم محمد413789

49بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىتبارك سالم طالل247616

50بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىاسيل محمد خضي 247034

51بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب عباس جساب238277

52بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىفاطمة نجم عبيد179325

53بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب مظفر جعفر179404

 علي313885
ن 54بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب حسي 

منال محمد علي240642
55بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيى

56بكالوريوساسامة بن زيد31790واسطأنيىهديل حسن تليل253232

57دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىسنار اسامه سعدون241063

58دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىامل كاظم حميدي256221

نور علي خلف253291
59دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيى

60دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىسارة عادل عبيد178839

هدى علي كطوف178803
61دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيى



62دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىتغريد عالوي نارص489311

63دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىنور طالب صالل54556

64دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىنور عباس عودة54633

65دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب يوسف عبيد244823

هبة علي عبيس413806
66دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيى

ى فاضل عباس256844 67دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىبشر

68دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىمريم محمود عباس525404

ي ضاجي247408 69دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىطيبة خي 

هبة علي عاضي53924
70دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيى

ن54092 71دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب داود حسي 

عبي  علي عبدالحسن239965
72دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيى

73دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىغفران هادي حسن229720

74دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىنورس ماجد كريم229793

75دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىشيماء سمي  محمد54636

76دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىحمزية فاضل عباس54033

ن بري    ج233354 77دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىزهراء حسي 

78دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىهدى نايف حمادي207088

79دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىطيبة محمد مطشر54625

80دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىنور معن سعدون246061

81دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىريام ثامر لطيف245273

ن254951 82دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىسجر علي حسي 

83دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىسعاد كريم محمد54370

84دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىسحر عماد عبدالحمزة238440

ن عبدهللا عباس54449 85دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىحني 

وداد علي فالح255160
86دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيى

87دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىصباح طليب فيصل233437

88إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىدعاء عبداالمي  نجم542580

89إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىناهدة عبيد عبدالحسن256531

90إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىكوثر كامل عماش293229

نباء علي معىطي541680
91إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيى

92إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىعذراء محمود عبيد525383

ن524853 93إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىرواء ثائر حسي 

94إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىتماسي علي حسون256892

95إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىنبأ محمود سعيد151370

96إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىمريم نصيف جاسم53997

زهراء علي عزال151925
97إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيى

98إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىارساء مؤيد مجي232206

99إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىاسماء محمود عبيد525377

100إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب حميد حسام557277

101إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىطيبة عامر تخت153357

102إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىنورالهدى وليد جمعة524917

ن عبيد316403 103إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىميساء حسي 

104إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىدانيه زعيم محمود54361

105إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىحنان عبد نعيم450728

رباب علي شعيوط523884
106إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيى

ن54674 107إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىامنة عمران حسي 

108إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىارساء ماجد عبدهللا32072



109إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىزهراء حامد سلمان247394

110إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىمروة اسامة سعدون239739

ن316467 111إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىارساء عالء حسي 

مروة طامي عسكر54678
112إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيى

113إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىنبا جاسم علوان54552

بتول علي شعيوط523903
114إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيى

115إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىهبة سعيد عويد153062

ن253359 116إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىندى عبدالمنعم حسي 

117إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىاالء ناهي خليف239857

هبة سامي جاسم151283
118إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيى

119إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىنوره هاشم عبدالحسن241421

120إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب عذاب عبدالهادي152584

121إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىايات سعد عبيس54669

122إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىهبة عباس نزال557296

ن525366 123إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىسهاد سلمان حسي 

124إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىاية جبار عزال152356

ن239914 125إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىنور داود حسي 

ن292297 126إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىتبارك شاكر حسي 

127إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىهبة مضجي بري    ج257043

ي557423
ن غاضن 128إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىبتول حسي 

129إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىغفران اركان خميس252713

 حامد علي292587
ن 130إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىبني 

ن54228 131إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىوالء فاضل حسي 

132إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىرفل ناهد هاتف293570

133إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب هاشم دمن53926

134إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىسارة ماجد عبدهللا54230

135إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىزينب كامل عماش316716

ن233801 136إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىرسور احمد حسي 

ين مهدي عبيد179336 137إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىشي 

138إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىنورالهدى سعيد فيحان524977

139إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىفاطمة كامل جدوع54204

140إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىنغم فوزي عيدان293388

ن حسن عكال246746 141دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىياسمي 

142دبلوماسامة بن زيد31790واسطأنيىايمان مطشر خزعل249408

143إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىايمان مجي حمزة54452

144إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىنضال محسن موحان293724

145إعداديةاسامة بن زيد31790واسطأنيىسعاد محمود محسن231017

1دكتوراهموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر سامي عزال118473

2دكتوراهموس بن نصي 31791واسطذكرمهيمن جعفر كشكول531666

3دكتوراهموس بن نصي 31791واسطذكرصالح موجد خلخال358983

4ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرناظم خالل عايد360320

5ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرحازم هادي ضايف206944

6ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرسيف خضي  عبيس212848

7ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرمحمد متعب جاسم277321

8ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرفاروق خضي  علي114690

9ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرباسم عبدالكريم حسن118593

10ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرقاسم غالب نجم450690



11ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرمهند موس شوكان213045

12بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرنذير اهليل جدوع464751

13بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمود عبدعلي جير524846

14بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حسن رحيم464735

15بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرباسم دحل زغي 286242

16بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن رحيم نجم429080

17بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر هادي حسون450725

18بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد فري    ح رسن292278

19بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكررسول عبدهللا حسن55590

20بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسعيد فلفل عطية213189

 علي موس450751
ن 21بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرتحسي 

ي512268
22بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرطاهر حميد راضن

23بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد فاضل حسن282687

24بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرطالب محول حسن361460

25بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحازم عجيل عبد30783

ن بديوي ساهي464795 26بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

27بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمازن مظهر عبود212706

28بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسليم محمود حمد292260

29بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراكرم عباس حالوب30807

30بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد خضي  عبيس22539

31بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي نارص عيدان213292

32بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عبدالوهاب جواد450695

33بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكررافد فاضل عواد213333

ي22629
34بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عبد عات 

35بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرنبيل محمد مظلوم288449

36بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمنشد علي عبيس477989

ن عبيد512398 37بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرليث عبدالحسي 

38بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد خضي  حسن207359

39بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرطالب نجم غالي205984

40بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد يارس خليفة22828

41بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر عزال شلبه205846

42بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسعد علي محمد428223

43بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمار فاضل ماجود22679

44بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرباقر هادي دهام212699

45بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعقيل شمر عبدهللا30572

ي531658 46بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرنهاد جدوع حرتر

ي جري531668 47بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد صير

48بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد جمعة كاطع212787

ن عبيس فارس212909 49بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

50بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمنصور كريم منصور553179

51بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرامجد تركي عبد489354

52بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن عبدالحميد علوان213173

ي114626
53بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حسون وطيفن

54بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحازم مظهر عبود55375

55بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراري    ج فالح كاظم463444

56بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن عيىس عباس289946

57بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسعد هادي حميد454999



58بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراركان محمد طاهر55378

59بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرباسم معىطي كريم474137

60بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعقيل حبيب جالب528713

61بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن عبدالكاظم مجبل22826

62بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكريحي  محمد سعيد529551

63بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد تاج ابراهيم273716

64بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكررسمد عثمان نعمان302433

65بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد جاسم عبيد558030

66بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر مهدي صالح22785

67بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حاكم هاشم534098

68بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمعد سعدي عزيز428277

69بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسعد محمد عباس292832

70بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حمزة جراح428303

71بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكررائد دحل زغي 428166

72بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعالء خضي  عبيس55747

73بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمازن خزعل خلف531660

74بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر فاضل مجبل212701

75بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرصبجي اكرم وحيد271223

ي30598
76بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحمزة خضي  راضن

77بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر حسن مطرود464882

78بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي جاسم موزان463276

ي حسن529586
 
79بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد ارزوف

80بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكريارس حسن عبدهللا30769

81بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرايهاب فاضل عباس263693

ن463514 82بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحرب عبدالرزاق حسي 

83بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكربهاء رحيم شهاب473077

84بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسعد زيدان كريم457078

ن207265 85بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمناف منذر عبدالحسي 

86بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر حسان كاظم265097

87بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرالحبيب ناهض ظاهر292144

88بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد خضي  عبيس22695

89بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر علي هاشم276998

 علي212894
ن 90بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمؤيد حسي 

91بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عبدالكريم صباح429010

92بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد قاسم علي461433

93بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرهادي محمد خليف213021

94بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرصالح ردام سليع114583

95بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمجتير عقيل عبدالحسن492208

96بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر كاظم خلف529910

97بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكروسام سكان جلوب529529

98بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن عبيد حسن356043

99بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحسان احمد مجبل212874

100بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكررسمد صبجي مصطفن464803

101بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمود عبدالعباس حمد457692

102بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراياد يس عبيس205188

103بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحامد ماجد جاسم512293

104بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرداود سلمان حاتم265211



105بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحامد علي نزال428533

106بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمر عبدالكريم صباح557582

107بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرطه فاضل عباس30609

108بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عبدالكريم عبيد302613

109بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكركريم خليبص ظاهر512286

110بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد ضياءالدين جواد462178

111بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي محسن جير464655

112بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرفالح عبدالتاج حسن529278

113بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرناهد هاتف محمد450717

114بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرميثم حسن عودة362736

115بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد صالح دوش478090

116بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي ماهر منصور531651

117بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرليث حسن عودة428178

118بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكريوسف محمد مهدي55331

119بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمود علي عبدهللا361148

120بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد انور عبدهللا55480

121بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرنوار سعيد عبدالمنعم32519

122بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن انور عبدهللا55487

123بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمثين عبدالكاظم شاهر457570

124بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمؤمن لطيف عبدالرضا22674

125بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرصالح موفق حمزة352653

126بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعقيل طالب عباس529537

127بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحاتم عبدالكريم حسن22779

128بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسعد زغي  عباس531656

129بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسن محمد حسن459770

130بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمثين صباح خضي 212991

131بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرشاكر هالل شوكان478532

132بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد زيد علي461372

133بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد فالح عبيد450818

134بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر حاكم ساجت531625

135بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرجمال عبدالعباس شاهر213399

136بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عدنان بري    ج207307

137بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراسماعيل خليل ابراهيم22671

138بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعالء حسن عويد348637

 علي212710
ن 139بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حسي 

140بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد تركي غزاي292344

141بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرزيدون طارق حامد529716

142بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكررافد فاضل مجبل114619

143بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد فالح حسن114593

144بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا حامد غنام114731

ن205192 145بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد علي حسي 

146بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرليث جعفر فليح458438

147بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد بشي  خضي 512185

148بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمر مهدي صالح212822

149بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا سلمان خضي 512454

150بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرالبشي  جعفر صادق531640

151بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرابراهيم محمد عباس114839



152بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكروائل سعيد حريجة478929

153بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكروائل خضي  علي205650

154بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمار عثمان مرهج461308

155بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعادل ضايف رضا118900

156بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرماهر رشيد حامد271058

 عودة علي461393
ن 157بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

158بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمنتظر قاسم كاظم55041

159بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعالء عبدالكريم شاكر30707

160بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراوراس ستار نعيمه22919

161بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرذوالفقار طارق حامد354211

 علي32527
ن 162بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرغيث حسي 

ن عليوي464650 163بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر حسي 

164دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرسجاد عالء جعفر207111

165دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعبدالرحمن عجيل كاظم212736

ن267640 ن ياسي  166دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرنارص حسي 

167دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعادل المي عسكر531639

ن جاسم529148 168دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عبدالحسي 

169دبلومموس بن نصي 31791واسطذكركوثر كاظم عبود271010

170دبلومموس بن نصي 31791واسطذكررياض عبود محمد428055

171دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسن عليوي كهية292557

172دبلومموس بن نصي 31791واسطذكررزاق حمدان خلف114598

173دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حسن زعيل297150

174دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرميثم رضا علوان428246

175دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحمزة خضي  عبيس22820

176دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرسهيل عبدهللا نجم205207

177دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعامر ابراهيم صادق212769

178دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمهدي هالل توهان212696

179دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمثين نجم عبيد557836

180دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد لفته سعد528456

181دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفاضل محمد جاسم529702

182دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرازهر ماجد كاطع531644

183دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عبدالمهدي هادي206798

184دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي سلمان مكطوف207295

185دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي صالح عجيل528962

186دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرزياد جاسم محمد264500

187دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفراس علي سلمان475093

188دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي ثامر مهيدي30699

189دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد جمال مراح464628

190دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عبدهللا حسن428137

191دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد علي عمران22686

192دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرجاسم محمدباقر كشكول512313

ي عيدان531662
193دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر راضن

ن محمد464107 194دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حسي 

 علي مشب356516
ن 195دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

ن531664 196دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعباس شامل حسي 

197دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد جبار خلف474403

198دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي راشد عجيل463816



199دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر جودة حمزة207340

200دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي هالل مزهر531650

غام عباس علي114567 201دبلومموس بن نصي 31791واسطذكررصن

202دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرسعدون احمد كنهر269707

203دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد قاسم كاظم273484

204دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر عبدالمهدي هادي292412

ن212719 ن حمزة عبد الحسي  205دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعبد الحسي 

206دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عبدالهادي عبدالحسن456782

ي529345  هادي صير
207دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

208دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرجعفر محمد حسن529605

209دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرصالح صالح خلف212709

ن عبد298700 210دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرجمال حسي 

211دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد غاوي شياع267234

ن ثامر مهيدي528538 212دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسني 

213دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرغزوان عبدالكاظم لهمود512207

214دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفيصل غازي كريم30787

ن213151 215دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفيصل عودة حسي 

216دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعالوي ساجت نعيم352411

217دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد لفته سالم462107

218دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي اكير محمدعلي قاسم289805

219دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعقيل محمد داود531646

220دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر احمد محمد464639

221دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي جواد كاظم118402

222دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرنصي  موفق حمزة512385

223دبلومموس بن نصي 31791واسطذكربسام جواد كاظم267613

224دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرسعيد زهي  هاشم22677

225دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد بشي  عبيد54969

226دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفالح حسن كاظم531661

227دبلومموس بن نصي 31791واسطذكركاظم مهدي كمون478980

228دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي جاسم احمد529564

229دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر سهيل نجم530668

ن450824 230دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسام حمزة حسي 

231دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي احمد صبيح273500

232دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد فالح حمزة55425

233دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن كامل محمود114921

234دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراثي  كريم كاظم32547

235دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد عبدالمنعم نايف361942

236دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد كريم صكب22670

ن عبدهللا22951 237دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرخالد حسي 

ن بدر علوان205598 238دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

ن عباس مرزة212721 239دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

240دبلومموس بن نصي 31791واسطذكريارس احمد عبدالتاج298570

241دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمثين سالم محسن529800

242دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد عبدالكاظم علي450749

ن30622 ن ماجد حسي  243دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

244دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعمر جاسم غركان462634

245دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرصباح حسن عبدهللا205634



246دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي خالد حسون358671

247دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد شاكر فيصل462026

248دبلومموس بن نصي 31791واسطذكروسام عبدالحمزة بصعون459923

249دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي قاسم حسان529332

250دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد كريم حسن286268

251دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد زيدان عيد529051

252دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمالك مضن خضي 302453

253دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرامجد محسن حامد370514

254دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمهيب مهدي مجي465928

 عادل المي531643
255دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

256دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرجبار فهد جبار114748

257دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حيدر حسن22802

258دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي كاظم حمزة281999

259دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرنصي  موس عبدعلي212743

ي خلف459876  خي 
260دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

م277048 261دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي هاشم شير

ن22933 262دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحافظ حمزة حسي 

263دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حسن عودة465994

264دبلومموس بن نصي 31791واسطذكروسام محمود فرج349858

265دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي كاظم عيدان22917

266دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمثين عبدالكريم مهدي30743

267دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمهند عبدالكاظم مجبل55404

ن عبيد30625 268دبلومموس بن نصي 31791واسطذكريارس حسي 

269دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرزكريا يحي  جاسم529785

270دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفارس احمد جريان512195

271إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرطارق حامد مصحب441716

272إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحميد عيدان كنبار207343

273إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرهادي هالل نوهان298635

274إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد ماجد راشد459375

275إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرغزوان عباس جواد55599

276إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرنصي  عبيد حمزة231162

277إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس فخري سعيد207020

278إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعدي حمزة حسون212763

279إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمؤيد هادي حسن456635

280إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرزكريا غازي جاسم212738

281إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرجالل عبدعلي محسن212718

282إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعمار عدنان حنتوش260597

ن286373 ي حسي  283إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكررائد صير

يف22926 284إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرنبيل علي رسر

285إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسعد طراد حميد478447

286إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عدنان خلف267579

287إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرفاروق نجاح طريمش22946

288إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرجواد حمزة خضي 463534

289إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر تركي غزاي205448

290إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد ظافر متعب114622

291إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي مكي ردام213065

292إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرناهض عبدالمنعم نايف348421



293إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحسن غازي كاظم118954

294إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي صادق ناهي30694

295إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حميد احمد269824

296إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدالهادي احمد عبدالهادي205739

297إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي محمد كاظم491292

1ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكريحي  علي عبدالكريم464705

2ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكررامي كريم مصطفن259383

3ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرزيد سلمان عبيد212998

 هادي علي22930
4ماجستي موس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن

5بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعباس فاضل اسباه289822

6بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسيف سعد محمود473134

7بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعادل محمد خضي 466007

8بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرزيد خالد عبدعلي32561

 علي عبداالمي 32515
ن 9بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

10بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراسامه علي دعيل55863

11بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عدنان فليح22657

 علي جاسم450821
ن 12بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

 اسماعيل خضي 267154
13بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

14بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد ناظم طعمة347853

15بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرليث نايف حمادي118519

16بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر بالسم جبار302062

17بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرجواد علي عبدالكريم292365

18بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد قاسم حسن205731

19بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد فخري جميل259323

20بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكروسام كاظم علي55709

ي عبيد263713
21بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد راضن

22بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حاتم جاسم275103

 عادل المي531631
23بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن

24بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر حامد حميد529795

25بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد ابراهيم عزال30641

26بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرزيد علي علوان358283

27بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمر كريم مصطفن259491

28بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن شاكر جواد523523

29بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمهدي جميل سلمان32555

30بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر مرغي عارف557863

31بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي ثامر نجم524306

32بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرجعفر صادق مجي458995

33بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرجالل فهد جبار529841

هللا غالي55227 34بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرقاسم خي 

 علي عبدهللا285248
35بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن

36بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرجابر عبدالحسن شياع450746

37بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرغسان صالح حسن262636

38بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلوان محمد علوان30670

39بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد مضن خضي 22655

40بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعبدالمهيمن نوفل حمزة55642

41بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسالم محسن احمد207299

42بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر عباس عبد458898



طي حمزة212707
43بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد رسر

44بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمنتظر كطوف رحيم22843

ي531626 45بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد اكرم لعيير

46بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد بالسم طالل557636

47بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن صالح نادر207249

48بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حامد صعيو462663

49بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حسن عباس22821

50بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسام حمدي فهد265158

51بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمنور عقيل حميد273172

52بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمشتاق طالب محمد272994

53بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد محمد احمد489586

54بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمود كريم ذياب512276

55بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد عبدالسالم كامل273972

56بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر طعيمة جعاز273127

57بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد مرغي عارف455626

ن عباس جساب286092 58بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

59بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمر اكرم علي269848

60بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمدحت رفعت كريم30741

61بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراسعد خالد عبدعلي512439

62بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرغيث حيدر محمد267306

63بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد جاسم ناهي22825

64بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحبيب عقيل حبيب55850

ن محسن برغوث206853 65بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمعي 

66بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرليث كريم سلمان205705

ي118725
67بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسامر عقيل راضن

68بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمهند احمد عباس289709

69بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن جبار هالل529597

70بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد خالد محمود265022

71بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمر عادل جبار474509

72بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عبدالرزاق عاضي55819

73بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكروسام حميد عيدان207332

74بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حاتم عبيد114601

ن جميل205175 75بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعالء حسي 

76بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عبدالمهدي عبد30674

ن288351 77بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد محمد عبد الحسي 

78بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعباس محسن جبار460113

ن محمد114724 79بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرصادق حسي 

80بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرزينعابدين كامل هاشم22653

ي456043  قاسم عبدالنير
81بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

82بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسلوان عبدهللا حسن207318

83بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حيدر كاظم30684

ي464239
84بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر عايد شمجن

85بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي سعد زيدان464070

86بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراثي  تركي شوكان289783

87بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن عادل صحن464010

88بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسام نجم عبيد355518

ن رسحان286064 89بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حسي 



90بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسان حسن حسان285694

91بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عبدالكريم صباح557562

92بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمهدي عاشور حطيحط206967

ن119072 93بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكروسام فالح حسي 

94بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد مجيد حامد288460

95بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر علي حمزه274102

 علي22846
ن 96بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حسي 

ن بديوي462676 97بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا حسي 

98بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي كريم صحن55435

99بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكركرار عبدالكريم نجم450735

ي118680
100بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عقيل راضن

ن زيدان خلف456892 101بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

102بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر طالب عباس30575

ن22662  محمد عبدالحسي 
103بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

104بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي محمد سعدون205724

105بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرميثم بالسم جبار55525

106بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن محمد سالم458690

107بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عبدالكريم عبيد30581

ن30660  علي حسي 
ن 108بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

 علي جواد264118
ن 109بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

110بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسن علي مجيد22771

111بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا محمد علوان274218

112بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسام حاكم هاشم115062

113بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحمزة ابراهيم عبد55394

114بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرجعفر عباس هاشم54907

115بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد اخالطي نعمة289743

116بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرجودت كاظم حمزة55370

117بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرشفيع محمد عبدالحسن30680

118بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر نعيم كريم212854

119بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسيف شاكر عبيد265137

120بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي رحيم عبيس212936

121بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمالك رسحان مرزة463949

122بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمر مامون جهاد205284

123بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد كريم حسن529079

ن22909 124بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرابراهيم خليل حسي 

125بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسن كريم شنيف30657

126بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرغيث علي محسن114716

ي259563  علي العاتر
127بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

128بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرغزوان كمال غاوي272966

129بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسالم حسن نعيم557760

130بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي مرزة غالي263680

ن274346 131بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكركرار نور عبدالحسي 

132بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسيف الدين سعد فرحان531653

 هادي علي264914
133بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

134بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعبدالودود حامد غنام114611

135بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عدنان عبيس30633

ن207271 136بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد منذر عبدالحسي 



137بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حيدر حسن298096

138بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكركرار سامي طعمة478854

139بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد مجيد غزاي277900

140بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرهيثم عبدالرزاق عبدالمهدي119041

141بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد علي احمد حميد289577

 حمزة علي212774
142بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمثين

143بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكريوسف محمد مال هللا114643

144بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر شاكر موحان289841

145بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرانمار عايد دحام118985

146بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرسعد فاضل عواد22842

147بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمخلد مازن مظهر205483

148بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد اسماعيل ابراهيم205172

149بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسن رياض كاظم288486

 علي علوان358528
ن 150بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسني 

151بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرقاسم حسن علي488072

 حيدر علي118992
152بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

153بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حسن علي267465

ن371595  علي حسي 
ن 154بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرتحسي 

ق فالح محمود557722 155بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكراستير

ن فالح نارص289567 156بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

157بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي كاظم احمد454841

ن سلمان مكطوف461327 158بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

ن267587 159بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرتاج مهدي عبدالحسي 

160بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعمر ماجد سلمان529723

161بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرهادي سعد معادي114696

162بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن حسن جاسم22664

163بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي محمد مجبل32524

164بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حمزة عبدالمنعم289674

ن عبد205512 165بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرامي  ياسي 

166دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحمزة محمد كاظم355767

167دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد رضا غركان119077

168دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد ياس خضي 292209

169دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن بورسعيد زاير30772

170دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرغزوان صالح عبد269598

171دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن هادي سعيد558037

172دبلومموس بن نصي 31791واسطذكربالل اياد يوسف289694

173دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفاضل كريم سلمان464086

174دبلومموس بن نصي 31791واسطذكركرار سليم نزال32535

ي نعيم272944
175دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد غين

176دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد رحيم نجم55856

177دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرليث رضا ستوري557598

178دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمخلد احمد عباس22797

179دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد عقيل شمر531647

ن فاضل22697 180دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرذوالفقار عبدالحسي 

181دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد مازن جبار212927

182دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد نارص جميل55547

183دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرهاشم محسن هاشم269673



184دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن مجي خليف463502

185دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد محمد عويد22923

186دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حسن مطلب30649

ن خضي  ابراهيم267183 187دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرياسي 

ن30781 188دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرهزاع محمد حسي 

189دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن رزاق حمدان213132

190دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرامجد هامل جاسب465960

191دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرسامر تركي شوكان557589

192دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر محمد عباس465910

193دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرسيف حيدر محمد267365

194دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عقيل حمزة54834

195دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسن عبدالستار حمادي277425

196دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد سعدي حمزه212964

197دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد فيصل فاضل30752

198دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر عبدالهادي خلف30703

199دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرهاشم عباس هاشم30777

200دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي مجيد عواد119063

201دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفؤاد عباس فرار212722

202دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحميد عبدالمهدي حميد289766

203دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرماهر مدلول عبد212729

ن212694 204دبلومموس بن نصي 31791واسطذكربدر جبار حسي 

ن ثجيل عزال55509 205دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

ن طه عويد529511 206دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

ن81129 207دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر حسن حسي 

 عبدعلي عاشور22839
208دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

209دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا حامد ابراهيم30773

ي30669  ابراهيم صير
210دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

211دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمعاذ محمود حسن263692

212دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن عباس نايف260047

213دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد علوان مكاوي30667

214دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرضياء حمزة فارس459969

215دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد طاهر خليفة30768

216دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرابراهيم حيدر صادق265156

217دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد فاخر عدوان22696

218دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعادل علي ابراهيم55430

219دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعمر راشد ياس22630

220دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد هادي تاية55870

221دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عليوي عباس512174

222دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرليث حاتم ارحيم22837

223دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحاتم كرم سالم265016

224دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حسان ظاهر259734

ن عليوي عباس512163 225دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

226دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمنتظر محمد حمزة207197

227دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعباس عبدالستار حمادي277473

228دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمود فاضل حسن118967

229دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن عبدالكاظم حمود269502

230دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد اياد شيال275699



ن مصطفن طاهر22956 231دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

232دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد فهد اسماعيل525152

233دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد ضياء سعدي55753

234دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمهدي علي عبدالمهدي463993

235دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرزين العابيدين محمدعلي قاسم55718

ن80496 236دبلومموس بن نصي 31791واسطذكريارس علي حسي 

ي265111
ن سعيد حسوتن 237دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

يف احميدي191607 238دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد رسر

239دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعقيل صالح مهدي292385

240دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرجاسم محمد خلف212708

241دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر ماجد نجم30805

242دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حمزة كريم277242

243دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد علي عبد30788

244دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عواد ياس213257

245دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرنزار محمد حمد285953

246دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن هادي هالل531652

247دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن محمد كاظم288578

248دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراعتماد سعدون عبد الرضا30668

249دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرقسام كريم شنيف286359

250دبلومموس بن نصي 31791واسطذكراحمد مهدي سكان114607

251دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعمار سليم نزال114580

ن55574 252دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر علي حسي 

253دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن رفعت ابراهيم477948

254إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحمزة مجيد غزاي22831

255إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرصاحب حيدر فحل273523

256إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن جعفر حميد22541

257إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرزيد وسام محمد275858

258إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرامي  عباس كليب491310

ن360675  احمد حسي 
259إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

260إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرقاسم احمد محمد475284

261إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد احمد محمد289609

262إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعقيل عادل راشد264413

263إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي ماجد سلمان512474

264إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن حمدي فهد450799

265إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حسن علي462700

266إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حيدر حمزة355275

 زهي  كاظم292166
267إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن

268إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن قاسم محمود297497

269إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسن علي جواد464640

270إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي كريم احمد276350

271إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عباس فخري207000

ي262524
272إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكركرار علي هاتن

273إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكركرار احمد عطية288533

ن سعدون راشد283924 274إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

275إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا ظافر متعب206373

276إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد خالد محمود22613

277إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي ثامر محمد263657



278إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمهيمن حيدر عبدالسادة428934

279إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي ابراهيم عسل269722

280إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي مازن نوري260361

281إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي كريم حبيب289756

282إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عادل نارص22947

ن286953 283إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرجعفر محمد عبدالحسي 

ي محمد عبدالحسن22693
284إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمدتف 

285إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرزاهر زهي  هاشم292651

286إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي ستار صحن464818

287إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسعيد علي متعب207234

ن بديوي461475 288إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحمزة حسي 

289إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكريوسف شامل عودة212889

290إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن محمد كاظم285982

291إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرقاسم صالح ضاجي280973

292إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن محمد مجبل277371

293إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حاكم ساجت206887

294إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن ثابت علي462601

 علي22777
ن 295إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن حسي 

296إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسيف كريم قاسم531634

297إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسلمان باسم سلمان456495

ن احمد جبار269805 298إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمعي 

299إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس جمال عباس285147

300إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد علي حوين205200

301إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد ناظم حمود529576

302إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن حسن عويد432652

303إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسالم حديد عواد468872

304إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي مازن مظهر271020

305إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرزين العابدين حمزه علي22790

306إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمجتير صباح طعمة274258

ن وليد جمعة260162 307إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

308إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرابراهيم هامل جاسب114476

309إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي احسان عبدهللا274306

310إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا احمد جري529780

ن عامر مجي531633 311إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

ن صادق جعفر289795 312إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

313إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمرتضن نزار فاضل529660

ف فائز حامد265059 314إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرارسر

315إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي جاسم ناهي459936

ن بديوي456382 316إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حسي 

ن سعد هادي54916 317إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

318إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرباقر علي جاسب538774

319إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمجي محسن مجي22940

320إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عادل راشد458186

321إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكررضا عبدالرحمن عجيل264321

322إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عباس عبيد512545

ي مشب478775 323إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرابراهيم حجر

324إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرزياد خالد شهاب512335



325إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي نض حميد205794

326إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس محمد خليف289656

327إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمدهادي فالح عبدالتاج282835

ن عبيد529517 328إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حسي 

329إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عبدالكريم نجم450731

330إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عثمان مرهج529754

331إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس رضا غركان207057

332إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرجعفر باقر مطر55537

333إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكركرار حيدر مهدي55741

334إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد قحطان مالك464131

ن521872 335إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس علي حسي 

336إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا محمد جاسم281723

337إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسن كنعان صوجر557891

338إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمدالصادق عبد جير461521

339إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد هشام احمد30689

340إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد طارق حميد118822

341إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن فجر عبيد455458

342إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر جاسم محمد462744

343إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي احمد عباس463631

344إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكريوسف عبدهللا حسن207325

345إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر حسن ظاهر280838

346إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد سالم كاظم473964

347إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد حيدر نوري22794

348إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرابوالفضل رفعت ابراهيم259639

349إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد عماد فالح478227

ن كريم عمران267125 350إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرياسي 

ن فالح عبدالتاج531635 351إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حسي 

352إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرتاج الدين حاكم غالي273214

353إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي فاضل اسباه30754

354إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد افش صادق54001

355إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن صالح عبدالكريم54841

356إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر علي عامر55359

357إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحميد محمد فالح289749

358إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمؤمل محمد جاسم277793

ن عقيل كريم289682 359إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

360إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعماد خالد شهاب55493

361إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكريارس عماد نجم463900

362إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس عبيد حسن358002

363إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمهدي كاظم غركان293011

ن318715 364إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكريوسف علي حسي 

365إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا علي حوين119033

366إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد سليم نزال114572

367إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد كريم احمد281683

368إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكروليد علي متعب282221

369إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس علي فاضل273406

ن مهند طالب286139 370إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

ن وليد اكرم278050 371إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 



372إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرامي  سمي  ساجت529508

373إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد مجيد مراح22619

374إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرتاج حمزة جداح274158

375إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرتاج جمال يارس22824

ن عبد جير461564 376إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمداالمي 

377إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراثي  ثامر عواد457330

378إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسن كريم حليفة458317

379إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسلمان ماجد سلمان512376

ن حسن جاسم267558 380إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

381إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسن عبدالهادي عبدالحسن464783

382إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد عداي محمد55556

383إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعابد رشدي عابد22622

384إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرايش سعد علوان206044

385إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرماجد منديل ماجد289745

386إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد حيدر نوري22770

387إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرصبيح سلطان فالح289827

388إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد منذر صبيح289826

389إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمنتظر مازن مظهر271031

390إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكركرار محمد جاسم273102

391إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمهند سعد زغي 289600

ي464856 392إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر احمد ناجر

393إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس طارق عبدالمهدي55031

394إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكركرار حيدر عبدالكاظم22615

ن حمود حسن285046 395إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

396إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عامر عباس205183

397إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرفاضل عباس علي512244

ن55297 398إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا فاضل عبدالحسي 

399إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسجاد طالب رضيوي55311

400إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس وسام جاسم531655

ن احمد463649 401إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرليث حسي 

402إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرقيس عبدهللا جاسم30678

403إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد خالد حسون450745

404إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا كاظم محمد269638

ن اياد خضي 264150 405إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

ن490914 406إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرزياد جليل حسي 

ي55842 407إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكركرار وسام ناجر

408إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرزين العابدين عدنان بري    ج296204

409إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحمد ماجد سلمان512369

410إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدالحافظ جمال عباس22667

ن271088 411إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسجاد عماد عبدالحسي 

412إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكريارس حمدي فهد285184

413إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرفارس ليث فارس288514

ن ياس خضي 55354 414إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرطه االمي 

ن حمزة كريم273073 415إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

416إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراسماعيل افش صادق54284

417إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعبدهللا علي عبدالحسن541689

418إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرتاج الدين حسن عبدعلي22792



419إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرليث احمد عبدالتاج262957

420إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عالء جعفر286870

421إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعمر احمد عمران263580

422إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسجاد عبدالرحمن عجيل259926

423إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعباس رضا عبدالعزيز359214

424إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرعلي عبدالرزاق محمد55712

425إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرخالد محمد عباس81137

426إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمصطفن طالب عبيد464637

427إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسجاد سعد زغي 529905

ق سامي طعمة348525
428إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمشر

429بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعباس ستار جاسم22954

430بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر وادي حسن55391

431بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرعلي فرحان جاسم459808

432بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرفائز حامد علي528666

ن عبيد529307 433بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد عبدالحسي 

434دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرانور ناهض محسن22701

ن ساجت عبطان261644 435دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

436دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعبدالجليل علي جعاز32523

ي خلف457785 437دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرهيثم خي 

438دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرميثم عبدالسادة مصحب468876

439دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي قاسم كاظم55889

440دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرطالب عباس عسل259756

441دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرنصي  فالح بديوي30796

442دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي حامد علي529611

443دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرفاضل عباس علي212756

444دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرضياء حبيب كريم528691

445دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعبدالرزاق عبدالمهدي عبد118641

446دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعمر صباح خضي 531680

447دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعلي محمود خليف450685

غام حسن رضا212862 448دبلومموس بن نصي 31791واسطذكررصن

449دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعزت عبد كاظم297519

ن موس212915 450دبلومموس بن نصي 31791واسطذكرعالء حسي 

451دبلومموس بن نصي 31791واسطذكريحي  كريم سلمان55399

452إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد عبدالمهدي هادي206058

453إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحمزة كامل محمد292670

454إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكررحيم كريم سلمان289775

455إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرقيس حاتم مرزة292690

ن عبدالمهدي هادي206758 456إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحسي 

457إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكراحسان عبدالكاظم معيوف32548

ن55882 458إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرمحمد علي حسي 

ن عبد463762 459إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرسعد حسي 

460إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرفالح مهدي عبدعلي529359

461إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكركنعان صوجر كاظم557941

462إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرناهض حسن حمد118875

463إعداديةموس بن نصي 31791واسطذكرحيدر محمدعلي عزيز267651

1ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىهناء صباح ماجد460150

2ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىامنة جواد كاظم512430



3ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىاالء نعمة هريس428979

4ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىنور حاتم عمران557985

5دبلوم عاليموس بن نصي 31791واسطأنيىدنيا عامر هجول356702

اشواق حسن علي22948
6بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

7بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىبتول عبدعون عبدالرضا213217

8بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىجميلة كامل نعمة263465

9بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهالة جهاد كاظم479055

10بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىعبي  حاتم عبدالكاظم263655

ن457237 ى حسن حسي  11بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىبشر

12بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىعلياء سعدي عبيد212689

13بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىخديجة حميد هاشم464764

14بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهناء عبدهللا عبيد31399

15بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهند غازي سلمان351196

16بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفليحة حسن شنتة461982

17بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة محمد توهان512423

ن30603 18بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىبتول ساطع حسي 

19بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسهام حاتم مرزه302293

20بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىورود لطيف ابراهيم557655

21بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىساره فاضل اسباهي32544

22بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىانتظار نجم عبيد557541

23بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىازهار حمزة فارس464839

ن30605 24بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرنا ساطع حسي 

25بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهنادي محسن عزيز118496

26بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىعذراء رياض هادي512392

تغريد تركي هالل475247
27بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

28بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى صبجي حمزة468696

29بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىصابرين صباح عبدالكريم212956

30بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىوسن حميد سجلة205432

31بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاخالص جميل خلباص531642

32بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسارة زهي  هاشم529492

33بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنور ثائر طالب312395

ن عبيد22840 34بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهند حسي 

ن حمزة212973 35بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىعفراء عبدالحسي 

هديل علي مجي55518
36بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

ن شمر463374 37بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزمزم حسي 

38بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىبراء حيدر عباس55564

39بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنور خضي  عبيس22694

40بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىوديان سعدون جابر271318

41بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمنار ثائر طالب312331

42بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىبراق عبدالرضا حسن81135

ن عدنان فليح557926 43بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىحني 

ن شمر457469 44بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىدعاء حسي 

45بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرساب خالد حسن461658

46بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب عزيز محولي316290

ي531648 شهد اكرم لعيير
47بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

48بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىحنان مهنا جير22955

49بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرسل عادل ماجد529022



50بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىصابرين فياض هالل22950

ن موس عبدعلي213235 51بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىياسمي 

52بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشفاء عدنان محمد512253

53بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرشا ثجيل خليبص269584

ن عبيد30804 54بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنور حسي 

55بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاسماء نجم عبيد281439

56بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىوفاء عبدالحسن كوكز30797

ن عبيد351610 57بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى حسي 

58بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزينة عبدالكاظم فرحان474650

59بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرجاء حسون معىطي429049

60بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىانسام حمزة جراح459504

61بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرجاء محمد عباس529814

62بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشيماء نجم عبود22623

63بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسها قاسم جواد22627

64بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسحر فياض هالل264471

65بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاالء صباح عبدالكريم212903

66بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسارة حامد حمادي525881

67بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىضج محمد سالم512413

68بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسارة قحطان مالك464150

69بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىبشائر محمد سالم464892

ايمان علي حسن529498
70بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

71بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىغفران هادي جياد302400

72بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء سعدون عزيز289800

73بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىصابرين ظاهر حمزة450786

ن عبيد273386 74بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىايمان حسي 

75بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفتحية نصيف موس212778

76بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىراجحة سكان جلوب207346

77بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشيماء فاضل جبار301979

78بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء نض حميد285067

79بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرنده صالح محمد30617

80بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىراجحة مهدي صالح30653

ي نعيم263574
81بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء غين

ن531669 طوعة علي حسي 
82بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

83بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفراء زكريا يحي 529557

84بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهديل عباس كاظم261676

وق ظاهر فالح30644 85بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرسر

ن جمال مراح464647 86دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىحني 

87دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىمناهل نعاس عليوي212754

ن خضي 557619 88دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىابتسام ياسي 

ى عيىس حمزة531628 89دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىبشر

90دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىحكيمة عزال شلبة464661

91دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىوسن عطا محسن263426

ي مرشد463487 92دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىعدوية راجر

93دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىساجدة هاتف محمد281970

ن261793 ن حسي  94دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىاسيل تحسي 

95دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهدية هالل توهان531629

96دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهناء جير حالوب478898



97دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىوسن عيدان ورديح528478

98دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىشذى حسن نعيم285936

ن542583 99دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة كريم حسي 

100دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب رضا علوان456141

101دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىسلوى محسن صالح478179

102دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزينا بدر جودة55321

103دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىميسون حسن عكال468890

104دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىنجوى عادل اسماعيل114801

105دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىذكرى عبدالحميد علوان475169

ن راهي292294 106دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى حسي 

107دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىوجدان عزت عيىس462043

108دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب عباس كامل207035

ي علوان528924 109دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىرقية ناجر

110دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىسناء ارفيدي حمزة205716

111دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىسجر عبدالحافظ شاكر531671

ثناء عبدعلي جسام475064
112دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

113دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىمروة عادل عجيل212831

114دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىعبي  زيدان سالم261576

115دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىنادية ثعبان خزعل529546

ن عبدالهادي مصحب468875 116دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهيلي 

117دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم حازم عجيل261225

118دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىافراح عايد خميس490357

119دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىيشى مطشر مجيد288124

هناء عبدعلي جسام474080
120دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

121دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىرشا عادل عبدالكريم277169

122دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة محمد داود30750

رشا علي عبدالرضا263228
123دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

124دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىخولة حسون معىطي450703

ن كامل292925 125دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب عبدالحسي 

126دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىايناس فهد جبار474983

127دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب كامل شاطي264636

ة اهليل جدوع464684 128دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىسمي 

129دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىسارة محسن مانع531641

130دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىوالء هادي حمزة428193

131دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىنورس فهد جبار212979

ن عبيد114829 132دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهديل حسي 

133دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىرسل عبد جير462785

فاتن سامي صالح531670
134دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

135دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىرسل حاتم حامد529581

مها عبد علي جسام212799
136دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

ي سمي  ساجت529569
137دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىاماتن

138دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىايات جواد سليمان285665

ن صادق114911 139دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىفرح عبدالحسي 

140دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىميسلون عبيد ويس288147

141دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىوفاء حسن عبيد302380

شيماء علي مطر459152
142دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

دعاء سامي طعمة22931
143دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى



144دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىوهاد شهيد كريم55401

145دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىشيماء كريم علوان289725

ورود علي سلمان22847
146دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

147دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىنور فاضل كمون22699

148دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزمن جواد كاظم286025

149دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىانوار علوان محمود286440

ن557749 150دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىامنة عبدالهادي حسي 

151إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسهام خضي  عباس531657

152إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىميثاق عباس كريم428079

153إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىاالء صبجي حمزة428069

ن كاظم212837 154إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىامل حسي 

155إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىهند غازي عداي114633

ن عبيد298484 156إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىرسل حسي 

157إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب ضيف محروك512358

158إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىريم ناظم حمود450814

159إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسماح كريم علوان119005

160إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزمن عامر هجول529837

ن298853 161إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىدعاء محمد عبدالحسي 

1ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىزينب ستار صحن461798

2ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىميادة طالب محمد259966

3ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىهبة محمد حمزة212931

4ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىرواسي تاج ابراهيم273594

5ماجستي موس بن نصي 31791واسطأنيىبدور جعفر كشكول273941

6بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشهالء محمد خليف289686

7بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك فاضل عمران118842

تبارك حسن علي531659
8بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

9بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسارة كريم جليل463979

10بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنور مامد نجم234245

11بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىابتهال قاسم حسن114768

12بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم ابراهيم عبيد487346

13بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسجر اسماعيل خليفة22953

14بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى مهدي صالح55702

15بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفرح عدنان فليح558034

16بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىصابرين حمزة كوكز30737

ي261787 17بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمها طالب صليير

18بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىميس هادي فاضل261628

19بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىانمار سليم نزال292639

تبارك عادل المي531630
20بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

21بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمفاز فاضل حميد263705

22بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهوزان حسن مسلم281790

23بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك مهند عباس490841

ن كامل205547 24بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاسماء عبدالحسي 

ي55895 مها عادل عبد النير
25بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

ي22952
 علي حسوتن

26بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمين

27بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىانتصار عناد حمزة529823

ن463788 28بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء سعد حسي 

29بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفرح احمد محمد22914



زينة محمود علي30664
30بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

31بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفرح حميد عبدالمجيد30613

ن491929 ترتيل علي حسي 
32بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

33بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهالة رزاق خليبص557896

34بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىدنيا هيثم فاضل261500

35بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهالة عبدالكريم شاكر263275

36بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىريام جاسم ناهي205745

37بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء سليم نزال292578

38بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىغفران فهد جبار205662

39بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىضج محمد جاسم213013

ن278010 40بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسمر عماد عبدالحسي 

41بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىميثاق عباس بديوي22911

42بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب علي صادق22702

رجاء سامي عبيد557846
43بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

44بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء كريم ابراهيم288177

ن كامل273058 45بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسبا ياسي 

46بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى عيىس حسن292949

47بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىارساء مهدي عبيد302015

48بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىايات رضا جواد461610

49بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىغادة صالح شيال475923

50بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىامال خليل ابراهيم22949

51بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء فاضل حسن348162

52بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسجر عبيد سالمة114917

حوراء عبدعلي عبدهللا287007
53بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

ن عالء عبدهللا22805 54بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىبني 

55بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىوديان شامل نارص287030

56بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىضج حسان ظاهر259686

57بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىختام عبدالحسن سلمان55806

ن مخلف118947 58بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىعلياء حسي 

59بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمها علوان مكاوي274435

60بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنور خالد كاطع22844

61بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة كريم خلف55582

62بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىندالورد محمد عباس264983

ن جدوع267171 63بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنورالهدى ياسي 

64بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاري    ج ازهر محمد463298

65بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى حمزة سلمان289835

ميادة هادي علي30803
66بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

رواء سعد علي528397
67بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

68بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىحوراء محمد كاظم531665

69بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب فاضل عباس464835

70بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىعبي  عادل عبيد22540

سالي عبدالحميد علوان512342
71بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

72بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم مظلوم عطية267500

ن عبدالعباس حمد464872 73بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىياسمي 

عذراء علي مندي55382
74بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

75بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاسماء مازن نوري30690

76بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىوسن غالب علي276100



77بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب جبار محمد30681

78بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىدعاء نجم عبود31401

ي531627 هدى اكرم لعيير
79بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

80بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك حازم عجيل286737

81بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىوسن عبيد جاروب30683

82بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمين نايف حمادي206821

83بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهديل عبدالصاحب عبود207184

84بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىصفاء عبدالكريم حمزة488470

85بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىافنان عبداللطيف كريم557912

86بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىعال فالح محمود30686

87بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىصفاء عبدالكاظم حمود30793

88بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء علوان مكاوي274788

89بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء فالح كاظم207131

ن344009 عبي  علي حسي 
90بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

91بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىايمان كريم جاسم205870

رتر محمد صبيح463666
92بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

93بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب حيدر سلمان22660

ن32512 94بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشهد محمد عبد الحسي 

ن اسماعيل ابراهيم205579 95بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىحني 

ورود عبدعلي عبدالهادي282451
96بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

97بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك ناهد هاتف450709

98بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهالة عبدالقادر عبدهللا274016

زينة محمد علي22822
99بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

100بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىامال عبدالكريم حسن22783

101بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرسى هادي جاسم429352

102بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمروج مجي حمزة30800

103بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنجاة احمد عبد22893

104بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىري  هام حمزه عبدالحسن55725

ن عبدالرحمن عجيل275544 105بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىحني 

ن حامد عباس22938 106بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىام البني 

107بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىايمان محسن هاشم205531

108بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسجر عدنان فليح206913

109بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىابتهال مني  جودة264804

110بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنور قحطان مالك118187

111بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىافراح عبدالسالم كامل275389

112بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىصفاء قاسم كاظم54955

113بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهبة شاكر حميد207303

ي عيىس عامر531663
ن
114بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىكاف

115بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهالة هادي عبدهللا22818

116بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىدعاء قاخر عدوان473631

117بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب جعفر هاشم205802

118بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشهد سعد علوان205811

119بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنبا حيدر فحل264205

ي55831 120بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرند وسام ناجر

121بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىحوراء حمزة جاسم30791

نور علي عودة274057
122بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

123بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهناء عبدالكاظم حمود289738



124بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرغد فاضل اروح512214

125بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنور حسن عويد432659

126بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم عالء سلمان32538

127بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىحوراء محمد خليف473215

128بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىامر راشد ياس22669

129بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىارام صالح هادي463714

130بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىضج باسم علوان524274

131بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىدعاء سعد زيدان464210

132بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىعذراء شاكر طالب55733

133بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشهد عبدالقادر عبدهللا30701

134بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسماء سعد زيدان464178

135بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىهند كريم كاظم473282

رقية محمد علي114902
136بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

137بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىحوراء مجيد عواد119079

138بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء عبد جير461584

139بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشهد احمد جاسم529706

140بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك شامل مراح464611

 علي529848
ن 141بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىبتول حسي 

142بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىازهار علوان محمود55473

143بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسارة نارص خلف30785

144بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة حسن كاظم30782

145بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىشفاء محمد جاسم475452

ي54309
146بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب عبيد راضن

ن450688 حوراء علي حسي 
147بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

148بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاالء حمزة لفته263480

149بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىنور ابراهيم حمزة30646

نور علي جواد114638
150بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

151بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىجنان عبدالحسن سلمان273751

152بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاصالة عدنان عاشور263559

طيبة علي عبد الحسن541687
153بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

154دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىايات كامل كاظم22773

155دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىغادة رزاق خليبص557906

156دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىبراء عبد الخالق عبد الرضا262281

157دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة حمزة فارس531638

158دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىبشائر ناظم حمود450810

159دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىمروة مازن جبار459284

صابرين عبدعلي عبدالهادي283060
160دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

ن عطاهللا22665 161دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىصفاء حسي 

ن271231 162دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىشفاء عودة عبدالحسي 

163دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم كريم درويش531667

164دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىرغد عدنان بري    ج292975

165دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهدير فياض هالل22913

ي273432 هديل عادل عبد النير
166دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

ايمان علي كسار213112
167دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

168دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهناء جبار جياد289646

169دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىندى ابراهي عودة118510

170دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزينة غانم محمد264554



 علي264843
ن 171دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهبه هللا حسي 

172دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى جير مكطوف55410

173دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىشهد فاضل كمون22698

174دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىانسام جاسم ناهي30809

175دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىنه عامر ابراهيم273028

ابرار علي ابراهيم276853
176دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

177دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىفيحاء عبدالحسن سلمان207173

178دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىاقبال جبار مهدي212942

179دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب محمد نارص265055

180دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىافياء عقيل صالح55368

181دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىضج حامد عودة272926

زهراء مرزة غالي32517
182دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

183دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم ماجد محمد529590

184دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب عامر علوان531649

ن286800 185دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىدعاء محمد عبدالحسي 

186دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىغفران محمد حمزة357559

187دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىمروة حسن حمد270016

188دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىاسماء بشي  عبيد270980

189دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى عمار كريم525822

190دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىغصون جاسم حمزة275761

ن لؤي حكمت261904 191دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىحني 

ن259825 192دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىعذراء حيدر حسي 

وق سامي طعمة428576
193دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىرسر

194دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىنهاد حمزة جبار207104

195دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىداليا فاضل محمد54933

196دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىدعاء جاسم عبد463457

197دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىرنا نجم عبيد207351

198دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىافتخار رياض شيال289849

199دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىتيسي  نعمة عباس30789

200دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىدعاء حميد حسن529522

201دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىسلوى سهيل عبدهللا205558

صابرين علي سلمان30757
202دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

203دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىايالف عادل نارص277986

204دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىسماهر كاظم حمزة270094

205دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىضج سليم نعاس468893

206دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىارساء حمزة خليف276924

ن حمزة22692 207دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىنجوى عبدالحسي 

208دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىعذراء كريم ابراهيم289753

209دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىميساء عبداالمي  جاسم114739

210دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىصابرين فاضل مزعل114703

211دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم محمد فليح465861

غفران حمزة علي22823
212دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيى

213إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمنال سعيد فلفل259855

214إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك سعدي حمزة55008

يف463565 215إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىبيداء عادل رسر

216إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىرسور عبدالرضا حسن260453

217إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىعذراء سعدون سحاب529791



زمن عبدالكريم علي286298
218إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

داليا باقر علي118292
219إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

220إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىايالف عدنان ساجت289617

221إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىنور فجر عبيد455167

ندى حسن عبدعلي269553
222إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

ن ساجت461736 223إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم حسي 

224إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىماب محسن جير465884

225إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىوئام ميثاق هادي464727

سارة حسن علي272897
226إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

227إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىغصون عمران موس429438

228إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىعذراء صبجي حمزة212716

229إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىحوراء صالح محمد205417

230إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىاساور محمد غاوي55651

231إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء كنعان صوجر557954

232إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم فاضل كلوز292235

233إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىبتول عدنان عبدالمطلب288311

ن هادي سلمان114588 234إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىياسمي 

235إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىنشين محمد هنيدي207082

236إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىنجالء سعد منصور465838

237إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىبتول سعد زيدان464161

ن212703 238إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىرسل عباس حسي 

239إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب اياد شيال267551

240إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتقوى عطاهللا جمعة32553

ن جير529687 241إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىحوراء حسي 

ايمان علي يوسف271004
242إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

243إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىايالف محمد حسن464669

244إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك ضياء حسن267535

ي531645 245إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب سعد عرتر

246إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسجر سهيل عبدهللا301951

كوثر حيدر محمدعلي212843
247إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

248إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسه سهيل عبدهللا292187

249إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة ثجيل عزال270984

250إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىرسل سعد داود276423

251إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىشمس رحيم كريم282350

ن داود55338 252إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىهالة حسي 

ن528991 253إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة عباس حسي 

254إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسارة كاظم عبيد267583

255إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء سعد عبيد289627

فاطمة محمود علي432666
256إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

257إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىبيادر موس حسن119014

258إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىهدى احمد عبدهللا531637

259إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك وسام جاسم531654

260إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىغفران وليد عبدهللا455895

261إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىارساء حمزة لفته285111

رسل محمد علي289584
262إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

263إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىاسماء حمزة لفته285293

264إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم ظاهر محسن55418



ن عبدالرضا531632 265إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىنور حسي 

266إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىعلياء فاضل جبار512262

267إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىنبا مجي عمران529819

268إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمروة مرشد خميس269902

269إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك عبدالرضا صبيح261544

 علي262013
ن 270إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة حسي 

271إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك صالح محمد114512

272إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىنجوى غالب علي22921

273إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىحنان جعفر حميد287198

رفل محمد علي289635
274إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

275إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىرقية عبدالحسن كوكز429169

276إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم نعيم كريم262250

277إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىطيبة سعد طراد271122

278إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىشهد حمزة جداح267678

279إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب لؤي عباس286337

280إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب كريم منصور30779

281إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب محمود علي432661

282إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك محمد عويد55826

283إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىرند عدنان عبدالمطلب55460

ي267519
284إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب عباس حسوتن

285إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىبتول عبدالرزاق عبدالمهدي205476

 باقر علي275250
286إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىلبين

287إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتبارك حيدر محمد267244

288إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم ناهض حسن118930

289إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىانوار كاظم جواد205785

290إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىوئام جاسم ناهي118870

ي270963 سارة قاسم لعيير
291إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

292إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىغفران جعفر حميد287050

ن جير529487 293إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىفدك حسي 

294إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىريام خليفة محيسن269933

ديار علي ابراهيم276769
295إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

296إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىوصال اسماعيل كاظم450689

فاطمة باقر علي275047
297إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

298إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء عادل راشد461863

299إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىفاتن صالح ضاجي286692

300إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزينب قضي سعدي54873

301إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمها مهيدي محمد458611

302إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىرسل رضا عطية461701

303إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىزهراء هاتف نصيف524312

304إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة محمد مجي529633

305إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىارساء عادل نارص55675

مروة سامي حبيب22829
306إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

307إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم احمد خليف207282

308إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىايات حيدر محمود288617

309بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىختام محمد حوار441495

310بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىسهاد حديد عواد22633

نهلة محمود علي30639
311بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى



312بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىفاطمة غريب حسن473431

313بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىختام جير ريشان512225

314بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىرباب عبدالعباس هريس292729

هبة خلفة علي531636
315بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيى

316بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىختام كامل جسام55419

317بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىاحالم مرموص داود474781

ن زعيل207179 318بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىمريم حسي 

319بكالوريوسموس بن نصي 31791واسطأنيىميثاق محسن عبدهللا212712

ي خيون بدري212925
ن
320دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىكاف

ى عدنان محمد297934 321دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىبشر

322دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىاالء عبدهللا عبدالمجيد529573

323دبلومموس بن نصي 31791واسطأنيىحسنة اسماعيل عبد475376

324إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىنداء محمد كاظم269579

يف529381 اسيل علي رسر
325إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيى

326إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىضج موس حسن118653

327إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسندس جميل غالي213037

328إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىتغريد حاتم عبدالكاظم275282

329إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسهاد داود سلمان260357

330إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىانوار محان رسحان473365

331إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىماري صباح عبد281092

332إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسوسن عبدهللا حسن269762

333إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىميثاق حميد طاهر267274

334إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىسناء موس جدوع464038

335إعداديةموس بن نصي 31791واسطأنيىدنيا فالح جارهللا212868

1دكتوراهالحفرية31792واسطذكرعباس مرعب داخل158758

2ماجستي الحفرية31792واسطذكرنهاد عزت كاظم465649

3ماجستي الحفرية31792واسطذكرمالك محمود جاسم158100

4ماجستي الحفرية31792واسطذكرسالم جير كاظم452511

5ماجستي الحفرية31792واسطذكرمالك صباح خير215270

6ماجستي الحفرية31792واسطذكرعبدهللا صادق حمدي468085

7بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعادل علكم زروك158879

ن محيسن452561 8بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرجمال حسي 

9بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحيدر صالح مهدي158642

10بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرخالد علي محمد500093

11بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرهيثم كاظم صباح499871

12بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعادل حميد محيسن452602

13بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرتعداد عبيد سلمان487400

14بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعباس رسهيد مري    ع158793

15بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراياد هادي جميل465782

16بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمود جواد مهوس212920

17بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعداي علكم زروك158842

18بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد عارف حميد452356

19بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرثائر خيون جير467995

20بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرامجد رحيم عبد470344

ن سعيد مغيي 154480 21بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسي 

22بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي نشىمي محمد487185

23بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحمزه محان غافل465587



24بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي عزت كاظم154229

25بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرصالح كاظم حسن465457

26بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرسعد احمد جليب216435

27بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعباس جسام علوان65343

28بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرابراهيم حوشان حمد158299

ي محمد سلمان158630 29بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرخي 

ن محيسن465792 30بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي حسي 

31بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمنتض ارحيم سبع158246

32بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرقضي عدنان نجرس216219

33بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعادل حسن مطر465911

34بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد عزت كاظم452611

35بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرسالم جالب خلف64559

36بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرطارق محمود جليب467952

37بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرداود سالم وناس65262

38بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرايهاب جواد كاظم216778

ن487688 39بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمؤيد حمزه حسي 

ي416720
40بكالوريوسالحفرية31792واسطذكركاظم عكار راضن

41بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراياد جاسم محمد153274

ن465868 42بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرفاضل يوسف حسي 

43بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرزياد صباح علي487241

44بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد كطوف عوين382192

45بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرفراس جعفر شناوة213903

46بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمالك سعيد مغيي 452582

47بكالوريوسالحفرية31792واسطذكروسام طارش عبد154459

48بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرفؤاد حسيب محمد382155

49بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراحمد شعالن ذياب465592

50بكالوريوسالحفرية31792واسطذكروسام مهدي وهيب486137

51بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرباسم جمعة كاظم511659

ي499913
52بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرباسم هادي عىسر

53بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحيدر محسن بهو159012

ي راشد465872 54بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي ناجر

55بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرداخل فرج غاوي465672

ن ابراهيم غاوي63169 56بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسي 

57بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد محمود عوين467941

58بكالوريوسالحفرية31792واسطذكريارس محمد كاظم486383

59بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسن جبار مطلك452367

ن فاضل حميد465707 60بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسي 

61بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراوس صالح احمد159420

62بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي جعفر شناوة154325

63بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد مصطفن عطيه486780

ي طاهر382158
64بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد وصفن

ي علي زامل159139
ن
65بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرصاف

66بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراثي  حسن حريب212735

67بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي هادي منصور499838

68بكالوريوسالحفرية31792واسطذكركمال نجيب عبود487194

ي216304
69بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرجابر عبود رديين

70بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي محمد علي499392



71بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد قاسم محمد499960

ن مزهر حمود159350 72بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمعي 

73بكالوريوسالحفرية31792واسطذكروسام عادل هاشم216432

74دبلومالحفرية31792واسطذكرطاهر عبود حميد465780

75دبلومالحفرية31792واسطذكرمرعب داخل عبطان154078

76دبلومالحفرية31792واسطذكرعالء عايد محمد154398

77دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي كريم دوي    ج154387

78دبلومالحفرية31792واسطذكرعادل عزيز ريس465877

79دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي رحيم عبد214879

ي محسن عبد465909
80دبلومالحفرية31792واسطذكرراضن

81دبلومالحفرية31792واسطذكرصالح نوري كرم215800

82دبلومالحفرية31792واسطذكرعقيل غازي حسن153948

83دبلومالحفرية31792واسطذكرعالء بريسم علي158767

84دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي شيال عوده159447

ي نصيف158025 85دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي صير

86دبلومالحفرية31792واسطذكرطالب نوري كرم215380

87دبلومالحفرية31792واسطذكركريم عبد كسوب159677

88دبلومالحفرية31792واسطذكرعبدالحسن حسون محيسن465629

ن216238 89دبلومالحفرية31792واسطذكرسعد محمد حسي 

ن ليلو452501 90دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي حسي 

91دبلومالحفرية31792واسطذكرسعد عجب محسن158077

92دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي محمد لطيف487794

ن عبد رايح452546 93دبلومالحفرية31792واسطذكرحسي 

94دبلومالحفرية31792واسطذكراحمد فاضل حميد62959

95دبلومالحفرية31792واسطذكراحمد غالب حسن232127

96دبلومالحفرية31792واسطذكرعصام مطشر عكال215941

97دبلومالحفرية31792واسطذكراحمد عبدالكريم نصيف213020

98دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي خالد حميد154017

99دبلومالحفرية31792واسطذكرحسام سالم جميل465543

100دبلومالحفرية31792واسطذكرهادي داود حميد465925

ن465791  علي حسي 
ن 101دبلومالحفرية31792واسطذكرحسي 

ن كريم216128 102دبلومالحفرية31792واسطذكرمحمد حسي 

103دبلومالحفرية31792واسطذكراحسان رحيم جبار158496

104دبلومالحفرية31792واسطذكرمحمد نعمة عودة215087

105دبلومالحفرية31792واسطذكرحميد عبدهللا علي452358

106دبلومالحفرية31792واسطذكراحمد سلمان بهو465788

107دبلومالحفرية31792واسطذكرقحطان حاشوش منجل158956

108دبلومالحفرية31792واسطذكرمالك ارحيم سبع216415

109دبلومالحفرية31792واسطذكرصباح حسن عبد382234

ن158144 110دبلومالحفرية31792واسطذكرشاكر عامر حسي 

ن محيسن216214 111إعداديةالحفرية31792واسطذكرعبدالرزاق حسي 

112إعداديةالحفرية31792واسطذكرعادل رحيم محمد158233

ن بهو كناص158451 113إعداديةالحفرية31792واسطذكرحسي 

114إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد كاظم كايم467931

115إعداديةالحفرية31792واسطذكراحمد نوري كرم159481

116إعداديةالحفرية31792واسطذكرصباح سعد رسهيد465703

117إعداديةالحفرية31792واسطذكرجعفر مرهون رمح500222



ن عيفان212804 118إعداديةالحفرية31792واسطذكررحيم حسي 

119إعداديةالحفرية31792واسطذكرنجاح احمد شهاب488190

ن بهو382170 120إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي حسي 

1ماجستي الحفرية31792واسطذكررسول محمد حالوب159496

2بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرضياء هادي حزيم213191

3بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي سالم احمد465664

ن جير215693 4بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعقيل حسي 

ي ارحيم158088 5بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمود صير

6بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعباس نجم عبدالرضا63038

7بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي ثامر عيىس382212

8بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرخالد رحيم عبد158534

ن عاشور محمود465864 9بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسي 

10بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحمزة طارق حمزة216724

11بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمالك غالب حسن154472

12بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمثين كاظم عبد63523

13بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي محمود راشد486763

14بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرسيف ناهي كاظم486179

15بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراحمد حميد حنفيش500117

16بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمسلم عباس علوان214752

17بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرضياء سالم عدوان216625

18بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرسيف الدين محمد حسن159433

19بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحمود داود سلمان158811

20بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد ربيع مغيي 551879

21بكالوريوسالحفرية31792واسطذكروائل محمود جليب213246

ن153891  علي حسي 
ن 22بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسي 

23بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمرتضن رسحان كامل159411

ي215552 24بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعمر عماد ناجر

25بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحمزه ماجد محمد159056

26بكالوريوسالحفرية31792واسطذكركرار جاسب ساجت158559

27بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعباس خضن محمد500290

28بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي سالم وناس154158

29بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرانور عبد عذيب486330

ي مكصد382162 30بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمثين ناجر

31بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعدنان علي كامل488135

32بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرنصي  خليفة فرحان465860

33بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمرتضن محمد ليلو488171

34بكالوريوسالحفرية31792واسطذكررياض جواد كاظم418309

35بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرجاسم محمد عبدهللا159062

36بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمازن ربيع مغيي 551873

37بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرغيث تركي اليذ213988

38بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعباس كامل صباح215711

ن ذياب احمد158420 39بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسي 

40بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعباس فاضل محمود154442

41بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسن نارص اكبيل452462

ن159363 42بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرسهام غالب حسي 

43بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعمر صادق حمزة216256

ن ضيدان465856 44بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسام حسي 



45بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمؤيد محمود حالوب500018

46بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي جعفر مزعل216675

47بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعالء عاشور محمود465807

48بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي سعد حسون214978

ي417180
49بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي لطيف تف 

50بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرضياء جعفر مزعل213063

51بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد كريم معن468116

52بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرايمن صكبان مهدي158655

53بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسن فاضل محمود154425

54بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسن عادل جبار500056

55بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسن علي احمد64165

ن158412 56بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرضياء صادق حسي 

57بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرصالح هادي مغيي 159118

58بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسن هادي هراط214917

59بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي محسن مطر158915

60بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي حياوي حمود64003

ي214202
61بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرسامر حسيب راضن

62بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعباس عبد حميد154295

63بكالوريوسالحفرية31792واسطذكريوسف نعمة دعيج215051

ي نصيف157986 64بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعباس صير

65بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرساهر نجيب عبود158926

66بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرباقر كامل صباح213423

67بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرليث هيثم مخيلف159378

68بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمهند عبد مطر153368

69بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعلي فرحان مهنا158016

70بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرخالد غزال حزيم214057

 علي485927
ن 71بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراحمد حسي 

72بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد سالم عدوان214131

73بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراحمد كاظم عليوي158781

ي كريم452469 74بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد عبدالنير

75بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرليث فالح كاظم468091

76بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرجمال ساجت كميل159156

77بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعقيل سعد عامر159403

78بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمالك اديب عبود158473

79بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراحمد اديب عبود159631

ن سعد جميل465561 80بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسي 

81بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرزهي  هاشم برتو465606

82بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد اياد خلف382167

83بكالوريوسالحفرية31792واسطذكراحمد سالم عدوان216590

84بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرنزار اسعد حمود465830

ي ارحيم153588 85بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد صير

86بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرمحمد صادق زامل212992

87بكالوريوسالحفرية31792واسطذكروليد مجيد فهيم470259

88بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعامر هادي فرحان212904

89دبلومالحفرية31792واسطذكرانور سعد هاشم159612

90دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي ثعبان مرزة213038

ن216162 91دبلومالحفرية31792واسطذكرمسلم عبدالرزاق حسي 



92دبلومالحفرية31792واسطذكرسيف ثعبان مرزه465810

ي153439 93دبلومالحفرية31792واسطذكرحيدر علي ناجر

94دبلومالحفرية31792واسطذكرعاهد غالب حسن382557

ن153338 95دبلومالحفرية31792واسطذكرحيدر فالح حسي 

 غازي علي452352
96دبلومالحفرية31792واسطذكرمصطفن

97دبلومالحفرية31792واسطذكرمصطفن رحمن خشان465798

98دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي هادي مغيي 159101

99دبلومالحفرية31792واسطذكرحيدر حميد فهيم153251

100دبلومالحفرية31792واسطذكرعلي ستار محمود63335

101دبلومالحفرية31792واسطذكرمحمد حميد فهيم470463

ي158386 102دبلومالحفرية31792واسطذكرامي  موحان صير

103دبلومالحفرية31792واسطذكرهيثم حميد جواد159529

104دبلومالحفرية31792واسطذكراثي  كاظم هديوي159584

105إعداديةالحفرية31792واسطذكرليث بشي  علي212885

 علي محمد499418
ن 106إعداديةالحفرية31792واسطذكرحسي 

107إعداديةالحفرية31792واسطذكرحمزه هاشم زعال215302

108إعداديةالحفرية31792واسطذكرفؤاد صالح عربيد216020

109إعداديةالحفرية31792واسطذكرفهد محمد علي212935

110إعداديةالحفرية31792واسطذكرمجاب سعد خشان468097

ي كريم468125 111إعداديةالحفرية31792واسطذكراحمد عبدالنير

112إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد احمد مسي 212844

113إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي اديب عبود216329

ن طارق حمزة486244 114إعداديةالحفرية31792واسطذكرحسي 

115إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي شعالن ذياب157993

116إعداديةالحفرية31792واسطذكراحمد عبد مطر419006

ن حسون158318 117إعداديةالحفرية31792واسطذكرابراهيم حسي 

118إعداديةالحفرية31792واسطذكرامجد هادي فرحان159639

ن حمزه499303 119إعداديةالحفرية31792واسطذكراحمد عبدالحسي 

120إعداديةالحفرية31792واسطذكرعبدالرحمن سعدون محسن468004

121إعداديةالحفرية31792واسطذكرعبدهللا مصعب محمد486166

122إعداديةالحفرية31792واسطذكربهاء كاظم عيادة215488

ن خشان470456 123إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي تحسي 

124إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد غازي حسن488159

125إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي ماجد محمد487865

126إعداديةالحفرية31792واسطذكركريم احمد محمد487896

ن62710 127إعداديةالحفرية31792واسطذكرحسن خضي  حسي 

128إعداديةالحفرية31792واسطذكرحيدر علي حسون487709

129إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد علي وهاب158364

130إعداديةالحفرية31792واسطذكرحيدر رزاق عمهي216059

ي نصيف213313 131إعداديةالحفرية31792واسطذكراحمد صير

132إعداديةالحفرية31792واسطذكرحيدر عدنان علي215533

133إعداديةالحفرية31792واسطذكرباقر عدنان حاشوش158257

ن محمد486108 134إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي عبدالحسي 

135إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي نجاح علي216752

136إعداديةالحفرية31792واسطذكرمالك احمد محمد212784

137إعداديةالحفرية31792واسطذكررضا عاشور محمود487212

138إعداديةالحفرية31792واسطذكرعباس سعد جميل486718



139إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي صكبان مهدي159422

140إعداديةالحفرية31792واسطذكرعباس عارف حميد213515

141إعداديةالحفرية31792واسطذكرحسن صباح علكم213849

142إعداديةالحفرية31792واسطذكركرار خالد نارص499464

ن158348 143إعداديةالحفرية31792واسطذكركريم رحيم حسي 

ي158053
144إعداديةالحفرية31792واسطذكرصادق عبدالكاظم راضن

ن كريم467984 145إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد حسي 

146إعداديةالحفرية31792واسطذكرمسلم عاضي عبد487449

147إعداديةالحفرية31792واسطذكرمالك قاسم رحيم216366

148إعداديةالحفرية31792واسطذكرزياد محمد محسن418796

149إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد جاسم محمد216509

150إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي عاشور محمود465862

151إعداديةالحفرية31792واسطذكرذوالفقار طارش عبد215019

152إعداديةالحفرية31792واسطذكرمصطفن غازي هجيج499498

153إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد ماجد حميد452447

ن213866 ن وليد حسي  154إعداديةالحفرية31792واسطذكرحسي 

155إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي رشيد عبدهللا465608

156إعداديةالحفرية31792واسطذكرعبدالخالق جالل كميل159502

157إعداديةالحفرية31792واسطذكراحمد احسان عاضي487498

158إعداديةالحفرية31792واسطذكرسيف خالد حامد154350

 علي متب468138
ن 159إعداديةالحفرية31792واسطذكرحسي 

160إعداديةالحفرية31792واسطذكرامجد عدنان ذياب499351

161إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد ثامر منشد158004

162إعداديةالحفرية31792واسطذكرقاسم سلمان عودة212819

163إعداديةالحفرية31792واسطذكرزين العابدين صدام مطر382225

164إعداديةالحفرية31792واسطذكرعباس فرج عبيد468108

165إعداديةالحفرية31792واسطذكريوسف جبار عمهي216094

ن مجبل62454 166إعداديةالحفرية31792واسطذكرليث حسي 

167إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي فالح حسن486028

168إعداديةالحفرية31792واسطذكروسام صبيح هراط486221

169إعداديةالحفرية31792واسطذكرستار هادي حزيم212980

170إعداديةالحفرية31792واسطذكرليث محمود مطلق418617

171إعداديةالحفرية31792واسطذكرحيدر سعد جبار159643

172إعداديةالحفرية31792واسطذكركرار رحيم لفته158037

173إعداديةالحفرية31792واسطذكررسول هيثم اسماعيل212758

174إعداديةالحفرية31792واسطذكرمصطفن سعد محمد214165

175إعداديةالحفرية31792واسطذكركرار طاهر عبود465920

176إعداديةالحفرية31792واسطذكراحمد سالم شندوح153454

177إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد يحي  عبود213374

178إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد حميد سبع488150

179إعداديةالحفرية31792واسطذكرعمار كريم محرب215174

180إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي فرهود عزاوي487936

181إعداديةالحفرية31792واسطذكردهام نجاح علي216709

182إعداديةالحفرية31792واسطذكرسجاد خالد حامد500152

183إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي حمزه عبد63939

184إعداديةالحفرية31792واسطذكرعلي رحمن خشان465816

185إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد رسحان ذياب213131



186بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرجمال جهاد مخيلف213164

187بكالوريوسالحفرية31792واسطذكركريم علي صاحب382221

ن487828 ن يوسف حسي  188بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحسي 

189بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرنوفل دهان علي158158

190بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرصالح احمد شهاب159408

191بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرناهض عبود حميد158854

192بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحمزة شندوخ رمح158939

ي465776
193بكالوريوسالحفرية31792واسطذكررزاق ماجود رديين

194بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرعدنان جبار بحث465880

195بكالوريوسالحفرية31792واسطذكرحمود راشد مزعل465809

196دبلومالحفرية31792واسطذكراحمد محمد لطيف213093

ن عبود حميد158869 197دبلومالحفرية31792واسطذكرامي 

ن158111 198دبلومالحفرية31792واسطذكرمحمد عامر حسي 

199دبلومالحفرية31792واسطذكرصباح هادي جميل158486

200دبلومالحفرية31792واسطذكرامر محمود مخيلف158442

201إعداديةالحفرية31792واسطذكرمحمد علي حمد212855

202إعداديةالحفرية31792واسطذكرعبدعلي رسهيد مري    ع417608

203إعداديةالحفرية31792واسطذكرحيدر عبد محمود212725

204إعداديةالحفرية31792واسطذكرمؤيد عبيد نكوان488206

1بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىجنان حسن كاظم159172

ية مخيلف محيسن465488 2بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىخي 

3بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىصبا عباس علي159594

4بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسعاد عباس نعمة452592

5بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىهناء جبار مطلك212717

6بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىفاطمة كريم منصور64807

اس محمد كاظم487771 7بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىنير

8بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاالء منصور ريس159398

9بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىصبا طالب فيصل465802

10بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىانتظار كامل منصور159456

ن عماد جهاد158825 11بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىحني 

12بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىفاطمه جعفر حمدي468067

13بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىنور رياض حميد382151

14بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاالء سعد هاشم159547

ن158569 15دبلومالحفرية31792واسطأنيىسلىم طه ياسي 

16دبلومالحفرية31792واسطأنيىميثاق مثقال خلف159384

17دبلومالحفرية31792واسطأنيىبيداء شيال حسن159020

18دبلومالحفرية31792واسطأنيىعلياء سعد محمد159027

19دبلومالحفرية31792واسطأنيىشيماء جواد مال159672

20دبلومالحفرية31792واسطأنيىفطيم جواد مال158196

21دبلومالحفرية31792واسطأنيىفاطمه موحان عاضي158224

ن216056 22دبلومالحفرية31792واسطأنيىسليمة كريم ياسي 

23دبلومالحفرية31792واسطأنيىنورس سياب ردينس465967

24دبلومالحفرية31792واسطأنيىزينب خلف ظاهر159370

ن رحمن خشان465795 25دبلومالحفرية31792واسطأنيىحني 

ي158131 26دبلومالحفرية31792واسطأنيىشيماء مجي حرتر

ن ضيدان417470 27إعداديةالحفرية31792واسطأنيىاحالم حسي 

28إعداديةالحفرية31792واسطأنيىامل صيوان خليفة64350



1بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىهديل ماجد محمد159034

2بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىارساء علي مطلك213724

3بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىمنته هادي مغيي 159073

4بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىمهجه ماجد حميد465460

5بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاسماء داود ذياب214954

6بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىعذراء حمزه كيالن417954

7بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىنغم ناهي كاظم486750

8بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاخالص عبدالحمزة خليف159438

9بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسهاد لميع هراط159464

10بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىمروة ماجد حميد486351

11بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىوداد حميد رحيم500192

ن فرحان158506 12بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىزمن حسي 

ي212764 13بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىديانا عماد ناجر

14بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىرنا غازي حميد158969

15بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىصابرين سعدون طارش212961

16بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىايات رزاق طالع159509

17بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاصالة سيد مخليف487285

ن عدنان ستار215428 18بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىحني 

19بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسارة حسن كطوف153983

20بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىعذراء طعمة عبد215886

21بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىهاجر جعفر عبدالصاحب486066

22بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىمريم كريم عبد159669

23بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىساره موحان روضان216159

24بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىفرح رياض حميد154104

25بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىبسمله عبدالرزاق محمد159653

26بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىمنته عطاهللا جميل158740

ي طاهر382185
27بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىدعاء وصفن

ن عبدهللا158720 28بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسحر حسي 

29بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىرحاب محسون خشان470379

30بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىزينب طعمة عبد215865

31بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىشهد كاظم سعد159540

32بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىعذراء هاشم محمد215340

33بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىنور ستار محمود215463

ن عبدهللا158589 34بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاثمار حسي 

35بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىشهد جاسم جميل158986

36بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسارة محمد حميد64996

37بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىرسور رياض حميد418456

38بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاصاله محمد محسن465699

ي كامل159621 39بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىرحاب ناجر

40بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىرسى محمد هميم531600

ة محمد فرحان158378 41بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىامي 

42بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسارة ستار محمود63428

43بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاسماء صبيح هراط486199

ن154413 44بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىرغد ابراهيم حسي 

45بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىاالء ناظم معن213495

46بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىبتول جاسب ساجت158548

47بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسمر حافظ عبدهللا527342



48بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىنورة شهاب احمد158732

49بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىهاجر شعالن ذياب158355

50بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىحوراء اياد طالع159516

51بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىابتهاج احمد حميد158895

52بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىريام محمد مخليف158120

53بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسماح حسن كطوف159388

ن رحيم499997 54بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىريام حسي 

55بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسجر ابراهيم شدهان232089

56بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىهبه هادي فرحان213005

ندى عبدالكريم علي215595
57بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيى

ن159187 58دبلومالحفرية31792واسطأنيىحنان ابراهيم حسي 

59دبلومالحفرية31792واسطأنيىود عطاهللا جميل158464

60دبلومالحفرية31792واسطأنيىريام حياوي محمود213926

ن465814 61دبلومالحفرية31792واسطأنيىفاطمه فاضل حسي 

ن465978 62دبلومالحفرية31792واسطأنيىاسيا ابراهيم حسي 

63دبلومالحفرية31792واسطأنيىانتظار عاشق حاجم159334

ي159000
64دبلومالحفرية31792واسطأنيىجنان هادي عىسر

65دبلومالحفرية31792واسطأنيىفاطمة محمد هميم470447

66دبلومالحفرية31792واسطأنيىاسماء جدوع فيصل487310

ة احمد شهاب158429 67دبلومالحفرية31792واسطأنيىامي 

ي محسن465973
68دبلومالحفرية31792واسطأنيىندى راضن

69دبلومالحفرية31792واسطأنيىافراح سكر خميس158288

70دبلومالحفرية31792واسطأنيىعذراء حيدر مطر452479

71دبلومالحفرية31792واسطأنيىانفال اسماعيل كطوف158183

72دبلومالحفرية31792واسطأنيىاسيل احمد نوري159475

ن487205 زهراء علي حسي 
73دبلومالحفرية31792واسطأنيى

ن حوشان213774 74إعداديةالحفرية31792واسطأنيىزهراء حسي 

ن كريم467971 75إعداديةالحفرية31792واسطأنيىشيماء حسي 

76إعداديةالحفرية31792واسطأنيىزهراء صادق جبار489726

77إعداديةالحفرية31792واسطأنيىثناء شاكر حسون417741

78إعداديةالحفرية31792واسطأنيىمها معارج شمس63731

79إعداديةالحفرية31792واسطأنيىهاجر محمد علوان158708

80إعداديةالحفرية31792واسطأنيىهدى كريم هادي158396

81إعداديةالحفرية31792واسطأنيىميس ماجد حميد485978

ن62580 82إعداديةالحفرية31792واسطأنيىزمن حيدر حسي 

83إعداديةالحفرية31792واسطأنيىرسل حسن مرهج470479

84إعداديةالحفرية31792واسطأنيىنبا سعد محمد215141

85إعداديةالحفرية31792واسطأنيىهاجر احمد مخيلف215518

86إعداديةالحفرية31792واسطأنيىختام كامل منصور214793

ن محمد465603 87إعداديةالحفرية31792واسطأنيىبان عبدالحسي 

88إعداديةالحفرية31792واسطأنيىاالء طعمة عبد215635

89إعداديةالحفرية31792واسطأنيىاحالم كامل منصور214834

90إعداديةالحفرية31792واسطأنيىزينب فالح هادي158698

عذراء عبدعلي رسهيد452376
91إعداديةالحفرية31792واسطأنيى

ي محسن468157
92إعداديةالحفرية31792واسطأنيىهبه راضن

93إعداديةالحفرية31792واسطأنيىفاطمه فالح سالم63642

94إعداديةالحفرية31792واسطأنيىتبارك قيس عبدالكريم486599



95إعداديةالحفرية31792واسطأنيىسجر خالد حامد154184

96إعداديةالحفرية31792واسطأنيىحميدة فرج كريم159607

97إعداديةالحفرية31792واسطأنيىهناء صكبان مهدي154370

98إعداديةالحفرية31792واسطأنيىامل جعفر حمدي486286

99إعداديةالحفرية31792واسطأنيىوديان محمد كاظم487753

100إعداديةالحفرية31792واسطأنيىهدى محمد كاظم487733

ي212749
101إعداديةالحفرية31792واسطأنيىبلسم هادي عىسر

ن كريم470317 102إعداديةالحفرية31792واسطأنيىمريم حسي 

ي محسن465696
103إعداديةالحفرية31792واسطأنيىهدى راضن

104إعداديةالحفرية31792واسطأنيىنبا صالح سعدون500246

105إعداديةالحفرية31792واسطأنيىهدى محمود خلف417009

106إعداديةالحفرية31792واسطأنيىضج عامر موس467987

107إعداديةالحفرية31792واسطأنيىزهراء سلمان عودة158309

ن رحيم499805 سالي حسي 
108إعداديةالحفرية31792واسطأنيى

109إعداديةالحفرية31792واسطأنيىفاطمة محمد فرحان213110

110إعداديةالحفرية31792واسطأنيىاالء كاظم عيادة158259

111إعداديةالحفرية31792واسطأنيىزهراء طالب فيصل465660

112إعداديةالحفرية31792واسطأنيىفاطمة قحطان حاشوش158977

ن487333 113إعداديةالحفرية31792واسطأنيىزينب علي حسي 

114إعداديةالحفرية31792واسطأنيىنور فالح هادي154502

115إعداديةالحفرية31792واسطأنيىعال قيس عبدالكريم486619

ي محسن465916
116إعداديةالحفرية31792واسطأنيىزهراء راضن

117إعداديةالحفرية31792واسطأنيىوفاء سعد جميل486725

118بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىغنيه خشان جاعد470409

119بكالوريوسالحفرية31792واسطأنيىسعاد احمد عوين159524

ن460151 1دكتوراهالعزيزية31793واسطذكراحمد سعيد ياسي 

2دكتوراهالعزيزية31793واسطذكرحسام سامي عويد155345

3دكتوراهالعزيزية31793واسطذكرعلي صبيح رشيد531525

4ماجستي العزيزية31793واسطذكرقضي محمود جبار268893

5ماجستي العزيزية31793واسطذكرعادل سعد سلمان115523

6ماجستي العزيزية31793واسطذكرنجاح علوان عويز418277

ن خالد نعمان236531 7ماجستي العزيزية31793واسطذكرحسي 

8دبلوم عاليالعزيزية31793واسطذكررافد شاكر نارص161897

9دبلوم عاليالعزيزية31793واسطذكراثي  مطر مذري236397

ي عذاب165390 10دبلوم عاليالعزيزية31793واسطذكرنزار ناجر

11بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس هاشم عجيل368657

12بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررمضان توماز حمزة268986

13بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرموفق صاحب داود91266

14بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد كاظم جاسم289931

15بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركاظم بدر حسون124406

16بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرماهر نعمان مصطاف157468

ي162869 17بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرطه تركي صلير

18بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرموحان نعمة مخيف289165

19بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراياد عباس كاظم119911

20بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرضياء غالب عنيد369208

21بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعادل غازي حامد159458

22بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد جبوري عبدعلي368830



23بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحمزه كاظم نارص459088

24بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحميد خليفة علي89048

25بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عبد مصطاف372207

26بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرثامر عزيز رضا289948

27بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد شكر محمود89177

28بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسعدي داود سلمان372246

29بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحازم عبدالواحد فهد119899

30بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي زياد سماوي417288

31بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعصام صادق مكلف236371

32بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرقضي هادي عبدعلي162618

33بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكريارس عبدهللا شكر531564

34بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكربشي  مصلح محمد206535

غام عبداالمي  يارس88259 35بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررصن

36بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرهاشم تهيمش فضاله236376

37بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرصالح رسحان جميغ330537

38بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرفالح هللا ويردي رضا162377

39بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعمار محمد غضبان90301

ي96355
40بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حسن راضن

41بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعماد حميد سفاح459026

42بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد نوري رحيم413758

43بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررحيم مديح سهيل531587

44بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسعدون عبيد عناد330305

45بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر غالب يارس531586

ن نارص330601 46بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررائد عبدالحسي 

47بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعالءالدين جعفر عبد124073

48بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي فؤاد دعاس461905

49بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسن دايخ دعيج558150

50بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرخالد لطيف كريم289260

51بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرزهي  مثقال خلف94209

52بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعايد كاظم دبعون88824

ن هاشم163176 53بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عبدالحسي 

54بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس حسن محمد460350

55بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي حمزة حزيم369574

ن164699 56بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرطالب علي حسي 

57بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمالك حمد سميسم531594

58بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرفاروق وليد عبدالرحيم459914

ي206777
59بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلوان سلمان راضن

60بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حسن مجهول414427

61بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعاشور توماز حمزة123974

62بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر نجم عبدهللا154265

63بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعقيل علي عاضي551906

64بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد فخري كريم289934

ي هويدي459159
65بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرباسم حسوتن

66بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررسول احمد عبدالكاظم462086

67بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعايد كاظم مهدي87210

68بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسجاد احمد حزام372230

69بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرليث عبدالحسن جاسم489727



70بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي عادل يونس527357

71بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر داود سلمان414460

72بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسن محمدجواد سلوم88218

73بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر عبدعلي سلمان531605

74بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرباسم كامل مجيد531536

75بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر عبدالخالق صالح157846

76بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحازم شعبان مظلوم92960

77بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن صالح رحيم531490

78بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرزاهر وهيب محمد171174

79بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرميش كاظم عويد206796

80بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعالء مهدي صالح207136

81بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمهند خلف عبد119869

82بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعدي عبيد هاشم167362

83بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرخالد صبيح رشيد206581

84بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرذوالفقار سعدي كشاش124184

85بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي سعود هادي156948

86بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي محمدجواد سلوم269691

87بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعالوي عبيد علي124678

88بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرميثم محمد غضبان93949

89بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرجهاد ناظم عبد163489

90بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسن فالح حسن531595

ن88194 91بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد علي حسي 

92بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عبدالكاظم مطر119885

93بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرليث عزيز عنيد531489

ي88077
94بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحميد غمي  حسوتن

ي236486
95بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد هاشم راضن

96بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس حميد محمد87576

97بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعمار سامي طيف89984

ن158375 98بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررياض حميد حسي 

99بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي عبدالرضا لطيف88358

100بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي فخري كريم289937

ن مطر مذري538664 101بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

102بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحكمت طارش تومان92086

103بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرستار عبدالجبار هاشم413817

104بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن عباس محمد269744

105بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسجاد ضياء حامد124288

106بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي حاتم عبدهللا154444

ي جاسم90084 107بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرطالب عرتر

ي عذاب162999 108بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكروليد ناجر

109بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكروسام ضبع شعالن124000

110بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرصادق لطيف كريم330028

ن124174 111بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرجعفر علي حسي 

ي91738 ن نجم ناجر 112بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

113بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرهمام شامل حميد368989

114بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررعد موحان عناد87165

115بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرقاسم احمد حزام372081

116بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي جداح محمد531573



117بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسلمان حمزة حسن531486

118بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكريارس دعدوش ماجد372382

119بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي عباس فاضل269475

120بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرانمار عبداالمي  عليوي417382

121بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرباسم عبد هللا عباس95908

122بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد فالح فرحان531535

123بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد تاج دحام121109

ن عبيد289227 124بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكريحي  حسي 

125بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي مني  عبدالستار95986

126بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حامد حبيب531529

ن فرحان558151 127بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حسي 

ن قاسم269871 128بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرقضي حسي 

ن نارص87167 129بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حسي 

ن370851 130بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكروليد كريم حسي 

131بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي فرحان حمدان289266

132بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمثين خليل سالم289217

ن محمد268965 133بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمؤيد حسي 

ن531567 ن حميد عبدالحسي  134بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

135بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكريوسف مرزة ظاهر269201

136بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمسلم علي عبد121533

137بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد سامي حمد371536

138بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكربهاء عليوي محمود413907

139بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس عبدالكاظم جبارة531531

140بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرامي  سعود حمد531521

ن عبدالرزاق نارص87921 141بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

142بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرزيد محمد مطي 268648

143بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس فاضل عباس289918

144بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي سعد تركي123675

145بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي ابراهيم عيدان121576

146بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرخالد هندي زيدان531518

147بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسام محسن محمد121024

148بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعايد لطيف كريم330872

149بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرقتيبة جاسم عبدالالمي 372338

150بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد فاضل ايدام531514

151بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمرتضن حميد عبار531572

152بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرزيد جمال نافع531516

153دبلومالعزيزية31793واسطذكرفاضل مهدي علي123778

ن حميد عاشور371796 154دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

155دبلومالعزيزية31793واسطذكرموفق عبدالعباس مطر90325

ن محسن459863 156دبلومالعزيزية31793واسطذكرنوفل حسي 

157دبلومالعزيزية31793واسطذكرعالء الماس الياس90583

158دبلومالعزيزية31793واسطذكرصفاء بادي وادي90566

ن محسن417314 159دبلومالعزيزية31793واسطذكرماهر حسي 

160دبلومالعزيزية31793واسطذكرستار جابر عشية330322

161دبلومالعزيزية31793واسطذكرعالوي رضا كزار289171

ن محمد مطر236369 162دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

163دبلومالعزيزية31793واسطذكرصدام حامد نارص162832



164دبلومالعزيزية31793واسطذكرجاسم مخلف يوسف124030

165دبلومالعزيزية31793واسطذكرخضي  عباس رمضان531602

166دبلومالعزيزية31793واسطذكرعالء كزار محيبس157135

167دبلومالعزيزية31793واسطذكرطارق عبدالكاظم علي538649

168دبلومالعزيزية31793واسطذكرمناف عبدالمطلب حاتم121654

169دبلومالعزيزية31793واسطذكرعصام خضي  عبدالحسن124143

170دبلومالعزيزية31793واسطذكررائد حسن منصور531574

171دبلومالعزيزية31793واسطذكرمالك عبدالرحمن خلف123234

172دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسن هادي عبيد236391

173دبلومالعزيزية31793واسطذكرعقيل عبد حسن330382

174دبلومالعزيزية31793واسطذكرعالء حمدهللا خضي 531537

175دبلومالعزيزية31793واسطذكرعالوي كامل مسي 206811

176دبلومالعزيزية31793واسطذكرعباس عبد دهش269525

177دبلومالعزيزية31793واسطذكرصالح فتاح مبارك531603

178دبلومالعزيزية31793واسطذكرسامر فاضل عمران87364

ن عبد اسماعيل164920 179دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

180دبلومالعزيزية31793واسطذكرمصطفن عادل حسن164863

ن هادي خليل330409 181دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

182دبلومالعزيزية31793واسطذكرمرتضن عبدالكريم حاتم269582

183دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي كريم عبدالكاظم125452

184دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد فاروق هاشم167473

185دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد عبيد عذوب92551

ي164124 186دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي نجم ناجر

187دبلومالعزيزية31793واسطذكرعدي مني  عبدالستار98477

188دبلومالعزيزية31793واسطذكروسام صالح عبدالهادي87346

189دبلومالعزيزية31793واسطذكرثائر منصور مطر167193

ي سلطان531575
ن دوسر 190دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

191دبلومالعزيزية31793واسطذكرنوري صباح شكر167205

ن125435 ن حسي  ن ياسي  192دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

193دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد نصيف جاسم119782

194دبلومالعزيزية31793واسطذكرخالد داور عبيد531581

195دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد خليل اسماعيل531601

196دبلومالعزيزية31793واسطذكرعمار رحيم فري    ح236490

ن91199 197دبلومالعزيزية31793واسطذكراياد طه ياسي 

198دبلومالعزيزية31793واسطذكراسامة محمد صالح413982

199دبلومالعزيزية31793واسطذكرمهند محسن حميد289241

ي269494
200دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد عادل راضن

ي236785 201دبلومالعزيزية31793واسطذكرعباس نجم ناجر

202دبلومالعزيزية31793واسطذكرحيدر كاظم رحيم163221

203دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد عمران مع هللا121112

204دبلومالعزيزية31793واسطذكرعالء كاظم محسن164264

205دبلومالعزيزية31793واسطذكركرار محمود مصحب269472

206دبلومالعزيزية31793واسطذكرميش حسب هللا نعاس90271

207دبلومالعزيزية31793واسطذكرغازي كريم سلمان90351

208دبلومالعزيزية31793واسطذكرمروان جميل خليف167453

ن87287 ي حسي  209دبلومالعزيزية31793واسطذكريوسف خي 

210دبلومالعزيزية31793واسطذكرقاسم سلمان حنيطان531570



211دبلومالعزيزية31793واسطذكرعالء كريم حسن152734

212دبلومالعزيزية31793واسطذكرثائر عبد هللا عباس289192

213دبلومالعزيزية31793واسطذكركرار احسان ابراهيم206593

214دبلومالعزيزية31793واسطذكرفراس فالح فرحان124367

215دبلومالعزيزية31793واسطذكرعباس عبيد حمد531608

ن124095 216دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد عبدالرضا حسي 

217دبلومالعزيزية31793واسطذكرعمار عباس محمد413854

218دبلومالعزيزية31793واسطذكرسالم عبدالرزاق نارص87903

219دبلومالعزيزية31793واسطذكرمؤيد كمر سلومي155179

 مهدي عبدعلي163101
ن 220دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

221دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد زهي  عبدالصمد527370

222دبلومالعزيزية31793واسطذكرابراهيم عماد عبداالمي 167437

ن شاكر محمود369895 223دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ن مخيلف372197 224دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد حسي 

225دبلومالعزيزية31793واسطذكرصالح صبيح رضا236516

ن كاظم123661 226دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي حسي 

227دبلومالعزيزية31793واسطذكريوسف دينار علي330491

228دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد حيدر سلمان527365

ن غافل157647 229دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي حسي 

ي531527
230دبلومالعزيزية31793واسطذكرنوفل اركان منجن

ن عاضي121121 ن ياسي  231دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

232دبلومالعزيزية31793واسطذكرعباس سامي حمد269565

233دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد علي سلمان289810

234إعداديةالعزيزية31793واسطذكرطالب سعد مطلك330311

ي جير368683
235إعداديةالعزيزية31793واسطذكراركان منجن

ن207375 236إعداديةالعزيزية31793واسطذكروميض جعفر امي 

237إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمجيد حميد عبد87993

238إعداديةالعزيزية31793واسطذكرشاكر عبدالجليل كريم172293

239إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي حميد فارس372185

240إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسعد عبدالكاظم خضي 170374

241إعداديةالعزيزية31793واسطذكرزاهر شاكر محمود531565

242إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعباس سمي  عبدالستار413885

243إعداديةالعزيزية31793واسطذكراياد كاظم نعاس169733

244إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسعد فراس يونس330569

ن206714 245إعداديةالعزيزية31793واسطذكرشهاب احمد حسي 

246إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسيف صالح مهدي531598

247إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي صالح عويد165039

248إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي عبيد مذري372361

249إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد سلمان طارش121610

1دكتوراهالعزيزية31793واسطذكرعلي كريم حميد88235

2ماجستي العزيزية31793واسطذكراحمد مهدي حمد330346

3ماجستي العزيزية31793واسطذكرصفاء عبدالمحسن عبد372098

4بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر حسن احمد289927

5بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر فاضل عباس124481

6بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عالوي عبيد119763

ن عبد207254 7بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرذوالفقار حسي 

8بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكربدر محمد كرم531502



9بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرانمار جميل كريم167224

ن صالح157935 10بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي حسي 

11بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عيدان عبدهللا269119

12بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس ستار عبيد162891

13بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسجاد فاضل عباس87172

14بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركرار فاضل مهدي124667

15بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمقداد كريم فهد87174

16بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عباس احمد370023

17بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركرار ماجد عبدهللا206668

ن171456 18بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكريحي  علي حسي 

19بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد كريم عودة558130

20بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي طالب عبيد206426

21بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرهاشم مهدي عبد531576

22بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد باسم ربيع155662

23بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن حميد عبار330286

24بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحمزة لطيف سلمان236465

25بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراوراس فائز كاظم121609

26بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي صادق عبدالجليل371948

27بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد بدرالدين جاسم289976

ي269103
ي صير راضن

28بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرراضن

29بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد جبار ولي167179

30بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعبدالستار مني  عبدالستار96009

31بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرالحمزة خليل عبيد458873

ي171762
32بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعماد عبيد ماضن

33بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعماد عبدالعال محمد96265

34بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد هيثم جورج164202

35بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرابراهيم قيس دعاس269714

36بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرفالح مهدي عبد163072

ن ثامر داود171630 37بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

38بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي صادق بحيت163276

ن صياح93516 39بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركمال عبدالحسي 

40بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرباقر فالح مراح92164

41بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعبدهللا حمزه جويد269127

42بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد باسم رحيم169410

43بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعقيل نصيف جاسم92777

44بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسام رياض صالل372089

 حامد مطي 95803
45بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن

ن محمد شاكر155210 46بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ن حمزة عباس100391 47بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكريقي 

48بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد صالح علوان531517

49بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعبداالمي  عواد سحاب207383

50بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحمزة خالد جلوب124087

 هادي علي371865
ن 51بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ن531596  علي حسي 
ن 52بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

53بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس سلمان شدهان330068

ي165247
54بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي عبدهللا راضن

55بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد محمد عبدالرضا369860



56بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي منصور عباس88200

57بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرانمار نوري خفيف372148

58بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمسلم رافت حميد269577

59بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعطاي منعم عطاي418079

60بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعمار نجم عبدهللا372321

ن119724 61بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسن فالح ياسي 

62بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي كطوف موس268810

63بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد محمد عليوي123980

64بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي يوسف فزاع330526

65بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمرتضن مجي ربيع236351

66بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حمزه فاضل124041

67بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكربارق كاظم مهدي125393

 علي عبدالرضا163153
ن 68بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

69بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي فاضل سهيل119894

70بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي طالب كامل368199

ن جاسم98735 71بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرجعفر حسي 

72بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمخلد محمدجواد سلوم269312

73بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي جبار شاكر155734

ي اسماعيل228609
74بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حف 

75بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعالء سليم حيال87159

76بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي جابر نارص91130

77بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسن كريم حميد268636

78بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعالء صباح جاسم121555

ي89923
79بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمالك عبدهللا راضن

80بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي محمد بديوي163026

81بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد سليم فزاع167299

82بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر محمد عبيد206826

ن269305 83بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمرتضن محمد حسي 

84بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرليث خالد مريس269336

ن مخيلف372037 85بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر حسي 

ي124077 86بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد نجم ناجر

ن طالب ردام330271 87بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ق حمزة عبيد91814 88بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراستير

ي غبيش289247 89بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي ناجر

90بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد علي محمد207398

91بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد محمود شاكر88090

ن124269 92بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكروسام حمزة حسي 

93بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي ثامر داود123786

94بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر سامي حمد269262

غام خلف كاظم125358 95بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررصن

96بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرباسم كريم جبل124609

97بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي حمدهللا مشعان531515

98بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حافظ محمود531510

99بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن محمود مصحب330882

ي531507
100بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر عبدالحمزة رديين

101بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرهمام علي صبيح368276

102بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد خليل اللهوردي158816



103بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد حسن مانع123904

104بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرامي  محمد كاظم98337

105بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد سعدون عبيد155483

106بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد عبدالرزاق كشاش89969

107بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراركان يوسف عبداالمي 113489

108بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمرتجر صاحب كمر371836

109بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكروليد كاظم عطار167323

110بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسجاد وليد كتاب531591

111بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي سلمان حسن414008

112بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحمزة طالب كامل330549

113بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمرتضن عبدالكاظم صكر162555

ي شاكر90378
114بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراسامة غين

115بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعبدالنارص يحي  نارص121139

116بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحيد حسان سمران163235

117بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمود شاكر محمد206928

118بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد مازن عباس93096

119بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد صادق عبدالجليل461690

120بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركرار جواد علوان207361

121بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرالحمزه عدنان عويد156627

ن مخيلف372046 122بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكروليد حسي 

123بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحمزة عبدالكريم رحيم87171

124بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد لطيف كريم289954

ن عبد236514 125بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرليث حسي 

126بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعبدالرحيم سمي  رحيم531577

127بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركرار سالم خالد417348

128بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي نوري جودة87155

 علي صالح167289
ن 129بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

130بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركرار نصيف جاسم289985

131بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعمار نوري خفيف369934

ي538620
132بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي اركان منجن

133بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد عمران اكرم87179

134بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمخلد رياض عباس87966

135بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي جواد ابراهيم531504

136بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي عيدان عباس91757

137بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي شهاب احمد330892

138بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراياد شاكر محسن90450

ن كامل527363 139بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرغيث حسي 

ن جاسم93669 140بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر حسي 

141بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرليث كريم جاسم163507

ن157981 ن غانم عبدالحسي  142بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

143بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرامي  طالب جاسم99488

144بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي عماد مطر269175

145بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسجاد محمود احمد289202

ي531524
ن عبدهللا راضن 146بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

147بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعماد هادي عبد531584

148بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد لطيف مهدي236501

149بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن عباس ذيبان154000



150بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحاتم كريم حمزة95663

151بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عبدالرضا عطار330556

152بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر كريم مهدي164069

ن123826 153بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمهند مهدي حسي 

ن مهدي عبد414124 154بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ي87956 155بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركرار يونس ناجر

156بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي محسن عيىس87175

ق جليل كريم269241 157بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراستير

 مالي غشيم88007
158بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمرتضن

159بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد جعفر موس121134

160بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررسول رحيم جاسم417449

161بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد طارق مجبل162940

162بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي سليم عبيد163938

163بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمالك علي عبيد330297

164بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن نجم عبدهللا330401

165بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر خالد جلوب157150

166بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكروليد خالد جابر157297

167بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي يحي  مرزة207169

168بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد حسان سمران414241

169بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعقيل جاسم حسن531541

170بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي جاسم جميل371820

ي207348
171بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي هادي راضن

172بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكروسام علي محيسن527367

173بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد تاج دحام162919

174بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد قاسم حداد527368

175بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي جابر نوري269145

ن حاكم عبدهللا87831 176بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

 علي جاسم167330
ن 177بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

178بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسن تاج دحام162903

179بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرباقر سليم عبيد182529

180بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسن عادل سعد124718

181بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد الزم نغيمش164155

182بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي طالب علي236360

ي527348 183بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكركرار كريم ناجر

184بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عبدالخالق جاسم165324

185بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعبدالسالم عواد سحاب207386

ن عالوي دحام124136 186بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمين

187بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسن قضي هاشم89552

188بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس صباح خريبط330657

ن95060 189بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعمار سعد حسي 

ن سلمان289967 190بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد حسي 

191بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد راهي عبداالئمة165373

ن ماجد جعفر91100 192بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمعي 

193بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد محمد ذيبان368310

ي شاكر144356
194بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسجاد غين

195بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد سلمان جاسم268759

196بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمعراج عالوي دحام91411



197بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرفالح حسن جاسم289907

ن حميد عطيه289280 198بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

199بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن جاسب عكاب163039

200بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد كريم كاظم99425

ن531544 201بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي مهدي حسي 

ن ناظم87191 202بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرليث حسي 

203بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي صالح هامل121059

204بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد علي محمد حلو163411

205بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمدعلي رضا عباس157236

ن قاسم احمد124377 206بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرتحسي 

207بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي منعم عطاي413844

208بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد عبدالكاظم وادي414286

209بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر مجي عبدالعالي164888

210بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررسمد عباس كاظم121030

211بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي غالب ياس124261

212بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرزين العابدين سعدي كشاش92651

ن عاضي99012 213بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس ياسي 

غام جميل كريم121151 214بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكررصن

215بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي رياض عباس124474

ن عدنان سليمان268643 216بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

217بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعقيل ولي عبداالمي 170980

218بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي سالم نصيف236410

219بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحيدر شاكر محمود157204

ن عيد167352  حسي 
220بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمصطفن

221بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد صباح عبداالمي 289900

222بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمحمد سعدون عبيد156841

223بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعلي نعمة محمد368348

224بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد عباس سوزه169446

225بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعباس عبدالرزاق كشاش170849

ن461337 226بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد سالم حسي 

227دبلومالعزيزية31793واسطذكرارشد فالح رحيم462152

228دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد صادق كمر268980

229دبلومالعزيزية31793واسطذكرمنتظر رياض مزهر236507

230دبلومالعزيزية31793واسطذكرعباس سالم عبدالسادة154678

ن حميد دعاس124221 231دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسني 

232دبلومالعزيزية31793واسطذكرحازم حميد منادي289234

233دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد نجم عبود531563

234دبلومالعزيزية31793واسطذكررعد فالح محسن167460

235دبلومالعزيزية31793واسطذكرحيدر صالح مهدي531588

236دبلومالعزيزية31793واسطذكراحسان دواح حمد92875

237دبلومالعزيزية31793واسطذكرمصطفن صباح حسن413955

238دبلومالعزيزية31793واسطذكرفواز مسلط المي172173

239دبلومالعزيزية31793واسطذكرهشام عبعوب عبدهللا413786

240دبلومالعزيزية31793واسطذكرمهند صباح حسن413865

ن413931 241دبلومالعزيزية31793واسطذكرموس علي حسي 

ن سعدون عبيد290061 242دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسني 

243دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي طالب حسن371875



244دبلومالعزيزية31793واسطذكرعبدهللا صباح محسن531500

ن163011 245دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد سمي  عبدالحسي 

ي89921  سلمان عريير
ن 246دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ن عبدالسادة170818 247دبلومالعزيزية31793واسطذكرباقر ياسي 

248دبلومالعزيزية31793واسطذكرجاسم محمد عبد538662

249دبلومالعزيزية31793واسطذكروليد رشيد حمزة170512

250دبلومالعزيزية31793واسطذكرمصطفن حامد احمد157298

251دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي صادق حبيب313346

252دبلومالعزيزية31793واسطذكرسيف هاشم احريب236802

253دبلومالعزيزية31793واسطذكركرار سعيد ابراهيم124691

254دبلومالعزيزية31793واسطذكرعمر مبارك جاسم87378

ي زين171233
255دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي حسوتن

256دبلومالعزيزية31793واسطذكرعباس حاتم عبدهللا171388

257دبلومالعزيزية31793واسطذكرعمار باسم محمدعلي460387

258دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد علي ذيبان167166

259دبلومالعزيزية31793واسطذكرحيدر كطوف حامد87134

260دبلومالعزيزية31793واسطذكرحيدر نشوان كاظم269906

261دبلومالعزيزية31793واسطذكرمالك صاحب كمر369917

262دبلومالعزيزية31793واسطذكرمصطفن هادي محسن368713

ن احمد حمود162424 263دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسني 

264دبلومالعزيزية31793واسطذكروسام هاشم طالل88249

265دبلومالعزيزية31793واسطذكرعباس ربيع جويد94056

ن رياض شطب558117 266دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

267دبلومالعزيزية31793واسطذكرمالك ستار عبيد269705

ن حمد نصار90251 268دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ن محمد كيطان269702 269دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ي124103 270دبلومالعزيزية31793واسطذكرميالد ماجد ناجر

ي459996
271دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي عبد حسوتن

272دبلومالعزيزية31793واسطذكرعباس شاكر كريم531580

ن حميد لطيف490554 273دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

274دبلومالعزيزية31793واسطذكرضياء صباح عرار87613

ن93760  علي حسي 
ن 275دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

276دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي جاسم حسن371555

ي87391 277دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد سلمان عريير

ن رحيم حمزة164182 278دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

279دبلومالعزيزية31793واسطذكرمرتضن محمد حمود123665

280دبلومالعزيزية31793واسطذكرسنان ضياء عبدالحميد269555

281دبلومالعزيزية31793واسطذكرزاهر صالل مراد268786

282دبلومالعزيزية31793واسطذكرعزالدين حامد سعود164747

283دبلومالعزيزية31793واسطذكرمصطفن مجي خزعل371572

284دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسام عبدالرزاق نارص167295

ن حميدي كاظم124162 285دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

286دبلومالعزيزية31793واسطذكرمهدي لطيف مهدي162851

287دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي تاج دحام87178

288دبلومالعزيزية31793واسطذكريحي  عصام يحي 558115

289دبلومالعزيزية31793واسطذكرمصطفن عبدالكريم حاتم121095

290دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد قدوري مطر368333



291دبلومالعزيزية31793واسطذكرعالء منصور عباس89976

292دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد علي حميد121155

293إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي مرتضن ظافر جاسم121411

294إعداديةالعزيزية31793واسطذكرزين العابدين صباح محمد531501

295إعداديةالعزيزية31793واسطذكركرار حسن عبيد153692

296إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن ضياء احمد369513

ي372428
297إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسجاد غالب راضن

298إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن وجدان حامد207091

299إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمرام علي عزيز164051

ن370391 300إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسن علي امي 

301إعداديةالعزيزية31793واسطذكرزكريا يحي  ضاري269570

302إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمنتظر ماجد عبدهللا269699

303إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي طالب حمد119812

304إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد صالح صبيح121429

305إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد حسن سلمان369475

ن طالب عباس236732 306إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

307إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمالك عيىس مظهر371125

ن حميد269732 308إعداديةالعزيزية31793واسطذكرصفاء حسي 

309إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعقيل احمد محسن167458

ن عالء الماس207102 310إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

311إعداديةالعزيزية31793واسطذكرنورالدين احمد عبدالحسن163740

ن مصعب منيع119822 312إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسني 

313إعداديةالعزيزية31793واسطذكركرار علي ليلو531533

ي121001 314إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمجتير ماجد ناجر

315إعداديةالعزيزية31793واسطذكرامي  محمد جمعة165350

316إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد جعفر كريم531540

 علي مشتت121179
ن 317إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

318إعداديةالعزيزية31793واسطذكرامي  جبار حبيي 268639

319إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسجاد حمزة طاهر206253

320إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحمزة كاظم سلمان121476

321إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد منعم حسن461366

 علي170124
ن 322إعداديةالعزيزية31793واسطذكرطه ياسي 

323إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد محمد عبداللطيف370345

324إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسيف مهند عودة269450

ن ستار عبيد163637 325إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

326إعداديةالعزيزية31793واسطذكركرار كريم عويد158063

327إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي حسن علوان330339

328إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي عبدالرضا مهدي531607

329إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن ثامر عزيز119852

330إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد ضياء حامد121187

ي90342
331إعداديةالعزيزية31793واسطذكرجاسم غمي  حسوتن

332إعداديةالعزيزية31793واسطذكرليث صباح حسن163361

333إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعباس جواد كاظم161969

334إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد حازم شاكر459387

335إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعباس كريم كطوف169602

336إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد عادل مظلوم462218

ن269278 337إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد عماد حسي 



 علي جبوري123816
ن 338إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

339إعداديةالعزيزية31793واسطذكرامي  باسم عبيد531513

340إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمدالباقر علي مخيلف121579

341إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعباس صبيح كريم163995

ن عطية153858 342إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحازم حسي 

343إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسام احمد عذاب289957

344إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد عيىس مظهر371184

345إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصعب محمد رضا206955

ي119803
346إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعقيل صباح هاتن

ن محمد حامد269054 347إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

348إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعمار عبدالكريم رحيم206454

349إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي جواد عطية206689

350إعداديةالعزيزية31793واسطذكريارس احمد بديوي169260

351إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن ستار كريم531519

352إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسالم وثيج جير121587

353إعداديةالعزيزية31793واسطذكرالبشي  طالب حمد369425

354إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي عدي حاتم124524

355إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي حميد عبد87977

356إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسعد مالك هادي99210

357إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعبدهللا سعدون عبيد158168

358إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد علي عبدهللا461435

359إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد قاسم محسن170183

360إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي طالب فليح172139

361إعداديةالعزيزية31793واسطذكركرار نارص عبدالواحد368485

362إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسجاد حميد مراد158711

363إعداديةالعزيزية31793واسطذكروسام علي حميد330443

364إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي جبار خزعل97077

365إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسن مهند نعمة369540

366إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمجتير جاسم محمود207040

367إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعامر عبدالرضا عطار89793

368إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد مناف عبد المطلب268679

ن محمود احمد289181 369إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

 علي عودة165365
ن 370إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

371إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسن علي عبدالرضا538658

372إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعمار هادي مراح372519

373إعداديةالعزيزية31793واسطذكربارق يوسف عبد92345

374إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد مهند مزهر269318

375إعداديةالعزيزية31793واسطذكرصادق علي صالل531538

376إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمنتظر محمد حسن269574

377إعداديةالعزيزية31793واسطذكريارس حازم شاكر531539

378إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعمار رعد هادي329869

379إعداديةالعزيزية31793واسطذكريارس علي ظاهر236384

380إعداديةالعزيزية31793واسطذكركرار رياض صالل372069

381إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي حسن عبدالهادي95298

382إعداديةالعزيزية31793واسطذكرذوالفقار علي حميد163389

383إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد عاشور سكر330393

384إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسام مجيد عباس89933



385إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمقتدى ضياء بادي289943

386إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد فراس احمد165342

ن فري    ح236535 387إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي حسي 

ن154517 388إعداديةالعزيزية31793واسطذكروسام عبدالكريم حسي 

389إعداديةالعزيزية31793واسطذكرواثق احمد فرحان458801

390إعداديةالعزيزية31793واسطذكرهادي معن احمد121175

391إعداديةالعزيزية31793واسطذكراياد لفته رسحان87164

392إعداديةالعزيزية31793واسطذكرموس حميد محمد87129

ن159263 393إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعبدهللا حامد حسي 

394إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد عباس جاسم90555

ي461859 395إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعباس طالب صليير

396إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد عبدعلي عبيد371600

 محمد علي268771
ن 397إعداديةالعزيزية31793واسطذكرالحسي 

 علي كاظم299035
ن 398إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ن جالل مطار558155 399إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

400إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعبدهللا مجي خزعل119740

401إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمنتظر حامد جاسم121052

ن155115 402إعداديةالعزيزية31793واسطذكرذوالفقار علي ياسي 

403إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي ماجد فاضل115499

404إعداديةالعزيزية31793واسطذكرباقر علي عبد236484

405إعداديةالعزيزية31793واسطذكراياد مازن حسب هللا170265

406إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن مهند نعمة369403

407إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي سلمان داود527359

408إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمهند رحمن سلطان236367

409إعداديةالعزيزية31793واسطذكريحي  خليل كريم371931

410إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي عبيد هاشم236681

411إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمهيمن سليم كريم368576

412إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد طالب علي162514

413إعداديةالعزيزية31793واسطذكرجعفر شاكر محمد206941

414إعداديةالعزيزية31793واسطذكرصفاء سعود دليل89290

ف قاسم محمود413807 415إعداديةالعزيزية31793واسطذكرارسر

416إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد وليد يونس269414

ن مهند نعمة369556 417إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

418إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد محسن شطب207065

 علي269229
ن 419إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي تحسي 

ن احمد لهمود119836 420إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

ي كريم سلمان269633
421إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمدتف 

422إعداديةالعزيزية31793واسطذكرجاسم كريم جاسم368135

423إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسن علي رديم551890

424إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحيدر عمار عبد167207

425إعداديةالعزيزية31793واسطذكراوس غالب كريم92502

426إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي صادق خضي 156246

427إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن حافظ محمود531505

428إعداديةالعزيزية31793واسطذكرامي  علي جاسم169930

429إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي مهند هاشم167247

ن371963 430إعداديةالعزيزية31793واسطذكرصادق زامل حسي 

431إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي عبدالحمزة عبدالصاحب124060



432إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعبدهللا عدنان رحيم87196

غام كريم جميل236460 433إعداديةالعزيزية31793واسطذكررصن

ن نجف فليح236832 434إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

435إعداديةالعزيزية31793واسطذكرفؤاد سالم عبدهللا169780

436إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمزهر رياض مزهر292120

437إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد عامر عبد115564

438إعداديةالعزيزية31793واسطذكرصادق رزاق فالح163881

439إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحيدر عبدالكاظم مطر95853

440إعداديةالعزيزية31793واسطذكركرار علي عودة269217

441إعداديةالعزيزية31793واسطذكركرار عباس محمد163307

442إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد ثامر عزيز462023

 علي167339
ن 443إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي حسي 

ن165150  علي امي 
ن 444إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

غام مجيد عباس165294 445إعداديةالعزيزية31793واسطذكررصن

446إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي سلمان طارش207175

447إعداديةالعزيزية31793واسطذكرصباح محمد رشيد163702

ن مجي خزعل93931 448إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

449إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعصام محمد عبدالحمزة207355

450إعداديةالعزيزية31793واسطذكرهشام جبار هاشم156906

451إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي وليد يونس268711

452إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسجاد علي حامد207379

453إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن محمد شهاب165230

ن538776 454إعداديةالعزيزية31793واسطذكرنهاد مهند حسي 

455إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمروان رسحان خفيف236510

ن90477  علي حسي 
456إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن

ن نصيف269759 457إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي حسي 

458إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد جودت عبد الكاظم93051

459إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمؤمل حسن عبد330194

460إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسن هادي محمود156015

461إعداديةالعزيزية31793واسطذكراحمد عبد منىسي289884

462إعداديةالعزيزية31793واسطذكرالمصطفن مشتاق طالب531497

ن عبد330512 463إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعالوي حسي 

464إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد عبدالرضا هامل171796

465إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي عباس كاظم207178

466إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي باسم رحيم124026

467إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمصطفن عزيز كاظم206837

ن عبدالكاظم عباس418171 468إعداديةالعزيزية31793واسطذكرحسي 

469إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسجاد كريم كطوف289889

470دبلوم عاليالعزيزية31793واسطذكرعالء كاظم حسن207194

471بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرعدي طاهر حبيب413824

472بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرصالح فليح عبدالحسن99101

ي91626 ي حمد دغي  473بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرناجر

ن قاسم محمد269708 474بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسي 

475بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسعود دليل سعيد269085

476بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرباسم سعدي عبيد527360

477بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكراحمد محسن منصور330475

478بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرمهند سلمان خميس91704



479بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرصدام طالل حنون89588

ن علوان269719 480بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحمادي عبدالحسي 

ن يوسف اسمر330454 481بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرحسني 

482بكالوريوسالعزيزية31793واسطذكرسامر علي نارص87163

483دبلومالعزيزية31793واسطذكرباقر احمد عايد88096

484دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد لطيف سلمان87153

485دبلومالعزيزية31793واسطذكرحمزة حمد جبارة531530

486دبلومالعزيزية31793واسطذكرصالح فالح فرحان124561

487دبلومالعزيزية31793واسطذكرحمزة طاهر محمد87582

488دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد حميدي كاظم87161

489دبلومالعزيزية31793واسطذكرايار توماز حمزة236555

490دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد كاظم عباس92202

491دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي كاظم لفته163137

ن درويش413832 492دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمد حسي 

493دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي جاسم محمد269804

ن سالم531491 494دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي حسي 

495دبلومالعزيزية31793واسطذكرغزوان عويد سلمان330290

ي531506
496دبلومالعزيزية31793واسطذكرمحمود عبدالحمزة رديين

497دبلومالعزيزية31793واسطذكرمثين حميدي كاظم88837

498دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسن ابراهيم رصيض91901

499دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي لهمود حمود289255

500دبلومالعزيزية31793واسطذكراحمد صبيح رضا268999

 علي جاسم95963
ن 501دبلومالعزيزية31793واسطذكرحسي 

502دبلومالعزيزية31793واسطذكروائل عبدالمنعم كاظم99284

503دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي عبدالزهرة عليوي161998

504دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي عبدعلي منون167464

505دبلومالعزيزية31793واسطذكرفؤاد مجي مناجي95349

506دبلومالعزيزية31793واسطذكرعلي عبد يبي 87952

507دبلومالعزيزية31793واسطذكرطالب كريم جاسم92571

508دبلومالعزيزية31793واسطذكرلفته رسحان زيدان92831

ن164233 509إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد احمد حسي 

ي182510
510إعداديةالعزيزية31793واسطذكرسليم عبيد شمجن

ن236356 511إعداديةالعزيزية31793واسطذكرصفاء حميد عبدالحسي 

512إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعماد شيال حسن531499

513إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعلي باضي عبار269436

ن مدلل158302 514إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمود حسي 

ن مال هللا87194 515إعداديةالعزيزية31793واسطذكرخالد حسي 

516إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحمد تركي عليوي531550

ن90001 517إعداديةالعزيزية31793واسطذكرعامر حميد عبدالحسي 

ي87176
518إعداديةالعزيزية31793واسطذكرمحسن عيىس باتن

1دبلوم عاليالعزيزية31793واسطأنيىامال رحيم داود329998

اق حسن علي268956
2بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىارسر

3بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشذى نعمة جواد87199

4بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنهايه حسن فياض527369

5بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسندس عبدالرحمن عبدالقادر414366

6بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايمان محسن محمود236426

7بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفرح جابر محمود551887



8بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىوداد حسن مخلف368450

9بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسناء كاظم سلمان163950

10بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىتغريد يوسف عطية414182

11بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسعادة محيبس عبيد156157

12بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىجنان عبدالحسن جاسم531496

13بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاسيل عبود سعود269768

14بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىافراح محمود سلمان121583

15بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىوجدان صادق جعفر558168

16بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىحال محمدجواد جاسم414327

17بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايمان مجي ربيع206746

18بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنورا عودة مكحول155296

19بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىصباح كاظم خلف531522

20بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة حامد سلمان153094

تقوى عزيز محولي369037
21بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

ي461594
22بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشيالن محمد حف 

23بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشيماء كزار محيبس96118

24بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهراء جميل خليف159499

كفاح هادي علي119848
25بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

26بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىبيداء احمد علوان121494

27بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىصبيحة جواد مال87589

28بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمروة حسن مخلف164899

ن عدنان رميض369100 29بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىحني 

30بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىلىم عطاهللا جمعة289990

ي88856 31بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاسماء طالب عرتر

وركاء علي عبدالحسن531492
32بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

33بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاسيل مهدي حميد124069

34بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاالء عباس نعمة289866

35بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهديل هدرس طهماز531532

36بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسارة قاسم عبد165215

37بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىانتصار طعمه مخيف170019

38بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايات كاظم زرزور167236

39بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىارساء عزيز عليوي538625

40بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىضج ضياء صبيح125473

41بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايمان فرهود نعيس95766

الهام ولي سلمان531528
42بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

ي92925
43بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىحوراء سياب رديين

44بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىروسم هدرس طهماز236440

هيام علي عباس207344
45بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

46بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىحنان نزار ظاهر531526

47بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرجاء لطيف كريم124845

48بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنور حسون عكال531590

49بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىميالد جاسم حسن163980

50بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفيحاء لطيف كريم171667

51بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىانفال علوان مهدي207008

52بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشهد محمد فياض93601

53بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىلىم عبدالعزيز ساجت87157

54بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىميالد سعيد لطيف206974



55دبلومالعزيزية31793واسطأنيىمهدية مولود عباس165139

56دبلومالعزيزية31793واسطأنيىبتول احمد حوران527310

رسمية علي داري153416
57دبلومالعزيزية31793واسطأنيى

58دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنوال عبد محمد369307

59دبلومالعزيزية31793واسطأنيىفاطمه حسن مخلف159732

60دبلومالعزيزية31793واسطأنيىسناء حميد عبيد98251

ى محيبسن عبيد87372 61دبلومالعزيزية31793واسطأنيىبشر

62دبلومالعزيزية31793واسطأنيىمنته حميد منادي99871

63دبلومالعزيزية31793واسطأنيىعذراء حامد دبعون153189

64دبلومالعزيزية31793واسطأنيىختام عالوي شنون90474

65دبلومالعزيزية31793واسطأنيىاسماء محمود مصحب527354

66دبلومالعزيزية31793واسطأنيىسهاد حاتم عباس156407

67دبلومالعزيزية31793واسطأنيىارساء ولي حسن89153

68دبلومالعزيزية31793واسطأنيىامال مهدي خليف531561

69دبلومالعزيزية31793واسطأنيىرجاء كويد شوي    ع161914

70دبلومالعزيزية31793واسطأنيىوسن طالب جاسم119794

71دبلومالعزيزية31793واسطأنيىشيماء كريم جنيط125557

72دبلومالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة خالد ابراهيم124016

73دبلومالعزيزية31793واسطأنيىاالء محمد فياض87357

74دبلومالعزيزية31793واسطأنيىقسمة حسن جاسم157068

75دبلومالعزيزية31793واسطأنيىحوراء محمد جاسم94670

76دبلومالعزيزية31793واسطأنيىارساء محمد فياض171955

77دبلومالعزيزية31793واسطأنيىازهار جعفر كاظم531592

ن محسن99374 78دبلومالعزيزية31793واسطأنيىمحاسن ياسي 

79دبلومالعزيزية31793واسطأنيىافراح عبدالحسن عبدالكاظم268623

80دبلومالعزيزية31793واسطأنيىسارة اياد عبدالرزاق93336

81دبلومالعزيزية31793واسطأنيىبيداء نجاح شكر89076

82دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنبا حسن كطوف121198

83دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنشين عبدهللا عبد269514

ن167450 84دبلومالعزيزية31793واسطأنيىعهد احمد ياسي 

ن عيد207226 85دبلومالعزيزية31793واسطأنيىانتصار حسي 

86دبلومالعزيزية31793واسطأنيىايناس نظيف خليف459265

ن مخيلف369362 87دبلومالعزيزية31793واسطأنيىاسيا حسي 

88دبلومالعزيزية31793واسطأنيىارساء هاشم عجيل531549

ي167283
ى حسن راضن 89دبلومالعزيزية31793واسطأنيىبشر

90دبلومالعزيزية31793واسطأنيىاشواق طالب علي162485

ي368242
ن اركان منجن 91دبلومالعزيزية31793واسطأنيىهيلي 

92دبلومالعزيزية31793واسطأنيىبتول عبد حمزة236374

93دبلومالعزيزية31793واسطأنيىانمار طالب عبد461771

94دبلومالعزيزية31793واسطأنيىوديان حميد حسن89009

ي92902
95دبلومالعزيزية31793واسطأنيىايناس سياب رديين

ن مناجي87201 96دبلومالعزيزية31793واسطأنيىعبي  ياسي 

97دبلومالعزيزية31793واسطأنيىايمان كريم جنيط87139

98دبلومالعزيزية31793واسطأنيىزينب شاكر فزاع157266

99دبلومالعزيزية31793واسطأنيىروان منصور عباس125336

100دبلومالعزيزية31793واسطأنيىوفاء عويد عساف531487

101دبلومالعزيزية31793واسطأنيىاالء محمد جاسم87207



102دبلومالعزيزية31793واسطأنيىزهراء قاسم هاشم330330

103إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىرند عبدالمحسن رشيد289232

ن مظلوم531548 104إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنادية حسي 

105إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىعهود نيسان توماز88263

106إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة عامر عبد124533

107إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنور مؤيد مجيد531609

108إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسارة كاظم رحيم107265

زينة علي جمعة123783
109إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

1ماجستي العزيزية31793واسطأنيىرؤى سالم عباس531494

2ماجستي العزيزية31793واسطأنيىعطاء قاسم تهيمش459793

3ماجستي العزيزية31793واسطأنيىهاجر عبدالستار عبدالرحمن531546

ن عبد206338 4ماجستي العزيزية31793واسطأنيىهدى حسي 

ي88942 5ماجستي العزيزية31793واسطأنيىاريام ساجد ناجر

6ماجستي العزيزية31793واسطأنيىحنان حميد عطيه289286

نور حسن علي207319
7ماجستي العزيزية31793واسطأنيى

8ماجستي العزيزية31793واسطأنيىطيبة حمزة عبد269047

9ماجستي العزيزية31793واسطأنيىنور جليل ابراهيم527353

10ماجستي العزيزية31793واسطأنيىسجر قاسم تهيمش165266

11دبلوم عاليالعزيزية31793واسطأنيىشيماء درع نجم461987

12بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهراء سالم نصيف236420

13بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىحوراء فاضل مهدي121127

14بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة قاسم عويد163577

15بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاشواق صادق عبيد171543

16بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنور نشوان كاظم269701

ق داود شهاب165394 17بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاستير

18بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاالء عادل يونس527301

19بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهراء باسم جاسم167366

20بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة خليل كريم371916

21بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىليل طعمة عبيد511362

ن372503 22بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدالل ابراهيم حسي 

23بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايات حميد دعاس124240

24بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرنا قاسم محمد120980

25بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهراء محمد كاظم289855

26بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفرح بدر جواد89874

27بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاالء ابراهيم محمد113462

28بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىارساء محمود طاهر92680

29بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفرح كاظم عبيد167467

30بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرسل جاسم جميل370164

31بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىبتول مهدي غنام368393

32بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايات سالم عباس531495

33بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمريم يحي  مرزة113609

34بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىريفان سليم عبدالحسن165274

35بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفرات يحي  مرزة206870

36بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينب عبد خلف121336

37بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاسالم سالم عباس531493

38بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىديار سعد حامد123892

ن171886 39بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسارة مهدي حسي 



40بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىازهار محمد صالح531562

41بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىارساء درع نجم531498

42بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنور لفته رسحان88308

43بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايفان فاضل جاسم87841

ن207159 44بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسمية عذاب حسي 

45بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة محمد حامد167241

46بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهراء سلمان ضيف558146

47بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرسور سلمان عطية92773

48بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايات جاسم عبيد330576

49بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاثار عبدالواحد شنشل164797

50بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاالء كاظم زرزور96519

51بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرحاب نوري رسحان531543

52بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرغد منصور عباس236766

ن عيد269366 53بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدعاء حسي 

روى حسن علي207304
54بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

55بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىريم ايوب يوسف161933

رباب علي عبد167443
56بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

57بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمنال صالح هامل121572

58بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدنيا حسان سمران461957

ي98778
 
59بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسحر عبدالحسن رزوف

ن فرحان531593 60بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرفاء حسي 

ن123864 61بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينب طارق حسي 

62بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنور حاجم عبدالصاحب290030

63بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىغفران عدنان عادل551912

64بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىابرار سالم احمد369953

65بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىموج ماجد محمود191614

66بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسماح جليل ابراهيم527352

67بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىعال مهدي علوان165431

68بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسناء كريم منشد206469

69بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىافراح صادق جبار88286

اس جبار رشيد88103 70بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنير

71بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهاجر قادر هادي413771

72بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايمان رحيم عيىس124515

73بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىبروج حميد حزام531503

74بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىضج سلمان غيالن124601

75بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرؤى حميد دعاس124196

76بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرواء قدوري منشد92337

77بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنور عبدالستار جبار236361

ن عبدالزهرة ربيع119806 78بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىحني 

79بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدعاء ابراهيم محمد170950

80بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينب فاضل عباس462312

ن مجيد158623 81بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهاجر عبدالحسي 

82بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهاجر مثين عبدالرزاق170272

83بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسارة هاشم حسن88015

84بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهديل توفيق صادق289965

85بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايمان حامد احمد87605

86بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفرح مهدي صالح90685



هالة حسن علي124450
87بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

ي123961
88بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمالذ قاسم حسوتن

89بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسمر عباس نعمه531545

90بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىغفران حسن علوان124640

ن88092 زهراء علي ياسي 
91بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

92بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنور عامر كاظم167185

93بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىانوار ستار محمد91365

94بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىصفا عادل مهدي369447

95بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينب صالح منهي418333

96بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسهاد سلمان ضيف558137

97بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسجود نيسان توماز269580

زينة علي سلمان88270
98بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

99بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرساب حامد مراد165193

100بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرنا منصور عباس88185

101بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىانفال عطاهللا جمعة162030

102بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرواء محمد حامد98851

رتاج علي محمد207395
103بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

104بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىعال صباح حمزة167318

105بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاري    ج مهدي حميد90306

106بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمنته خليل كريم459658

107بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنه صاحب عكاب167373

108بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىميس غازي عطية92460

109بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهديل محمد كيطان269703

محاسن علي كريم330865
110بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

ق محمد عبيد91442 111بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاستير

ن كريم احمد269442 112بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىيقي 

ي90122 113بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنورالهدى طالب عرتر

114بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرغد محسن محمود330813

ن عبدهللا مسلم236363 115بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىام البني 

ي87932 116بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاري    ج ساجد ناجر

117بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهدى كريم جابر165397

118بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهراء زكريا يحي 268958

119بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىعفراء ابراهيم محمد113635

ي156260 زهراء عالء لعيير
120بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

121بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينب حميد عطيه289298

122بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنورهللا نبيل عبدالستار123822

123بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىوديان نعيم ارحيم330317

124بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىبراء حسان عبود90536

125بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاسامه احمد داود87149

126بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىتف  سعدي كشاش98512

127بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشيماء فالح خالوي121591

128بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىقبس محمد عليوي269646

ن88282 129بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاساور زبون حسي 

130بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشهد قاسم سلمان268655

131بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىلينا جليل كريم269373

132بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىضج طارق لطيف461633

133بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىارساء كاظم زرزور167335



134بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرحاب هاشم فانوس372113

135بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنرجس علي سلمان87872

136بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىروناك عبدالرضا سعود531569

137بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىابتهال قاسم كريم167172

138بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشيماء عبدالرضا عبدالعباس87639

139بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىعلياء عبدهللا طعمة167347

140بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىطيف صباح عباس115453

141بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىصمود بشي  عبدالرحمن107157

142بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىصابرين طالب جاسم124250

ي372159
143بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىارساء مصطفن هاتن

144بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرسل مهدي حميد98651

145بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينة سعد احمد89685

146بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهراء حافظ زغي 269832

147بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينب حافظ خضي 206413

148بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفرح عبدالعزيز عبيد269331

ن124274 149بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىصابرين حمزه حسي 

150بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاسيل محمد طاهر165329

151بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىتقوى عباس ذيبان154175

ن كاظم236479 152بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىضج حسي 

153بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهدى صبيح كريم89319

154بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاالء سلمان جاسم268750

155بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدعاء عباس ذيبان167189

156بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايات محمد بركة121085

157بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينة عباس عبدالصاحب113478

ن حسن268886 158بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسجر ياسي 

159بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاطياف عباس محمد164012

160بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايات ضياء حامد90232

161بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىجوهرة عبدالكريم شاكر330279

162بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشهد خالد راشد531583

163بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدعاء عويد عساف124130

ن121012 164بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة عذاب حسي 

165بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىتبارك خليل اللهمردي158213

166بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمريم اصعب دعاس155090

167بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرسل عباس جاسم95459

168بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة حافظ خضي 88226

169بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاية جعفر عباس169562

170بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىميساء حميد مراد268884

حوراء قاسم علي121377
171بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

172بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهبة محمد عبدالرضا268829

ن روكان شعالن88253 173بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىياسمي 

هديل علي حامد98297
174بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

شيماء عامر محمدعلي236659
175بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

176بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهاله عباس احمد372009

177بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمروة حامد حمد158052

اثار حسن علي اكير88302
178بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

179بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسارة مرزة ظاهر289979

180بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاثمار نجم عبدهللا289971



181بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدعاء سلمان عدوان87938

ن207152 182بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرنا مهدي حسي 

ن مخيلف330610 183بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايات حسي 

184بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمريم صالح علوان368510

حوراء علي سلمان87821
185بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

186بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمريم حواس داود87170

187بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهاجر عباس مهدي289196

188بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىداليا هادي مهدي164140

189بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمروة حسن مطشر119860

ي167274
اس سياب رديين 190بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنير

191بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدعاء ابراهيم عيدان119834

192بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهراء حمدي جدوع531523

193بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىامل عبد عجيد236798

194بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرفل حميد عيىس169372

 حسن عبدعلي163885
ن 195بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىحني 

ن236694 196بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرفل ابراهيم حسي 

197بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاسكينه سالم دباس268724

ق كريم احمد207370 198بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاستير

199بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمروة حاتم فاضل165200

200بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىافراح شهيد عباس89948

201بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهدى كريم عليوي123988

202بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايمان قاسم كريم206855

لقاء علي حميد119914
203بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

204بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنه صباح منهي417255

205بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاسيل عثمان كريدي156505

206بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمريم حسن هويدي531568

207بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهبة ثائر عبدالكريم207389

ن236401 208بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىساره ابراهيم حسي 

رفاه حسن علي125419
209بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

210بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرسل محمد كيطان87302

نبا علي محمد236530
211بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

212بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرسل سليم كاظم369878

213بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىهديل طه خربوط163253

214بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنوره كريم جابر157698

215بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايمان سالم عبدالسادة289960

216بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىتمارة رياض شطب558125

217بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىسوسن دحام ظاهر371779

218بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىدالل صادق مجيد369984

219بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنور قيس دعاس90494

220بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايات حامد سعود165161

221بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىيشى نوري رسحان531599

ن علوان330046 222بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىرواء حسي 

223دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنور عبد الخالق جاسم236350

ن370872 224دبلومالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة مهدي حسي 

225دبلومالعزيزية31793واسطأنيىانتصار خليل اسماعيل371887

226دبلومالعزيزية31793واسطأنيىوديان سلمان عدوان87949

227دبلومالعزيزية31793واسطأنيىصفن حميد حزام169294



ين هاشم عجيل531604 228دبلومالعزيزية31793واسطأنيىشي 

ن صالح158005 229دبلومالعزيزية31793واسطأنيىيش حسي 

230دبلومالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة عالء الماس207113

ن جعفر عباس169486 231دبلومالعزيزية31793واسطأنيىام البني 

232دبلومالعزيزية31793واسطأنيىمريم عبدالرضا مطر330338

233دبلومالعزيزية31793واسطأنيىريام سلمان طارش92718

234دبلومالعزيزية31793واسطأنيىزينب عامر عبد163752

235دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنور كريم ناظم170677

236دبلومالعزيزية31793واسطأنيىخديجة محمد كرم527364

237دبلومالعزيزية31793واسطأنيىرسى عايد عبيد206562

ن جاسم525362 238دبلومالعزيزية31793واسطأنيىلمياء عبدالحسي 

ي عويد119908 239دبلومالعزيزية31793واسطأنيىغسق ناجر

240دبلومالعزيزية31793واسطأنيىاسماء سعيد محيبس372257

ن علوان268609 241دبلومالعزيزية31793واسطأنيىرنا حسي 

242دبلومالعزيزية31793واسطأنيىضج تاج دحام167383

243دبلومالعزيزية31793واسطأنيىشيماء محمد نارص171075

244دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنهران رسهيد عليوي88293

245دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنورة يحي  سعود289913

ندى علي نعاس87816
246دبلومالعزيزية31793واسطأنيى

247دبلومالعزيزية31793واسطأنيىعلياء ثامر نذير167391

248دبلومالعزيزية31793واسطأنيىرؤى كريم زرزور269343

249دبلومالعزيزية31793واسطأنيىشيماء صالح احمد289870

ي121100 250دبلومالعزيزية31793واسطأنيىحنان كاظم ناجر

اس عبود خميس157331 251دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنير

252دبلومالعزيزية31793واسطأنيىمريم محمود عبد167380

253دبلومالعزيزية31793واسطأنيىسهاد فالح كيتب87204

254دبلومالعزيزية31793واسطأنيىصفا كاظم عبيد89622

255دبلومالعزيزية31793واسطأنيىحوراء قاسم سالم167305

256دبلومالعزيزية31793واسطأنيىدعاء حسن علوان124649

ي91563
257دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنورهان صير راضن

ن121147 258دبلومالعزيزية31793واسطأنيىعلياء حمزة حسي 

259دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنورس خضي  عباس289230

260دبلومالعزيزية31793واسطأنيىبراء عباس فاضل165108

261دبلومالعزيزية31793واسطأنيىايناس قاسم كريم167355

262دبلومالعزيزية31793واسطأنيىسندس نوار مطر269603

263دبلومالعزيزية31793واسطأنيىسارة حسن عباس125529

264دبلومالعزيزية31793واسطأنيىهدير ماجد عبدهللا268876

265دبلومالعزيزية31793واسطأنيىابتهال خالد عادي165302

266دبلومالعزيزية31793واسطأنيىايناس سامي ظيف89265

267دبلومالعزيزية31793واسطأنيىالرا كريم ناظم172003

268دبلومالعزيزية31793واسطأنيىغفران محسن غشيم372441

269دبلومالعزيزية31793واسطأنيىندى خليل هللا ويردي158117

270دبلومالعزيزية31793واسطأنيىداليا عالوي عبد119753

271دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنداء عيدان عباس531606

272دبلومالعزيزية31793واسطأنيىرغد رضا شالكة87687

ن165380 273دبلومالعزيزية31793واسطأنيىايمان حسن حسي 

274إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسارة طالب حسن94832



زينه علي حميد96173
275إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

276إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىساره حامد لهمود268619

277إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىشمس تاج دحام156415

278إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسه عبدالعزيز ساجت269569

279إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىتبارك فراس احمد87296

280إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء مهدي حميد370269

281إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىكوثر موفق صاحب268741

282إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة نعيم ارحيم372104

نور علي سلمان163371
283إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

284إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىشفاء رعد موحان156850

285إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىاية رزاق فالح163854

286إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىصفا قيس دعاس206641

ن جواد87595 287إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىطيبة حسي 

288إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمنار مهدي سالم527362

ي236476 289إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىايات طالب عرتر

290إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة محمد عبد531585

291إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزمن عباس عبد460062

292إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىضج اكير كاظم87168

293إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىعذراء عايد عويد171348

ن330422  علي شاهي 
ن 294إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىحني 

295إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسجا يحي  مرزة121080

296إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىهبة فاضل درع164129

297إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنبا ماهر جحيل91395

298إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء عادل سعد124806

299إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء عماد شيال531511

نور علي حامد95409
300إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

301إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسارة محمد كاظم289921

302إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسارة رياض فائق370036

ي289789
303إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء سياب رديين

304إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىليل قيس دعاس206916

ن165171 305إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء نارص حسي 

306إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىعذراء عبدهللا طعمة206291

ن152939 307إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزينب سالم حسي 

308إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنرجس بشي  مصلح167217

309إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمريم حميد عبدهللا369181

310إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىانفال هاشم محمد531512

311إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىطيبة قاسم كريم269195

312إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىفاطمه محمود طالل370296

313إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء شهاب احمد87290

314إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنبا كريم منشد207248

315إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنور صادق جبار269679

316إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمريم باقر محمد269687

317إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىعذراء عبدالفتاح علوان269457

ن حمزه عبد269009 318إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىحني 

319إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمين جودة عبود87723

ن371489 320إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىخديجة سمي  عبدالحسي 

321إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىبيداء نجف فليح167388



322إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزينة ثائر سعدي207367

323إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمريم مهند هاشم89755

324إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىميادة ابراهيم عبيد269572

325إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىحوراء عباس حسن164985

326إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزينب علي كاظم264592

327إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىحوراء طالب سعد369823

ن صالح157971 328إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىطيبة حسي 

329إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة عادل سعد115538

330إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىميس فاضل مهدي121123

331إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىشيماء صالح فتاح87285

رضاب حسن علي372121
332إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

ن هيثم عالوي236456 333إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىام البني 

334إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمنال عبدالرضا هامل371761

335إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىاالء نارص عويد94318

336إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنوال حسن مجهول121037

337إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىايثار سالم كليل154379

338إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمريم حمزة بنوان87969

ن صادق مجيد369965 339إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىبني 

ي371710 تبارك محمد عرتر
340إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

341إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنور عبدالحسن زيدان90125

342إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمين صالح علوان368914

343إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىرجاء كاظم بدر93450

344إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىتبارك جمعة عبيد155123

حوراء حسن علي371746
345إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

346إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىاية مهدي عادي372030

347إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىشهد صادق شاكر236387

عذراء حسن علي124426
348إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

349إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىدعاء حاتم فاضل269325

ي170417
350إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنور كريم منجن

351إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمريم ذياب كشاش531509

352إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىمريم عالء محسن531520

353إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىحوراء ثائر منصور159155

354إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزينب موفق صاحب268729

رند علي عزيز164028
355إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

356إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء توفيق عباس289158

357إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىدعاء فالح غدير170891

358إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنور مازن محمد164725

359إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء درع نجم369337

ي121563
360إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىتبارك قاسم حسوتن

361إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسارة جاسم محمود90507

ن169662 ايات علي حسي 
362إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

دعاء علي احمد171192
363إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

364إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىاعراف عباس صالل123692

365إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىايات ذياب كشاش531508

366إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىدعاء سعدون عبيد156768

367إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنورالهدى طالب عطاي370323

368إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزهراء مهند عودة269542



نبا ولي عبداالمي 171054
369إعداديةالعزيزية31793واسطأنيى

370إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسارة كريم ناظم172050

ن رحيم رشيد372056 371إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىام البني 

372إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىهبة جميل كريم417069

373إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىنمارق وميض جعفر121006

374إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىديار كاظم عزيز171077

ن احسان عبد121163 375إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىحني 

ي كاظم عزيز236746
376إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىضن

377إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىفاطمة عايد شيال123805

378إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزينب محمد رحيم236715

ن ابراهيم عيدان119841 379إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىبني 

380إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسناء قدوري منشد269158

381إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىرانية فاضل عباس268822

382إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىابرار كريم جاسم371427

383إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىتبارك رحيم رشيد462059

384إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىبتول قاسم عويد163558

ي121330
385إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىزينب صباح هاتن

386إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىهاجر محمد عبيد124825

387إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىفرح خليل كريم170406

388ماجستي العزيزية31793واسطأنيىايناس علي جاوي531597

389بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىبتول عبدالرحمن خلف236358

خولة والي عجيد170921
390بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيى

391بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزهرة طارش تومان169805

392بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىبشائر يوسف حسون460425

393بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىاخالص عبدهللا حمود163541

394بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىبلسم عبدالرزاق علكه165415

395بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىشيماء شاكر محسن88241

396بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايش عمار عبد170842

ن خليف87635 397بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىانتظار عبدالحسي 

398بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىمنته عيدان عباس289877

399بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينب حميد عباس121506

ن161949 400بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىايمان سلمان عبدالحسي 

401بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىنجاة محمد سلطان91297

402بكالوريوسالعزيزية31793واسطأنيىزينب نجم علوان119877

403دبلومالعزيزية31793واسطأنيىلىم عبدالكاظم علي167253

404دبلومالعزيزية31793واسطأنيىرغداء عدنان وهيب107245

405دبلومالعزيزية31793واسطأنيىعذراء جميل داود87710

406دبلومالعزيزية31793واسطأنيىخمائل محمود لواح236353

وق نجم علوان162751 407دبلومالعزيزية31793واسطأنيىرسر

ى محسن صالح89959 408دبلومالعزيزية31793واسطأنيىبشر

409دبلومالعزيزية31793واسطأنيىاحالم منصور نارص90396

410دبلومالعزيزية31793واسطأنيىشيماء عبدالجبار محمود87626

411دبلومالعزيزية31793واسطأنيىحياة محمد سلطان268953

ى نعمة جواد88806 412دبلومالعزيزية31793واسطأنيىبشر

413دبلومالعزيزية31793واسطأنيىانتصار موحان عاضي123874

414دبلومالعزيزية31793واسطأنيىنغم خليل مزعل269851

415دبلومالعزيزية31793واسطأنيىظالل رسهيد عليوي87678



416إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىسعاد محمد كريم531534

417إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىايمان كطوف شلب88210

ن165024 418إعداديةالعزيزية31793واسطأنيىعفراء مهدي حسي 

1دكتوراهالزبيدية31795واسطذكراياد عبدعلي سلمان459699

2ماجستي الزبيدية31795واسطذكرحيدر جاسم محمد334141

3ماجستي الزبيدية31795واسطذكراحمد غركان رسحان400546

4ماجستي الزبيدية31795واسطذكراحمد ثائر محسن333363

5ماجستي الزبيدية31795واسطذكرعقيل حسن زيزل531623

6دبلوم عاليالزبيدية31795واسطذكرمحمد كاظم محمدعلي166944

 مكي عكار167615
ن 7بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسني 

ن هبيش167337 8بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرليث عبدالحسي 

9بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحبيب عيىس عليوي111967

10بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكروسام غازي محسن255225

 غالي كاظم256843
ن 11بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

ي409252 ن حجر 12بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد حسي 

13بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعدنان غركان رسحان400177

ن333586 14بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررافع نعمة حسي 

15بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرثامر حمزة نايف191615

16بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرنهاد كاظم بنيان112024

17بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجابر خليفة محيسن553187

ي طلفاح256420
18بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرناطق راضن

ن120304 ن نارص حسي  19بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

20بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكربسام عايد زغي 191312

21بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسلمان عبدالحسن عبدعلي470739

ن هالل261570 22بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي حسي 

ن256750 ي حسي  23بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعادي خي 

24بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرشعالن عويد عذاب121766

25بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرشاكر محمود سلمان256626

26بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحميد عبد حماده333975

27بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرصباح كاظم عبدعلي470427

28بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرزياد تالي لفته264534

ن190337 29بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسليم رحيم حسي 

30بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعمار يارس عبدعلي334135

31بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرخالد هبيش صباح118601

32بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحمزة غركان رسحان400804

ي مطلك470047
33بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي صجن

34بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس كاظم محسن146310

35بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد سلمان عبدهللا409528

36بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرغيث خالد محمد470353

37بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكروسام فيصل هالل333985

38بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراسماعيل عبيد عيدان165629

39بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرداخل يوسف داود464823

40بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر بدر كريم117825

ي111788
41بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراسعد بدر راضن

42بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد جلوب مراد257739

43بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراسامة جواد كاظم171720

44بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركريم ابراهيم عنكود388279



45بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررائد عراس جلوب388583

46بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي احمد عبيد515078

ن لطيف هاشم85176 47بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

48بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمالك عويد غازي112210

49بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررضا عويد سفاح190410

50بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررفعت كاظم عبدهللا117859

51بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفؤاد محيسن عكل408465

52بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراسعد سعيد لفته255892

ن خالطي553199 53بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجواد حسي 

54بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرصالح حسن علي403284

ن عكل408268 55بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعالء حسي 

56بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرابراهيم فرحان جاسم187430

57بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد اسماعيل موس171893

58بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسلوان خالد شعالن408694

59بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر حميد نعيمة111956

60بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجاسم محمد نارص334003

ن مسلم167510 61بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسن حسي 

62بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعادل خضي  كاظم191240

63بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرصباح عبدعلي علوان187766

64بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرغزوان عليوي جبار256211

65بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركريم بدر مشعل118656

66بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس عزيز راهي188535

ي167735
67بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحازم شاكر راضن

68بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسجاد كريم حسن470969

69بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر كريم علوان518818

ي330966
ن
70بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي عبدالحسن خلوف

ن احيمد466072 71بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررزاق حني 

ن400847 72بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرنوفل نوري حسي 

ن جارهللا399853 73بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرضياء حسي 

74بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد زياد سماوي441669

 مكي عكار334290
ن 75بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

76بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرشاكر حمزة كريم334163

غام وهب فجر334279 77بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررصن

ن محمد عبيد516517 78بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

79بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس محسن كزار255021

80بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرثائر عبدعلي علوان117336

81بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعمار زاهد خلف330988

82بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس مراد كاظم112161

83بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمراد عباس مراد190934

ي165743
84بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعقيل سلمان راضن

85بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراياد مطي  خليف518942

86بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر فالح حمد257375

87بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرثائر عراك غياض409267

88بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي جاسم خليف334048

ي121768
89بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعاصم محمد سبي 

ن409289 90بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرزيد قاسم حسي 

91بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعالء محمد نايف167106



92بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس فاضل يوسف399584

93بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرخضي  عباس فاضل165645

94بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعزيز خلف حسون254771

95بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسجاد محمد جاسم408877

96بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسن علي سلمان408457

97بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرثامر جابر كريم255043

ن408201 98بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد جابر حسي 

99بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجبار مجيد كاظم258805

100بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرامي  عبدعلي سلمان229462

101بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكروليد خالد هنيدي191063

102بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي هاشم عناد407542

103بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعاصم سامي عبد191624

104بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسيف ثامر يوسف531621

105بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمشتاق صالح محسن265499

106بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي شعالن عكل407535

ن جارهللا409379 107بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرستار حسي 

108بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد كريم خضي 333599

109بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد جاسم محمد188235

110بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد هادي صالح167582

111بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرداود سلمان عبدهللا171278

اد334204 112بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرصالح كامل رسر

ن255557 113بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرهيثم كريم حسي 

114بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر حازم محسن531620

115بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي مجيد حمزة515109

116بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعزت ابراهيم مريد469618

117بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعدي ابراهيم وهيب254915

118بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد ماجد محمد120163

119بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراركان عبدهللا عبدالحسن190297

120بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكروديع فالح حمد188542

121بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسام عطا جويد165502

122بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا محسن جاسم264591

123بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرزيد كريم جابر264794

124بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد شاكر خوام409408

125بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرطارق علي حسن531619

126بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن محمد فليح334192

ن401063 127بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد اعالن حسي 

128بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن سعد منصور401270

129بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررزاق نايف صالل553194

130بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعادل عبدهللا عبدالحسن553540

131بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر عمران موس407717

132بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرليث جابر جاسم167487

133بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرطارق تركي عبيس112219

134بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمرتضن ماجد محمد409512

135بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسام علي جاسم409412

ن117066 136بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركرار علي حسي 

137بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعصام غازي محسن256814

138بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد داود سلمان403745



139بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركريم عادل كريم190558

140بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحبيب علي محمد118833

141بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعماد جابر جاسم167480

142دبلومالزبيدية31795واسطذكرحاكم عبيد جودة118554

143دبلومالزبيدية31795واسطذكرغالي رحيم عنير191296

144دبلومالزبيدية31795واسطذكرايمن محيسن دهش85132

145دبلومالزبيدية31795واسطذكرعدي غازي محسن85108

ن187757 146دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد علي حسي 

147دبلومالزبيدية31795واسطذكرماجد مال هللا دنان187511

148دبلومالزبيدية31795واسطذكراسد محمد جاسم191162

149دبلومالزبيدية31795واسطذكرعباس فاضل هالل190485

150دبلومالزبيدية31795واسطذكرحازم كاظم علي409444

151دبلومالزبيدية31795واسطذكروائل جعفر موس408721

152دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد فليح عبيد400772

ن عكل400686 153دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي حسي 

154دبلومالزبيدية31795واسطذكرحامد ابراهيم سلمان190224

155دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسن محمد عبود85392

156دبلومالزبيدية31795واسطذكرحاكم حسن شالكة408904

157دبلومالزبيدية31795واسطذكرجاسم فيصل سلمان470510

ن120364 158دبلومالزبيدية31795واسطذكرمالك علي حسي 

159دبلومالزبيدية31795واسطذكرعدنان عبدالرضا كاظم260266

ن264816 160دبلومالزبيدية31795واسطذكربشي  كريم حسي 

161دبلومالزبيدية31795واسطذكرزياد كاظم بنيان112027

162دبلومالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا يحي  حمادي117675

163دبلومالزبيدية31795واسطذكرزهي  خوام نارص188576

164دبلومالزبيدية31795واسطذكرمزهر شهاب حمد112347

165دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد حسباهلل دنان119726

166دبلومالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا زامل فرحان255744

167دبلومالزبيدية31795واسطذكرعباس حمود هدمول165718

ن كاظم119855 168دبلومالزبيدية31795واسطذكرزياد حسي 

169دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي فالح جالب518934

170دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحسن عواد داود334250

ن عليوي جودة173546 171دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

172دبلومالزبيدية31795واسطذكربشي  حامد كاظم409416

ن نض165683 173دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي حسي 

174دبلومالزبيدية31795واسطذكرمهند مجي سعود171612

يان408358 175دبلومالزبيدية31795واسطذكرعالوي عبيس رسر

176دبلومالزبيدية31795واسطذكرمثين محمد عبدهللا165504

ي333752
177دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي عباس شمجن

ن334183 178دبلومالزبيدية31795واسطذكريوسف رحيم حسي 

179دبلومالزبيدية31795واسطذكرحيدر حمزة بند117060

180دبلومالزبيدية31795واسطذكرعدنان محان رسحان409403

181دبلومالزبيدية31795واسطذكرطارق محمد كلف85565

ن85646 182دبلومالزبيدية31795واسطذكرمثين كاظم حسي 

183دبلومالزبيدية31795واسطذكروحيد كامل محمد188354

184دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحسن مالح عناد187584

185دبلومالزبيدية31795واسطذكرمالك جواد كاظم408801



ن كيطان188520 186دبلومالزبيدية31795واسطذكرعزيز حسي 

187دبلومالزبيدية31795واسطذكرجابر محمد عبود100839

188دبلومالزبيدية31795واسطذكرحيدر رسول نارص119716

ن صاحب هبيل117603 189دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

190دبلومالزبيدية31795واسطذكراسامة عبدالواحد مهدي167521

غام شير ابراهيم121763 191دبلومالزبيدية31795واسطذكررصن

192دبلومالزبيدية31795واسطذكربارق رحم علوان334153

193دبلومالزبيدية31795واسطذكرمهند محمد كاظم256159

194دبلومالزبيدية31795واسطذكرغانم جابر عجيور407576

ن171990 195دبلومالزبيدية31795واسطذكركاظم نايف حسي 

ن118086 ن منصور حسي  196دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

 علي جاسم167550
ن 197دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

198دبلومالزبيدية31795واسطذكرجعفر عبدهللا علي257881

ن عدنان غركان408860 199دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

200دبلومالزبيدية31795واسطذكرصباح شاكر محسن333534

201دبلومالزبيدية31795واسطذكرمزاحم مالك هنيدي149863

202دبلومالزبيدية31795واسطذكرصادق ميدان جاسم259707

203دبلومالزبيدية31795واسطذكرصادق عبدهللا خضي 470469

204دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي جمال نعمة514662

ن407458 205دبلومالزبيدية31795واسطذكرباسم جابر حسي 

206دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي عدنان وناس167572

ن مزهر334172 207دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي حسي 

208دبلومالزبيدية31795واسطذكرسالم عبداالمي  مجول85532

209دبلومالزبيدية31795واسطذكرمهدي عطاهللا عبدالحسن413936

210دبلومالزبيدية31795واسطذكرماجد محسن عبيس469911

211دبلومالزبيدية31795واسطذكرعالء شاكر مطرود404100

212دبلومالزبيدية31795واسطذكرماهر حبيب رحيم334041

213دبلومالزبيدية31795واسطذكرعامر عايد فليح190312

214دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي حاتم تركي259632

ن نارص408225 215دبلومالزبيدية31795واسطذكرعدنان ياسي 

216دبلومالزبيدية31795واسطذكرعكاب ميدان جاسم259669

ن جاسم حمزة187699 217دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

218دبلومالزبيدية31795واسطذكرحيدر عودة ديوان187588

ن جمر553190 219دبلومالزبيدية31795واسطذكرمرتضن حسي 

220دبلومالزبيدية31795واسطذكرحازم فليح حسن254742

221دبلومالزبيدية31795واسطذكرطالب عداي مراد531484

222دبلومالزبيدية31795واسطذكرسالم ابراهيم سالم187515

223دبلومالزبيدية31795واسطذكرزيد هادي صالح518769

224دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد رضا نصيف553191

225دبلومالزبيدية31795واسطذكرعبدالرسول مالح صير167136

226دبلومالزبيدية31795واسطذكرعبدالكريم محمد عبدهللا187446

227دبلومالزبيدية31795واسطذكرصالح هادي عبد112187

228دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي فالح حسن470607

229دبلومالزبيدية31795واسطذكرسعد حسن محيسن538611

230دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد كاظم عطية255148

ن261469 231دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد جحيل غير

232دبلومالزبيدية31795واسطذكرامجد عبدالسالم كريم456646



233دبلومالزبيدية31795واسطذكرنعيم عبدزيد كاظم514803

234دبلومالزبيدية31795واسطذكركاظم طاهر عبد456697

ي333487
ن محيسن راضن 235دبلومالزبيدية31795واسطذكرتحسي 

236دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي حامد عبدالرضا265108

237دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد نوري نصيف171486

238دبلومالزبيدية31795واسطذكرمهند محمد صواف333694

ن نايف188439 239دبلومالزبيدية31795واسطذكرغسان حسي 

240دبلومالزبيدية31795واسطذكرمصطفن عبدالباري جبار409516

ن عيدان408274 241دبلومالزبيدية31795واسطذكرحيدر حسي 

242دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد كامل عكل470212

243دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي مشلوش كريم408375

ن470449 244دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد علي حسي 

245دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي محسن محمود400146

246دبلومالزبيدية31795واسطذكرمصطفن رزاق جودة119766

247دبلومالزبيدية31795واسطذكراياد حاتم تركي187572

ي257775
248دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسن حمد عاتن

249دبلومالزبيدية31795واسطذكرقاسم ودود جاسم458956

250دبلومالزبيدية31795واسطذكرهادي جاسم فزع167740

251دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد جميل يارس514999

252دبلومالزبيدية31795واسطذكراسعد عبدعلي عطية456674

ن408971 253دبلومالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا عادل حسي 

ي جابر مجول553193
254دبلومالزبيدية31795واسطذكرشمجن

255دبلومالزبيدية31795واسطذكرحمزة هادي فالح187533

256دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي نجم عبدهللا408259

257دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد عبدهللا يحي 499542

258دبلومالزبيدية31795واسطذكركاظم زامل دوالب531624

259دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي محسن مهدي553535

260دبلومالزبيدية31795واسطذكرعباس موس حمد400063

261دبلومالزبيدية31795واسطذكرجابر جويد جعيل188429

262إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي عبيد ابراهيم149565

ن علوان149813 263إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعباس حسي 

264إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمرزة حمزة كاظم408657

ن هادي399434 265إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعالء حسي 

ي خلف259951 ن باجر 266إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

267إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن عبدالسادة نارص165672

268إعداديةالزبيدية31795واسطذكررمل حميد عبود116964

269إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمرتضن فالح محمود84987

270إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد مارد كاظم256946

271إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعبدالخالد جوين عبود334256

272إعداديةالزبيدية31795واسطذكرزياد شعالن فرمان408821

273إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحاتم عبدهللا جودة334221

274إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعادل عويد عذاب414410

275إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن علي سعود407549

 علي حمد149319
ن 276إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

277إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسعيد مشلوش دوين470398

278إعداديةالزبيدية31795واسطذكرفارس خليل ابراهيم191543

ن167634 279إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحيدر نوري عبدالحسي 



280إعداديةالزبيدية31795واسطذكرجبار غازي جاسم456706

ي518787
281إعداديةالزبيدية31795واسطذكرماجد بدر راضن

282إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعاصم جابر عجبور456724

ي409157
283إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعالء رحيم راضن

284إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمكي وهيب مروح414338

285إعداديةالزبيدية31795واسطذكرصالح حسن درويش408377

ن401145 286إعداديةالزبيدية31795واسطذكرصفاء كريم حسي 

287إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن يوسف مهدي258722

ن514735 288إعداديةالزبيدية31795واسطذكرضياء كاظم حسي 

289إعداديةالزبيدية31795واسطذكرزاهد صكب جير334102

290إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحمزة نجم عبدهللا538605

291إعداديةالزبيدية31795واسطذكرنزار حامد كاظم260500

ن399788 292إعداديةالزبيدية31795واسطذكرثائر فليح حسي 

ن كاظم165641 293إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعايد عبدالحسي 

294إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمهند مظهر فراس408715

295إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعمر عبدالرزاق محسن408750

ي334061
296إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمرتضن بدر راضن

297إعداديةالزبيدية31795واسطذكرنبيل فليح حسن519048

298إعداديةالزبيدية31795واسطذكرفائز مراد كاظم553532

299إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد اسماعيل ابراهيم407554

300إعداديةالزبيدية31795واسطذكرناهض محسن علوان188327

301إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد حسن كامل330933

ن عويد456819 302إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد عبدالحسي 

1ماجستي الزبيدية31795واسطذكرمحمد صالح مهدي117128

2ماجستي الزبيدية31795واسطذكرنشاه صالح مراد399942

3ماجستي الزبيدية31795واسطذكرعلي لطيف عبيد408812

4ماجستي الزبيدية31795واسطذكرمصطفن ثائر حسن191606

ن كريم403983 5ماجستي الزبيدية31795واسطذكرزيدون حسي 

6ماجستي الزبيدية31795واسطذكرسجاد مهدي جاسم188106

7بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرنصي  ابراهيم خضي 456544

8بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررسول طالب هادي517411

9بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكريارس سعد عبدالحسن408849

10بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي احمد خليف264566

11بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسيف حسن سماوي121966

هللا261397 12بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي عدي خي 

13بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد حسن نعمه254857

14بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكريحي  عطا كريم149252

15بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي سليم جاسم111856

16بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعالوي حسن مدلول443323

17بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرزياد خليف هظيم553197

18بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عبدالرسول مالح118703

19بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكريارس خضي  كاظم116972

ن جميل257155 20بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر حسي 

ن403630 21بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرزاهد شهيد حسي 

22بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرايوب مهدي عبيد84885

ن عليوي191016 23بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمرتضن حسي 

24بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرايوب سامي حبيب409534



25بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرصادق طالب هادي409329

ن عبد حمزة167154 26بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

27بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراياد عادي عبيد111998

28بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكريوسف محمد جحيل190348

ن188117 29بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي مالك حسي 

30بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرصباح محمود كاظم255637

31بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسام عبدالكاظم جودة85337

32بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا عدنان زامل470071

33بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرماهر رضا فريد167638

34بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرضياء صير صكب118561

ن191201 35بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسيف اسعد عبدالحسي 

36بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسعد سلمان ظاهر112317

ن149981 37بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحسان عباس امي 

38بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد شهيد جميل191535

39بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكربسيم غازي حميد120227

40بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي اعالن مظلوم117599

ن كامل261337 41بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس حسي 

42بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرنزار عصام نعمة117591

43بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس مهدي محمد112070

44بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي عبد كمر167219

45بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسالم هيثم تركي257006

46بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجالل موحان كاظم188435

47بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر جعفر عبدهللا255786

48بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفالح عواد داود165623

49بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعالء سعود ذياب84908

50بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد عليوي شامي256974

51بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررياض زيدان خلف464781

52بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعبدالكريم محمد فليح407583

53بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعالء سامي عبدالسادة187627

54بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن محمد كاظم409522

55بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمرتضن هاشم محمد407616

56بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرذوالفقار حيدر محمد191510

57بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرنجم جواد كاظم409175

ن صالح حمزة187569 58بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

59بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعساف خليف عبدعلي190989

60بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي بهجت علي187711

61بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررائد رحيم عنكود190381

62بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي جبار نارص111884

63بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفاروق مهدي صالح118514

64بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد مكي عكار190983

65بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركمال نواط كلف518644

66بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر حميد هاشم121957

67بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحمزة عباس عليوي409446

68بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرازهر حسن عليوي407531

ن خليف254783 69بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحارث حسي 

70بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي كاظم حامد167750

71بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرانمار فيصل عايد165633



72بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا فاضل عبيد399540

 علي سلمان402573
ن 73بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

74بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد عبيد علي119683

75بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي شهاب حمد187594

ن كريم عوجان118663 76بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

77بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد مجي حسن118631

78بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن هادي نهاية408758

79بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد حمزه جساب120379

80بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرزياد عبدالكاظم عبيد172037

ن حمزة112000 81بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي حسي 

ن هالل409478 82بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرامجد حسي 

83بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفراس عبدالهادي حسن117819

84بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكروسام عبد كامل111892

85بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد عراك عبود469703

86بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس عدنان لفته112050

87بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسجاد حسن حمزة257429

88بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرقسور ماجد نعمة396997

89بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكروليد توفيق جبارة334090

90بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركمال سامي كامل400476

91بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركرار علي جاسم470007

92بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي ضيف جدوع408458

ن553192 93بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس علي حسي 

94بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي كريم حايف85622

ن333994 95بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجعفر اعالن حسي 

96بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن ماجد محمد409500

ن نارص119760 97بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكريقضان ياسي 

98بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن عيىس عبدالسادة265041

99بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحمزة بادي جابر147181

100بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عدنان سلطان115672

101بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسمي  مؤيد كاظم409494

102بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمخلد جابر محسن112067

103بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد علي خنجر259881

104بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرميثم حسن لفته120386

105بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسعد كاظم عبدالمحسن112003

106بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرقيض عني  جاسم85355

ن165754 107بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسجاد اسعد عبدالحسي 

ن عواد409199 108بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر حسي 

ن كريم عودة166991 109بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

110بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفراس تركي عبيس187732

111بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرصالح مال هللا دنان407434

ن خليف عبدعلي191065 112بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمعي 

113بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي عايد زغي 265052

ن334108 114بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد نارص حسي 

115بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراوس عادل عويد85196

116بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمازن خلف رجا256763

ن عليوي167629 117بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعمار حسي 

118بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد حمزة سعدون191006



119بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد جاسم محمد117512

120بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرهادي صالح فاضل255930

121بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرارشد حميد شاكر112349

122بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسجاد يوسف مراد264802

123بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عبيد فلفل117533

124بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحمزة صالح هادي112051

125بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمرتضن منديل هاشم111918

126بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركريم شعالن عكل255376

127بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسن جمال نعمة112117

128بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكربالل يونس خلف165482

129بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرماهر شعالن عكل257483

130بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكربهاء يحي  نارص111881

131بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمهند صالح حمد112332

132بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرغيث عادل جباري261426

ن167280  علي حسي 
ن 133بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

134بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمالك جاسم محمد116943

ي حامد388769 135بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي ناجر

136بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي اركان عبدالحسن117579

137بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد كريم جوده118056

ن حافظ مديح409282 138بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

139بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمقداد مراد سفاح191108

140بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي محمد عبود390880

141بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرخضي  عباس جاسم258947

142بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرصير جاسم جارهللا470375

143بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراسامة علي سفاح518807

144بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعمر صالح هادي333615

145بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي رسول نارص119722

146بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحذيفه ابراهيم صاحب112033

147بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد احمد بناي119959

148بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفؤاد حيدر حمزة117018

149بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس يونس خلف165478

150بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجعفر كاظم جاسم119688

151بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد محمد عبدهللا119795

152بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرطالب كريم بوري166959

153بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسعيد ماجد مرزة409258

ي187558
154بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمرتضن سلمان راضن

155بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمهند شامل رحيم167605

156بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي عبد ردام408728

157بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرطه فرهود حنو115595

ن عزيز راهي165637 158بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

159بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد هاشم زغي 118843

160بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي مجي عبيد187634

ي165734 ن باجر 161بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد تحسي 

162بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفالح حسن عكل84860

163بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكروسام جليل كطوف166966

164بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجاسم محمد كلف119699

165بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن حسن فزع146941



166بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد فالح جالب516945

167بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرقاسم ابراهيم عنكود265406

168بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عودة كمر191050

169بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرنور جميل سفاح257926

170بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي المرتضن حبيب مروح118595

171بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركرار محسن كريم167150

172بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد مالك دواح403808

173بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسن هادي عبيد407488

174بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد ستار جبار191626

ن حمزة منصور118044 175بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

176بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عبد حمزة187577

177بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفالح حسن سلمان112041

178بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعادل عبدالرضا جاسم173390

ي111806
179بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرهشام جير راضن

180بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسام عالوي هادي85349

181بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركرار سعيد جاسم119851

182بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكريوسف مهدي عبيد84894

183بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحمادي هاشم محمد167519

184بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر سليم عداي190591

185بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركرار حامد كامل397100

186بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعصام شعالن عكل118807

187بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي ناجح حمزة119838

188بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمنتظر حامد كاظم333712

189بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسن هادي مهدي120218

190بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد صالح مهدي172211

191بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي صالح حمزة400233

192بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا رحيم نجم111804

193بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعبدالرحمن ستار عيدان149064

 حاتم تركي515339
194بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمرتضن

195بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد طارق مجي191257

196بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكريارس حسن عباس118671

197بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن محمد فليح400285

198بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي عبدالعزيز ابراهيم117652

199بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراسامة وحدي جواد85584

200بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفل كامل كلف441739

201بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراحمد ماجد نعمة409303

ي518673
202بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسجاد فليح راضن

غام محمد جحيل256895 203بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررصن

ن نارص146040 204بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر حسي 

205بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عادي عبيد188584

206بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن الزم حسن190309

207بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعدي عبد نكروز256302

208بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرامجد عبدالحسن سلمان112262

209بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرقاسم احمد يحي 118548

210بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عزيز لفته254875

211بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر علي جميل401219

212بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي فليح حسن408459



ن خضي 147527 213بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي حسي 

214بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسجاد رحمن عبد408739

215بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسن تركي عبيس115744

216بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسالم علي سلمان470661

ن صالح كامل111852 217بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

218بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي فاضل عباس111959

219بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفالح حسن علي190535

220بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحيدر سالم كتاب191327

221بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمدالباقر مهدي جاسم188109

ن كريم عطية167021 222بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

223بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررحمن جاسم كاطع188396

224بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي كاظم كريم391858

225بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد رحمن هزاع188183

226بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرامي  ياس خضي 120191

227بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررضا عزيز خلف264551

228بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي محسن عواد167601

ي167720
229بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرانور حاكم راضن

230بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عبدالكريم حمود112100

231بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي عبيد فلفل117353

232بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد ستار خضي 111651

233بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي قاسم عبد84804

234بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسيف علي كامل111986

235بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمهيمن حسن عليوي190243

236بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرسيف بادي بدر117810

237بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا حيدر حمزة117036

238بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد خالد كاظم171439

239بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركرار زيدان خليف167148

240بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرميالد حيدر حمزة167586

ن ياس خضي 188594 241بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

242بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراسعد كريم عبد171691

243بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا كريم خضي 149117

244بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمصطفن عبيد فلفل117518

245بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكركرار شهيد جبارة409364

246بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعباس طالب صير191142

247دبلومالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا نارص خضي 118610

ي188495
248دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد فاضل راضن

249دبلومالزبيدية31795واسطذكرصادق كريم كاظم188599

250دبلومالزبيدية31795واسطذكررسمد فاضل اكريم119707

251دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد تركي غزاي188392

252دبلومالزبيدية31795واسطذكرماهر مالك عطية167595

ن265049 253دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد عبدالكاظم حسي 

254دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي محمود فنطيل120122

 علي محمد118825
255دبلومالزبيدية31795واسطذكرمصطفن

256دبلومالزبيدية31795واسطذكروليد فاضل شالكة173360

257دبلومالزبيدية31795واسطذكرعمار جابر جاسم167491

258دبلومالزبيدية31795واسطذكرسماوي صباح مارد516612

259دبلومالزبيدية31795واسطذكرمنتظر محمد مهدي85657



260دبلومالزبيدية31795واسطذكرحيدر عراس جلوب191267

ن نجم عبيد553196 261دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

262دبلومالزبيدية31795واسطذكرمنتظر عمران محمد118040

263دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسام اسماعيل خضي 85549

264دبلومالزبيدية31795واسطذكرالحر وهاب سيفان190944

265دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد ماجد رشيد115530

266دبلومالزبيدية31795واسطذكرحيدر مالك علي167012

267دبلومالزبيدية31795واسطذكرعالء خليل حامد187506

ن167578 268دبلومالزبيدية31795واسطذكرعالء علي حسي 

269دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد طالب محسن187706

270دبلومالزبيدية31795واسطذكرعباس صالح مروح121758

ي191035 271دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحسن محمد عربي 

272دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد عبدالرحمن عبيد188188

273دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد خالد سعود118817

274دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي عبدهللا نصيف409369

275دبلومالزبيدية31795واسطذكررضا عبيد عبدعلي146558

276دبلومالزبيدية31795واسطذكرسعد عبدهللا حايف188218

277دبلومالزبيدية31795واسطذكرسجاد بشي  جعاطه167341

278دبلومالزبيدية31795واسطذكرصباح هادي فرحان257096

279دبلومالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا عماد غركان167324

ن167120 280دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد مراد حسي 

ن255594 281دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد ضياء حسي 

282دبلومالزبيدية31795واسطذكركاظم كريم طراد456422

ن حسن كاظم188377 283دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

284دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي دايخ كريم187688

285دبلومالزبيدية31795واسطذكرمرتضن محمد فليح400412

ن محسن هويدي469840 286دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

287دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسن شهيد جميل409419

288دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد خلف طعمة260891

ن191575 289دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد واثق حسي 

290دبلومالزبيدية31795واسطذكرليث مهند مجي171636

291دبلومالزبيدية31795واسطذكرمصطفن ثامر يوسف256045

ن166978 292دبلومالزبيدية31795واسطذكرحيدر عزيز حسي 

293دبلومالزبيدية31795واسطذكرعباس عايد نارص190901

294دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد اعالن مظلوم165575

295دبلومالزبيدية31795واسطذكرمالك فاضل غزاي190574

ن غازي عبدالوهاب257305 296دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسني 

297دبلومالزبيدية31795واسطذكرغالب احمد بناي188491

ن حبيب حسون553205 298دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

299دبلومالزبيدية31795واسطذكرسجاد يحي  عناد442975

ن عبيد عباس120410 300دبلومالزبيدية31795واسطذكرمعي 

ن عنيير جاسم111846 301دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

302دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد نافع جريمخ409328

303دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي عدنان عمران85285

304دبلومالزبيدية31795واسطذكرسالم رسحان محيل165658

ن كريم غزاي264787 305دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

306دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي صالح كامل188365



307دبلومالزبيدية31795واسطذكرسجاد فاضل اكريم167560

308دبلومالزبيدية31795واسطذكرازهر ناظم عبدالحسن111909

309دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي محسن هويدي469772

310دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد جواد كاظم334095

311دبلومالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا ابراهيم صاحب111911

312دبلومالزبيدية31795واسطذكرمثين رحمن غزاي165485

313دبلومالزبيدية31795واسطذكرهمام علي جاسم149667

314دبلومالزبيدية31795واسطذكرامي  علي مكطوف53718

ن187789 315دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسن شعالن حسي 

316دبلومالزبيدية31795واسطذكرعلي كاظم سلمان191503

317دبلومالزبيدية31795واسطذكرعباس علي تركي408844

ن120439 318دبلومالزبيدية31795واسطذكرسمي  جبار حسي 

ن118035 319دبلومالزبيدية31795واسطذكرستار علي حسي 

320دبلومالزبيدية31795واسطذكرحيدر احمد سلمان191316

321دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد ماجد محمد167202

322دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد جاسم غافل257253

323دبلومالزبيدية31795واسطذكراحمد جابر هبيب146172

324دبلومالزبيدية31795واسطذكررشيد خالد تالي115407

325دبلومالزبيدية31795واسطذكرحاتم كريم جودة120375

326دبلومالزبيدية31795واسطذكرقضي رسحان محيل112018

ن رياض رحيم553186 327دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسي 

328دبلومالزبيدية31795واسطذكرحسن عبدالخالق حسن112154

329إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد راشد نارص400029

ن سعيد فليح187537 330إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

331إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعبدالغفار تحرير ناهض117622

332إعداديةالزبيدية31795واسطذكرفيصل غازي كاطع165739

333إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد شاكر محمود333509

334إعداديةالزبيدية31795واسطذكرامجد محمد نارص119983

335إعداديةالزبيدية31795واسطذكرفراس سعيد محسن121770

336إعداديةالزبيدية31795واسطذكررعد رياض سفيح112035

337إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعالء يارس عيىس167516

338إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن خالد كند261160

ن سعود هالل408374 339إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

340إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد محمد جاسم334076

341إعداديةالزبيدية31795واسطذكرباقر محسن مالح100568

ن سعد نارص191621 342إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

ي صالح190999 343إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي ناجر

344إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي جواد حمزة333398

345إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحمزة سعيد جودة167654

ي119993 346إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد عناد حرتر

347إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد مهدي صالح167694

348إعداديةالزبيدية31795واسطذكركرار حيدر حمزة188341

349إعداديةالزبيدية31795واسطذكررسول فليح محمد259560

350إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد حيدر ساجت190248

351إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي فاضل كامل120236

352إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن زيدان هميم167684

353إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحبيب جاسم محمد115569



354إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد محمود فنطيل167043

355إعداديةالزبيدية31795واسطذكركريم حسن دايخ85290

356إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي حميد جاسم399627

357إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد مزهر خميس112182

358إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي يحي  نارص120357

359إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد علي عباس165487

360إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد داود سلمان465280

361إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي جبار حميد408982

362إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعقيل رحمن نعمة191284

363إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمنتظر رسول نارص187409

ن خضي 119785 364إعداديةالزبيدية31795واسطذكربهاء حسي 

365إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحمزة عيال قاسم117614

366إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي عمار عويد165619

367إعداديةالزبيدية31795واسطذكركمال عالوي بناي187653

368إعداديةالزبيدية31795واسطذكرنورالدين يوسف عبدالكاظم167465

369إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي حمزة عكل188370

370إعداديةالزبيدية31795واسطذكرداود محمد داود165806

371إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي كاظم حمزة111927

372إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمراد رحمان غزاي259507

373إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعزالدين فالح عادي188385

374إعداديةالزبيدية31795واسطذكرصالح مهدي محمد333303

375إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي ساهي جيجان188569

376إعداديةالزبيدية31795واسطذكرباقر عايد سلطان334126

ن محمد173018 377إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي حسي 

378إعداديةالزبيدية31795واسطذكرماجد سعود عزيز85123

379إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمرتضن سعد محمد390454

380إعداديةالزبيدية31795واسطذكركاظم محمد خضي 464811

ن حازم كاظم409463 381إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

382إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد علي محيسن407481

ن مهدي محمد112055 383إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

384إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي سعدي وناس117667

385إعداديةالزبيدية31795واسطذكرستار جواد كاظم190598

386إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن حازم كاظم409466

387إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي سالم معالي165592

388إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن محمد عايد85343

389إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد زهي  خوام191631

ن جمال حمد118767 390إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

391إعداديةالزبيدية31795واسطذكرهيثم كاظم زامل187782

392إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن احمد مكطوف167037

ن259458 393إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن نارص حسي 

ن نايف191147 394إعداديةالزبيدية31795واسطذكرهيثم حسي 

395إعداديةالزبيدية31795واسطذكرابراهيم مدير غزاي409270

396إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسيف سعد عاصم120252

397إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمنتظر جبار شاكر259779

398إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعباس حلواص كلف256341

399إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمهند محسن عبيس188421

400إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد فاضل سعود187724



401إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمهيمن مزاحم نارص118648

ن هادي مالح409372 402إعداديةالزبيدية31795واسطذكربني 

403إعداديةالزبيدية31795واسطذكررضا صالح فاضل111987

404إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحمزة مهدي محمد112053

ن هادي فرحان256401 405إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

406إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعباس كاظم كريم190522

ن حيدر ربيع442536 407إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

408إعداديةالزبيدية31795واسطذكرغسان بدر عبدهللا408892

409إعداديةالزبيدية31795واسطذكرهيثم حسن لفته456686

ي390525
410إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمرتضن ستار صجن

411إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي زاهد خلف470288

412إعداديةالزبيدية31795واسطذكرماهر مالك عوض116954

ن115862 413إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن رسول حسي 

414إعداديةالزبيدية31795واسطذكركرار انور علي188403

ن طالب عجيل190233 415إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

416إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد احمد عبيد407604

417إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمني  صبار عيد119818

418إعداديةالزبيدية31795واسطذكرفرحان حسن دايخ117636

419إعداديةالزبيدية31795واسطذكرقحطان محمد سالم409427

420إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد خليف حمزة334297

421إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمشتاق طالب بدر167643

422إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي جاسم عبيد191589

423إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمرتضن محيسن خضي 167607

424إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن احمد سيفان117778

425إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمشتاق طالب محمد112280

426إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد راشد نارص408463

427إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسعد حمد عباس553203

428إعداديةالزبيدية31795واسطذكراياد غالب محيميد85631

429إعداديةالزبيدية31795واسطذكربهاءالدين عبدالرزاق وناس187553

430إعداديةالزبيدية31795واسطذكريارس سعيد محمد255083

431إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي حامد كامل187631

432إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي احمد حمد85097

ي112099
433إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن ناطق راضن

434إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعمر محمد صير409810

435إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي طارق مجي191609

436إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعقيل علي موس258837

ن191618 437إعداديةالزبيدية31795واسطذكرابراهيم جواد حسي 

438إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد سالم عبداالمي 165689

439إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا نعمة طعمه85319

440إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن غازي بدر115896

441إعداديةالزبيدية31795واسطذكرامي  صاحب كاظم471029

442إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي عامر عبدالرضا518904

443إعداديةالزبيدية31795واسطذكرفؤاد علي عبيس516685

ن وحدي جواد190270 444إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

ن جاسم187534 445إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد حسي 

446إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن علي عباس188166

447إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد علي محسن112039



448إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن محمد وناس187600

ن رحيم عنكود111672 449إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

ن شهيد مهدي147820 450إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

451إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحامد كامل كلف333324

452إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمنتظر محمد عبيد167233

453إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسيف ثابت رحيم259112

454إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمدقلب الدين اياد سماوي187544

 علي عبيد146218
455إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن

456إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد احمد عطية187540

ن حمدهللا زامل409458 457إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

458إعداديةالزبيدية31795واسطذكرهاشم بشي  علوان117630

459إعداديةالزبيدية31795واسطذكريوسف عذيب سلمان116988

460إعداديةالزبيدية31795واسطذكرجواد طاهر هادي167705

461إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد احمد حمزة514706

462إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا مكي مري145919

463إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد مسلم هاشم400990

464إعداديةالزبيدية31795واسطذكريوسف جليل كطوف260102

465إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد طاهر هادي409374

466إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن محمد سالم112245

ي167140
467إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد حاكم راضن

468إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد حبيب عيىس165571

ن رحمن سعود401364 469إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

470إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعبدهللا رياض جابر408852

471إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي لطيف فالح187546

472إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمقداد عدنان عبدالرضا188390

ي112116
473إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعمار ساهي راضن

474إعداديةالزبيدية31795واسطذكرليث حازم عبدالرضا256099

475إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد قاسم محمد188159

476إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحيدر كاظم حمزة111934

ن165751 477إعداديةالزبيدية31795واسطذكرطاهر يونس عبدالحسي 

478إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد ستار جميل165758

479إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعباس حسن جعاطه120001

ن85276 480إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد علي حسي 

481إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي حامد عبيد409334

482إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمرتضن مهيدي عبود191521

483إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي يحي  عدنان167240

484إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد سعود علي516098

485إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد كاظم حامد188465

ن85402 486إعداديةالزبيدية31795واسطذكرنض ابراهيم حسي 

ي112111 487إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد محمد عريير

488إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحمزة مرزة كاظم407590

 علي عايد409310
ن 489إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

490إعداديةالزبيدية31795واسطذكراياد احمد عبدالرضا470931

491إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن نجم عبدالمطلب188487

492إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمدعلي باسم ابراهيم85158

ن عبيس85573 493إعداديةالزبيدية31795واسطذكرنصي  حسي 

ن259190 494إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي عدنان حسي 



ي517254 495إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد حيدر باجر

496إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن فتاح جبار408872

497إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد علي غزاي333555

498إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد جبار حسن165535

499إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي عبداالمي  محمد553195

500إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي حمد بند258222

501إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمنتظر ماجد نعمة396902

502إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن جواد كاظم85541

503إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعباس عاشور عليوي111699

504إعداديةالزبيدية31795واسطذكريوسف ماجد محسن259602

ن443243  علي عبدالحسي 
ن 505إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسني 

506إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد جبار حميد515167

507إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحبيب سلمان دنان165686

508إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي صالح بناي390411

ن عبداالمي  مجي408471 509إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

510إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعباس قادر جودة148055

511إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمقتدى محمد عباس255345

512إعداديةالزبيدية31795واسطذكرجاسم محمد باقر538982

513إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعباس عطا ديوان120209

ن سعيد جودة167665 514إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

515إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد سالم عبداالمي 121757

516إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسام سعود هاشم256703

517إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحمزة سليم جاسم165556

518إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد علي فيصل117349

519إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن ماجد محسن255835

520إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحبيب بايف جودة120132

521إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد تركي غزاي147335

522إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد علي عبيد456513

ن رضا موس254696 523إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

524إعداديةالزبيدية31795واسطذكريوسف كامل يوسف187637

525إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي هاتف لطيف470562

526إعداديةالزبيدية31795واسطذكرقاسم عزيز خلف261603

ن صالح محمد118061 527إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

528إعداديةالزبيدية31795واسطذكركاظم شهيد كاظم167689

529إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي رحمن هزاع188179

530إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد حمد بند258009

ي85105 531إعداديةالزبيدية31795واسطذكرجعفر محمد باجر

532إعداديةالزبيدية31795واسطذكرايوب هاشم محمد257626

533إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمالك سعد نارص191333

534إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمدالمصطفن حبيب مروح187566

535إعداديةالزبيدية31795واسطذكررسول كريم فرحان117504

ي عداي257039 536إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد صير

537إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسيف محمد محسن112059

538إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي جابر كاظم188133

ن عبدالسادة عبيد409552 539إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

540إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد طالب عداي470873

541إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد شهيد جميل188349



542إعداديةالزبيدية31795واسطذكرامي  ناظم جواد256494

543إعداديةالزبيدية31795واسطذكرقاسم محمد صير409434

ن117328 544إعداديةالزبيدية31795واسطذكرباقر علي حسي 

545إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعزت مهدي فواز119819

ن عبد كامل111903 546إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

ن عليوي166962 547إعداديةالزبيدية31795واسطذكرجعفر حسي 

548إعداديةالزبيدية31795واسطذكرايمن علي كاظم165774

549إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن عودة ديوان84951

550إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي ماجد محسن255979

551إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد حيدر حمزة111827

552إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعباس اركان مظلوم165492

ن احمد سيفان117715 553إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

554إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد خليل ابراهيم261235

555إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن مؤيد كاظم409399

556إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمؤمل سالم عبيد165507

557إعداديةالزبيدية31795واسطذكركرار فاضل كاظم408883

558إعداديةالزبيدية31795واسطذكربارق زياد كريم409196

559إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعيىس ماهر هادي403679

560إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد نبيل نعمة407567

561إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن ستار عنكود190318

 علي187418
ن 562إعداديةالزبيدية31795واسطذكركرار حسي 

563إعداديةالزبيدية31795واسطذكركلف محمد كلف118621

564إعداديةالزبيدية31795واسطذكرسجاد سعود زغي 188076

565إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد سعدون عباس187453

566إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمنتظر مهدي احمد187561

567إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي غالي رحيم553188

568إعداديةالزبيدية31795واسطذكرغفار طاهر هادي119813

 علي عبيد119713
ن 569إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

ن هادي جاسم149350 570إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسي 

571إعداديةالزبيدية31795واسطذكرجعفر عباس دبيس187674

غام غازي راهي188210 572إعداديةالزبيدية31795واسطذكررصن

573إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعزام سليم علوان261660

ن191339 574إعداديةالزبيدية31795واسطذكراحمد جواد حسي 

575إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحسن فيصل عايد167495

576إعداديةالزبيدية31795واسطذكرهادي عدنان هادي85071

577إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحيدر عالوي منصور256266

578إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد سليم هبيب259234

 علي عبد515391
579إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمرتضن

580بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكررضا موس سلومي191254

581بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرقاسم محمد عطية188143

582بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكراسعد تركي عبيس187742

اد111943 ن جميل رسر 583بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحسي 

584بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد عبيد نارص499631

ي شتيوي191341
585بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرحميد غاضن

ي عبداالمي 167765
586بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعلي هاتن

587بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرنجاح مراد جاسم167069

588بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجابر حسن عطية167223



589بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجمال كامل كاظم191593

590بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرفرهود حنو تومان188172

591بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمثين صالح مظلوم117702

592بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرعماد فاضل يوسف165695

593بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرجهاد محيسن جير514618

594بكالوريوسالزبيدية31795واسطذكرمحمد ساجت خالطي112355

ن كاظم167087 595دبلومالزبيدية31795واسطذكرطه ياسي 

596دبلومالزبيدية31795واسطذكرعثمان احمد سلمان191321

597دبلومالزبيدية31795واسطذكرمحمد محمود كاظم258890

ن كاظم188481 598دبلومالزبيدية31795واسطذكرسعيد ياسي 

599دبلومالزبيدية31795واسطذكرمرزة عبدعلي عبيد333644

 عبدعلي سلمان257200
ن 600دبلومالزبيدية31795واسطذكرتحسي 

601دبلومالزبيدية31795واسطذكرعادل بدر عبدهللا408766

602دبلومالزبيدية31795واسطذكرفالح مراد جاسم112048

603دبلومالزبيدية31795واسطذكرحازم صكب جير333452

604إعداديةالزبيدية31795واسطذكرصالح فاضل عاضي84869

605إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد هاشم كزار118049

606إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمصطفن كاظم محمد333969

607إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمطشر كعيد محمود470028

608إعداديةالزبيدية31795واسطذكرثامر عبدهللا نارص146770

ي409437
609إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحمزة عودة سبي 

610إعداديةالزبيدية31795واسطذكرزيدان دايخ عيىس165495

611إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعادل عبدعلي عبيد409370

612إعداديةالزبيدية31795واسطذكرحبيب محسن ديكان191180

ن120334 613إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعبدالمحسن كاظم عبدالحسي 

614إعداديةالزبيدية31795واسطذكرمحمد كلف مطر191216

ي167756
ن
ن خلوف 615إعداديةالزبيدية31795واسطذكرعلي حسي 

1بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىاالء صباح نارص117647

2بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسعاد حميد شمال112096

ن408968 3بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىصبيحة عكل حسي 

4بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىالهام عبدالرزاق متعب191023

5بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزاهدة حميد شمال112072

6بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىانتصار فياض اسماعيل112049

7بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىعلية بدر فهد85504

8بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىمها فليح سوادي515032

9بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسه احمد فاضل264545

هند عبدالجبار عبدعلي171310
10بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى

11بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىدعاء خليل خنجر459730

12بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنغم عبدالرضا نجم173515

ي391011
13بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنادية عبدهللا راضن

14بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسماهر جعفر محمد334012

ن خضي  نعيمه408677 15بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىحني 

16بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىاقبال مهدي عطاهللا191248

17بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنور عدنان غركان400201

18بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىاالء مشاري محمد407495

19بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة سالم عكل167576

20بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسارة طارق نعمة499700



21بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىامتثال مهدي عبيد390668

ن حميد هادي257553 22بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىحني 

23بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزينب عباس كدوم408279

دعاء فليح علي167556
24بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى

25بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىارساء خليفة نض499748

26بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىخنساء كاظم عبدالرضا187617

27بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىدعاء عباس كدوم171345

28بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرسل نافع جريمخ409325

29بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزهراء عبدالرضا نجم188310

30دبلومالزبيدية31795واسطأنيىوجدان كريم جنيط191524

ن333773 31دبلومالزبيدية31795واسطأنيىزينب عبدهللا حسي 

32دبلومالزبيدية31795واسطأنيىخلود عبيد نارص538841

حميده كاظم علي85610
33دبلومالزبيدية31795واسطأنيى

ن187755 خديجة علي حسي 
34دبلومالزبيدية31795واسطأنيى

35دبلومالزبيدية31795واسطأنيىمين اكريم عاشور112308

ن518666 اق نعمة حسي  36دبلومالزبيدية31795واسطأنيىارسر

ن515203 37دبلومالزبيدية31795واسطأنيىمروة منصور حسي 

38دبلومالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة جليل عبيد85036

39دبلومالزبيدية31795واسطأنيىزينب عبدالمحسن عبدالرحمن167711

ن167476 40دبلومالزبيدية31795واسطأنيىهيفاء نض حسي 

41دبلومالزبيدية31795واسطأنيىرنا كاطع عبود121761

42دبلومالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة جبار حسن111680

43دبلومالزبيدية31795واسطأنيىريام صالح عبدالهادي111800

44دبلومالزبيدية31795واسطأنيىهديل شير ابراهيم191629

45دبلومالزبيدية31795واسطأنيىنضال جاسم محمد401313

46دبلومالزبيدية31795واسطأنيىوديان نور حمود167584

ن518927 47دبلومالزبيدية31795واسطأنيىارساء سليم عبدالحسي 

48دبلومالزبيدية31795واسطأنيىالهام وهب فجر409390

49دبلومالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة محمد عبدهللا111982

كوثر مكي عكار111961
50دبلومالزبيدية31795واسطأنيى

اسيل كاظم علي119801
51إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

52إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىمروة شهيد حسن333380

ق كاظم حمزة111930 53إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىاستير

ن120351 54إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب صبجي حسي 

55إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىانسام شير ابراهيم85590

56إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىكوثر كاظم احمد518994

57إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىاسيا كاظم احمد452375

ي نايف120149
1ماجستي الزبيدية31795واسطأنيىدعاء حسوتن

2ماجستي الزبيدية31795واسطأنيىشيماء رسحان محيل399826

3بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة خالد سعود259063

4بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىميسم سعود هالل111840

5بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىحنان عادل عبيد408807

6بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفرات مطي  عليوي85045

ازهار جابر علي167292
7بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى

8بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرغد يوسف صاحب117877

9بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنجالء خليفة نض191309

وسن محسن علي408706
10بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى



ن عليوي165723 11بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىهبة حسي 

12بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىدعاء منعم لفته553181

13بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىعذراء احمد حمد165601

14بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىاسيل احمد عبدالحسن165676

15بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىالذلفاء احمد محمد190975

16بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىايثار ثامر وحيد148876

17بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىمروة احمد كرم167503

خمائل محسن علي408700
18بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى

ي265120 19بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىحنان سعيد ناجر

20بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىدعاء حيدر عزيز190457

سجا علي عبدالمحسن167569
21بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى

22بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرسى كاظم حمزة112006

23بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىاسيل حسن نعمة254954

امنة علي سلمان165513
24بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى

25بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزينة مطشر جدوع111783

26بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىغفران يونس خلف167727

27بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسارة مسلم كاظم409394

28بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىغفران فاضل جاسم149412

ن400638 29بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرؤى نوري حسي 

30بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىصابرين كامل ثامر190960

31بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىتبارك سعدون عباس165567

ي190923
32بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزهراء جمال حسوتن

كفاء علي حسن146833
33بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى

34بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة عبد حمزة111977

ن منصور166920 35بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىذكرى عبدالحسي 

ن191293 36بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزبيده نض حسي 

ي119830 ن باجر 37بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىتبارك حسي 

38بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىمرسال قيس عبيس118737

ن جمر191227 39بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسمر حسي 

40بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة طالب سالم257970

ن190501 41بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىمنار عراك حسي 

ن443161 42بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىيشى نض حسي 

43بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنورة مزعل فلفل464794

44بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىامال فاضل يوسف399979

45بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىايات كامل يوسف111818

46بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىايمان كاظم نعيمة120397

47بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرانية هادي حسن111888

48بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىكوثر عبد حمزة167145

49بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزينب سعدي ساجت111974

50بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزهرة فرهود حنو115618

51بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسارة محمد مهدي111867

52بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىهند جابر محمد187775

53بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىعبدهللا صالح مراد400121

54بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنور رزاق مامور115555

55بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىندى محمد نصيف167678

56بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسارة مطشر جدوع167052

ميسم حسن عبدعلي147642
57بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى



58بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىمها محمد نجم85359

59بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىصفا باسم كاظم172082

60بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىمريم لطيف فالح409525

 سعيد سامي190548
ن 61بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىبني 

وز مهدي صالح118543 62بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفي 

63بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنورة رحمن صباح409387

64بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىندى فاضل علوان117641

65بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة عبدالرسول مالح118691

66بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىناهدة مؤيد كاظم188320

67بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرفال رياض رحيم188085

68بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزمن زيدان عبدهللا333631

69بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىعذراء خميس كريم167599

70بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىديانا خالد كريم408619

71بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىعبي  جاسم فيصل117321

72بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرحاب اركان عبدالحسن118684

نور مكي عبدالكريم187438
73بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيى

74بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزهراء لطيف عبيد85637

75بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزمن قاسم عبد167650

76بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفردوس مهدي صالح118537

77بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرسى كاظم كريم191056

78بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنور انهي  عبد165500

79بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىارساء كريم محمد409297

80بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزينب علي محمد112233

81بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىشيماء عليوي عبيد165605

82بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىهبة محمد فليح400732

83بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىايناس علي عبيس112360

84بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىقبس يوسف صاحب112020

85بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىارساء بريس عبيد85075

86بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىميساء شعالن عكل111813

87بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىاية هادي صالح146085

88بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىشيماء سلمان عبدهللا118775

ن رفعت كاظم117869 89بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىحني 

90بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىهالة هاتف مديح118585

ي470775
91بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسارة فليح راضن

92بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزينة شدهان محيسن165631

93بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىبيداء مراد يوسف407696

94بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىشهد حيدر عزيز190888

95بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزهراء اركان عبد الحسن117843

96بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسماح عامر عبدالرضا190952

97بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة طارق مجي190305

98بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنبا رضا موس256576

99بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرانية عليوي جبار255117

100بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىميسون فالح محمود111970

101بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىهند ضياء محسن408776

102بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىزينب حسن نعمة191027

103بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىاصالة محمد نايف111678

ن احمد محمد190221 104بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىام البني 



105بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىافنان رحمن سعود400525

106بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىضج سليم رحيم190467

107بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىرسى عبدالرزاق سالم111712

108بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىسناء عليوي كاظم173429

ن111925 109بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنور طارق ياسي 

110دبلومالزبيدية31795واسطأنيىزهراء سعدي ساجت408786

111دبلومالزبيدية31795واسطأنيىنجاة اسماعيل غضبان120189

ه حافظ مديح111850 ن 112دبلومالزبيدية31795واسطأنيىلي 

113دبلومالزبيدية31795واسطأنيىازهار ذياب عيىس191236

114دبلومالزبيدية31795واسطأنيىانتصار محمد عبيد167258

ن جميل محمود117542 115دبلومالزبيدية31795واسطأنيىحني 

116دبلومالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة خالد هنيدي254801

117دبلومالزبيدية31795واسطأنيىنور طالب سالم264613

118دبلومالزبيدية31795واسطأنيىهبة زهي  خوام187424

ن موس117903 119دبلومالزبيدية31795واسطأنيىثريا حسي 

120دبلومالزبيدية31795واسطأنيىدعاء كريم محمد147077

121دبلومالزبيدية31795واسطأنيىمريم ظاهر عبدالرضا257693

122دبلومالزبيدية31795واسطأنيىمريم سلمان صباح112063

123دبلومالزبيدية31795واسطأنيىسجر ضياء عبدالحسن190424

124دبلومالزبيدية31795واسطأنيىزينب عبدهللا يحي 255255

ران ثائر حمزة190229 ن 125دبلومالزبيدية31795واسطأنيىخي 

ن173492 126دبلومالزبيدية31795واسطأنيىنادية طارق ياسي 

127دبلومالزبيدية31795واسطأنيىمروة مالك عوض117499

ق علي فيصل117885 128دبلومالزبيدية31795واسطأنيىاستير

زمن علي محمد119742
129دبلومالزبيدية31795واسطأنيى

130دبلومالزبيدية31795واسطأنيىجنان فاضل يوسف407708

131دبلومالزبيدية31795واسطأنيىعذراء باسم جبي 334312

132دبلومالزبيدية31795واسطأنيىبيادر زياد شعالن255196

133دبلومالزبيدية31795واسطأنيىارساء حميد عبيد117307

134دبلومالزبيدية31795واسطأنيىزينب ناظم عبد112030

135دبلومالزبيدية31795واسطأنيىحمدية كريم منصور333959

وق كريم جابر553189 136دبلومالزبيدية31795واسطأنيىرسر

137دبلومالزبيدية31795واسطأنيىاسيل طالب حمزة112004

فاطمه حسن علي167098
138دبلومالزبيدية31795واسطأنيى

139دبلومالزبيدية31795واسطأنيىانفال قحطان محمد456320

140دبلومالزبيدية31795واسطأنيىسارة جميل عبيد464802

141دبلومالزبيدية31795واسطأنيىهدى سعدي ساجت407453

142دبلومالزبيدية31795واسطأنيىرقية خالد مهدي256534

143دبلومالزبيدية31795واسطأنيىدعاء مالك عمران167152

144دبلومالزبيدية31795واسطأنيىامال محمد نعيمة115808

145دبلومالزبيدية31795واسطأنيىاري    ج شهيد مهدي409508

ن حافظ مديح85663 146إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىبني 

ن409471 147إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة عالوي حسي 

 علي258577
ن 148إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب حسي 

149إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىبسملة بريس عبيد85602

ي469959  فاضل لعيير
ن 150إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىبني 

151إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىبتول خليفة نض191305



ي333566 152إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىهبه ياس خي 

153إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب يحي  عدنان167590

154إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب وجدي جواد147935

ن118642 155إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنورة اركان حسي 

156إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنور سعدي ساجت408780

157إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنبا زياد عبدالكاظم172017

ي165663
158إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنبا مالك حسوتن

159إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىعبي  عباس حمود167745

ي167129 160إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىبان سعيد ناجر

161إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىرغد فاضل سعود171647

162إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىمريم سعود هالل334238

ن رحمن صباح409381 163إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىبني 

164إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىمريم شهيد جريمخ489729

165إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنبا فؤاد مطي 172426

ي165627 166إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىسارة عادي خي 

167إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىقدس باسم عبدالزهرة85376

 علي190367
ن ي حسي 

168إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىتهاتن

169إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىعال عبدالرزاق سالم165616

170إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنوال كامل يوسف120425

171إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب بسام احمد112167

ن هادي جاسم165782 172إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىام البني 

اسيل علي جاسم519108
173إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

174إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنادية محيسن خضي 167611

175إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب سليم حسن115778

176إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة منصور حمزة188608

ن نارص165668 177إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىختام حسي 

178إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب حميد عبد408286

179إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة لطيف هاشم256858

180إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينة عالوي محمد187531

181إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىحرة مهدي عبدالواحد112206

ي ابراهيم146694 فاطمة عريير
182إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

183إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىارساء سعيد محمد255054

184إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىاية فؤاد مطي 172336

185إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزهراء عالوي محمد118524

186إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة رسحان محيل516560

187إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىهدير زياد شعالن165765

188إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىبان بشي  حامد148997

189إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىرضوان ثامر وحيد149181

190إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىهناء كاطع عبيد55659

191إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنور سالم عكل120205

192إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة محمد وناس187605

ذكرى علي كريم517517
193إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

194إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة احسان ابراهيم254721

ي ابراهيم173411 اسمهان عريير
195إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

196إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىعلياء حسن كاظم334031

197إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىرحاب بادي بدر112240

198إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىانفال عبدالعزيز ابراهيم409517



199إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىفاطمة بشي  حامد409430

200إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنور شهيد جريمخ456182

201إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنغم جودة جير334271

ن258644 كوثر علي حسي 
202إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

203إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىبتول محمد عبدالعباس111879

204إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزهراء بسام احمد112170

205إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىهدى غركان رسحان515680

206إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزهراء عودة جير333342

207إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىمنار خالد كاظم408631

208إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىايات عبدالكاظم عبيد118023

209إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىهند حامد رشيد188503

حوراء اسعد تركي187737
210إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

ران صالح عبدعلي256648
ن 211إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىخي 

212إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزهراء محمد وناس390751

213إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىمها حيدر حمزه117051

214إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىاية زهي  خوام191197

215إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب بريس عبيد112341

216إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب بايف جودة166933

شهد حيدر علي254982
217إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

ة علي عبدعلي265430 امي 
218إعداديةالزبيدية31795واسطأنيى

219إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىاسماء رزاق جودة119774

220إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىمروج مسلم كاظم333655

221إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنور طارق نعمة264527

222إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنورهان سليم حسن191539

223إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىازهار جاسم محمد165598

224إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىغصون اركان عبدالحسن165547

225إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىاكرام قيس عبيس112078

226إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىاطياف محسن كريم188561

227إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىنورالهدى هادي سعود408899

228بكالوريوسالزبيدية31795واسطأنيىنادية جاسم محمد254819

229دبلومالزبيدية31795واسطأنيىنوال جاسم غافل120318

230إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىشماتة طعمة عنير191299

231إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىايمان مهدي حسن112123

232إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىزينب جاسم محمد165588

233إعداديةالزبيدية31795واسطأنيىغصون مزهر مدب85362

1ماجستي الشحيمية21796واسطذكرعماد جابر عفلوك465156

2ماجستي الشحيمية21796واسطذكرميثاق مناجي درسر447696

3ماجستي الشحيمية21796واسطذكررسول عواد حسن470453

ن زاير454402 4ماجستي الشحيمية21796واسطذكرعالء حسي 

5ماجستي الشحيمية21796واسطذكراحمد سالم خضي 464652

6ماجستي الشحيمية21796واسطذكرمسلم زامل هادي279829

7ماجستي الشحيمية21796واسطذكرعلي ابراهيم مشجل492132

8دبلوم عاليالشحيمية21796واسطذكرايمن احمد محيسن272296

9بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرخميس رباط عبدعلي447036

10بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرباسم سلمان عبدهللا470939

11بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرقضي صباح علي489300

ن كاظم صياد542573 12بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 



13بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد محمد ردام465032

ن وحيد محسن486796 14بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرياسي 

15بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرفاضل عبيس كاظم447726

16بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسعيد عليوي مرزة301572

17بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراسكندر علي موحان487530

18بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي معارج رشاد447708

19بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراياد عبدهللا علوان469205

ن محيسن عبيس303434 20بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعبدالحسي 

21بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمرتضن خلف حنتوش486178

22بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعدي سلمان قاسم466894

ن469280 23بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعوده حميد حسي 

24بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسعد عبيد مهدي446605

25بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرانور كاظم عاشور456781

26بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرشاكر كاظم عبيد464394

ن454976 27بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسن فاضل عبدالحسي 

ن عبدهللا عبود447894 28بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

29بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحازم عبدالكاظم علي465167

30بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعالء عبيد مهدي446275

ن حسن53545 31بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرلفته كطي 

32بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكربشي  عبيس حمزة470255

33بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحبيب مطشر نعيمة446252

34بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرشهاب احمد عيدان469770

35بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعالوي مصحب مهدي447676

36بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرفراس كريم عبدالحمزه470506

ي جبار رباط464714
37بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرشمجن

38بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعمران زغي  محمد464759

39بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمجيد مطشر نعيمة465665

40بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد علي دكمان291278

41بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس مهدي نصيف513289

42بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمهدي صالح عبدهللا469576

43بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكركرار جبار رباط487219

44بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي عبيس عبطان447051

45بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحاكم لفته خدام53848

46بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحمزة دكمان شمران489050

47بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصالح عبدالهادي عيفان513229

48بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد جياد مظلوم464680

49بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصالح مراح خضي 464424

50بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمالك زغي  شيحان467854

51بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحارث جبار دمن470687

52بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكركمال مالك عبدهللا513005

53بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعامر هاشم مرهج53840

54بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد يوسف داود53701

55بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرناظم خضي  عداي487608

56بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسن شخي  نفل451056

57بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكركاظم جواد كاظم464997

ن469460 58بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررعد عبد حسي 

59بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعظيم عارف عبد471100



ي465014
ن العود حساتن 60بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

61بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي حسن عبدعون469710

62بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررؤى غازي حميد513264

63بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسن جاسم عبيد53568

ن علوان447023 64بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرباسم عبدالحسي 

65بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررياض ياس خضي 539274

66بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعواد كاظم شمران489310

67بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعماد هاشم مرهج446345

68بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكركرار حيدر حسن512898

69بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعدي صباح علي53445

70بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحسن سلمان عبدهللا487281

71بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرقاسم شعالن كعيس53526

72بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصادق جعفر نعيم513035

73بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرشهيد كريم عبدالحمزه53677

74بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكروسام فليح حسن489086

ن مديح470666 75بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي عبدالحسي 

76بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد هاشم مرهج489527

77بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرادم غانم حمود301892

78بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررائد جلوب شيحان464989

79بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس هالل محمد272305

80بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرخالد عبدهللا مشجل53481

81بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكركامل عبدالعباس هادي465804

82بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسعد رحمان حمزه53849

83بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحميد عبدهللا مشجل53598

84بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد عراك كامل542568

85بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد هادي مهدي486948

86بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررزاق مناجي درسر452404

87بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرانور صادق عبدالحمزة446400

88بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرهاشم منذور عبيد489128

89بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد زغي  عبيس53705

90بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرقاسم عيىس محسن272474

91بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد عيدان دكمان293862

92بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس شلب سلمان454604

93بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر حسن علي447976

94بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر عبد تالي553176

95بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي بالسم حامد469965

96بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي هادي سلمان455841

97بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصدام عبدالساده ساحل489529

98بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد نارص حيال464430

99بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررشيد صالح مهدي303552

100بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعماد رباح علي301623

ن صباح281968 101بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد حسي 

102بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرفؤاد شهاب حمودي446210

103بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصالح مهدي المي470361

104بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد نوري صابح464737

105بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد جواد كاظم451052

ن466104 106بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصباح علوان حسي 



107بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرجعفر مهدي نجف282473

 علي محيسن464940
ن 108بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

109بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد عبد كاطع53441

110بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرماجد عذاب ساحل489070

111بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراياد جابر عفلوك53549

112بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرنعيم عزيز احميد467957

113بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحسن هالل وهل272342

114بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراسكندر علي محسن53586

115بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررزاق علي موحان489391

116بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررسمد فليح حسن53694

117بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرطارق مطر فرحان283567

118بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسون عزيز احيمد53451

119بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي مي  شبيب470044

120بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي عباس مهدي293381

121بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرنبيل ياس حسن513460

122بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد زيدان مطرود464638

123بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد شهاب حمودي465647

ن292865 124دبلومالشحيمية21796واسطذكرحمزة فري    ج حسي 

125دبلومالشحيمية21796واسطذكرحميد عاشور كاظم282205

126دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسن كاظم صياد53473

127دبلومالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا نجم عبيد455069

128دبلومالشحيمية21796واسطذكرماجد جواد عبد53452

129دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسن عالوي خلخال447886

130دبلومالشحيمية21796واسطذكرضياء جير سلمان456507

131دبلومالشحيمية21796واسطذكرعالوي غافل جاسم53801

132دبلومالشحيمية21796واسطذكرطالب الزم سنجار486250

133دبلومالشحيمية21796واسطذكرصالح علي كاظم447811

134دبلومالشحيمية21796واسطذكراياد فجر دمن488113

135دبلومالشحيمية21796واسطذكرازهر صادق عبدالحمزه447040

136دبلومالشحيمية21796واسطذكررافد باوي موحان466984

137دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي ماجد توهان53735

138دبلومالشحيمية21796واسطذكرحمزه كاظم راشد465784

ن ذياب حمزة465155 139دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

ن293056 140دبلومالشحيمية21796واسطذكرفالح هادي حسي 

141دبلومالشحيمية21796واسطذكرمحمد سالم قاسم455927

142دبلومالشحيمية21796واسطذكرمحمد مهدي حمزة513417

ن489562 143دبلومالشحيمية21796واسطذكرعباس هادي حسي 

ن كريم رحل446298 144دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

145دبلومالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا جودة كعيس281628

146دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي جبار رباط465177

ن محمد خليف447965 147دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

148دبلومالشحيمية21796واسطذكروليد خالد خضي 466972

149دبلومالشحيمية21796واسطذكرحامد كاظم زامل283420

150دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي تركي مدلول455466

ن جاسم عبيد53518 151دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

152دبلومالشحيمية21796واسطذكرفاضل عباس مهدي293326

153دبلومالشحيمية21796واسطذكرحميد جبي  بعيوي447902



154دبلومالشحيمية21796واسطذكرعمران غالي عيدان466689

ن كامل خضي 302577 155دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

156دبلومالشحيمية21796واسطذكرستار كاظم هاشم291456

157دبلومالشحيمية21796واسطذكرعبدالكريم محمد راهي53753

ن53604 158دبلومالشحيمية21796واسطذكرخليل خشان عبدالحسي 

159دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي غازي فرحان470218

160دبلومالشحيمية21796واسطذكركريم محمد كاظم470956

161دبلومالشحيمية21796واسطذكرعبد كاظم توهان489550

162دبلومالشحيمية21796واسطذكرسعد علي لبج53746

163دبلومالشحيمية21796واسطذكرحيدر جابر كاظم468728

ن شهيد عبدالحسن469227 164دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

165دبلومالشحيمية21796واسطذكرمؤيد خالد خضي 53464

166دبلومالشحيمية21796واسطذكرفوزي عباس مهدي293403

167دبلومالشحيمية21796واسطذكرنزار ادريس علوان282414

ي489326 168دبلومالشحيمية21796واسطذكرسالم كاظم ناجر

169دبلومالشحيمية21796واسطذكرمصطفن عباس حمزة512216

170دبلومالشحيمية21796واسطذكربشي  هاشم محمد446430

ي فرحان454073 171دبلومالشحيمية21796واسطذكرمصطفن ناجر

ن جافل512782 172دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي حسي 

173دبلومالشحيمية21796واسطذكرمحمد مرتضن راشد465023

174دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي عباس حمود469660

175دبلومالشحيمية21796واسطذكرباسم علي دكمان446265

176دبلومالشحيمية21796واسطذكرياس سالم حمزة513290

ن رحيم فنجان53653 177دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

ي مصحب53796
178دبلومالشحيمية21796واسطذكرسنار صجن

179دبلومالشحيمية21796واسطذكرذبالن هانوش مسعود446424

180دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي ماشان فارس489256

181دبلومالشحيمية21796واسطذكرعباس شهاب محيسن53656

182دبلومالشحيمية21796واسطذكرسعيد خالد خضي 300586

183دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسن كزار مهنا452135

184دبلومالشحيمية21796واسطذكرعمار هادي مهدي468680

185إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعالء جبار حسن470585

186إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحمزه رباط عبدعلي282999

187إعداديةالشحيمية21796واسطذكرجميل شهيب مظلوم470381

ن دكمان468700 188إعداديةالشحيمية21796واسطذكررسول حسي 

189إعداديةالشحيمية21796واسطذكرفليح هادي هاون283263

190إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد شهيد عبدالحسن53536

191إعداديةالشحيمية21796واسطذكرجمال شهيب مظلوم53629

192إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي عبيس حمزه53618

193إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحاتم حاوي جرو487242

194إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسن شلواط مدور470241

195إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي كاظم هادي489124

196إعداديةالشحيمية21796واسطذكركرار حيدر محمد53728

197إعداديةالشحيمية21796واسطذكركاظم خالطي جرش451066

 علي دكمان53810
ن 1ماجستي الشحيمية21796واسطذكرحسي 

2ماجستي الشحيمية21796واسطذكرحسن ابراهيم مشجل513509

3ماجستي الشحيمية21796واسطذكرسجاد مهدي نجف458550



4ماجستي الشحيمية21796واسطذكرحسام رسول عبيد456989

5بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسن عودة كاظم454184

6بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسن مهدي موازي291657

7بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررعد جير نارص53872

8بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمروان فالح حسن464648

ي486910
9بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرجاسم محمد راضن

ن رحمان جليل459126 10بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

 علي عبيس53661
ن 11بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

12بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد جاسم جابر281706

13بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحمزه سعدون محسن458839

14بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد ضباب مطلك53750

15بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحامد باقر هادي447111

ي فرحان283498 16بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمرتضن ناجر

17بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد مرزة رداد272381

18بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكريوسف سعيد عليوي486782

19بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسن هادي محمد279586

20بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمصطفن شهاب حمودي53576

21بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس حمزة رحيم447644

22بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد عارف عبد466313

23بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرنصي  بشي  نارص489035

24بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكروسام جليل عودة513423

25بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصادق نايف عيدان282363

26بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررسول عبدهللا صاحب446618

27بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد داود سلمان451062

28بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد جواد كاظم486340

29بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمنعم حميد سلمان447749

ن عمران489042  عبدالحسي 
30بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمصطفن

31بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد عذاب ساحل281176

32بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد كاظم فرحان446436

33بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي سعيد عليوي451063

34بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد صكبان غزاي53761

ي سهيل451050 35بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر لعيير

36بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد راهي عبيد283457

37بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعبدالرحمن غانم حمود446801

38بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرايوب منصور علي489531

39بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر حمزة كاظم53847

40بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررافد شحاذة كاظم281144

41بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمود ضاجي عبيد447027

ن447146 42بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر حامد حسي 

43بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي حميد عاشور272394

44بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرواثق مكي مدلول489202

45بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرطالب عبدالحسن راهي451059

46بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحمزة حسن عبيس451065

47بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعناد كامل هادي468739

48بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرهشام غالي عيدان447134

ن53780 49بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحسن فرحان عبدالحسي 

ن خالطي489111 50بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسن عبدالحسي 



51بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرطارق رعد جابر53710

52بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي حمزه رباط466298

53بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرفاضل رحمان حمزه53634

ي466117
54بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي رزوق صجن

55بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرطالب حيدر حسن451054

56بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس حمود علي487307

57بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرليث مكي مدلول291931

58بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرفوزي حمود علي53783

ن احميد53664 59بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسجاد حني 

60بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي مظفر علي489558

ي489068 61بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد مجي ناجر

62بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرداود رباح علي53875

63بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد راسم محسن53600

64بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحافظ غثوان مطرود489131

65بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحازم عالوي خرباط489337

66بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعبدالرحمن محمد راهي53639

67بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر باسم جابر512916

68بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس محمد شعالن53717

69بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكريونس نجم عبيد53722

70بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي خضي  علي281584

71بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرجالل علي دكمان447982

ن عبيس281817 72بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسجاد حسي 

73بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعالء مجي كامل488997

74بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررسول عماد هاشم53643

75بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرجمال عاضي مكطوف469244

76بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد صادق عبدالحمزة451069

اد470971 77بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد عبدالرضا رسر

78بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسالم عبد كاظم489538

ن هادي فري    ج469348 79بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

80بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد قاسم جواد53468

81بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد رسول عبيد467834

ي452824
ن كاطع شمجن 82بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

 حامد علي53583
ن 83بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

84بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحمزة احمد محمد280031

85بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصباح رحيم مكطوف469238

86بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد علي ماجد53669

ن احمد عيدان489560 87بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

88بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس عبداالمي  كاظم301779

89بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرجاسم محمد دبعن465621

90بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد جواد كاظم464475

91بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعبدالرحمن سواك كاظم467298

92بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسالم ابراهيم علي281038

93بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد مالك عبدهللا489312

94بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعالء كامل زغي 446989

95بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسن نعمة نارص53609

96بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمهند محسن شخي 451058

97بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي نعمة نارص53606



98بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر فالح حسن447648

99بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر نجم عبيد489214

ه53621 ن 100بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكركريم حاتم حمي 

ي جواد489357
101بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي راضن

ي سهيل447020 102بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحمزة لعيير

ن عمران489386 103بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرضياء عبدالحسي 

ي291751 104بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررحيم مجي ناجر

105بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس كريم محسن53552

106بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي راسم واوي489332

107بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد قاسم عبد53785

ي465234 108بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسام كاظم ناجر

109بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرجاسم محمد ترف446444

110بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرهشام محمد دبعن457182

111بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمود هادي موحان464800

112بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمصطفن صادق فوزي53885

113بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس محمد كاظم53557

114بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرماجد فاضل حداوي293025

115بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعبدالحكيم زياد هاشم446271

116بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسجاد حمزة رباط471115

117بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد نوري صابح53792

118بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا مالك عبدهللا464908

119بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمالك سعد فالح488082

120بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراياد حميد عاشور466575

121بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي نوري رسحان53802

122بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمصطفن صالح عبدالحسن53732

123بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس مهدي عبدعلي470617

ن جعفر نعيم447082 124بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

125بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسالم محمد كاظم53489

126بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرناهض سهيل نجم451051

127بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكريوسف خالد عيىس53766

128بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد غافل جاسم489122

129بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد شاكر محمد453080

130بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد مطشر منذور303207

131بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعالء احمد محمود489142

132بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرطارق علوان عبدعلي53869

ن احيمد464345 133بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكررائد حني 

134بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكركرار رحيالن مشجل446983

135بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكركريم غالي حسون283140

136بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرجعفر ناظم ابراهيم272602

137بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحامد غثوان مطرود451060

138بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرهيثم عبدعلي ضمد53859

139بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد مهدي فرحان470635

140بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد عويز لبج486790

ن عباس حمود469647 141بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

 علي معارج447016
ن 142بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

143بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعادل عباس عيدان513254

144بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر ياس مديد468681



145بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي احمد عيدان447665

146بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر علوان نعيم447059

ي303601 ن مجي ناجر 147بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

148بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي حسن علي447971

ي488983 149بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكروليد مهدي ناجر

150بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرفارس شعالن خليف53572

151بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحمود حاكم شالل489292

152بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي كامل خضي 301282

ن279321 153بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي كريم حسي 

ي علوان464630
154بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعدنان راضن

155بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمرتضن احمد مكطوف291403

ن488093 156بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد علي عبدالحسي 

157بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد صباح هادي513108

158بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرصباح هادي عجىمي487450

159بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسيف فاضل عبيد464676

160بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي سعدون غالي461018

161بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرواجد كريم شخي 446257

ن291505 162بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي محسن حسي 

163بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكريوسف نوري مكطوف489013

164بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرفيصل جواد كاظم53658

165بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي عادل نعمة466329

166بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد عباس رحيم489073

167بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمسلم عقيل خشان486195

168بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرامجد صالح مهدي451061

169بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد صاحب كاظم489019

ن وحيد292986 170بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد ياسي 

ن ستار مهنا451909 171بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحسي 

172بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمسلم جابر هاشم488991

ي272319
ن ستار راضن 173بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحني 

174بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرسيف عالوي غافل447010

175بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرحيدر جلوب شيحان466862

176بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعقيل صالح علي466097

177بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرشمام حمزه كاظم513530

178بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكربارق رعد جابر53665

179بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمحمد سهيل نجم464810

180بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي عزيز حمزة512797

181بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمصطفن محمد غافل447688

ن452307 182بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمالك فاضل عبدالحسي 

ن465145 183بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمرتضن كريم حسي 

184بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرناطق رعد جابر53787

185بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي مالك نجم470484

ار محو53672 186بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكروسام رسر

ن كزار488024 187بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعالء عبدالحسي 

188بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمقداد ناهي عبيد489366

ي489058
189بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرقيض عبيد ماضن

190بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرثائر يوسف عبدالحمزه451719

191بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرفرحان مخلف خنجر447067



192بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعالء خضي  حميد469786

ن جواد291583 193بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكريعقوب حسي 

194بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكراحمد عبدهللا صاحب465016

195بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرقحطان عدنان جير53587

196بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعباس فاضل عبيس466621

ن محسن302168 197بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرهادي حسي 

198بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرخالد منعيى منذور53504

199بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرعلي كامل كزير291645

200بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرقيض كاطع بشار467237

ي فرحان466343 201بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمؤمل ناجر

202بكالوريوسالشحيمية21796واسطذكرمرتضن ضياء جير467781

ن فري    ج282280 203دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي حسي 

204دبلومالشحيمية21796واسطذكرمحمد مطر جالب53687

205دبلومالشحيمية21796واسطذكرميثم حمود علي489115

206دبلومالشحيمية21796واسطذكرمحمد عودة كاظم488097

207دبلومالشحيمية21796واسطذكرانور جبار مطرود469873

208دبلومالشحيمية21796واسطذكرمصطفن رياض سالم272610

209دبلومالشحيمية21796واسطذكرحمزة حامد علي53714

210دبلومالشحيمية21796واسطذكرخالد عادي جاسم489316

211دبلومالشحيمية21796واسطذكرمحمد عبد عالوي293902

ن489555 212دبلومالشحيمية21796واسطذكرجعفر عبدهللا حسي 

213دبلومالشحيمية21796واسطذكرساجد باوي موحان53558

ن نوري رسحان513267 214دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

215دبلومالشحيمية21796واسطذكراحمد هالل محمد487832

216دبلومالشحيمية21796واسطذكرضياء كامل خضي 301377

ي464711 217دبلومالشحيمية21796واسطذكرسعيد مهدي ناجر

ي جير486980
218دبلومالشحيمية21796واسطذكراحمد شمجن

219دبلومالشحيمية21796واسطذكرعليم عباس عبدالهادي470846

220دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسن جاسم احمد464745

221دبلومالشحيمية21796واسطذكرليث عالوي غافل53447

 جير علي467064
ن 222دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

223دبلومالشحيمية21796واسطذكرسالم كاظم فرحان489566

ي تاية عبيد53708 224دبلومالشحيمية21796واسطذكرباجر

225دبلومالشحيمية21796واسطذكرجعفر صادق فوزي542575

226دبلومالشحيمية21796واسطذكرمحسن حردان حمود291361

ن فنجان447857 227دبلومالشحيمية21796واسطذكرخضي  حسي 

 علي ماجد487002
ن 228دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

ي مزعل53465
ن
229دبلومالشحيمية21796واسطذكرابراهيم صاف

230دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي فاضل هادي53624

ن يوسف حامد460993 231دبلومالشحيمية21796واسطذكرياسي 

232دبلومالشحيمية21796واسطذكرخالد عذاب ساحل291574

ن465064 233دبلومالشحيمية21796واسطذكررحيم كريم حسي 

ن عبيد457421 234دبلومالشحيمية21796واسطذكرضياء حسي 

235دبلومالشحيمية21796واسطذكراحمد نجم عبيد489210

236دبلومالشحيمية21796واسطذكرباسم كريم مكطوف488986

237دبلومالشحيمية21796واسطذكررضا سامي كاظم53697

238دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسن علي لبيج53771



239دبلومالشحيمية21796واسطذكرمصطفن محمد صاحب447655

240دبلومالشحيمية21796واسطذكرمحمد متعب فرحان465157

241دبلومالشحيمية21796واسطذكررحمن فاضل محسن53459

ن محمد مهدي53855 242دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

243دبلومالشحيمية21796واسطذكرباسم مطي  مغي 512879

ن فاضل هادي447953 244دبلومالشحيمية21796واسطذكرحسي 

ن489286 245دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي كاظم حسي 

246دبلومالشحيمية21796واسطذكرجاسم محمد عليوي53820

247دبلومالشحيمية21796واسطذكرعلي كريم محسن53477

248إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصادق جعفر كامل465219

249إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي محمد كاظم461111

250إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصالح حسن اعطيوي446595

251إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد شلب سلمان293161

ن حيدر مطلك53528 252إعداديةالشحيمية21796واسطذكربني 

253إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمصطفن هادي عناد446287

ن شالوك مهنا446464 254إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

255إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمهند هادي فري    ج464665

256إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسن عاكول خليف280737

257إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد محسن كاظم53461

258إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي هادي عبيد53581

259إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد الزم محمد489358

260إعداديةالشحيمية21796واسطذكربشي  باسم مناجي468695

261إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصالح مهدي صالح468690

262إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمرتضن معادي دورس291370

263إعداديةالشحيمية21796واسطذكريارس عيد منصور464641

264إعداديةالشحيمية21796واسطذكراسعد عباس رحيم465103

غام رسول عبيد487188 265إعداديةالشحيمية21796واسطذكررصن

ن291527 266إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمسلم محسن حسي 

267إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي نجم عبيد459440

268إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمنتظر حاتم جنجر446411

269إعداديةالشحيمية21796واسطذكرقاسم باسم جابر470080

ن حامد عاضي487386 270إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

271إعداديةالشحيمية21796واسطذكرايوب صباح محو489169

 علي خنفوس466098
272إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمرتضن

273إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمصطفن صادق فاضل447632

 سلمان عبدعلي470192
ن 274إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

275إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا حميد كامل53493

276إعداديةالشحيمية21796واسطذكرغالب عدنان جير470331

ن عبدهللا صاحب446370 277إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

278إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمنتظر يوسف خضي 446293

279إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصالح ناطق صكبان458165

ي53436
280إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمصطفن محمد راضن

281إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحيدر علي زماط470106

282إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا عبدالكاظم خشان293642

283إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحيدر عبد موازي272332

284إعداديةالشحيمية21796واسطذكركاظم زامل هادي455775

285إعداديةالشحيمية21796واسطذكرجاسم محمد عبد469742



286إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي حيدر خليبص451057

287إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي زامل مديد468712

288إعداديةالشحيمية21796واسطذكرزينب فاضل هادي279159

ن حسن يوسف466173 289إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسني 

290إعداديةالشحيمية21796واسطذكريوسف ابراهيم كاظم53522

291إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدالحمزة راشد عبدالحمزة470539

292إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد عيىس مغي 465077

293إعداديةالشحيمية21796واسطذكريوسف عامر عويز53515

294إعداديةالشحيمية21796واسطذكرسجاد احمد ناعور470778

295إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعماد عامر خوين469895

296إعداديةالشحيمية21796واسطذكركاظم جواد كاظم53675

297إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعيىس صباح عبدهللا488132

298إعداديةالشحيمية21796واسطذكرخالد عبد شلواط446381

299إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي محمد خليف452438

300إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمصطفن حبيب مغي 489220

ي469929
301إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد عمار صجن

302إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعمران موس خليبص53575

303إعداديةالشحيمية21796واسطذكررسول فالح حسن53511

304إعداديةالشحيمية21796واسطذكريعقوب سامي عناد464739

ن513390 305إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد غالب عين

306إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمسلم عقيل محمد542578

307إعداديةالشحيمية21796واسطذكرسيف عيىس عبيد513186

ن زماط456936 308إعداديةالشحيمية21796واسطذكركرار حسي 

309إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد عامر فنجان513061

310إعداديةالشحيمية21796واسطذكراكرم ثامر عبيس529777

311إعداديةالشحيمية21796واسطذكرجعفر ابراهيم عبيد486208

312إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمود هاشم مرهج291417

313إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد سامي سهيل53561

314إعداديةالشحيمية21796واسطذكركرار حيدر مطلك53532

315إعداديةالشحيمية21796واسطذكرسجاد كريم كاظم466602

316إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد عيىس مغي 553185

ن محمود كريم303126 317إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

318إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصادق ماجد محمد301982

319إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعالء كاظم رحيم523774

320إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمصطفن محمد ذياب466283

321إعداديةالشحيمية21796واسطذكرقاسم صبيح حمود279762

ن عبدالكريم ساجت469185 322إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

323إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمصطفن هادي مهدي489565

324إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحاتم كريم عبد542582

325إعداديةالشحيمية21796واسطذكرنزار عودة مغي 465554

ن كاظم447733 326إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسام حسي 

327إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمود نوري صابح454719

328إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي قاسم كريم447931

329إعداديةالشحيمية21796واسطذكرهيثم منعم عجىمي458717

330إعداديةالشحيمية21796واسطذكروائل خليف فارس53879

 مهدي المي469852
331إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمرتضن

332إعداديةالشحيمية21796واسطذكريوسف عيدان رسي    ع486329



333إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسن نجم عبيد293223

334إعداديةالشحيمية21796واسطذكرجعفر صادق عبدالحمزه489535

335إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد خليل هادي279690

336إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمهدي عربيد فاضل513377

337إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمرتضن محمد خضي 467181

338إعداديةالشحيمية21796واسطذكرسجاد مطر مغي 486280

339إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمؤمل بشي  جاسب455550

340إعداديةالشحيمية21796واسطذكرايهاب محمد جياد465154

341إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعباس حامد علي53758

342إعداديةالشحيمية21796واسطذكرايش موس مراح53863

343إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمود شاكر ساجت459336

344إعداديةالشحيمية21796واسطذكرنارص عادل نعمة293271

345إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصادق منديل غالب53534

346إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا ماجد جبار461184

ن علوان465491 347إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعباس حسي 

 تركي مدلول454549
ن 348إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

349إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمدالصادق عباس حمود469543

350إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحاتم كريم احميد471071

ن محيسن489547 351إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحيدر عبدالحسي 

ي علوان نعيم513401
352إعداديةالشحيمية21796واسطذكرهاتن

353إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي حيدر حاتم469207

354إعداديةالشحيمية21796واسطذكرسجاد جواد كاظم465261

ن جاسم حنظل467697 355إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

ن دوي    ج512691 356إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمنتظر حسي 

357إعداديةالشحيمية21796واسطذكرنورالدين طالع ابراهيم454646

358إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصادق نجم عبيد488975

359إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا حامد علي512931

360إعداديةالشحيمية21796واسطذكربركات فرحان مري512846

361إعداديةالشحيمية21796واسطذكركرار جواد كاظم279402

362إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد فارس رحيم489091

363إعداديةالشحيمية21796واسطذكرماجد حامد حرين469824

364إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد خالد خضي 300980

365إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمؤيد تاية كلف457710

366إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعادل عباس هادي489121

367إعداديةالشحيمية21796واسطذكرفؤاد جابر عفلوك451055

ي سالم حامد446997
368إعداديةالشحيمية21796واسطذكرتف 

369إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعمر مهدي مدلول303046

370إعداديةالشحيمية21796واسطذكررامي عماد هاشم466270

371إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسن هاشم جابر280174

372إعداديةالشحيمية21796واسطذكرزيد جبار كاظم464247

373إعداديةالشحيمية21796واسطذكرجير ضياء جير409344

374إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد حمزة جير487192

375إعداديةالشحيمية21796واسطذكرفاضل محمد عباس293756

ن452261 376إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي محمد حسي 

ن قائد حامد468682 377إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

378إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحاكم حسن داود53567

379إعداديةالشحيمية21796واسطذكرسجاد احمد كاظم513236



380إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعباس اياد محيسن469209

ن53486 381إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعثمان عالوي حسي 

382إعداديةالشحيمية21796واسطذكروائل نزار عبيس447924

383إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي فالح حسن53564

384إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي حميد سلمان53689

385إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعمار جاسم جير488993

386إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد حامد عبيد272422

387إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمؤمل حسن خضي 469263

388إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي رعد شباط513171

ن جودة محيسن468679 389إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

390إعداديةالشحيمية21796واسطذكراركان جبار عبيس457582

391إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسن عباس حمود469514

ن467270 392إعداديةالشحيمية21796واسطذكرقيض علي حسي 

393إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعمار جواد كاظم467482

ن دكمان465841 394إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي حسي 

395إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمنتظر محمد نهاب53636

ن291346 396إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحاتم كريم عبدالحسي 

397إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحيدر علي حسن468745

398إعداديةالشحيمية21796واسطذكرسجاد مطي  حرين512281

399إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي عبدالعباس عزيز469485

400إعداديةالشحيمية21796واسطذكرباسم عيىس محسن272497

401إعداديةالشحيمية21796واسطذكرنبيل ابراهيم علوان446645

402إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد كاظم تايه53439

ن464988 ن نارص حسي  403إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

404إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي محمود سلمان466188

405إعداديةالشحيمية21796واسطذكرزياد هادي عبيد466099

ي469945
406إعداديةالشحيمية21796واسطذكريارس عمار صجن

407إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحاتم شعالن كعيس489319

408إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد رحمن جليل53776

409إعداديةالشحيمية21796واسطذكركاظم صكبان غزاي291615

 حمزة جير272357
410إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمصطفن

411إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحيدر موس عطية53431

412إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسن قائد حامد489361

ن عويز لبج291788 413إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

414إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحالم ثجيل عبد489100

415إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي سالم خضي 464668

416إعداديةالشحيمية21796واسطذكرايمن عامر جوده468698

ي عويز لبج486762
417إعداديةالشحيمية21796واسطذكرهاتن

ن464462 418إعداديةالشحيمية21796واسطذكركاظم حاكم شاهي 

419إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي غانم عبيد53837

420إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي نجم عبد489134

421إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمصطفن محمد جياد464704

ن291914 ن فاضل حسي  422إعداديةالشحيمية21796واسطذكرتحسي 

ن عبيد302875 423إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسن حسي 

424إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصادق رعد جابر486817

425إعداديةالشحيمية21796واسطذكرفراس غانم شعالن488979

426إعداديةالشحيمية21796واسطذكرفالح مطي  حرين513488



427إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمهند ياس خضي 466095

428إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمود شاكر عبيد469806

429إعداديةالشحيمية21796واسطذكرماجد خلف جير280444

ن فري    ج291601 430إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمرتضن حسي 

431إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي محمد نهاب487149

432إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعادل تاية كلف464959

433إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصالح حسن عبيس489222

434إعداديةالشحيمية21796واسطذكرليث نور جبار279983

435إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمثين طالع ابراهيم279539

436إعداديةالشحيمية21796واسطذكرفرحان ابراهيم علوان446633

ن نض512332 437إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحمزة ياسي 

438إعداديةالشحيمية21796واسطذكرابراهيم سالم جدوع464772

ن جواد301755 439إعداديةالشحيمية21796واسطذكرايوب حسي 

440إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي نض جلوب487172

441إعداديةالشحيمية21796واسطذكريوسف محيسن شلواط53845

442إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد حمزة سالم446472

443إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد كامل حسن487492

444إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمهدي يحي  مهدي291461

445إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي سالم علوان512816

446إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحيدر عبد سلطان53645

447إعداديةالشحيمية21796واسطذكرسيف حسن خرباط291443

448إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي محمد ترف513109

449إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد عدنان كاظم272374

450إعداديةالشحيمية21796واسطذكروليد احمد جبار447771

451إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحيدر عباس كاظم513126

452إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد عيدان رسي    ع446653

ن53824 ن حاكم شاهي  453إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

454إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعباس حسن سلمان512587

455إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد غالب مطشر291384

456إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد حسن منصور272594

457إعداديةالشحيمية21796واسطذكرباقر كاظم جبار447625

458إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمنتظر عباس حمزة470169

459إعداديةالشحيمية21796واسطذكررسول ثابت ذياب487206

460إعداديةالشحيمية21796واسطذكرجعفر عبدالزهرة حسن446360

 علي489568
ن 461إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي حسي 

462إعداديةالشحيمية21796واسطذكرفالح ناطق صكبان468687

ن علوان513358 463إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمحمد حسي 

ن عبدالكاظم خشان282053 464إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدالحسي 

465إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي حسن زماط461319

466إعداديةالشحيمية21796واسطذكراحمد حمزة رباط281535

467إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعلي طالب حيال470417

468إعداديةالشحيمية21796واسطذكرمرتضن محمد جياد464694

ن عالوي غافل53500 469إعداديةالشحيمية21796واسطذكرامي 

470إعداديةالشحيمية21796واسطذكركاظم محمد كاظم53554

ن راهي عبيد487568 471إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

ن صادق عبدالحمزة451067 472إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

ي53497
473إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسن عيىس شمجن



ن466832 474إعداديةالشحيمية21796واسطذكررسول حميد حسي 

475إعداديةالشحيمية21796واسطذكركاظم كريم محسن489172

476إعداديةالشحيمية21796واسطذكرباسم محمد عليوي53798

477إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا فاضل عبيس53865

478إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدهللا بريسم خمام291988

479دبلومالشحيمية21796واسطذكرصباح جودة ناطور272442

480دبلومالشحيمية21796واسطذكرصادق فوزي علي53506

481دبلومالشحيمية21796واسطذكرعذاب فرهود شناوة447784

482دبلومالشحيمية21796واسطذكرعبدعلي ضمد عاشور489371

483دبلومالشحيمية21796واسطذكرحافظ مشعان حداوي446450

484دبلومالشحيمية21796واسطذكرطالب كاظم يونس489001

485دبلومالشحيمية21796واسطذكرعايد جاسم عبيد469217

486دبلومالشحيمية21796واسطذكرمرتضن كاظم نعيمة513262

487إعداديةالشحيمية21796واسطذكررحيم غضيب عذاب291473

488إعداديةالشحيمية21796واسطذكرنجم عبيد مهدي53684

ن زغي  شيحان465005 489إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

ن464224 490إعداديةالشحيمية21796واسطذكرصالح حيال عبدالحسي 

491إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعبدالرحيم كاظم طاهر53806

ن فرحان حمزه446218 492إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحسي 

493إعداديةالشحيمية21796واسطذكرعباس حمود عبدعون469678

ن جير489032 494إعداديةالشحيمية21796واسطذكرحاكم شاهي 

ي غضيب465595 1بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىامانة مي 

2بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىعلية عاجل عبيد489280

3بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىزينب نعمان خضي 464726

ميعاد علي عبيس464977
4بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيى

5بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىاحمد عبد شلواط53649

6بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىارساء عبدالرسول حمود446262

7بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىرساب عبدالواحد محان451053

8بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىوحيدة هادي عبد464195

9بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىدعاء كريم جواد542576

10بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىرقية شنون سالم381748

11بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىمريم عباس كدوم469271

12بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىبتول حسن زاير470802

13بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىمين هادي حميد291772

ن542572 14دبلومالشحيمية21796واسطأنيىدنيا فاضل عبدالحسي 

15دبلومالشحيمية21796واسطأنيىيشى حميد مزبان302438

ن كاظم487210 16دبلومالشحيمية21796واسطأنيىارساء حسي 

17دبلومالشحيمية21796واسطأنيىرقية جواد خضي 280624

ن489106 رسل علي عبدالحسي 
18إعداديةالشحيمية21796واسطأنيى

ار291284 19إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىجنان عداي رسر

1بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىمريم سهيل عبيد467360

2بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىرسل محمد صاحب452334

3بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىنورة كاظم طاهر489026

ن466638 4بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىزينب علي حسي 

5بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىوسن يارس عيال53734

6بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىزينب هادي حميد489602

دالل صباح علي53724
7بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيى



8بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىارساء خالد عيىس451064

9بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىوفاء الزم محمد487182

10بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىسهام فليح حسن53433

11بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىنازك جواد كاظم470707

12بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىرونق داود سلمان465396

ي303904
13بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىعبي  ستار راضن

14بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىعذراء هاشم كريم291431

بتول علي محيسن456562
15بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيى

ي تنوان464573 16بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىاسيل ناجر

17بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىوفاء جاسم جير489369

18بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىفاطمه طالب كاظم466084

19بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىمروة داود سلمان465428

20بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىماجده عبداالمي  كاظم489382

21بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىمريم طالب كاظم489008

22بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىسارة عدنان جير53601

23بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىفاطمة كريم مهدي487420

24بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىزهراء هادي فري    ح486233

25بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىمريم هادي حميد466364

26بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىابتهال صالح محيسن446226

27دبلومالشحيمية21796واسطأنيىزينب جير نارص302527

28دبلومالشحيمية21796واسطأنيىزينة حمزة شباط470874

29دبلومالشحيمية21796واسطأنيىفاطمة هادي سلمان447948

30دبلومالشحيمية21796واسطأنيىهدى كاظم فرحان487198

31دبلومالشحيمية21796واسطأنيىدعاء الزم محمد279353

32دبلومالشحيمية21796واسطأنيىديانا حمزة عبود489176

33دبلومالشحيمية21796واسطأنيىنوره قاسم كريم447958

34دبلومالشحيمية21796واسطأنيىكوثر هادي حميد465153

35دبلومالشحيمية21796واسطأنيىبتول يارس خضي 488054

36دبلومالشحيمية21796واسطأنيىايات طالب حيال467130

37إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىرسل محمد قاسم489146

38إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىمريم كامل حمد487626

ن دكمان465831 39إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىرويدة حسي 

ي489542
40إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىفاطمة ستار راضن

41إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىرشا عادل حمزه291818

42إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىاية سعيد كاظم446313

ن فالح عبدالهادي452871 43إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىياسمي 

 احمد عبدعلي53484
ن 44إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىحني 

45إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىخديجة هادي محسن447941

ي حبيب470025
46إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىحال راضن

ختام علي محيسن447158
47إعداديةالشحيمية21796واسطأنيى

48إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىزينب نور جبار53884

49إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىزينب علي دكمان465044

مريم علي كاظم489194
50إعداديةالشحيمية21796واسطأنيى

51إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىنورة عبدالعباس هادي464489

52إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىفاطمة نجم عبد489138

ن كزار279924 53إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىمريم عبدالحسي 

54إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىرجاء هادي فرحان489351



55إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىحنان كامل مكطوف512742

ن452283 56إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىندى شاكر حسي 

57إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىتبارك قاسم مناجي486932

58إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىزهراء نعيم غضيب513030

59إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىزينب ثجيل عبد291884

فاطمة علي دكمان465060
60إعداديةالشحيمية21796واسطأنيى

61إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىمنار سالم حامد447004

62إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىايمان جبار عبيس281482

63إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىاخالص صاحب حامد513049

64إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىانوار حبيب مطشر446662

ن291483 65إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىخمائل محسن حسي 

66إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىبتول حميد عاشور272407

67إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىكوثر صاحب حامد464859

68إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىسكينة نوري مكطوف282947

ي حبيب470001
69إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىطيبة راضن

70إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىايات عودة حميد469450

71إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىخديجة عمران زغي 464606

72إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىزينب نوري مكطوف283318

ن489184 73إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىفاطمة عالوي حسي 

ن53538 74إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىفاطمة حاكم شاهي 

75إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىفاطمه نوري مكطوف467896

ن470722 76إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىسجر ثابت حسي 

77إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىسارة نعيم غضيب513309

78إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىاية الزم محمد487594

79إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىتماظر حمزه دكمان465863

80إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىارساء صادق موزان513328

ن حنتوش486172 81إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىساجدة حسي 

82إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىهبة راسم واوي280890

83إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىفاطمة اسماعيل كاظم465136

84إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىثريا طالب كاظم291493

85إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىشهد هاشم جابر487341

ن جواد خضي 465124 86إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىبني 

87إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىايات جبار عبيس282519

88إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىعبي  طالب الزم459244

89إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىعبي  رعد جابر53713

90إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىاقبال رعد جابر451049

ن خالطي464757 91إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىغفران عبدالحسي 

ن شمران465114 92بكالوريوسالشحيمية21796واسطأنيىصبيحة حسي 

93دبلومالشحيمية21796واسطأنيىناهده عبيس كاظم280280

94إعداديةالشحيمية21796واسطأنيىرحمة خريبط زامل291271

1ماجستي الجي21797واسطذكرحيدر رشيد طه273300

2ماجستي الجي21797واسطذكرعباس فاضل عبدعلي542410

3ماجستي الجي21797واسطذكراحمد نبيل عبدهللا275169

4ماجستي الجي21797واسطذكرباسم سلطان نجم452182

5ماجستي الجي21797واسطذكرزكريا يحي  محمد542151

6ماجستي الجي21797واسطذكرمحمد ابراهيم مهدي542419

7دبلوم عاليالجي21797واسطذكرحاتم جير عطشان484552



8بكالوريوسالجي21797واسطذكرحميد عليوي سلطان279503

9بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسن جير كاظم434754

10بكالوريوسالجي21797واسطذكرحيدر نجم عبد486838

11بكالوريوسالجي21797واسطذكريارس شعيوط لفته487191

12بكالوريوسالجي21797واسطذكرفواز عبدالهادي مهدي468836

13بكالوريوسالجي21797واسطذكرعامر مطشر كاطع487203

14بكالوريوسالجي21797واسطذكرفارس كريم غركان515882

15بكالوريوسالجي21797واسطذكرنديم رداد عبيد53252

16بكالوريوسالجي21797واسطذكرامجد عبد مطي 515546

ن نارص487054 17بكالوريوسالجي21797واسطذكرنض عبدالحسي 

18بكالوريوسالجي21797واسطذكرسعد دهلة سوادي542561

ن سند نارص542552 19بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسي 

20بكالوريوسالجي21797واسطذكرجسام عبدالجبار نارص274089

21بكالوريوسالجي21797واسطذكرمصطفن عبدالكاظم جواد53263

ي الزم279296
22بكالوريوسالجي21797واسطذكرسليم باسر

23بكالوريوسالجي21797واسطذكريسي  عبداالمي  لغيوي275889

ي راشد54243 24بكالوريوسالجي21797واسطذكرجليل لعيير

ن نعيمه514703 25بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي عبد الحني 

26بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد حسن عليوي278658

27بكالوريوسالجي21797واسطذكرانور كريم كاطع518851

ن274945 28بكالوريوسالجي21797واسطذكرحيدر علي عبدالحسي 

29بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد محمد سلمان542514

30بكالوريوسالجي21797واسطذكرقيض فارس عبد452516

31بكالوريوسالجي21797واسطذكرناظم نارص مطي 514636

32بكالوريوسالجي21797واسطذكرهيثم عجىمي مانع519068

33بكالوريوسالجي21797واسطذكرازهر سامي نوري275555

34بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد عبدهللا محمد273137

35بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي حسن كريم272912

36بكالوريوسالجي21797واسطذكربسام هادي عبود352246

37بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسن كعيم جالن460196

38بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد سامي نوري61181

39بكالوريوسالجي21797واسطذكرليث جابر علوان150804

40بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد كريم سلطان279581

ي542555
41بكالوريوسالجي21797واسطذكراسعد محسن شمجن

42بكالوريوسالجي21797واسطذكرخلدون ابراهيم محمد516813

43بكالوريوسالجي21797واسطذكرحبيب عباس سلطان275219

44بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي سعد عبد542564

45بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحسن جبار كاظم59057

46بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد جليل عبد515258

47بكالوريوسالجي21797واسطذكرمهند سعد دهله452267

ن سفاح حمزة275783 48بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسي 

49بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي جميل مظلوم272974

50بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسن رشك شذر514582

ن خليف كاطع59503 51بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسي 

52بكالوريوسالجي21797واسطذكرعباس رخيص جليب278493

53بكالوريوسالجي21797واسطذكرفرحان عناد علي487858

54بكالوريوسالجي21797واسطذكرفالح حسان فرحان275300



55بكالوريوسالجي21797واسطذكرغزوان مالك مخور514463

ن راشد راهي53258 56بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسي 

57بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي عبداالمي  كشكول275077

58بكالوريوسالجي21797واسطذكرمهند سلمان مجيد279476

59بكالوريوسالجي21797واسطذكرعماد جاسم خليفة57133

60بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي عمران خلف274686

61بكالوريوسالجي21797واسطذكررياض محسن محمد274014

62بكالوريوسالجي21797واسطذكرعباس جابر جاسم468866

63بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد صالح هادي487940

64بكالوريوسالجي21797واسطذكرعالء عكار كاظم272866

يف519344 65بكالوريوسالجي21797واسطذكرخالد عبدالرزاق رسر

66بكالوريوسالجي21797واسطذكرسهيل مهدي حميدي435050

ي61424
67بكالوريوسالجي21797واسطذكرمصطفن عبدالرحمن شات 

68بكالوريوسالجي21797واسطذكرعمار ابراهيم شالكة468835

69بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي زهي  فاضل468816

70بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد رؤوف شاكر487015

ن عادل جعفر272852 71بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسني 

ن539317 72بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي كريم حسي 

ن542558 73بكالوريوسالجي21797واسطذكرمهند علي حسي 

74بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد حسن كريم151707

75بكالوريوسالجي21797واسطذكرعمار هالل نجم273390

76بكالوريوسالجي21797واسطذكرسلوان حميد معيدي542486

 علي سادة484522
ن 77بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسي 

78بكالوريوسالجي21797واسطذكررحيم صالل كزار484548

ي رهل514820
79بكالوريوسالجي21797واسطذكراحسان شمجن

80بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد خالد محسن468861

ن جير59258 81بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي حسي 

82بكالوريوسالجي21797واسطذكرعالء محيبس حمدهللا468844

83بكالوريوسالجي21797واسطذكراثي  جبار كاظم487780

ن جواد كاظم434069 84بكالوريوسالجي21797واسطذكرمعي 

85بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد صادق شنيت278917

86بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد سواري قمندار518931

87بكالوريوسالجي21797واسطذكرفالح حسن حيوب468860

ن275757  علي عبدالحسي 
ن 88بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسي 

89بكالوريوسالجي21797واسطذكرمهدي رياض عبد275110

ن نزار راهي272741 90بكالوريوسالجي21797واسطذكرمعي 

ي عذاب152091 91بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد صير

92بكالوريوسالجي21797واسطذكرسليم لطيف محسن484491

93بكالوريوسالجي21797واسطذكرفالح حسن جير461026

94بكالوريوسالجي21797واسطذكرغيث قاسم كاظم60112

95بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد جعفر عليوي519517

96بكالوريوسالجي21797واسطذكرذوالفقار مظفر حمود59463

97دبلومالجي21797واسطذكرحسن راشد راهي275726

98دبلومالجي21797واسطذكرمحمد جير حاجم274639

99دبلومالجي21797واسطذكررياض هاشم حسون542510

100دبلومالجي21797واسطذكررحيم حنون عليوي274300

ن نارص278797 101دبلومالجي21797واسطذكرعبدالجبار عبدالحسي 



102دبلومالجي21797واسطذكرعارف رحيم بدر486372

ي سويف53260 103دبلومالجي21797واسطذكرحيدر عبدالنير

104دبلومالجي21797واسطذكرعرفان جليل عبيد519365

105دبلومالجي21797واسطذكرمحمد سلمان جبوري538788

106دبلومالجي21797واسطذكرعمار كريم غركان519089

107دبلومالجي21797واسطذكرحسن علي جهيد57067

108دبلومالجي21797واسطذكرقضي سعد علي275057

109دبلومالجي21797واسطذكرمرتضن سلمان مجيد291745

ن صادق مطشر511392 110دبلومالجي21797واسطذكرحسي 

ي عذاب152173 111دبلومالجي21797واسطذكرحيدر صير

112دبلومالجي21797واسطذكرعلي مسلم علي352440

ن272813 113دبلومالجي21797واسطذكركاظم شخي  حسي 

114دبلومالجي21797واسطذكرعلي نمر سعدون518864

115دبلومالجي21797واسطذكرمحمد زبون محيسن53245

116دبلومالجي21797واسطذكررائد فارس عبد275523

117دبلومالجي21797واسطذكرغيث عبدالهادي سلمان46256

118دبلومالجي21797واسطذكرمعتصم علي جحيش487841

ن274918 ن حنون حسي  119دبلومالجي21797واسطذكرحسي 

120دبلومالجي21797واسطذكرمحسن جواد كاظم279621

ن59411 121دبلومالجي21797واسطذكراثي  علي حسي 

122دبلومالجي21797واسطذكرعلي رياض عبد279558

123دبلومالجي21797واسطذكرعلي بدر عطية151307

124دبلومالجي21797واسطذكرعالء لفته مطر57102

125دبلومالجي21797واسطذكرمهند محمد سلمان542149

ن نارص278623 126دبلومالجي21797واسطذكريارس حسي 

127دبلومالجي21797واسطذكراحمد صبيح مطرود279529

128دبلومالجي21797واسطذكرمهدي صالح خليف484496

129دبلومالجي21797واسطذكرفراس حسن بديري460964

130دبلومالجي21797واسطذكرعلي عبدالرضا زكي352370

131دبلومالجي21797واسطذكرمحمد عبدهللا كاظم151241

132دبلومالجي21797واسطذكرسعيد نصار غانم515611

133دبلومالجي21797واسطذكرمصطفن طارق رفيق542538

134دبلومالجي21797واسطذكرعبدهللا عباس زيدان485962

135دبلومالجي21797واسطذكرعلي عبدالجليل خلف487325

136دبلومالجي21797واسطذكرزكريا عطا كويطع460497

137دبلومالجي21797واسطذكراحمد ليث عبدهللا274850

138دبلومالجي21797واسطذكرزينالعابدين عزيز كريم275271

139دبلومالجي21797واسطذكرلؤي ثامر جبار484556

140دبلومالجي21797واسطذكررائد شعيبث رسحان539338

 جمعة علي274750
ن 141دبلومالجي21797واسطذكرحسني 

142دبلومالجي21797واسطذكرعلي باسم علي53422

143دبلومالجي21797واسطذكرسالم حميد عليوي151420

144دبلومالجي21797واسطذكراحمد علي موي    ع272888

ن518887 145دبلومالجي21797واسطذكرمرتضن نعيم ياسي 

ي272871
146دبلومالجي21797واسطذكررحمن غازي معاتن

147دبلومالجي21797واسطذكركرار علي جهيد272789

148دبلومالجي21797واسطذكرمؤمن حسن عيىس274829



149دبلومالجي21797واسطذكراحمد علي حسن515804

150دبلومالجي21797واسطذكرمثين بشار هاشم53249

151دبلومالجي21797واسطذكرعلي مزهر محسن468865

152دبلومالجي21797واسطذكرسمي  جواد جاسم57271

ن عالوي277909 153دبلومالجي21797واسطذكرخلف حسي 

154دبلومالجي21797واسطذكرعبدالجليل مالك جليل514561

155دبلومالجي21797واسطذكراياد خضي  زغي 53237

156دبلومالجي21797واسطذكررسول نديوي كاظم152296

157دبلومالجي21797واسطذكرعادل باسم عكار484528

158دبلومالجي21797واسطذكرمحمد رضا كريم516773

ي487809  غازي لعيير
159دبلومالجي21797واسطذكرمرتضن

160دبلومالجي21797واسطذكرعلي رشيد كريم275381

161دبلومالجي21797واسطذكرعقيل جير طعيمة274887

162دبلومالجي21797واسطذكرمجتير سلمان مجيد279421

163دبلومالجي21797واسطذكركاظم حسن جير488035

164دبلومالجي21797واسطذكرمحمد حميد عليوي272779

165دبلومالجي21797واسطذكرحسن علي كاظم273771

166دبلومالجي21797واسطذكرسالم كاظم حمزة542480

167دبلومالجي21797واسطذكرصميدع كريم جابر60042

168دبلومالجي21797واسطذكرحيدر مزهر محسن272729

169دبلومالجي21797واسطذكربالل سعدون فضيلة279646

ي عذاب152686 170دبلومالجي21797واسطذكرمحمد صير

171إعداديةالجي21797واسطذكرعمار شعي  غائب274216

172إعداديةالجي21797واسطذكرعدنان هويدي سلمان275488

1ماجستي الجي21797واسطذكرزينالعابدين عباس نارص542496

ن جعفر كاظم277128 2ماجستي الجي21797واسطذكرعبدالمهي 

3بكالوريوسالجي21797واسطذكررضوان كاظم انهيب276343

4بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار سعد بخيت278118

5بكالوريوسالجي21797واسطذكرحيدر حامد نجم274383

6بكالوريوسالجي21797واسطذكراثي  كاظم مزعل53429

7بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد بشار محمد274923

8بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسام تركي هويرف277259

نع484545 9بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي جبار زعي 

10بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد علي ناهي264932

11بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي جمال طاهر276369

ي485946
12بكالوريوسالجي21797واسطذكرصالح عبدالهادي شات 

ن274964 13بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد نجم عبدالحسي 

14بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد فليح علي275985

ن516154 15بكالوريوسالجي21797واسطذكرحيدر اسماعيل حسي 

ن487984 16بكالوريوسالجي21797واسطذكرمهدي مكطوف عبدالحسي 

17بكالوريوسالجي21797واسطذكرعالء كريم رسن518985

ي عذاب486416 18بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار صير

يف275246 19بكالوريوسالجي21797واسطذكرساجد عبدالرزاق رسر

20بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد رشيد حميد145908

21بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد شذر شكي 272583

22بكالوريوسالجي21797واسطذكرعمار عبداالمي  اكريم484538

23بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي محمد كعيد291531



24بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد هادي نارص57853

25بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد خلف حسن518954

ن جبار بشي 291711 26بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسي 

27بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار جباري عليوي460304

28بكالوريوسالجي21797واسطذكرمصطفن خليل ابراهيم351995

29بكالوريوسالجي21797واسطذكرعمار حسن لفته149259

ن149385 30بكالوريوسالجي21797واسطذكرعباس لطيف عبدالحسي 

31بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار حميد ادريس519496

32بكالوريوسالجي21797واسطذكرهشام غانم زغي 460880

33بكالوريوسالجي21797واسطذكررحمن كاظم انهيب275670

34بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي باسم عكار487169

ن يارس كليفح542412 35بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسي 

نع487730 36بكالوريوسالجي21797واسطذكريوسف جبار زعي 

37بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد حبيب عباس460914

38بكالوريوسالجي21797واسطذكرحيدر جواد خلف274871

ن كريم468841 39بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي حسي 

40بكالوريوسالجي21797واسطذكرجعفر محسن عالوي519003

41بكالوريوسالجي21797واسطذكررضوان جابر محسن274563

42بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد منعم حبيب487826

43بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمود سلمان مرزوك60320

هان حامد150105 ن رسر 44بكالوريوسالجي21797واسطذكرياسي 

45بكالوريوسالجي21797واسطذكرصادق جعفر باقر276975

46بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي سالم غانم278069

47بكالوريوسالجي21797واسطذكرعزيز كرم كركوش277062

48بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسن كريم بليص61237

 مجلي274636
ن 49بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد عبدالحسي 

50بكالوريوسالجي21797واسطذكرثامر عبود ايلوي275692

51بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد علي نارص282168

52بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد سلمان مرزوك149765

53بكالوريوسالجي21797واسطذكرمنتظر باسم علي542470

54بكالوريوسالجي21797واسطذكرجابر كاطع سوادي277447

55بكالوريوسالجي21797واسطذكرمهند جعفر اكزار57244

56بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار رحيم بدر149685

57بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد مسلم داود61732

58بكالوريوسالجي21797واسطذكرسيف باسم علي57214

59بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد عاشور محمد291463

60بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد خالد عبد147576

61بكالوريوسالجي21797واسطذكرزين العابدين صادق حمادي264839

62بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار حيدر برهان486110

63بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد علي كليهم276249

ن عليوي61008 64بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي حسي 

65بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد حميد درويش61480

ن عبدالرضا460617 66بكالوريوسالجي21797واسطذكرمرتضن حسي 

ن283256 67بكالوريوسالجي21797واسطذكرعدنان عبداالمي  عبدالحسي 

68بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد عبدالرضا يارس277683

69بكالوريوسالجي21797واسطذكرمنتظر سالم مانع276475

70بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد هادي كعيم275366



71بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي عاصف محمدعلي276209

ن عالوي487183 72بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي حسي 

73بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي رحيم عواد515497

 مجلي282634
ن 74بكالوريوسالجي21797واسطذكرضياء عبدالحسي 

75بكالوريوسالجي21797واسطذكررضا ذياب هادي59878

76بكالوريوسالجي21797واسطذكرسلوان عطا عبدالستار60279

77بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد عبدالهادي صالح148180

78بكالوريوسالجي21797واسطذكرذوالفقار جبار ناهي57115

79بكالوريوسالجي21797واسطذكرمصطفن عبدالحسن عاضي274502

 عبدالحسن مكي57142
ن 80بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسني 

81بكالوريوسالجي21797واسطذكرمنتظر نعيم عجيل283195

82بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد رحيم عواد61202

83بكالوريوسالجي21797واسطذكراسامة راسم عودة275996

84بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار جياد لطيف460736

ي468867 85بكالوريوسالجي21797واسطذكرسيف االسالم غازي جير

86بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد بشار معيدي487233

87بكالوريوسالجي21797واسطذكرمرتضن فاضل كاظم517527

88بكالوريوسالجي21797واسطذكرفراس عباس تركي264761

89بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار خالد عمار148515

ي517283
90بكالوريوسالجي21797واسطذكرتبارك اركان شمجن

91بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد حسن عباس283823

92بكالوريوسالجي21797واسطذكرمرتضن حسن كاظم276764

93بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد جاسم محمد277790

94بكالوريوسالجي21797واسطذكرمسلم جابر رضيو57178

95بكالوريوسالجي21797واسطذكرذوالفقار هادي نارص278284

ن273252 96بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد عبدالجبار عبدالحسي 

97بكالوريوسالجي21797واسطذكرعبدالرحيم مزهر محسن57696

98بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي منصور اعور321436

99بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي نزار كاظم274985

100بكالوريوسالجي21797واسطذكرمصطفن هادي نارص57230

101بكالوريوسالجي21797واسطذكربسام محمد سلمان487581

102بكالوريوسالجي21797واسطذكرعمار يارس علي148093

103بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد محمد كطوف283796

104بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد حسن جبار276862

105بكالوريوسالجي21797واسطذكرايمن جبار هويدي282063

106بكالوريوسالجي21797واسطذكرامي  علي حسن460827

107بكالوريوسالجي21797واسطذكرمصطفن صادق حمادي264902

108بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي سليم خربوت484543

109بكالوريوسالجي21797واسطذكرامجد كاظم محسن276811

110بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي جالب لطيف460895

ن275925 111بكالوريوسالجي21797واسطذكركرار شياع عبدالحسي 

112بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد جاسم حسن277488

113بكالوريوسالجي21797واسطذكرمصطفن محمد كاظم277985

114بكالوريوسالجي21797واسطذكرعبدهللا صالح كاظم453221

115بكالوريوسالجي21797واسطذكرحيدر علي طبيج274814

116بكالوريوسالجي21797واسطذكرسيف عامر كريم283664

117بكالوريوسالجي21797واسطذكرعبداالله وادي محمد278372



118بكالوريوسالجي21797واسطذكرمؤمل قاسم حميد352650

119بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسن عبدالكاظم عواد484539

120بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد خضي  مطشر278091

121بكالوريوسالجي21797واسطذكرسيفالدين طه فياض283744

122بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي محمد زبون53432

123بكالوريوسالجي21797واسطذكرعلي موس حبيب518729

124بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد مزهر جواد487610

125بكالوريوسالجي21797واسطذكرعبدالهادي بشار عبد516716

126بكالوريوسالجي21797واسطذكرموس مزهر محسن59555

127بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد جبار بشي 275521

ائيل مجيد جاسم149875 128بكالوريوسالجي21797واسطذكرجير

129بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسن عباس جالب277988

130بكالوريوسالجي21797واسطذكرحيدر جبار كاظم468853

131بكالوريوسالجي21797واسطذكروسام حسن سعيد95610

132بكالوريوسالجي21797واسطذكرمحمد كاظم محسن274596

ن149834 133بكالوريوسالجي21797واسطذكرسجاد واسط حسي 

ن291757 134بكالوريوسالجي21797واسطذكرليث عبدالجبار عبدالحسي 

135بكالوريوسالجي21797واسطذكراحمد صادق حمادي264877

136دبلومالجي21797واسطذكررياض عودة خلف277618

137دبلومالجي21797واسطذكريارس عامر كريم274826

138دبلومالجي21797واسطذكرماجد تركي شبوب61614

ن داود264997 139دبلومالجي21797واسطذكرداود حسي 

140دبلومالجي21797واسطذكرمحمد شعيث رسحان147724

141دبلومالجي21797واسطذكرعلي عادل هاشم487145

ن487900 142دبلومالجي21797واسطذكرابراهيم نارص حسي 

143دبلومالجي21797واسطذكرمحمد يحي  محمد542363

ن ايدام عكار277952 144دبلومالجي21797واسطذكرحسي 

145دبلومالجي21797واسطذكرمرتضن لطيف خضي 59527

146دبلومالجي21797واسطذكرعقيل رياض نارص57835

147دبلومالجي21797واسطذكرمحمد نجم عبد283944

148دبلومالجي21797واسطذكرمنتظر ابراهيم يوسف452464

149دبلومالجي21797واسطذكركرار رشيد صير275567

150دبلومالجي21797واسطذكرسجاد فاضل عباس57095

 علي كعيد275041
ن 151دبلومالجي21797واسطذكرحسي 

ن عالوي487187 152دبلومالجي21797واسطذكرحسن حسي 

153دبلومالجي21797واسطذكراحمد نعيم عذيب460580

154دبلومالجي21797واسطذكرحسن خلف حسن487216

 علي جهيد276408
ن 155دبلومالجي21797واسطذكرحسني 

156دبلومالجي21797واسطذكرعلي هادي خيون281907

157دبلومالجي21797واسطذكرمحسن مهدي شمس264724

158دبلومالجي21797واسطذكرحسن عبدهللا ابديعي276549

159دبلومالجي21797واسطذكرنمي  نزار كاظم486174

160دبلومالجي21797واسطذكركرار عباس حسن460370

ن277757 161دبلومالجي21797واسطذكرعلي رعد عبدالحسي 

162دبلومالجي21797واسطذكرعلي كريم مظلوم487560

ن عبود291499 163دبلومالجي21797واسطذكرنصي  حسي 

164دبلومالجي21797واسطذكرخالد دهام خمخيم273930



165دبلومالجي21797واسطذكرحسام هادي عبد274881

166دبلومالجي21797واسطذكرنارص عبد شداد486392

167دبلومالجي21797واسطذكرمحمد نعيمه عبيد274458

168دبلومالجي21797واسطذكراحمد رحيم عودة279243

169دبلومالجي21797واسطذكرمالك عيىس رضا277535

170دبلومالجي21797واسطذكرعيىس عماد مهدي517145

ن149914 171دبلومالجي21797واسطذكرمحمد كريم حسي 

172دبلومالجي21797واسطذكرمصطفن سعد عويد284029

173دبلومالجي21797واسطذكراوس سالم غانم276904

174دبلومالجي21797واسطذكرمحمد علي محسن275130

ن خلف حسن57148 175دبلومالجي21797واسطذكرحسي 

ي514494  عريير
ن 176دبلومالجي21797واسطذكرعلي حسي 

177دبلومالجي21797واسطذكرعلي رشيد صير278002

178دبلومالجي21797واسطذكرزينالعابدن علي فند518831

179دبلومالجي21797واسطذكرسالم صبيح فيصل57221

ن518804 ن كناري حسي  180دبلومالجي21797واسطذكرحسي 

181دبلومالجي21797واسطذكرعادل جبار منصور468824

182دبلومالجي21797واسطذكرظافر محمد عواد274432

183دبلومالجي21797واسطذكرسجاد كاظم شخي 484549

ي57168
184دبلومالجي21797واسطذكرمصطفن طه شوتن

185دبلومالجي21797واسطذكركرار عالء محيسن57872

186دبلومالجي21797واسطذكرعلي كريم حميد148680

187دبلومالجي21797واسطذكرمحمد هويرف كريم484550

ي484489 188دبلومالجي21797واسطذكرمحمد حيدر عبدالنير

189دبلومالجي21797واسطذكركرار جبار ناهي57815

190دبلومالجي21797واسطذكرعبدالرحمن محمد سلمان486906

191دبلومالجي21797واسطذكرعدنان نجم عبدهللا519432

192دبلومالجي21797واسطذكرسجاد محمد سلمان484534

ي راشد147892 193دبلومالجي21797واسطذكرعلي لعيير

 حيدر علي275859
194دبلومالجي21797واسطذكرمصطفن

195دبلومالجي21797واسطذكرباقر جعفر باقر352190

196دبلومالجي21797واسطذكررعد زغي  عبيد352040

197دبلومالجي21797واسطذكرحسن خضي  خماس277856

198دبلومالجي21797واسطذكرعبدالعظيم فالح حسن487517

ن434638 199دبلومالجي21797واسطذكرحيدر علوان حسي 

200دبلومالجي21797واسطذكرمصطفن فليح حسن273224

201دبلومالجي21797واسطذكرحيدر فاضل عباس539351

202دبلومالجي21797واسطذكرهمام بشي  فاضل517336

203دبلومالجي21797واسطذكرعلي خضي  نارص484479

204دبلومالجي21797واسطذكرعزيز رحم لفته273872

205إعداديةالجي21797واسطذكرمصطفن نعمة مزهر468830

206إعداديةالجي21797واسطذكرصادق صالح حسن265611

207إعداديةالجي21797واسطذكرعيىس حسن عيىس265340

ن عبد265297 208إعداديةالجي21797واسطذكرعلي حسي 

209إعداديةالجي21797واسطذكرمؤمل كريم رسن519374

210إعداديةالجي21797واسطذكرجاسم مجيد جاسم150926

211إعداديةالجي21797واسطذكرمقتدى ناهي زيدان265522



212إعداديةالجي21797واسطذكرغزوان فيصل هالل274962

ن رشيد صير272609 213إعداديةالجي21797واسطذكرحسي 

214إعداديةالجي21797واسطذكرمؤمل رعد دهلة486325

ن278013 215إعداديةالجي21797واسطذكرمجتير نعيم حسي 

216إعداديةالجي21797واسطذكرطه زهي  سالم265636

 محمدعلي عبدالمهدي278125
ن 217إعداديةالجي21797واسطذكرحسي 

218إعداديةالجي21797واسطذكرمالك حاجم نعيمة487121

219إعداديةالجي21797واسطذكراحمد عزيز رحيم53231

ن ميثم جابر468832 220إعداديةالجي21797واسطذكرحسي 

221إعداديةالجي21797واسطذكركاظم علي عباس485937

ن صاحب272765 222إعداديةالجي21797واسطذكرمقتدى حسي 

223إعداديةالجي21797واسطذكراحمد عبدهللا كاظم278072

ن514851 224إعداديةالجي21797واسطذكراحمد عزيز حسي 

225إعداديةالجي21797واسطذكرايفان رشيد فرحان272673

 علي حسن468845
ن 226إعداديةالجي21797واسطذكرحسي 

227إعداديةالجي21797واسطذكرامجد رحيم حنون272719

228إعداديةالجي21797واسطذكرحازم قاسم مزيد273201

229إعداديةالجي21797واسطذكرعبدهللا بشار عبد516853

230إعداديةالجي21797واسطذكرمحمد بشي  محمد518784

231إعداديةالجي21797واسطذكرمرتضن قاسم فجر278633

232إعداديةالجي21797واسطذكريحي  رحم حسن278543

233إعداديةالجي21797واسطذكراحمد علي حسن484536

 احمد علي265387
ن 234إعداديةالجي21797واسطذكرمحمداالمي 

ن كمال ابراهيم265407 235إعداديةالجي21797واسطذكرحسي 

236إعداديةالجي21797واسطذكرعباس جمعة حسن265420

237إعداديةالجي21797واسطذكرحيدر نعمة مزهر468829

238إعداديةالجي21797واسطذكرحسن صادق جعفر487623

 علي351868
ن 239إعداديةالجي21797واسطذكرعامر حسي 

240إعداديةالجي21797واسطذكرحسام اياد عبد الكاظم486990

241إعداديةالجي21797واسطذكرعبدهللا شاكر رحيمة484524

242إعداديةالجي21797واسطذكرمحمد علي كاظم273813

243إعداديةالجي21797واسطذكرمرتضن رضا حبيب352078

244إعداديةالجي21797واسطذكرعلي رياض عبدالجليل278186

245إعداديةالجي21797واسطذكرمناف مهدي الزم57805

246إعداديةالجي21797واسطذكرمصطفن عطا كاظم265449

247إعداديةالجي21797واسطذكرخالد نجم عبد291741

248إعداديةالجي21797واسطذكرعبدهللا مظفر داود487883

ن محمد زبون435104 249إعداديةالجي21797واسطذكرحسي 

250إعداديةالجي21797واسطذكرمهدي صالح هالل434650

ن رشيد خمخيم149510 251إعداديةالجي21797واسطذكرحسي 

252إعداديةالجي21797واسطذكرمؤمل قاسم محمد517031

253إعداديةالجي21797واسطذكرقاسم محمد عبود283292

254إعداديةالجي21797واسطذكرعلي حسن لفته150846

ن رشك265205 255إعداديةالجي21797واسطذكرمقتدى حسي 

256إعداديةالجي21797واسطذكرعلي سعد دهله468838

ن517263 257إعداديةالجي21797واسطذكرعباس عزيز حسي 

258إعداديةالجي21797واسطذكرعلي عماد يوسف149561



259إعداديةالجي21797واسطذكرمهيمن حافظ كاظم516474

260إعداديةالجي21797واسطذكرمنتظر وسام مانع434686

261إعداديةالجي21797واسطذكرمحمد رحمن علوان487592

ن مطرود272667 262إعداديةالجي21797واسطذكريوسف حسي 

ي518972
263إعداديةالجي21797واسطذكرمحمد رافد حسوتن

264إعداديةالجي21797واسطذكرمحمد حبيب سلمان272619

265إعداديةالجي21797واسطذكركرار علي حلو278101

266إعداديةالجي21797واسطذكرعلي حبيب كاظم277462

267إعداديةالجي21797واسطذكرمحمد صبيح مطرود519471

268إعداديةالجي21797واسطذكررحيم مطي  ابيش273084

269إعداديةالجي21797واسطذكرعلي حيدر نجم518699

270إعداديةالجي21797واسطذكرعلي كريم فرحان486282

271إعداديةالجي21797واسطذكرحسن كمال ابراهيم265718

272إعداديةالجي21797واسطذكرعبدهللا كريم فرحان486305

273إعداديةالجي21797واسطذكررسول مقداد سالم272654

274إعداديةالجي21797واسطذكرعلي كاظم محسن272588

275إعداديةالجي21797واسطذكرحيدر خضي  زغي 434566

276إعداديةالجي21797واسطذكراحمد قاسم مزيد265773

277إعداديةالجي21797واسطذكرسيف خالد فزع265125

ن معيدي278490 278إعداديةالجي21797واسطذكرعلي حسي 

يف460250 279إعداديةالجي21797واسطذكرجواد عبدالمنعم رسر

280إعداديةالجي21797واسطذكرمحمد ميثم جابر468858

281إعداديةالجي21797واسطذكرمرتضن نعيم حنون272641

282إعداديةالجي21797واسطذكراحسان عالء ابراهيم277228

283إعداديةالجي21797واسطذكرعبدهللا دهام خمخيم278049

284إعداديةالجي21797واسطذكرحيدر نارص محمد147331

285إعداديةالجي21797واسطذكرعلي حيدر داخل272753

286إعداديةالجي21797واسطذكرسالم خضي  خماس519319

ن278456 ن كريم حسي  287إعداديةالجي21797واسطذكرحسني 

288إعداديةالجي21797واسطذكراحمد ماجد نارص61506

289إعداديةالجي21797واسطذكررضاعلي عيىس رضا150001

290إعداديةالجي21797واسطذكرجعفر رحم حسن150618

291إعداديةالجي21797واسطذكرحمزة ياس خضي 484547

292إعداديةالجي21797واسطذكرحسن محمد حسن61706

ن داود275326 293إعداديةالجي21797واسطذكرعالء حسي 

294إعداديةالجي21797واسطذكرعلي سالم جابر265824

295إعداديةالجي21797واسطذكرحيدر جالل مريس147476

296إعداديةالجي21797واسطذكراحمد قاسم خليفة516979

297إعداديةالجي21797واسطذكراحمد كامل دعيس352597

298إعداديةالجي21797واسطذكرعمار كامل يوسف484519

299إعداديةالجي21797واسطذكرمنتظر يارس علي53235

300إعداديةالجي21797واسطذكرجعفر زهي  سالم277997

301إعداديةالجي21797واسطذكرمنتظر جبار عيدان53229

302إعداديةالجي21797واسطذكرعلي كاظم غريب542433

ن كريم حسن272659 303إعداديةالجي21797واسطذكرحسي 

304إعداديةالجي21797واسطذكراحمد سلمان مرزوك453183

305إعداديةالجي21797واسطذكرعلي رابح محمد265571



306إعداديةالجي21797واسطذكرثارهللا علي عيىس486138

ي453251 307إعداديةالجي21797واسطذكرمنتظر عجيل عبدالنير

308إعداديةالجي21797واسطذكرعلي عبدعلي كعيد487468

309إعداديةالجي21797واسطذكرعلي عادل بكة277019

310ماجستي الجي21797واسطذكرياس عبد الخضن دهيم150098

311بكالوريوسالجي21797واسطذكرصباح عبدنور جاسم264969

312بكالوريوسالجي21797واسطذكرمثين حميد توفيق515766

313بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسن جير راشد486206

314بكالوريوسالجي21797واسطذكرعبدالخالق محسن جابر275311

315بكالوريوسالجي21797واسطذكرنارص عبدهللا علي351900

316بكالوريوسالجي21797واسطذكرحسام محمد سلمان484546

ي راشد147795 317دبلومالجي21797واسطذكرعقيل لعيير

318دبلومالجي21797واسطذكرعالء حسون سعيد148124

319دبلومالجي21797واسطذكرفاضل كاظم درنوح435276

320دبلومالجي21797واسطذكررزاق عبد عليوي273504

321دبلومالجي21797واسطذكرشاكر حميد يعكوب351946

322دبلومالجي21797واسطذكرحسام فيصل نوري273413

ي محمود291624
323دبلومالجي21797واسطذكروليد عبدالغين

ن عباس فراك57159 324دبلومالجي21797واسطذكرحسي 

325دبلومالجي21797واسطذكرحبيب كاظم عليوي59996

326إعداديةالجي21797واسطذكررستم علي جحيش273002

327إعداديةالجي21797واسطذكراركان حسن ابعيو148760

328إعداديةالجي21797واسطذكرخضي  مطشر فزع54187

329إعداديةالجي21797واسطذكرستار شعي  غائب274181

330إعداديةالجي21797واسطذكراياد عبداالمي  كاظم60977

331إعداديةالجي21797واسطذكرلفته سالم دوي    ج282001

332إعداديةالجي21797واسطذكرفالح جميل يوسف453143

1ماجستي الجي21797واسطأنيىجنان مشي  غائب274150

2ماجستي الجي21797واسطأنيىزهراء رياض نارص277860

3بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسارة جاسم عويد275146

4بكالوريوسالجي21797واسطأنيىايمان نجم عبد272958

5بكالوريوسالجي21797واسطأنيىايناس علوان جياد487098

6بكالوريوسالجي21797واسطأنيىميثاق هادي نارص273375

7بكالوريوسالجي21797واسطأنيىدالل ستار حسن273947

8بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاالء عزيز مطرود275693

غسق علي نارص487852
9بكالوريوسالجي21797واسطأنيى

10بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزهراء عبدالكريم جير279340

11بكالوريوسالجي21797واسطأنيىعلياء ناظم عبدالكريم517228

12بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزمن ابراهيم محمد515910

13بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاخالص رحمة كاظم279401

14بكالوريوسالجي21797واسطأنيىداليا حسن خضي 272818

15بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاالء خالص يارس460697

16بكالوريوسالجي21797واسطأنيىابتغاء جاسم عويد519041

ايالف مسلم علي484535
17بكالوريوسالجي21797واسطأنيى

ي487800
18بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسمارة حازم شمجن

19بكالوريوسالجي21797واسطأنيىعلياء عدنان كريم272769

20بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاالء حميد عليوي275851



21بكالوريوسالجي21797واسطأنيىشيماء كاظم جبار275008

ي272823
22بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرنا غانم راضن

23بكالوريوسالجي21797واسطأنيىارساء كاظم جبار275030

24بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرقية سعدون فضيلة279666

25بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسوزان عبدهللا عباس352405

26بكالوريوسالجي21797واسطأنيىازهار خلف حسن53226

27بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرندة باسم جبار275242

28بكالوريوسالجي21797واسطأنيىعذراء رحيمة حمادي275623

29بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزينب عبد يوسف57084

 علي516306
ن  حسي 

30بكالوريوسالجي21797واسطأنيىتف 

مريم علي كاظم61771
31بكالوريوسالجي21797واسطأنيى

32بكالوريوسالجي21797واسطأنيىمروة سعدون سوادي53424

33بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزهراء رحيم عواد519455

34بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسحر ميهدي وحيد279609

35بكالوريوسالجي21797واسطأنيىبيداء رحيمة حمادي275660

شعاع علي عبود275591
36بكالوريوسالجي21797واسطأنيى

ة محيسن عبيد274777 37بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسمي 

38دبلومالجي21797واسطأنيىامينة كاظم عليوي460423

ن515699 39دبلومالجي21797واسطأنيىنوال عاشور عبدالحسي 

انعام علي خلف59082
40دبلومالجي21797واسطأنيى

41دبلومالجي21797واسطأنيىفردوس نوري عبد275438

ي151637
42دبلومالجي21797واسطأنيىفاطمه محسن شمجن

43دبلومالجي21797واسطأنيىزينب محيسن عبيد61528

44دبلومالجي21797واسطأنيىهدى رعد مربط484502

45دبلومالجي21797واسطأنيىسجر علي شيوب516533

46دبلومالجي21797واسطأنيىعلياء رشيد محمد515572

47دبلومالجي21797واسطأنيىايناس علي جير61163

48دبلومالجي21797واسطأنيىشيماء رحيم عواد516248

49دبلومالجي21797واسطأنيىمروة عباس جير273190

50دبلومالجي21797واسطأنيىفاطمة نوري عبد57197

51دبلومالجي21797واسطأنيىرنا عبدهللا محمد273173

52دبلومالجي21797واسطأنيىارساء عبداالله خلف460791

53دبلومالجي21797واسطأنيىساجدة ابراهيم داود515833

ن273921 54دبلومالجي21797واسطأنيىدعاء سعد عبدالحسي 

55دبلومالجي21797واسطأنيىرندة قاسم هاشم486825

56دبلومالجي21797واسطأنيىتحرير عباس كحيوش484530

57دبلومالجي21797واسطأنيىمريم خلف كريم527982

58دبلومالجي21797واسطأنيىميادة حميد توفيق275093

59دبلومالجي21797واسطأنيىرسى ابراهيم يوسف352475

60دبلومالجي21797واسطأنيىزينب سالم حمود487299

61دبلومالجي21797واسطأنيىرقية مجيد حنون278832

62دبلومالجي21797واسطأنيىرغد برهان فرمان58990

ي زيدان59324
 
63دبلومالجي21797واسطأنيىهدى رزوف

ن عبد352520 64دبلومالجي21797واسطأنيىايمان حسي 

65دبلومالجي21797واسطأنيىعلية محسن كاطع275768

66دبلومالجي21797واسطأنيىلىم رضا حبيب272801

67دبلومالجي21797واسطأنيىدعاء عبدالحسن شدهان59146



ن468850 68دبلومالجي21797واسطأنيىسندس علي حسي 

69إعداديةالجي21797واسطأنيىهدى عبدهللا عبدالحسن515647

70إعداديةالجي21797واسطأنيىلقاء جمعة ظاهر519555

71إعداديةالجي21797واسطأنيىنهاد محمد مكطوف152445

72إعداديةالجي21797واسطأنيىارساء حميد عليوي151372

73إعداديةالجي21797واسطأنيىسعاد محمد مكطوف152832

1ماجستي الجي21797واسطأنيىارساء علي جاسم275375

2دبلوم عاليالجي21797واسطأنيىزينب جابر محسن147945

3بكالوريوسالجي21797واسطأنيىارساء فاضل عبدعلي151817

4بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسارة عبدالخضن كاظم468848

ي زيدان60786
 
5بكالوريوسالجي21797واسطأنيىنور رزوف

6بكالوريوسالجي21797واسطأنيىغفران حميد جمعة278054

ن146627 7بكالوريوسالجي21797واسطأنيىارساء سعدون حسي 

8بكالوريوسالجي21797واسطأنيىتبارك جمال رسم517061

ن شنيار61070 9بكالوريوسالجي21797واسطأنيىحنان عبدالحسي 

10بكالوريوسالجي21797واسطأنيىتبارك وسيم مهدي487756

11بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرسى عبدالرزاق نصيف291748

12بكالوريوسالجي21797واسطأنيىبتول حميد جمعة275826

13بكالوريوسالجي21797واسطأنيىنور عادل بكة484553

14بكالوريوسالجي21797واسطأنيىمريم رشيد حميد468847

15بكالوريوسالجي21797واسطأنيىنضال كامل صعب57189

16بكالوريوسالجي21797واسطأنيىتمارصن جعفر كاظم277072

17بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرشا عبداالمي  كاظم61453

18بكالوريوسالجي21797واسطأنيىايات عادل بكة277146

19بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسجر صدام شنون149784

20بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزينب موس حبيب517475

21بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزينب رشيد حميد60917

22بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسجر مندوم رداد291573

ن277655 ي حسي 
23بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرسل هاتن

24بكالوريوسالجي21797واسطأنيىانوار صبيح جاسم277163

25بكالوريوسالجي21797واسطأنيىارساء مطشر سالم276720

26بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاصيل مري    ح جبار150204

27بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرسل جواد عبيد60192

28بكالوريوسالجي21797واسطأنيىمهجة عبدالمنعم جبوري277408

29بكالوريوسالجي21797واسطأنيىايات نعمة نون487773

30بكالوريوسالجي21797واسطأنيىدالل كامل صعب283869

31بكالوريوسالجي21797واسطأنيىوالء جمعة عليوي60851

32بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسعاد راشد دوي    ج283697

33بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزهراء ناظم عبدالكريم514772

34بكالوريوسالجي21797واسطأنيىدعاء جعفر نارص275088

35بكالوريوسالجي21797واسطأنيىعذراء كريم فرحان468818

36بكالوريوسالجي21797واسطأنيىايات عالء جبار484532

37بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرغدة عبدالكريم عزيز486337

38بكالوريوسالجي21797واسطأنيىغادة محمد جير61031

39بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاسماء باسم اكزار275467

ي60812 40بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرسمية محمد رسر

41بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاوراس باسم عكار148587



42بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرسى محمد حياوي240739

43بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزينب جمال رسم277972

ي452219
44بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرهام حازم شمجن

45بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزينب عبدالمجيد مجي146696

46بكالوريوسالجي21797واسطأنيىهاجر كاظم طعمة61675

47بكالوريوسالجي21797واسطأنيىريام حسون غازي274700

48بكالوريوسالجي21797واسطأنيىارساء رحيم عواد516038

49بكالوريوسالجي21797واسطأنيىبراء محمد كاظم265050

ي468868 ي جير 50بكالوريوسالجي21797واسطأنيىشهد ناجر

51بكالوريوسالجي21797واسطأنيىهند يوسف عكار278016

52بكالوريوسالجي21797واسطأنيىحنان عودة بلص516919

53بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاوراس محمد عبدالرضا517425

54بكالوريوسالجي21797واسطأنيىدعاء خالص يارس60251

55بكالوريوسالجي21797واسطأنيىدعاء رضا نارص152943

56بكالوريوسالجي21797واسطأنيىفاتن عبدالكريم عزيز486358

ي60888
57بكالوريوسالجي21797واسطأنيىمروة خضي  راضن

ن مرهج146522 58بكالوريوسالجي21797واسطأنيىايمان حسي 

59بكالوريوسالجي21797واسطأنيىدعاء مندوم رداد291661

ن جمعة حسن283964 60بكالوريوسالجي21797واسطأنيىحني 

61بكالوريوسالجي21797واسطأنيىهبة عادل شمال291679

62بكالوريوسالجي21797واسطأنيىنورس باسم عكار276565

63بكالوريوسالجي21797واسطأنيىارساء عويد كاظم148313

64بكالوريوسالجي21797واسطأنيىمريم سمي  رحيم352886

65بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزهراء حيدر نجم517625

66بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزهراء محمد اطبيج275741

ي434717 67بكالوريوسالجي21797واسطأنيىدعاء غازي جير

68بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزهراء محسن غزال276637

زهراء فاضل عبدعلي53426
69بكالوريوسالجي21797واسطأنيى

70بكالوريوسالجي21797واسطأنيىشهد شاكر رحيمة484523

رسل علي اسماعيل60953
71بكالوريوسالجي21797واسطأنيى

72بكالوريوسالجي21797واسطأنيىامل هاشم حسن291513

ن قاسم محمد275588 73بكالوريوسالجي21797واسطأنيىبني 

74بكالوريوسالجي21797واسطأنيىمروة ابدير جاسم275181

75بكالوريوسالجي21797واسطأنيىهدى هادي خيون275790

76بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرنا فليح حسن275517

77بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرحاب جاسم محمد484541

78بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسجر جبار فري    ح61285

79بكالوريوسالجي21797واسطأنيىدعاء رياض نارص60142

80بكالوريوسالجي21797واسطأنيىبراق صبجي عباس276512

81بكالوريوسالجي21797واسطأنيىمروة يوسف عطشان57089

82بكالوريوسالجي21797واسطأنيىبسمة رعد حسن291448

83بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاساور عادل يوسف264666

84بكالوريوسالجي21797واسطأنيىنورا سعد ذياب148359

85بكالوريوسالجي21797واسطأنيىتيسي  عباس كحيوش485924

ن282116 ي حسي 
86بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزينب هاتن

87بكالوريوسالجي21797واسطأنيىبتول كريم فرحان468856

88بكالوريوسالجي21797واسطأنيىشهد كريم جاسم516658



امل عزيز غالي149291
89بكالوريوسالجي21797واسطأنيى

90بكالوريوسالجي21797واسطأنيىابتهال كريم عطيه484487

91بكالوريوسالجي21797واسطأنيىهدى جواد عبيد276693

هان عايد484544 92بكالوريوسالجي21797واسطأنيىسارة رسر

ن434553 93بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرسى علوان حسي 

94دبلومالجي21797واسطأنيىاسيل عبداللطيف رهيف273486

95دبلومالجي21797واسطأنيىكوثر محمود حميد146384

 مجلي149591
ن 96دبلومالجي21797واسطأنيىاسماء عبدالحسي 

97دبلومالجي21797واسطأنيىنور وجدي شاكر146444

ي جمعة517097
98دبلومالجي21797واسطأنيىزهراء سبي 

99دبلومالجي21797واسطأنيىزينب نجم عبد283496

100دبلومالجي21797واسطأنيىبتول مطشر كمر61105

ن282720 101دبلومالجي21797واسطأنيىعرفان عبداالمي  عبدالحسي 

102دبلومالجي21797واسطأنيىنورس جاسم محمد484542

103دبلومالجي21797واسطأنيىايات عويد عكار283634

104دبلومالجي21797واسطأنيىزينب محمد اطبيج283719

ن منعم57893 105دبلومالجي21797واسطأنيىنورس عبدالحسي 

106دبلومالجي21797واسطأنيىهناء محمد كعيد274986

107دبلومالجي21797واسطأنيىرقيه حسن يوسف468828

108دبلومالجي21797واسطأنيىارساء محمد رضا487040

109دبلومالجي21797واسطأنيىضج عماد هادي278048

110دبلومالجي21797واسطأنيىزهراء عبدالمنعم هادي283546

111دبلومالجي21797واسطأنيىضج علي كوين273552

112دبلومالجي21797واسطأنيىارساء اجبي  سلمان57173

113دبلومالجي21797واسطأنيىضج جواد عبيد60223

رسور حسن علي484533
114دبلومالجي21797واسطأنيى

115دبلومالجي21797واسطأنيىمياده موفق جبوري277902

116دبلومالجي21797واسطأنيىعبي  زغي  عبيد484537

117دبلومالجي21797واسطأنيىسجر سالم غانم276588

اية علي محسن57204
118دبلومالجي21797واسطأنيى

119دبلومالجي21797واسطأنيىالتفات ماجد رسحان57261

120دبلومالجي21797واسطأنيىسجر سلمان جبوري274286

121دبلومالجي21797واسطأنيىاسماء ذياب هادي61127

122دبلومالجي21797واسطأنيىهدى هالل حسن468851

ي مجيد57108 123دبلومالجي21797واسطأنيىهبة صير

124دبلومالجي21797واسطأنيىمروة منعم حبيب275620

125دبلومالجي21797واسطأنيىفاطمة درع محمد487600

126إعداديةالجي21797واسطأنيىساجدة راهي عويد478778

127إعداديةالجي21797واسطأنيىدعاء فالح مطرود514906

ن265092 128إعداديةالجي21797واسطأنيىسجر جبار حسي 

129إعداديةالجي21797واسطأنيىنريمان عبدالخالق محسن276058

130إعداديةالجي21797واسطأنيىزينب عبدالمنعم هادي272636

131إعداديةالجي21797واسطأنيىزهراء مندوم رداد265930

132إعداديةالجي21797واسطأنيىمودة حازم محمد516618

133إعداديةالجي21797واسطأنيىعال ميثم جابر468855

134إعداديةالجي21797واسطأنيىهدى رعد فهد352724

ن محمد سلمان486862 135إعداديةالجي21797واسطأنيىحني 



136إعداديةالجي21797واسطأنيىايات رضا لطيف265080

137إعداديةالجي21797واسطأنيىرانيا شاكر علوان487922

ن149817 نورس علي عبدالحسي 
138إعداديةالجي21797واسطأنيى

139إعداديةالجي21797واسطأنيىانفال كريم مشكور272712

ن حاكم محمد460450 140إعداديةالجي21797واسطأنيىحني 

ن265544 سالي جبار حسي 
141إعداديةالجي21797واسطأنيى

142إعداديةالجي21797واسطأنيىافراح حميد جمعة432499

143إعداديةالجي21797واسطأنيىزهراء حيدر داخل272732

ن528730 144إعداديةالجي21797واسطأنيىنور كامل حسي 

ن شدهان278065 145إعداديةالجي21797واسطأنيىبركات عبدالحسي 

146إعداديةالجي21797واسطأنيىميادة كاظم محسن518757

ن رشك265243 147إعداديةالجي21797واسطأنيىفاطمة الزهراء حسي 

148إعداديةالجي21797واسطأنيىدعاء سلمان مجيد278586

149إعداديةالجي21797واسطأنيىزهراء جابر محسن487544

150إعداديةالجي21797واسطأنيىكوثر خضي  مطشر484540

151إعداديةالجي21797واسطأنيىغفران رحم حسن486192

152إعداديةالجي21797واسطأنيىمريم حميد جمعة272596

ن رشك265170  حسي 
153إعداديةالجي21797واسطأنيىتف 

154إعداديةالجي21797واسطأنيىفاتن رشيد فرحان272695

ن281961 155إعداديةالجي21797واسطأنيىسبا سمي  ياسي 

156إعداديةالجي21797واسطأنيىرملة مطشر سالم61336

157إعداديةالجي21797واسطأنيىسمراء غسان عدنان151003

 مجلي151134
ن 158إعداديةالجي21797واسطأنيىسها عبدالحسي 

159إعداديةالجي21797واسطأنيىمريم صباح عبدنور151076

 علي موس542425
160إعداديةالجي21797واسطأنيىمين

ي عليوي273033 161إعداديةالجي21797واسطأنيىاوهام خي 

162إعداديةالجي21797واسطأنيىعبي  باسم جودة272634

163إعداديةالجي21797واسطأنيىزهراء سليم هاشم487264

مريم علي محسن265475
164إعداديةالجي21797واسطأنيى

165إعداديةالجي21797واسطأنيىسجر حيدر اعنيد516370

166إعداديةالجي21797واسطأنيىبركات زهي  سالم484551

ي سلمان434951
167إعداديةالجي21797واسطأنيىرسل هاتن

ي حريمس53243 168إعداديةالجي21797واسطأنيىنور صير

169إعداديةالجي21797واسطأنيىاسيل رحم كاظم60869

ن151302 170إعداديةالجي21797واسطأنيىرقية اياد حسي 

171إعداديةالجي21797واسطأنيىزينب عبداالله خلف484529

172بكالوريوسالجي21797واسطأنيىندى محمد شاوي283414

173بكالوريوسالجي21797واسطأنيىهناء خليل انزيم275822

ن283920 174بكالوريوسالجي21797واسطأنيىاكرام جاسم حسي 

ى هاشم حسن275629 175بكالوريوسالجي21797واسطأنيىبشر

176بكالوريوسالجي21797واسطأنيىجنان حسن عبدهللا277894

177بكالوريوسالجي21797واسطأنيىرنا كاظم كبيش274776

ن جعفر519406 178بكالوريوسالجي21797واسطأنيىزينب عبدالحسي 

179دبلومالجي21797واسطأنيىمواهب عبدهللا يحي 275936

180دبلومالجي21797واسطأنيىجنان شمال صالح277935

181دبلومالجي21797واسطأنيىوسن مهدي وحيد484531

ن276312 182دبلومالجي21797واسطأنيىبيداء كاظم حسي 



183دبلومالجي21797واسطأنيىورود عبدالخالق عبدالحسن277099

184دبلومالجي21797واسطأنيىاالء حسن عبدهللا291557

اس ساجت عويد275460 185دبلومالجي21797واسطأنيىنير

ن273961 186دبلومالجي21797واسطأنيىعلية عزيز حسي 

187إعداديةالجي21797واسطأنيىايمان فرحان كاظم147429

188إعداديةالجي21797واسطأنيىسناء حسن فلك58970

 علي277244
ن 189إعداديةالجي21797واسطأنيىهدى حسي 

190إعداديةالجي21797واسطأنيىجنان يوسف عطشان452395

191إعداديةالجي21797واسطأنيىسندس نجم عبد274260

ي كاطع479317 ن ناجر 1ماجستي البشائر21798واسطذكرعبدالحسي 

2ماجستي البشائر21798واسطذكرصدام علوان رسن54415

3ماجستي البشائر21798واسطذكرقاسم سعدون كريدي478869

4ماجستي البشائر21798واسطذكرعلي عذاب فضالة54392

5بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد عبد خلف364748

6بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمجيد هالل عنيد361413

7بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرباسم شاكر محيسن479246

8بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرجابر خلف عبيد221893

9بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرباسم محمد اهويدي54194

10بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرفالح حسن نعيمة227623

11بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي محمد علي478799

12بكالوريوسالبشائر21798واسطذكربشار ساجت لطيف239793

13بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرستار غتاب صبيح54409

ن كركوش126145 14بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرزيدان حسي 

15بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي كاظم زغي 478725

16بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرخالد كاظم نارص478946

ن خضي 351854 17بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي عبدالحسي 

18بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراحمد عبدالرضا يير364473

19بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرفرحان كطوف عكار238231

20بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرخالد جواد كاظم362004

21بكالوريوسالبشائر21798واسطذكررحيم عليوي سلطان479126

22بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي شمران راهي478891

23بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعمار غتاب صبيح529668

24بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسن رشيد صير123755

25بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرطعمة كطاف خرنوب227066

26بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرصالح مظلوم زاير478671

ي238719
27بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمالك علي شمجن

28بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرجليل عويد كاظم478745

29بكالوريوسالبشائر21798واسطذكروليد فياض علي366381

30بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراحمد عكار عبيد127176

31بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحامد جبار رهيف358763

32بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر رزاق كزار366154

33بكالوريوسالبشائر21798واسطذكررحيم مزهر ساجت223538

34بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرهادي عبدالحسن كاظم228078

ي كي 359421
35بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرقاسم شاتن

36بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعدنان سلمان حسن479196

37بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعادل عبدالكاظم عواد366020

38بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحميد علي عبدالحسن53982



39بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراركان فليح حسن125033

40بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسن علي فري    ح354140

ن جلوب عبد222960 41بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

42بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرفرحان حمد حليحل479203

ن مهدي عبد479006 43بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن478781 44بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسن نارص حسي 

45بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحبيب محسن غنام354380

46بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعقيل محسن حريز227352

47بكالوريوسالبشائر21798واسطذكريحي  قادر شمال129409

ن عبدالعضيم عزيز506635 48بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

49بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرثامر ساجت لطيف224877

50بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعدنان نارص كاظم478902

51بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمهند عيىس غنام506676

52بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي حمادي رحم54438

53بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعباس عزيز هادي352006

54بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرباسم حمود جعيول478488

55بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعقيل كريم يارس478606

ي فليح حسن124084 56بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرصير

57بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحمزة جكجوك علوان506677

58بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد نعيثل عبدالرضا478682

59بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي قاسم نارص478883

ن خضي 224449 60بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرهادي عبدالحسي 

61بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرانور كريم حرجان555519

ن224003 62بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر علي حسي 

63بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد خلف طراد479094

64بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمروان عبد كريم363347

65بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرسليم قاسم نارص361022

66بكالوريوسالبشائر21798واسطذكربشار جير كاظم225497

67بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر حسان زويد479081

68بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحميد مجيد حنظل54448

69بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرطارق عاشور تركي227294

70بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمرتضن نوري سوادي126761

71بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراحسان جبار رضوي128613

72دبلومالبشائر21798واسطذكرجاسم محمد غنام125063

73دبلومالبشائر21798واسطذكركريم بدن عيل240579

74دبلومالبشائر21798واسطذكركريم جابر زغي 54015

75دبلومالبشائر21798واسطذكرشهيد قند اليذ359997

76دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي رشيد نارص240199

77دبلومالبشائر21798واسطذكرفاهم كطاف خرنوب223091

ي362340
78دبلومالبشائر21798واسطذكرفالح حسن ماضن

79دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد عباس عيىس240268

80دبلومالبشائر21798واسطذكررحيم كطاف خرنوب226620

81دبلومالبشائر21798واسطذكرنعيم كطاف خرنوب223062

82دبلومالبشائر21798واسطذكرحميد جير شاهر478738

ي366181
83دبلومالبشائر21798واسطذكررائد عباس ماضن

84دبلومالبشائر21798واسطذكرصادق نهر كريم239274

85دبلومالبشائر21798واسطذكراحسان بريسم محيسن128298



86دبلومالبشائر21798واسطذكرمصطفن عبيد فرحان467161

ي506639 87دبلومالبشائر21798واسطذكرميثم كاظم حريير

88دبلومالبشائر21798واسطذكررمضان عبيدش كعيم506643

89دبلومالبشائر21798واسطذكرنعيمه محسن عبد221968

90دبلومالبشائر21798واسطذكرحميد ذياب مهاوش241161

91دبلومالبشائر21798واسطذكرحسن لطيف مزهر452586

92دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد فرحان لفته126809

93دبلومالبشائر21798واسطذكرقاسم شمال عبيد54400

94دبلومالبشائر21798واسطذكرماجد جبار رهيف358893

95دبلومالبشائر21798واسطذكرعدنان داود زغي 353668

ن جابر54372 96دبلومالبشائر21798واسطذكرحيدر عبدالحسي 

97دبلومالبشائر21798واسطذكرعبدهللا حميد ذياب224125

ن خضي 54430 98دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد عبدالحسي 

99دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد موحان مزبان362719

100دبلومالبشائر21798واسطذكرمصطفن عطا ورور225498

101دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد جابر نجم223940

ي233610 ي لعيير 102دبلومالبشائر21798واسطذكرحيدر ناجر

ي زامل جنام316644
103دبلومالبشائر21798واسطذكرراضن

104دبلومالبشائر21798واسطذكرجليل ابراهيم موس478730

105دبلومالبشائر21798واسطذكرطعمه فضل منيهل223504

106دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد عباس عالوي478943

107دبلومالبشائر21798واسطذكررسول قنديل حميد229018

ن سعدون كريدي467211 108دبلومالبشائر21798واسطذكرحسي 

109دبلومالبشائر21798واسطذكرعبدهللا غضبان حسن241260

110دبلومالبشائر21798واسطذكرهشام لطيف رضوي506648

111دبلومالبشائر21798واسطذكررياض كاظم كريم232785

ن نوري223857 112دبلومالبشائر21798واسطذكرعمار شني 

113دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد غازي عويز126974

114دبلومالبشائر21798واسطذكرعماد مجيد حنظل128892

115دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي جاسم عليوي479013

ن جابر360243 116دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي عبدالحسي 

117دبلومالبشائر21798واسطذكرظافر حبيب نعيم226769

غام عالوي عبد238804 118دبلومالبشائر21798واسطذكررصن

119دبلومالبشائر21798واسطذكرحيدر كريم بدن232101

120دبلومالبشائر21798واسطذكرعدنان حامد جاسم123815

121دبلومالبشائر21798واسطذكرحسن عبود عواد321291

122دبلومالبشائر21798واسطذكروسام جميل جير231753

123دبلومالبشائر21798واسطذكرمرتضن عطا ورور227329

124دبلومالبشائر21798واسطذكرظافر عبدالرزاق جابر361098

125دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد حسان عبدهللا232212

ن جاسم54339 126دبلومالبشائر21798واسطذكرسلمان حسي 

127دبلومالبشائر21798واسطذكرعبدهللا طعمة عجة478993

128دبلومالبشائر21798واسطذكرماجد مزعل عكيلي54146

129دبلومالبشائر21798واسطذكرحسن محمد بشي 225878

130دبلومالبشائر21798واسطذكرحيدر خليف طعيمة239565

131دبلومالبشائر21798واسطذكرابراهيم صالح مظلوم479071

132دبلومالبشائر21798واسطذكرفالح محسن حريز225566



133دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد هاشم شمال479037

134دبلومالبشائر21798واسطذكرخالد هالل عكروك478768

ي240506
135دبلومالبشائر21798واسطذكرعمار قاسم دليفن

136دبلومالبشائر21798واسطذكررياض رحيم محل467172

137دبلومالبشائر21798واسطذكرمرتضن سالم هدهود365033

ن478755 ن عليوي حسي  138دبلومالبشائر21798واسطذكرحسي 

139دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي محمد سعدون408095

ن غازي داود553223 140دبلومالبشائر21798واسطذكرحسي 

141دبلومالبشائر21798واسطذكرغانم هالل عكروك53992

142دبلومالبشائر21798واسطذكرداود سلمان جبار54038

143دبلومالبشائر21798واسطذكررسول جادر هالل479264

ن رحيم بدن479028 144دبلومالبشائر21798واسطذكرحسي 

145دبلومالبشائر21798واسطذكرمرتضن احمد جمعة224521

146دبلومالبشائر21798واسطذكرمسلم كاظم حسن53965

147دبلومالبشائر21798واسطذكرسجاد عجيل عبدالسادة352116

148دبلومالبشائر21798واسطذكرماجد محسن عريق363277

149دبلومالبشائر21798واسطذكرمصطفن نوري سلمان223721

150دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي كريم يبار366237

151دبلومالبشائر21798واسطذكرقيس محيسن منكاش54143

152دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد هادي حياوي354209

153دبلومالبشائر21798واسطذكركرار علي عريف225751

154دبلومالبشائر21798واسطذكرمروان حسان عبدهللا238322

155دبلومالبشائر21798واسطذكرعمار فاضل خلف233749

156دبلومالبشائر21798واسطذكرسلمان محمد راشد538784

ن جبار غنتاب124044 157دبلومالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن رشيد506644 158دبلومالبشائر21798واسطذكرعبدهللا حسي 

159دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد حمود جعيول364652

160إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد خضي  غويلي222361

161إعداديةالبشائر21798واسطذكرجميل نجم عبدهللا222922

ن خضي 351823 162إعداديةالبشائر21798واسطذكرسعد عبدالحسي 

163إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد شمي  عطية354282

ن127719 ن عبيد مفي  164إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

165إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي جاسم ضاجي125231

166إعداديةالبشائر21798واسطذكرعكار جاسم مطرود226602

167إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي جير هليل506669

ن ضهيد467108 1ماجستي البشائر21798واسطذكرفرحان شني 

2بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرسجاد عبد كريم223895

3بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرسبهان كريم غركان54043

ن عبيد238415 4بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحمزة حسي 

5بكالوريوسالبشائر21798واسطذكركاظم عبيد فرحان467138

6بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمسلم زعيم لهمود350725

7بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعقيل شاكر شنيت54071

ن قنديل حميد232307 8بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن حبي  ماهر54412 9بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن جبي 53969 10بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرجاسم حسي 

 علي كاظم238293
ن 11بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

ق مهدي راهي467182 12بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمشر



13بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد هير بندر506640

ي221978
14بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرجعفر جبار شمجن

15بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمرتىطن كريم يارس478699

ق نجم علي126473
16بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمشر

17بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسن كاظم راشد127614

18بكالوريوسالبشائر21798واسطذكركرار داود سلمان479066

19بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحسن حران جفجي 228857

20بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد شاكر حامد54375

21بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحسن حبي  ماهر54216

ن127093 22بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراحمد علي حسي 

23بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعالء محسن مزبان478645

24بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرابراهيم عبدالكاظم عواد54237

25بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراحمد عبد زغي 54380

ي54212
26بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعادل فري    ح دليفن

27بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمصطفن عكار جاسم222467

28بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد نعيم رضوي126212

29بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد عباس بدر363171

30بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي قاسم يارس226871

31بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر نعيم ساجت225063

32بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرسعدون جاسم مطرود228634

33بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد رحم كاظم506637

34بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعداي رشيد غانم364383

35بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر محسن جاسم128712

36بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمصطفن طعمة كطاف228272

37بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرقسام محمد رضا477301

38بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي فري    ح زويد54238

ن خلف حسن506678 39بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

40بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحامد عزيز خليف54019

ن جمعة366055 41بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمهند حسي 

ن عبد222124 42بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي حسي 

ن كامل كرم129712 43بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

ي صالح224299 44بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراحمد باجر

45بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرناجح غانم مغيض506655

46بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعباس فاضل كرم240121

47بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسن كريم جابر241315

48بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرضياء جليل عبدالواحد125908

49بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد شايع عبيد54417

50بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرامجد جابر خماس124009

51بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر شمال عبيد53976

52بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعباس حاتم محمد365981

53بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي راهي عويد477335

يف54054 54بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمرتضن محمد رسر

55بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمرتضن صباح حسن54076

56بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعباس محمد خضي 224972

57بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي حافظ صبيح506667

58بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي ابراهيم عون226233

ن غانم226822 59بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي حسي 



60بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر حمود عويد222506

61بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعدنان رحيمه محيسن224168

62بكالوريوسالبشائر21798واسطذكربارق محمد حميد238117

63بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمرتضن عدنان حامد54453

64بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمصعب كريم غركان129921

65بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرانور كريم جبار353755

66بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد اعطية كطاف125332

67بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد نبيل فيصل127677

68بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمصطفن سعد حرجان240846

 علي496239
ن 69بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي حسي 

70بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد كاظم نارص239511

ي حمود سالم477551
71بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرهاتن

72بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرفاضل حسن خلف477316

73بكالوريوسالبشائر21798واسطذكريوسف كاظم فري    ح54201

74بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمالك طعمة عجة351780

75بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد عواد كاظم228477

76بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي جاسم مطرود232981

77بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي حنظل جلود366294

78بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد حبي  ماهر54219

79بكالوريوسالبشائر21798واسطذكروسام مهنا عبد238474

ن54442 80بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد يارس حسي 

81بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرجمال هادي راهي54131

82بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسن فرحان كاظم54241

83بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمهدي حبيب نارص479047

84بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر داود سلمان127829

ن506675 85بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسام جابر حسي 

86بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر عودة محمد128807

87بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمالك جبار عبدالحسن467127

88بكالوريوسالبشائر21798واسطذكررضا مطر حسن54135

89بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسام خميس كريم54158

90بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعباس صباح شبيب477372

91بكالوريوسالبشائر21798واسطذكركرار سلمان نعيمة478877

ي حران جفجي 232444
92بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرهاتن

93بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراحمد كشيش والي228145

ن عكلة منديل359177 94بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

95بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي عزيز خليف222888

96بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعقيل حمود عليوي479275

97بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحيدر عاشور عبود553246

ن جمعة386381 98بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرضياء حسي 

99بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد جاسم كاظم245948

100بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد فضل حمادي127357

101بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسام قاسم عبد124861

102بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرزينعابدين خالد عويد364843

هللا جواد كاظم363817 103بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرخي 

104بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعباس ناجي شجر496244

105بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعبدهللا حمادي رحم223641

106بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراسعد محمد عبدعلي53958



107بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد شاكر محيسن225615

108بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرداود سلمان زغي 239855

109بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرطاهر خليل طاهر352065

110بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمسلم جاسم عبود54246

111بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرصدام كريم غركان53963

112بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسن رعد ظالل506642

113بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعدنان رشيد غانم359085

114بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي غازي كرم238654

115بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرسجاد كريم لهمود125096

116بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد رشيد بشي 129016

117بكالوريوسالبشائر21798واسطذكراسعد كريم صوي    ح222224

118بكالوريوسالبشائر21798واسطذكروسام كاظم مدير222251

119بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرابراهيم احمد صيوان354347

120بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد ذياب حاجم233655

121بكالوريوسالبشائر21798واسطذكركرار كاظم حميد224219

122بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد منصور بطوش506651

123بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي مطيلب رحم54420

124بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعامر غضيب منصور478806

125بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرسيف علي ناهي233408

126بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمحمد حميد جير361688

ي فرحان54124  لعيير
ن 127بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرتحسي 

128بكالوريوسالبشائر21798واسطذكروليد خالد خليوي223225

129بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي عباس كاظم53996

130بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرمهند كاظم حميد224032

131بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرجبار فليح حسن54434

132بكالوريوسالبشائر21798واسطذكربهاء حبيب جارهللا479135

133بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرشامل طالب كعيم361323

134بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي قاسم محمد401494

135بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرعلي شاكر محيسن130211

136دبلومالبشائر21798واسطذكراوس جابر سعيد232191

137دبلومالبشائر21798واسطذكرسالم دايج غدير350343

138دبلومالبشائر21798واسطذكرهادي نجم عبدهللا233525

ن جاسم467350 139دبلومالبشائر21798واسطذكركرار حسي 

140دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد فرحان تركي538691

141دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد قنديل حميد229124

142دبلومالبشائر21798واسطذكرسجاد خالد خليوي478998

143دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد عباس منصور126010

144دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد سعدي بدر241449

145دبلومالبشائر21798واسطذكرحاتم كريم شخي 467191

146دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد جاسم شمي 365092

ي362410 147دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد ثجيل عبدالنير

ن125852 148دبلومالبشائر21798واسطذكرمهدي زيدان حسي 

149دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد عبدالرضا غدير232254

150دبلومالبشائر21798واسطذكرمهدي قاسم شمال127973

151دبلومالبشائر21798واسطذكرسيف سعد حرجان240804

152دبلومالبشائر21798واسطذكرعالء عجيل كامل225590

ي223813 153دبلومالبشائر21798واسطذكرعصام كريم عتيير



154دبلومالبشائر21798واسطذكرسجاد محسن كطيف233770

هللا صباح224616 155دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي خي 

156دبلومالبشائر21798واسطذكررسول عدنان حامد123879

157دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد خلف بدن54168

158دبلومالبشائر21798واسطذكرعالء كاظم سالم227487

159دبلومالبشائر21798واسطذكرماجد كريم موس54426

160دبلومالبشائر21798واسطذكرعباس مهدي عبد241400

161دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد بدر شاهر54396

162دبلومالبشائر21798واسطذكرمصطفن سعيد شناوة467221

ي صالح222202 163دبلومالبشائر21798واسطذكرمحمد باجر

164دبلومالبشائر21798واسطذكرعبدهللا عمران سلمان53989

165دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد جميل سوادي478789

ي225024 166دبلومالبشائر21798واسطذكرحمزة مجيد خي 

167دبلومالبشائر21798واسطذكرعمار سعيد تركي363947

168دبلومالبشائر21798واسطذكرمسلم رحيم محل54353

هللا صباح222898 169دبلومالبشائر21798واسطذكرعدنان خي 

ن عبدالسادة صبيح54385 170دبلومالبشائر21798واسطذكرتحسي 

171دبلومالبشائر21798واسطذكرنذير جابر حسن233158

ن شوكة خليف478631 172دبلومالبشائر21798واسطذكرحسي 

173دبلومالبشائر21798واسطذكرسجاد رحيم كطاف240886

174دبلومالبشائر21798واسطذكررسول تركي عبد478639

175دبلومالبشائر21798واسطذكرعباس مظلوم دوي    ج221990

ن223830 176دبلومالبشائر21798واسطذكرمهدي عليوي حسي 

177دبلومالبشائر21798واسطذكرانور جاسم كاظم477416

178دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي هادي غركان363069

179دبلومالبشائر21798واسطذكرعباس عبداالمي  جارهللا231683

180دبلومالبشائر21798واسطذكرمهند جواد كاظم54162

181دبلومالبشائر21798واسطذكرمحسن حميد كاظم54009

ي477490
ن داتن 182دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد حسي 

183دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد شاكر محيسن241536

ن خلف506661 184دبلومالبشائر21798واسطذكربشار حسي 

185دبلومالبشائر21798واسطذكرمروان هادي عزيز54205

186دبلومالبشائر21798واسطذكرمنتظر محسن عبد54114

187دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد محسن كاظم353711

188دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي حسن فايز54189

ن بهلول222076 189دبلومالبشائر21798واسطذكرثامر حسي 

ي232367 190دبلومالبشائر21798واسطذكرعباس غانم حريير

ن239539 ن لطيف عبدالحسي  191دبلومالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن محسن رسن224398 192إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن353549 193إعداديةالبشائر21798واسطذكرمؤمل نارص حسي 

194إعداديةالبشائر21798واسطذكرحيدر ثجيل شهاب363307

195إعداديةالبشائر21798واسطذكرجعفر حاتم عبدالعال364334

196إعداديةالبشائر21798واسطذكرمرتضن ناظم عواد123984

197إعداديةالبشائر21798واسطذكرمنتظر جميل عبد54068

198إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن شهاب عاجل359634

ن محمد خليوي354081 199إعداديةالبشائر21798واسطذكرامي 

200إعداديةالبشائر21798واسطذكرمصطفن شعيبث منصور478838



201إعداديةالبشائر21798واسطذكراسحاق يعقوب يوسف364413

202إعداديةالبشائر21798واسطذكرجليل رسحان حمد229180

203إعداديةالبشائر21798واسطذكرسعد وحيد فاطس124234

204إعداديةالبشائر21798واسطذكررياض عبد مطر363235

205إعداديةالبشائر21798واسطذكرعيىس كاظم فري    ح479224

206إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن صباح منكاش479024

207إعداديةالبشائر21798واسطذكرمنتظر حميد عليوي227617

208إعداديةالبشائر21798واسطذكرعالء خلف بدن54221

209إعداديةالبشائر21798واسطذكرمصطفن محسن محمد408087

210إعداديةالبشائر21798واسطذكرسالم جابر سلمان364595

ن عبداالمي 478855 211إعداديةالبشائر21798واسطذكرقاسم حسي 

ي جير225230
212إعداديةالبشائر21798واسطذكرنمي  منجن

213إعداديةالبشائر21798واسطذكرفراس عذيب عبدالعال350671

ي223195
214إعداديةالبشائر21798واسطذكرقضي عبدالرحمن شات 

215إعداديةالبشائر21798واسطذكرجاسم حسن خلف364799

216إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد عزيز زغي 53973

217إعداديةالبشائر21798واسطذكرمصطفن كريم يارس477386

218إعداديةالبشائر21798واسطذكرسجاد قاسم عليوي477522

ن رحيم شعيوط361243 219إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

220إعداديةالبشائر21798واسطذكركاظم جابر خلف229083

221إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي خلف خضي 227445

222إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحسن عطا ورور227140

223إعداديةالبشائر21798واسطذكرحمزة حميد غانم240044

224إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن مزعل عبود239467

225إعداديةالبشائر21798واسطذكركرار فرحان مطر221864

226إعداديةالبشائر21798واسطذكرجعفر ثجيل شهاب125120

227إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي نارص خلف128443

228إعداديةالبشائر21798واسطذكررزاق حران جفجي 232496

229إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد محمد بشي 227773

230إعداديةالبشائر21798واسطذكروسام حسن مطشر506653

231إعداديةالبشائر21798واسطذكربرزان رعد ظالل506641

232إعداديةالبشائر21798واسطذكرعبدهللا فاضل كاظم360429

233إعداديةالبشائر21798واسطذكرمصطفن مجيد شاكر153744

234إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد مزهر رحم506664

235إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحسن عبدالحسن عبد126576

236إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي شاكر حامد54383

237إعداديةالبشائر21798واسطذكرجمال مهدي عذاب232695

238إعداديةالبشائر21798واسطذكرسامي فاضل مطرود126082

239إعداديةالبشائر21798واسطذكرجليل نعيم جاسم226324

240إعداديةالبشائر21798واسطذكرزمن جاسم سلمان479140

ي226926 241إعداديةالبشائر21798واسطذكرطاهر علي خي 

ن جواد هليل127895 242إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

243إعداديةالبشائر21798واسطذكرموس فالح خضي 359724

ي53978
ن
244إعداديةالبشائر21798واسطذكرمهدي حبيب عوف

ي478656 245إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي محسن جناتر

246إعداديةالبشائر21798واسطذكرمنتظر زعيم لهمود350830

ن125560 247إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد زيدان حسي 



248إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد محسن رسن239934

249إعداديةالبشائر21798واسطذكرباسم جاسب جويد241036

250إعداديةالبشائر21798واسطذكررسول هادي عبيد359032

251إعداديةالبشائر21798واسطذكرمهند سعيد شناوة467273

ن مرتضن ثجيل478936 252إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن538696 253إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن هادي عبدالحسي 

ي479087
ن
254إعداديةالبشائر21798واسطذكربشار عليوي عوف

255إعداديةالبشائر21798واسطذكرمنتظر حسون علي467335

يف359578 256إعداديةالبشائر21798واسطذكرماجد عوة رسر

257إعداديةالبشائر21798واسطذكرمرتضن نجم عبد128531

258إعداديةالبشائر21798واسطذكرباسم مهدي عبدالحسن506674

259إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحسن ثجيل عزيز359362

ن نارص478977 260إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي حسي 

261إعداديةالبشائر21798واسطذكرسجاد نعيم جبي 364031

ن كامل محيسن359840 262إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

263إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي حاكم جباري467286

ن نارص خلف369932 264إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن اياد جاسم366330 265إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

266إعداديةالبشائر21798واسطذكرعكار محيسن جير220713

267إعداديةالبشائر21798واسطذكرحيدر قاسم لطيف479185

268إعداديةالبشائر21798واسطذكرسعيد كريم بدن133329

269إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن بشار رحيم506662

270إعداديةالبشائر21798واسطذكركرار علي كاظم238266

ن محمد351902 271إعداديةالبشائر21798واسطذكريحي  حسي 

ن124783 272إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي قاسم عبدالحسي 

273إعداديةالبشائر21798واسطذكرحيدر مظلوم زاير364525

274إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي غند حمادي233240

275إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي محمود جبار223248

276إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحسن خلف خضي 240391

ن حسون غازي240462 277إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

278إعداديةالبشائر21798واسطذكرمسلم احمد شمي 231897

279إعداديةالبشائر21798واسطذكرماجد عزيز خليف54049

280إعداديةالبشائر21798واسطذكرعماد علي مطشر124408

281إعداديةالبشائر21798واسطذكرمصطفن صابر سلمان239624

282إعداديةالبشائر21798واسطذكرصقر كريم غركان506649

283إعداديةالبشائر21798واسطذكرمصطفن فاهم هادي225095

284إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن شعيث عويد54214

285إعداديةالبشائر21798واسطذكرمجيب عبداالمي  جاسم233074

286إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد علي حسن468846

يف467296 287إعداديةالبشائر21798واسطذكرمقتدى عبدالمنعم رسر

288إعداديةالبشائر21798واسطذكرسجاد فرحان تركي351005

289إعداديةالبشائر21798واسطذكرحيدر كريم لهمود366128

290إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد جميل عبد54156

291إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد عبادي بزل227884

 جالي54229
ن 292إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد حسي 

293إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد قاسم حسب124132

294إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي شهيد قند361197



 محمد عبدعلي124479
295إعداديةالبشائر21798واسطذكرمرتضن

296إعداديةالبشائر21798واسطذكرعباس قاسم كعيم478717

297إعداديةالبشائر21798واسطذكرسعدون حاتم عبدالعال364303

298إعداديةالبشائر21798واسطذكرمالك كامل نارص54378

299إعداديةالبشائر21798واسطذكرعباس هويدي عويد232946

300إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي محسن عبد222106

ن54181 301إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد علي حسي 

302إعداديةالبشائر21798واسطذكرعباس علي جاسم359930

ن ثجيل عزيز224343 303إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

ي عسكر منشد352267
304إعداديةالبشائر21798واسطذكرهاتن

305إعداديةالبشائر21798واسطذكركرار قيس محسن223613

306إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد جابر خلف233279

307إعداديةالبشائر21798واسطذكرزياد طارق حميد129334

308إعداديةالبشائر21798واسطذكرمالك علي عريم351733

309إعداديةالبشائر21798واسطذكرانمار عاشور عبود129525

ي360378 310إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي فرحان زريجر

311إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد لطيف نارص477592

ن نهي 232909 312إعداديةالبشائر21798واسطذكرعاشور عبدالحسي 

313إعداديةالبشائر21798واسطذكرمهدي صباح طعيمه240084

314إعداديةالبشائر21798واسطذكرعيىس كمال ناجي467098

315إعداديةالبشائر21798واسطذكرسيف علي سلمان479102

316إعداديةالبشائر21798واسطذكرحيدر علي عويش467227

317إعداديةالبشائر21798واسطذكراياد عامر مطلب224251

318إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد ريسان محمد54026

ن كاظم353627 319إعداديةالبشائر21798واسطذكرابراهيم عبدالحسي 

320إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي حميد جير361594

321إعداديةالبشائر21798واسطذكرمرتضن قيس محيسن240301

322إعداديةالبشائر21798واسطذكرمهدي شاكر محيسن224371

 علي محمد408085
ن 323إعداديةالبشائر21798واسطذكرتحسي 

ن حازم بجاي54406 324إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسني 

ن478932 325إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي عبدهللا حسي 

326إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي طارق حميد129272

ن عبدالواحد غافل506650 327إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن حمد227670 328إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد حسي 

 صبار عبدعلي360636
ن 329إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

ن رزاق126332 330إعداديةالبشائر21798واسطذكررسول حسي 

ن125168 331إعداديةالبشائر21798واسطذكرغدير يارس حسي 

332إعداديةالبشائر21798واسطذكرمهند شاكر محيسن222147

333إعداديةالبشائر21798واسطذكرسجاد جادر هالل477614

334إعداديةالبشائر21798واسطذكرسعد كامل جارهللا478507

335إعداديةالبشائر21798واسطذكرجهاد فالح حسن233427

336إعداديةالبشائر21798واسطذكرعمار عبد كريم362562

337إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد قادر شمال359781

ن رزاق124292 338إعداديةالبشائر21798واسطذكرليث حسي 

339إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد ماجد جبار352199

340إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد قاسم محمد319545

341إعداديةالبشائر21798واسطذكرماجد عبدالكاظم دايج496245



342إعداديةالبشائر21798واسطذكرعبدالرزاق يعقوب يوسف506646

343إعداديةالبشائر21798واسطذكرصادق هادي فرحان54224

344إعداديةالبشائر21798واسطذكرعماد هاشم حران222777

345إعداديةالبشائر21798واسطذكرخلف عزيز خليف222730

346إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن كريم بدن467216

347إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن قاسم عبد124949

348إعداديةالبشائر21798واسطذكرعالء كاظم نارص364698

349إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد كاظم سالم239042

350إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمدعلي قسام شمران222014

351إعداديةالبشائر21798واسطذكروليد حميد غانم386368

ن كريم عليوي126737 352إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

353إعداديةالبشائر21798واسطذكركرار حميد جاسم54227

ن عبيد238363 354إعداديةالبشائر21798واسطذكرجعفر حسي 

355إعداديةالبشائر21798واسطذكرجاسم محمد كعيم54444

356إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد سامي كريم506638

357إعداديةالبشائر21798واسطذكرموس كاظم فري    ح506668

358إعداديةالبشائر21798واسطذكرصادق جودة خلف222057

359إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد نوري سلمان125429

ن225385 360إعداديةالبشائر21798واسطذكرضياء علي عبدالحسي 

361إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي رحيم بدن361477

362إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي كريم حميد506671

363إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد راشد كريم239675

364إعداديةالبشائر21798واسطذكرهيثم جابر زكيىمي496248

ي350197
ن
ن عليوي عوف 365إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

366إعداديةالبشائر21798واسطذكرمصطفن رياض عودة223727

367إعداديةالبشائر21798واسطذكرهشام رزاق خليف54141

368إعداديةالبشائر21798واسطذكرمرتضن احمد عبدالرضا363727

ن مذبوب125383 369إعداديةالبشائر21798واسطذكرضياء حسي 

370إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد سعد كاظم467151

371إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن محسن هويدي221879

372إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي جواد راهي125483

ي223257 373إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد جميل خي 

374إعداديةالبشائر21798واسطذكركرار خليل طارش506672

375إعداديةالبشائر21798واسطذكركرار فرحان ذويب222135

376إعداديةالبشائر21798واسطذكرحيدر كامل جارهللا478591

ن366206 377إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن تركي حسي 

378إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمود شاكر عبدالرزاق361141

379إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي فرحان مطر238202

380إعداديةالبشائر21798واسطذكرمحمد فرحان جير467380

381إعداديةالبشائر21798واسطذكرصالح حسن هويدي240348

382إعداديةالبشائر21798واسطذكرسجاد كامل عجيل350509

383إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن حنظل جلود126645

384إعداديةالبشائر21798واسطذكراحمد سلمان جبار233566

385إعداديةالبشائر21798واسطذكرعباس قادر شمال360490

386إعداديةالبشائر21798واسطذكرحيدر رحيم كطاف224927

387إعداديةالبشائر21798واسطذكرصادق ماجد حميد477644

388إعداديةالبشائر21798واسطذكركرار علي ناهي232526



389بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرهادي خلف سلمان222294

390بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحميد فزع عباس125717

ن كركوش124995 391بكالوريوسالبشائر21798واسطذكررحيم حسي 

392بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحميد قند اليذ360075

ن كطيف محمد54192 393بكالوريوسالبشائر21798واسطذكرحسي 

394دبلومالبشائر21798واسطذكرعلي قند اليذ478793

395دبلومالبشائر21798واسطذكرجواد كاظم كريم54166

ي364938
396دبلومالبشائر21798واسطذكررافد عباس ماضن

ي353961
397دبلومالبشائر21798واسطذكرميثاق حسن ماضن

398دبلومالبشائر21798واسطذكرصادق عبدهللا عذاب54368

399دبلومالبشائر21798واسطذكرعجيل خضي  ماشان506660

400دبلومالبشائر21798واسطذكراحمد جمعة بديوي223569

401دبلومالبشائر21798واسطذكرعباس ساهي سدخان54231

402إعداديةالبشائر21798واسطذكرمنعم قند اليذ360190

403إعداديةالبشائر21798واسطذكرثامر سعدون كريدي467393

ن حمد حليحل221937 404إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسي 

405إعداديةالبشائر21798واسطذكرجبار فاضل كريم238256

ي جبي  مناجي53961
406إعداديةالبشائر21798واسطذكرمنجن

407إعداديةالبشائر21798واسطذكرناظم حسن فايز478522

408إعداديةالبشائر21798واسطذكرهاشم حران ثجيل225295

409إعداديةالبشائر21798واسطذكركاظم حران ثجيل54150

410إعداديةالبشائر21798واسطذكرعلي كامل نهي 54251

411إعداديةالبشائر21798واسطذكرحسن جابر سلمان477475

412إعداديةالبشائر21798واسطذكرحميد شالكة شمال225150

1بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىضمائر حيال جواد227759

2بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىعبي  جواد دبيس238159

3بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىنوره جير راشد54344

4دبلومالبشائر21798واسطأنيىانعام يوسف حسن239136

ن478921 5دبلومالبشائر21798واسطأنيىذكرى فيصل حسي 

6دبلومالبشائر21798واسطأنيىسليمة حسن كاطع226489

ن ضهيد478615 يه شني  7دبلومالبشائر21798واسطأنيىصير

8دبلومالبشائر21798واسطأنيىندى جميل يعكوب127767

9دبلومالبشائر21798واسطأنيىصفية جبار عجيل226900

10دبلومالبشائر21798واسطأنيىنضال فالح كعيم54062

11دبلومالبشائر21798واسطأنيىزينب محمد رضا479051

12دبلومالبشائر21798واسطأنيىنبا جبار عليوي506665

13إعداديةالبشائر21798واسطأنيىسهاد باسم حسن54242

14إعداديةالبشائر21798واسطأنيىزينب حسن فايز224211

1بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىحوراء جميل عبد54199

2بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىنوال فالح كعيم54007

اق فالح مطرود54254 3بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىارسر

4بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىسهام قاسم عبد124901

5بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىصفاء نجم عبدهللا227553

6بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىدعاء عويد رحم54129

7بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىشهد جواد كاظم227856

8بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىهدى عيىس جميل506657

9بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىزينب عبدالرضا غانم239226



10بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىزينب كريم نارص54198

11بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىزينب جواد كاظم228723

ن رشيد506645 12دبلومالبشائر21798واسطأنيىسمر حسي 

13دبلومالبشائر21798واسطأنيىشهالء عيىس جميل478517

14دبلومالبشائر21798واسطأنيىنادية نارص كنو238125

15دبلومالبشائر21798واسطأنيىحنان جليل مرير127530

16دبلومالبشائر21798واسطأنيىتبارك جواد كاظم227476

17دبلومالبشائر21798واسطأنيىزمن ريسان نهر54360

18دبلومالبشائر21798واسطأنيىفاطمة صالح محسن123944

19دبلومالبشائر21798واسطأنيىهدى فرحان هالل238078

20إعداديةالبشائر21798واسطأنيىمريم خضي  عباس225283

ن226737 سارة علي حسي 
21إعداديةالبشائر21798واسطأنيى

22إعداديةالبشائر21798واسطأنيىغفران عاضي نعيمة54137

ن506673 23إعداديةالبشائر21798واسطأنيىزهراء محمد حسي 

24إعداديةالبشائر21798واسطأنيىاسماء صباح مجي222186

25إعداديةالبشائر21798واسطأنيىفاطمة راهي خلف125661

26إعداديةالبشائر21798واسطأنيىزينب علي نارص222690

27إعداديةالبشائر21798واسطأنيىتبارك حميد فزع238688

ن351519 فاطمة علي حسي 
28إعداديةالبشائر21798واسطأنيى

29إعداديةالبشائر21798واسطأنيىمروة جاسم سلمان363391

ي479289 ن ناجر 30إعداديةالبشائر21798واسطأنيىنورالهدى عبدالحسي 

31إعداديةالبشائر21798واسطأنيىسارة جبار نارص225003

32إعداديةالبشائر21798واسطأنيىنبا عجيل خضي 506670

33إعداديةالبشائر21798واسطأنيىاسيل محسن جاسم54349

ن364905 ايات علي حسي 
34إعداديةالبشائر21798واسطأنيى

ن478542 35إعداديةالبشائر21798واسطأنيىنور محمد حسي 

امال علي نارص222861
36إعداديةالبشائر21798واسطأنيى

37إعداديةالبشائر21798واسطأنيىنشين عذيب عبدالعالي478952

ن126425 38إعداديةالبشائر21798واسطأنيىرسل زيدان حسي 

39إعداديةالبشائر21798واسطأنيىزينب خضي  عباس225216

40إعداديةالبشائر21798واسطأنيىفاطمة جليل مرير225344

41إعداديةالبشائر21798واسطأنيىحوراء عدنان كريم361540

42إعداديةالبشائر21798واسطأنيىفاطمة علوان بدن54178

43إعداديةالبشائر21798واسطأنيىليل خضي  غانم506654

ي479109 ن ناجر 44إعداديةالبشائر21798واسطأنيىفاطمة عبدالحسي 

45إعداديةالبشائر21798واسطأنيىايمان خضي  مطشر467204

46إعداديةالبشائر21798واسطأنيىفاطمة حسن فايز223188

47إعداديةالبشائر21798واسطأنيىوسن سالم عبدالحسن223217

48إعداديةالبشائر21798واسطأنيىعلياء قسام شمران408109

49إعداديةالبشائر21798واسطأنيىحوراء جبار نارص479298

50إعداديةالبشائر21798واسطأنيىبشائر كريم نارص228518

ي225955 51إعداديةالبشائر21798واسطأنيىاشواق فرحان زريجر

52إعداديةالبشائر21798واسطأنيىفاطمة محمد رضا363594

53إعداديةالبشائر21798واسطأنيىنورالهدى خلف خضي 54364

54إعداديةالبشائر21798واسطأنيىكوثر جبار نارص408092

شيماء علي جاسم233675
55إعداديةالبشائر21798واسطأنيى

56إعداديةالبشائر21798واسطأنيىمنار حسون غازي239087



57إعداديةالبشائر21798واسطأنيىدعاء جبار عليوي53964

58بكالوريوسالبشائر21798واسطأنيىليل كاظم رسن222956

1دكتوراهالموفقية21799واسطذكراحمد ثامر خيون529896

2ماجستي الموفقية21799واسطذكرقتيبة احمد سلمان64945

3ماجستي الموفقية21799واسطذكرجابر عبود وحيد69154

4ماجستي الموفقية21799واسطذكرجواد كاظم عبيد234744

5ماجستي الموفقية21799واسطذكرمحمود كاظم جير386751

ي ارهيف386718
6ماجستي الموفقية21799واسطذكرمحمد راضن

7ماجستي الموفقية21799واسطذكرصباح رحيل عودة145585

8دبلوم عاليالموفقية21799واسطذكربندر داود سلمان474635

9بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرباسم حاكم عباس447699

10بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبدالعظيم رحيم صلف535472

11بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسعيد محسن فليح373498

12بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبدالمحسن رحيم صلف531365

13بكالوريوسالموفقية21799واسطذكربشار كريم عبد373480

14بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحنون علوان كطوف531471

15بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحميد كاظم جير447956

16بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجابر عذيب سدخان447809

17بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعادل عطيوي علي229820

ي عذيب سدخان60979 18بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرصير

19بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعمار زامل هالل447621

20بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجواد كاظم عناد531359

21بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسن علوان حمزه207090

22بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبداالمي  عبدالصاحب عرار427055

ي عيه387992
23بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد راضن

24بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحسن صفوك جبار233971

ي204435
25بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرنعيم ارهيف صجن

26بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرذوالفقار عامر مهدي153078

27بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرخالد عاجل فارس531454

ن153387 28بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسعد يوسف حسي 

29بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررياض ضايف سلمان233632

30بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسعد عباس عكار230422

31بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرماجد صالل شنه372944

32بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد مالك عبيد387434

33بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمصطفن عباس راهي229237

ن كاظم221726 34بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمالك حسي 

35بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبدهللا عبدالزهرة كاظم224186

36بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي علوان حمزه154984

37بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرثامر مربط شالل447801

38بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرثائر كريم ناشوش234120

39بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرتكليف خضي  ناهي387818

40بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررضا فرحان شليح145680

41بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرخليل خابط جودة556794

42بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرهمام احمد سلمان204790

43بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسلمان عطشان عنيد233387

44بكالوريوسالموفقية21799واسطذكربشار جبار مهدي373184

45بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر حميد نايف226363



46بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد عماد محمد65088

47بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعالءالدين لطيف دحام447973

48بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررياض نعمة عابر237828

49بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد بعرور كريم222079

50بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعدنان عبدالحسن عالوي154299

51بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجاسم محمد شالل447850

52بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرهيثم جذع حميد422676

53بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرصباح عواد محسن62542

54بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرليث بندر مغامس67014

 عبدعلي437253
ن 55بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد حسي 

56بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد عبدالرضا رحيمه61283

57بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعمر محسن عطاهللا557187

ن عامر234573 58بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعمار عبدالحسي 

ي531450 59بكالوريوسالموفقية21799واسطذكروسام علي صير

60بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد محسن فليح386975

61بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعماد ترف كشيش154713

62بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد سيف عطاهللا529947

63بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد عزيز جارهللا372837

64بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي كريم تعبان204351

65بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرابوذر محمد نوري530037

ي ارهيف153599
66بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد راضن

67بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمهند بادي محيسن239002

68بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررحمن علوان محيسن447843

69بكالوريوسالموفقية21799واسطذكركرار عبدالكريم محسن386571

70بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمصطفن عطاهللا موس63963

71بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد عزيز جارهللا207403

72بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد صاحب جابر242856

73بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرصادق كريدي مريض242352

74بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد تكليف زغي 64075

75بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمطلك حاكم مطلك529912

76بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد صبجي مزعل67407

ن ميثم رشيد237869 77بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمعي 

78بكالوريوسالموفقية21799واسطذكركرار سعدون مزعل64731

79بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد مصحب نصار74394

80بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد مجيد رسحان231100

81بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرصالح مهدي عبدالصاحب475781

82بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد صباح كاظم223476

ن حران144585 83بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجمال حسي 

84بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرباقر زاهي حسن447586

85بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرابراهيم دويش سباهي447960

86بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد نوري عبد240944

87بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررياض توفيق كاظم447538

ن شدهان223392 88بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمرتضن حسي 

89بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسن عزيز فاضل234265

90بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرباسم كاظم جودة224270

91بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي عكار جودة387774

92بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرباسم محمد شالل387033



93بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي داخل جبل144600

94بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحبيب عبدعلي حسان145771

95بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرماجد خريبط ظاهر531358

96بكالوريوسالموفقية21799واسطذكروليد عامر منديل373796

97بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي هويش محمد373175

98بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر نجاح فيصل474287

99بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجعفر رحم حمود447829

100بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد جذع حميد72126

101بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعثمان محمد هالل447685

102بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرصالح مهدي مريض239045

103بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي يحي  علي427920

104بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجير مطرود كرم227979

105بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحميد عكظ شداد64013

106بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمرتضن هادي عجىمي475811

107بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرلطيف فاضل حسن61853

108بكالوريوسالموفقية21799واسطذكريوسف حرجان مطر556841

109دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد ساجت كامل372932

110دبلومالموفقية21799واسطذكرعبد حميد عبد63596

111دبلومالموفقية21799واسطذكرعبدهللا عبداللطيف محسن237860

112دبلومالموفقية21799واسطذكرماجد صير حسن447724

113دبلومالموفقية21799واسطذكرسعد كاظم محيسن447453

114دبلومالموفقية21799واسطذكررشيد عكار زميط447952

115دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد كاطع مسلم222474

116دبلومالموفقية21799واسطذكرتركي مجباس خليف144473

117دبلومالموفقية21799واسطذكرجليل كارسر عكاش476119

ن علوان راشد386609 118دبلومالموفقية21799واسطذكرحسي 

119دبلومالموفقية21799واسطذكرناظم مطرود كرم373625

120دبلومالموفقية21799واسطذكررحيم عبدالحسن عبار204851

ن عالوي438923 121دبلومالموفقية21799واسطذكرعلي حسي 

122دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد حسن سدخان72453

123دبلومالموفقية21799واسطذكرمشتاق علوان راشد387287

124دبلومالموفقية21799واسطذكرمحسن كريم تعبان230259

125دبلومالموفقية21799واسطذكرعبدالكاظم غايب شهد144498

126دبلومالموفقية21799واسطذكرعدنان عبود وحيد153614

127دبلومالموفقية21799واسطذكركرار صباح كاظم222789

128دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد عبد خلباص387553

129دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد خطار فاضل475460

ن كاظم237886 130دبلومالموفقية21799واسطذكرعدنان حسي 

131دبلومالموفقية21799واسطذكرفيصل هويدي عبدعلي531392

132دبلومالموفقية21799واسطذكرقحطان علي نارص437287

133دبلومالموفقية21799واسطذكررشيد غركان سعيد144636

134دبلومالموفقية21799واسطذكرجبار غافل جوجي153840

135دبلومالموفقية21799واسطذكرسعد كمال علي447599

136دبلومالموفقية21799واسطذكريعكوب خزي رحيل144483

137دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد عباس راهي447671

138دبلومالموفقية21799واسطذكرثامر دابس عاجل438956

139دبلومالموفقية21799واسطذكرناظم عباس جنديل531317



140دبلومالموفقية21799واسطذكربارق سعدون جبار68399

141دبلومالموفقية21799واسطذكرمسلم رشيد نايف242757

142دبلومالموفقية21799واسطذكرمرتضن نعمة عابر240440

143دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد عويد سلطان447491

144دبلومالموفقية21799واسطذكرحيدر خضي  خليفة63617

145دبلومالموفقية21799واسطذكرنادر رحم ناشوش145627

146دبلومالموفقية21799واسطذكرعلي كطيف حرز447614

147دبلومالموفقية21799واسطذكرحازم حاكم عباس63094

148دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد رحيم جمعة530007

ن حمزة427774 149دبلومالموفقية21799واسطذكرعطا عبدالحسي 

150دبلومالموفقية21799واسطذكرجالل غركان سعيد387477

ن238023 151دبلومالموفقية21799واسطذكرمجتير علي حسي 

ي69742
152دبلومالموفقية21799واسطذكركريم حميد منجن

153دبلومالموفقية21799واسطذكرعباس طموش عبود204308

154دبلومالموفقية21799واسطذكرعامر منان بجاي438988

155دبلومالموفقية21799واسطذكرعلي مزهر سعدون238279

156دبلومالموفقية21799واسطذكرفراس عيىس عبد422690

ي خسارة447731 157دبلومالموفقية21799واسطذكرماهر صير

158دبلومالموفقية21799واسطذكرنعيم راشد ظاهر447506

159دبلومالموفقية21799واسطذكرليث يعقوب يوسف447591

160دبلومالموفقية21799واسطذكرعلي سايد جحيل230674

161دبلومالموفقية21799واسطذكرجمال درويش علوان447629

ن204666 162دبلومالموفقية21799واسطذكرعزيز عباس حسي 

163دبلومالموفقية21799واسطذكرغازي عواد مسي 204294

164دبلومالموفقية21799واسطذكرظاهر جباري محمد232538

165دبلومالموفقية21799واسطذكرعباس عبدالكاظم مصحب204427

ي387397 166دبلومالموفقية21799واسطذكرحميد عبدالعالي حرتر

ن427129 167دبلومالموفقية21799واسطذكرستار عزيز حسي 

168دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد محمد مدران372884

ي204473
169دبلومالموفقية21799واسطذكرشعالن دينار راضن

170دبلومالموفقية21799واسطذكرعبدالهادي غازي كليص223655

ي بي 223835
171دبلومالموفقية21799واسطذكرماجد شمجن

172دبلومالموفقية21799واسطذكرجاسم مصطفن محمد62897

173دبلومالموفقية21799واسطذكرطارق سعيد جحيش204715

174دبلومالموفقية21799واسطذكرجاسم محمد داخل437163

175دبلومالموفقية21799واسطذكرعلي فائق يارس387266

176دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد مطشر كاطع146440

177دبلومالموفقية21799واسطذكرنجاح شمال هداب145840

178دبلومالموفقية21799واسطذكرعباس صباح عرموط531305

179دبلومالموفقية21799واسطذكرمهند عبدالعال ثامر144888

180دبلومالموفقية21799واسطذكرسعد دويش سباهي234543

ن64865  علي حسي 
ن 181دبلومالموفقية21799واسطذكرحسي 

182دبلومالموفقية21799واسطذكرحيدر عبدالواحد رحيم531340

183دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد طعيمة ثامر204280

184دبلومالموفقية21799واسطذكرسجاد رحم حمود447836

185دبلومالموفقية21799واسطذكريحي  زكريا يحي 387133

186دبلومالموفقية21799واسطذكرحاكم عبد نايف204511



187دبلومالموفقية21799واسطذكرزينالعابدين حميد رشك476035

188دبلومالموفقية21799واسطذكرليث عيىس حسن372793

189إعداديةالموفقية21799واسطذكراركان علي نارص73489

190إعداديةالموفقية21799واسطذكرفرقد داود يوسف67081

191إعداديةالموفقية21799واسطذكرهاشم علوان عباس74246

ن عامر387041 192إعداديةالموفقية21799واسطذكرسعدون عبدالحسي 

ي531457
193إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد جبار شمجن

194إعداديةالموفقية21799واسطذكررعد دهلة سوادي531306

195إعداديةالموفقية21799واسطذكركرار هادي علي373158

1دكتوراهالموفقية21799واسطذكركريم احمد حامي232477

2دكتوراهالموفقية21799واسطذكرسجاد نارص عويد204390

3ماجستي الموفقية21799واسطذكرفالح سامي عناد241235

4ماجستي الموفقية21799واسطذكرحيدر مهدي درويش230230

ن225937 5ماجستي الموفقية21799واسطذكرسجاد كاظم حسي 

6بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحميد كاظم عصفور222737

7بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرقاسم كاظم ساجت204210

ن رداد437792 8بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي حسي 

9بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرماهر كزار كواد324536

10بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي اسماعيل يوسف207532

11بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد سعدون مزعل529956

ن عزيز جارهللا372857 12بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسني 

13بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمازن كريم حسان238161

14بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد علي عجيل144905

15بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررسول نارص عبدالرضا373198

16بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر حمود وذاح204734

17بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحاكم وادي حامد154917

18بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي هادي درويش222176

19بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد فاضل هادي387448

20بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي مالك عبيد387860

ن ذياب427100 21بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسيف حسي 

22بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسالم داخل جبل153573

23بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعباس فليح حسن225536

24بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمهند رشيد مالح373163

25بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد صبيح زياد221857

ن عبدالنارص شمال387000 26بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمبي 

27بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد غضنفر هادي475578

28بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرباسم علوان حطوط243070

29بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرميثم فالح سدخان531458

30بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد داخل نوح204341

31بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجير صبيح يبي 154378

ي صير204721
32بكالوريوسالموفقية21799واسطذكركرار راضن

33بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجعفر كريم علوان207350

34بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسن رحمن خسارة238844

35بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسن هاشم رسحان207373

36بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبدالعزيز جذع حميد437213

37بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعالء سعدون كاظم531371

 علي207527
ن 38بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي حسي 



39بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر نارص عبدهللا68601

40بكالوريوسالموفقية21799واسطذكروسام فالح رحم529934

ن232008  حيدر عبدالحسي 
41بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمصطفن

42بكالوريوسالموفقية21799واسطذكريحي  وليد خالد221738

ن386584 43بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد كلف حسي 

44بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد فزع عبيد204238

45بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرغيث عماد سطامي447880

ن70732 46بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد نارص حسي 

47بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجواد كاظم محل151519

48بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرقاسم عزيز محل373170

49بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراسامة مجيد رسحان231084

غام سعدون حزام387639 50بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررصن

51بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد نعيم ارهيف153510

52بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمهند صباح كامل531311

53بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر نوري حمود388018

54بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرزين العابدين غانم غزيل239741

55بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبدالمجيد فرحان فنخي 427468

56بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرليث عماد سطامي386833

57بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد محمد محسن238431

58بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمثين نعيم دبعن204976

 علي دري153277
ن 59بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسي 

60بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمنتظر جليل راهي230535

61بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراسامة زهي  سلطان476271

62بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمنتظر هاشم علي223500

ن144509 63بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراياد عادل حسي 

64بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبدالرحيم كاظم عبيد224347

65بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررعد حسن هيهو225390

66بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي رحيم رهيف223599

67بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمصطفن صالح مهدي243006

68بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرفاضل كريم راكان223417

69بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد موس محمد223186

70بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرثابت ماجد عاجل373465

71بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي عزيز جارهللا373165

72بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد طعمة مكار63844

73بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعطاهللا سيف عطاهللا531449

74بكالوريوسالموفقية21799واسطذكركرار علي خسارة373041

75بكالوريوسالموفقية21799واسطذكركرار حمود وذاح447903

ن صباح جبار204829 76بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسي 

77بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر ظاهر جباري373191

78بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد محمد عبدعلي153729

79بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراركان عبدالحسن عالوي476366

80بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي عباس ناهي229063

81بكالوريوسالموفقية21799واسطذكريوسف ضياء بادي228593

 علي شالكة232096
ن 82بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسي 

83بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد عبدالواحد علي154283

84بكالوريوسالموفقية21799واسطذكركاظم نارص عبدالرضا373202

85بكالوريوسالموفقية21799واسطذكروليد خالد كاظم241404



86بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمهند محسن عطية224399

ن ميثم رشيد229992 87بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمبي 

88بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي عدنان خيون153809

ن عادل نافع230317 89بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسي 

ن نارص234638 90بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسام حسي 

91بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد موس محمد223055

92بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر قاسم محمد237967

93بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسن صباح عودة557270

94بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمرتضن رحيم نارص223438

ن سدخان237793 95بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرليث حسي 

96بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسالم صبيح زياد221847

97بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرليث فيصل سلطان204682

ي عذيب207316
98بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي شاتن

99بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمصطفن محمد محسن238263

100بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسن طالب فزع233885

101بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسن كاظم خلف239951

ن232949 102بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي كاظم حسي 

 رزاق علي386894
ن 103بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسي 

104بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسعدون منيهل سبهان447868

105بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرفائزعبد االله عبيد عذوب238147

106بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي حميد رشك386823

ن رسحان سعلو447608 107بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرتحسي 

108بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي رشيد داعور146264

109بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجهاد رائد خلف475653

110بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرفؤاد رحم حمزه70208

111بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد شاكر رمضان154392

112بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمرتضن فليح حسن447611

113بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجابر منان بجاي222528

114بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررياض شعالن فنخي 531468

115بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعباس صالح مهدي234611

116بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجعفر هول سلمان207118

117بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد ظاهر رداد373323

118بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرامي  جواد سفيح557165

ن واصف عارف204763 119بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمعي 

120بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمهند رضا جودة225872

121بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحاتم كاظم ساجت204337

122بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسام سلمان خليف152872

123بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد جاسم رسبوت60144

124بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد حميد مجيد373523

ن عبود73889 125بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر حسي 

126بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررسول محمد ثامر153695

127بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد حسن عليوي447917

128بكالوريوسالموفقية21799واسطذكربدر عباس بدر229899

129بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرنور ناظم فالح475913

130بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسن مزهر عبيد223731

131بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد احمد سلمان221821

132بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررياض احمد عجيل237985



133بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحازم محمد حسن490520

134بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد كاظم خضي 67556

135بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعباس مجلي كاظم224129

ن علوان238181 136بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحمزة حسي 

137بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرنشوان رحيم رهيف224567

138بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرصدام منيهل سبهان232243

139بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبدالعال عبدالواحد رحيم222503

140بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسجاد محمد عباس231891

141بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعالء محسن ضويف204359

142بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعدنان محمد عبدعلي468408

143بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرطارق لطيف يوسف207496

144بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحسن عبدالكريم محسن447617

145بكالوريوسالموفقية21799واسطذكركرار مديح خريوت204313

146بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر عادل خريبط531460

ي ارهيف386911
غام راضن 147بكالوريوسالموفقية21799واسطذكررصن

148بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمشتاق خليل جابر447441

149بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعمار عباس عويد233548

150بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي عزيز محل207220

151بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد عبدالواحد علي223222

 علي جميل144871
ن 152بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسي 

153بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرهيثم وعد رضيم204249

154بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي لهمود زنجيل531316

155بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحيدر ثجيل نعمة145487

156بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعمار محمد عبدعلي153712

157بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمشتاق طالب فزع234795

158دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد جاسم كشمر204334

159دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد رزاق علي387372

ن222145 160دبلومالموفقية21799واسطذكرمنتظر نارص حسي 

ي يبي 223692
161دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد شمجن

162دبلومالموفقية21799واسطذكرعباس علي شالكة241074

163دبلومالموفقية21799واسطذكرضياء محمد مجي447498

ن373462 164دبلومالموفقية21799واسطذكررسول سليم عبدالحسي 

165دبلومالموفقية21799واسطذكرمرتضن خضي  خليفة238656

166دبلومالموفقية21799واسطذكرماجد مدلول سبهان529964

167دبلومالموفقية21799واسطذكرعلي نعيم فندي73824

168دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد جاسم رسبوت63534

169دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد يارس كريم556760

170دبلومالموفقية21799واسطذكرعطاء صباح عرموط373543

171دبلومالموفقية21799واسطذكرمصطفن فالح حسن70106

172دبلومالموفقية21799واسطذكرسيف عواد عبد447709

ي240376
173دبلومالموفقية21799واسطذكرعلي حميد حسوتن

ي153155
174دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمود جبار شمجن

175دبلومالموفقية21799واسطذكرخالد طالب حمر373448

176دبلومالموفقية21799واسطذكرعبدالرحمن مكطوف ذياب531452

177دبلومالموفقية21799واسطذكرقضي داخل جبل204847

178دبلومالموفقية21799واسطذكرعدي منيهل سبهان437853

ن474474 179دبلومالموفقية21799واسطذكرعباس خريس حسي 



180دبلومالموفقية21799واسطذكربراء هادي كريجف204198

ي عبدالجبار530015
181دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد شمجن

182دبلومالموفقية21799واسطذكرمحسن محمد بادي230589

183دبلومالموفقية21799واسطذكرسماح صبجي مزعل229649

184دبلومالموفقية21799واسطذكرحامد ماجد بادي475870

185دبلومالموفقية21799واسطذكرعطاهللا كردي سبهان436804

186دبلومالموفقية21799واسطذكررشيد ظاهر فري    ح204671

187دبلومالموفقية21799واسطذكرحيدر صادق عبد436855

188دبلومالموفقية21799واسطذكرسنان سعد حنون229859

189دبلومالموفقية21799واسطذكرحمد علي عامر72397

190دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد صاحب جابر373114

191دبلومالموفقية21799واسطذكرسجاد كمال عبود222049

192دبلومالموفقية21799واسطذكرجوادين محمد عباس231948

 علي146645
ن 193دبلومالموفقية21799واسطذكرخضي  حسي 

194دبلومالموفقية21799واسطذكرجواد كاظم خضي 241445

195دبلومالموفقية21799واسطذكرعمران علي نعمة230634

196دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد هاشم محمد447889

197دبلومالموفقية21799واسطذكرعبدهللا علي علوان67443

198دبلومالموفقية21799واسطذكرفالح حسن يوسف225727

199دبلومالموفقية21799واسطذكرعلي جاسم رعد204331

200دبلومالموفقية21799واسطذكرعبدالقادر طعمة براك151628

201دبلومالموفقية21799واسطذكرعمران طعمة مكار447858

202دبلومالموفقية21799واسطذكرعادل رسحان ذياب427374

203دبلومالموفقية21799واسطذكرسجاد جواد رحم204357

204دبلومالموفقية21799واسطذكرعلية فيصل سيف153005

205دبلومالموفقية21799واسطذكرمنتظر بشار جبار373207

ي صير204727
206دبلومالموفقية21799واسطذكرسجاد راضن

207دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمدعلي نجم عبد240201

208دبلومالموفقية21799واسطذكرليث صادق حزام387024

209دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد محسن كردي373651

210دبلومالموفقية21799واسطذكرمحمد ناظم مطرود204571

211دبلومالموفقية21799واسطذكرعمار وعد رضيم204275

212دبلومالموفقية21799واسطذكرزياد محمد عباس530104

ن373053 213دبلومالموفقية21799واسطذكرخالد نارص حسي 

214دبلومالموفقية21799واسطذكرفراس فاضل تركي237804

215دبلومالموفقية21799واسطذكراحمد سعيد خلف232298

ن حسن نارص62608 216دبلومالموفقية21799واسطذكرحسي 

217دبلومالموفقية21799واسطذكرميثاق عدنان عبود237819

ي رحم ترف531318
218إعداديةالموفقية21799واسطذكرثويين

ن احمد محسن207032 219إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

220إعداديةالموفقية21799واسطذكركرار صباح حسن387196

221إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد علي جير432918

222إعداديةالموفقية21799واسطذكرعباس جير فرحان373368

223إعداديةالموفقية21799واسطذكرعادل خضي  مهاوش373128

224إعداديةالموفقية21799واسطذكريوسف صير شلب72568

225إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد نارص جواد240724

ن بشار هالل222850 226إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 



227إعداديةالموفقية21799واسطذكرليث سعدون مزعل224535

 علي خضي 207012
ن 228إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

ن فالح صيوان70041 229إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

ن هالل239582 230إعداديةالموفقية21799واسطذكرسعد حسي 

231إعداديةالموفقية21799واسطذكركرار ثجيل نعمة145461

232إعداديةالموفقية21799واسطذكرنواف مانع خليف64688

233إعداديةالموفقية21799واسطذكرحيدر شهد سوادي556940

234إعداديةالموفقية21799واسطذكربسام عالوي كاطع222558

235إعداديةالموفقية21799واسطذكراركان ريسان مالح531389

236إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد زامل هالل373036

237إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد اياد محمد69851

238إعداديةالموفقية21799واسطذكرحيدر طعمة مكار226457

239إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد علي لفته373025

ن387909 240إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد نارص حسي 

241إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد صالح بالسم144786

242إعداديةالموفقية21799واسطذكررسول محمد ياس241906

ي154660
243إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد حسن راضن

244إعداديةالموفقية21799واسطذكرمنتظر سعدون مزعل224936

245إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمدرضا رضيو راهي69009

ن531312 246إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي نارص حسي 

ي447938 247إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي الرضا نض حرتر

248إعداديةالموفقية21799واسطذكرعثمان عبدالحسن عالوي240484

الياس نجم عبد373401 249إعداديةالموفقية21799واسطذكرخضن

250إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد كريم علوان207391

251إعداديةالموفقية21799واسطذكرجسام جير مطرود227025

252إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي جبار زعيور206902

253إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمدعلي باسم خلف228137

254إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد عبدالحسن مطي 225139

255إعداديةالموفقية21799واسطذكرجاسم محمد ذياب67121

256إعداديةالموفقية21799واسطذكراسماعيل احمد عويد373121

257إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد ناظم فالح222628

ن230036 258إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد علي حسي 

259إعداديةالموفقية21799واسطذكركرار ظاهر جباري387587

260إعداديةالموفقية21799واسطذكركرار حميد مطر373230

261إعداديةالموفقية21799واسطذكرنايف هادي عبدعون207435

262إعداديةالموفقية21799واسطذكرراشد وادي عبدعون68205

263إعداديةالموفقية21799واسطذكرعيد طالب حمر373753

264إعداديةالموفقية21799واسطذكرعمار حميد خزي228654

265إعداديةالموفقية21799واسطذكرعبدهللا دودان هوير144864

266إعداديةالموفقية21799واسطذكرابراهيم مطي  عويد557124

ن دحلوس غراب206927 267إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

268إعداديةالموفقية21799واسطذكرعباس شاكر دينار153545

ن كامل529927 269إعداديةالموفقية21799واسطذكرعزيز حسي 

270إعداديةالموفقية21799واسطذكرمصطفن فالح شعيوط387227

ي531361
271إعداديةالموفقية21799واسطذكررحيم حميد منجن

272إعداديةالموفقية21799واسطذكرمقتدى محمد كاطع223252

273إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي سلومي فنجان234810



274إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد فالح جبار474934

ي عيدان232783 275إعداديةالموفقية21799واسطذكرسيف ناجر

276إعداديةالموفقية21799واسطذكروسام عالوي كاطع230126

ي239153
277إعداديةالموفقية21799واسطذكرعبدهللا عزيز راضن

278إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلوان رديف عذيب204771

279إعداديةالموفقية21799واسطذكرسامي فخري خليبص238490

280إعداديةالموفقية21799واسطذكرحيدر غانم غزيل373351

281إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد حميد عمران474117

ن جابر239839 282إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد حسي 

ن صدام206485 283إعداديةالموفقية21799واسطذكرنارص حسي 

284إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد شاكر دينار234711

285إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد جبيل عطشان70560

ن عليوي206868 286إعداديةالموفقية21799واسطذكريحي  حسي 

287إعداديةالموفقية21799واسطذكرسلوان حاكم كريم144605

ن240914 288إعداديةالموفقية21799واسطذكرعماد عادل حسي 

289إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسن لطيف عكار386807

290إعداديةالموفقية21799واسطذكرفهد حزام فيصل531322

291إعداديةالموفقية21799واسطذكرهيثم عبدالسادة مضخور151894

ن شوير204606 292إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي حسي 

293إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد قتيبة احمد476075

294إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد زكي حميد241152

ن388065 295إعداديةالموفقية21799واسطذكررحيم خضي  حسي 

296إعداديةالموفقية21799واسطذكرجعفر رشيد عطشان531382

ن238773 ي علي عبدالحسي 
297إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمدتف 

ن عالوي يوسف239895 298إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

 سامي عناد237878
299إعداديةالموفقية21799واسطذكرمصطفن

300إعداديةالموفقية21799واسطذكركرار حيدر نعيم240822

301إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسن هيثم طعمة71826

ن145447 302إعداديةالموفقية21799واسطذكرعبدهللا فليح حسي 

303إعداديةالموفقية21799واسطذكررسول علي عكار387751

304إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي ظاهر جباري531308

ن372960 305إعداديةالموفقية21799واسطذكرضيدان عبدالرحمن عبدالحسي 

ن حمزة مذبوب531342 306إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

307إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد عادل هويدي239659

308إعداديةالموفقية21799واسطذكرمصطفن عادل هويدي239717

309إعداديةالموفقية21799واسطذكرخالد ساير عواد229939

310إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي جبار زغي 237796

311إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحسن عامر ترف531469

312إعداديةالموفقية21799واسطذكرقاسم محمد مذبوب228074

313إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد خلف شعيوط242440

314إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسن فالح عودة221980

 جالي230746
ن 315إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي حسي 

ن كريدي240863 316إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي حسي 

317إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي عصام شذر222067

318إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسن فالح دايش234831

ي242288
319إعداديةالموفقية21799واسطذكرمصطفن حسن راضن

ي عذيب223522
ن شاتن 320إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 



321إعداديةالموفقية21799واسطذكرمصطفن حمود عية531310

322إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي ستار جبار154567

323إعداديةالموفقية21799واسطذكرعزيز رشيد عزيز153301

ن كامل531314 324إعداديةالموفقية21799واسطذكرحيدر حسي 

ي شعيوط69977 325إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي ناجر

326إعداديةالموفقية21799واسطذكرمرتضن دهش مطي 234435

ن204823 327إعداديةالموفقية21799واسطذكرمصطفن عبدالصاحب حسي 

 علي حسن475027
ن 328إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

329إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد وادي عبدعون239787

330إعداديةالموفقية21799واسطذكرفاضل هادي عكال474232

331إعداديةالموفقية21799واسطذكرنايف مجباس خليف154954

332إعداديةالموفقية21799واسطذكرعبدالهادي علي عجيل373288

333إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد عكار عبد437053

ن عواد حلويص223556 334إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

335إعداديةالموفقية21799واسطذكرجمال هزاع عبدهللا144507

336إعداديةالموفقية21799واسطذكرعباس عبد جبار73644

337إعداديةالموفقية21799واسطذكرعبدهللا توفيق عبدالحسن530076

338إعداديةالموفقية21799واسطذكرعمر عصام تركي222349

339إعداديةالموفقية21799واسطذكرمؤمل محمد فرحان68315

340إعداديةالموفقية21799واسطذكرفارس سعيد راشد66126

341إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد رزاق علي386688

342إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد فرحان مجيد529998

343إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد عبدالجليل عباس373669

344إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد خالد كاظم373307

345إعداديةالموفقية21799واسطذكرعودة جودة حمد387338

ن عبدالنارص شمال387018 346إعداديةالموفقية21799واسطذكرمعي 

347إعداديةالموفقية21799واسطذكراحمد جبار حميد241865

348إعداديةالموفقية21799واسطذكرعبدالهادي يارس ناهي476157

349إعداديةالموفقية21799واسطذكرمصطفن جبار غافل447555

350إعداديةالموفقية21799واسطذكرصباح محمد عيدان223464

351إعداديةالموفقية21799واسطذكرحمد راشد حمد65582

ي221744
352إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي حسن راضن

ي226089
353إعداديةالموفقية21799واسطذكركرار هالل راضن

ن رحيم عبد240143 354إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

355إعداديةالموفقية21799واسطذكرمنتظر علي علوان67758

ن يوسف233830 356إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي حسي 

357إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي جبار حسن207163

358إعداديةالموفقية21799واسطذكرفاضل هذال عليوي242153

359إعداديةالموفقية21799واسطذكرمجيد جرس غالي531332

ن دبعن233344 360إعداديةالموفقية21799واسطذكريحي  عبدالحسي 

361إعداديةالموفقية21799واسطذكرجاسم وهيب شهد373585

362إعداديةالموفقية21799واسطذكررحمن ستار جبار238230

363إعداديةالموفقية21799واسطذكرغيث رائد خلف474160

364إعداديةالموفقية21799واسطذكرماجد حميد صعيصع531348

365إعداديةالموفقية21799واسطذكرمنيف مدب سلمان67993

366إعداديةالموفقية21799واسطذكرحيدر جميل كارسر207461

ن225468 367إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي عزيز حسي 



368إعداديةالموفقية21799واسطذكركرار خضن خليفة238615

369إعداديةالموفقية21799واسطذكرعبدالكريم ثامر خيون224223

370إعداديةالموفقية21799واسطذكرمنتظر حسن عبدالجبار153632

371إعداديةالموفقية21799واسطذكرعلي عواد عبد65472

372إعداديةالموفقية21799واسطذكرعيىس سعد عطب529975

373إعداديةالموفقية21799واسطذكرمؤمل علي عكار373063

374إعداديةالموفقية21799واسطذكرسجاد جواد عبدالكاظم476089

ن ابراهيم سابط234522 375إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

ن ثجيل222940 376إعداديةالموفقية21799واسطذكرصفاء حسي 

ن207516 377إعداديةالموفقية21799واسطذكرعبدهللا نارص حسي 

ن عزيز عباس232754 378إعداديةالموفقية21799واسطذكرحسي 

379إعداديةالموفقية21799واسطذكربالل حمد عكلة447766

380بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي كرم زغي 204785

ن كاظم224078 381بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرغسان حسي 

382بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرماجد ابراهيم جبور204779

383بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعمر حميد عبد153791

384بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعبدالكريم خابط جودة154889

385بكالوريوسالموفقية21799واسطذكركرار مزعل محمد386600

386بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرجالل شكار حسان204322

387بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرمحمد وذاح عجد204800

388بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعادل هويدي عبد239100

389بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرعلي خضي  جوي    ح154878

ي لطيف دحام233304
390بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرهاتن

391بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرسعد ذياب جحت204493

ي145647
392بكالوريوسالموفقية21799واسطذكراحمد ابراهيم منجن

ن شدهان محمد144754 393بكالوريوسالموفقية21799واسطذكرحسي 

394دبلومالموفقية21799واسطذكرعبد علي جير204367

ي237952
395دبلومالموفقية21799واسطذكرحبيب تركي راضن

396دبلومالموفقية21799واسطذكرحسام رشيد نايف240242

ن نعمة239208 397دبلومالموفقية21799واسطذكرفاضل حسي 

398دبلومالموفقية21799واسطذكرصالح لطيف يوسف207503

399إعداديةالموفقية21799واسطذكرمرتضن حميد نارص557041

400إعداديةالموفقية21799واسطذكرالزم محمد موحان204657

ن عامر438879 401إعداديةالموفقية21799واسطذكرفالح عبدالحسي 

402إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحسن جبار موزان427241

403إعداديةالموفقية21799واسطذكرستار عبد مصيخ386841

404إعداديةالموفقية21799واسطذكرجاسم راشد زناد531355

405إعداديةالموفقية21799واسطذكرمحمد صالح دنبوس226538

406إعداديةالموفقية21799واسطذكرنارص جواد كاظم240676

407إعداديةالموفقية21799واسطذكرشاكر محمود دحام74094

1دبلوم عاليالموفقية21799واسطأنيىزينب عبد محيسن144896

2بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىرواء ساجت كامل447913

3بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنوال حميد طوكان207366

4بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىانتصار نجم عبد64127

5بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمنال عليوي يارس386669

6بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىابتسام رحمة كاظم387569

7بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهند كماش ديوان373414



ة ترف كشيش531448 8بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىبصي 

9بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىايناس حسون حسن229385

ي204599
10بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعذراء بريسم راضن

11بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىايمان يحي  كشاش204290

12بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىخلود جواد كاظم239445

غفران فاضل عبدعلي233420
13بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيى

14بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزمن عباس ناهي241190

15بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىاسماء عبدالرضا شهيد64833

16بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىابتسام هويدي عبد224636

17بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهبة عباس مرزة241002

18بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهيفاء نعيم عاشور530089

19بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزينب كاظم جلوب69905

ن محسن386535 20بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعلياء حسي 

21بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىشيماء صحيب نجم61795

ن224047 22بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهدى نارص حسي 

23بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنور مالك صبي 207358

ن جبار عواد294996 24بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهيلي 

25دبلومالموفقية21799واسطأنيىعلية حنون لفته145600

ن كاظم221721 26دبلومالموفقية21799واسطأنيىهناء حسي 

27دبلومالموفقية21799واسطأنيىنهاد عبد محسن447820

28دبلومالموفقية21799واسطأنيىاسماء نوري جاسم447979

ن محسن531451 29دبلومالموفقية21799واسطأنيىافراح حسي 

30دبلومالموفقية21799واسطأنيىنوال نجم عبد154361

31دبلومالموفقية21799واسطأنيىكلر طالب عويد232656

32دبلومالموفقية21799واسطأنيىملكة كريم حسان204228

33دبلومالموفقية21799واسطأنيىوفاء حمزة نارص230182

ن محسن447459 34دبلومالموفقية21799واسطأنيىاالء حسي 

35دبلومالموفقية21799واسطأنيىاعتماد نعيم يارس436747

36دبلومالموفقية21799واسطأنيىورود جواد كاظم222088

37دبلومالموفقية21799واسطأنيىاشواق طالب عويد474592

سهي  محسن سامي153026
38دبلومالموفقية21799واسطأنيى

ة يارس خسارة204579 39دبلومالموفقية21799واسطأنيىسمي 

40دبلومالموفقية21799واسطأنيىنور فالح مهدي427416

41دبلومالموفقية21799واسطأنيىمريم عدنان بدر372913

42دبلومالموفقية21799واسطأنيىهدية صحيب نجم62435

ن جبار222363 43دبلومالموفقية21799واسطأنيىحياة عبدالحسي 

44دبلومالموفقية21799واسطأنيىنور حران مزهر438778

45دبلومالموفقية21799واسطأنيىهناء عبدالحسن سادر154973

46دبلومالموفقية21799واسطأنيىسحر جواد كاظم237811

ن جبار222386 47دبلومالموفقية21799واسطأنيىسعيدة عبدالحسي 

48دبلومالموفقية21799واسطأنيىميسون عبداالمي  محمد438852

49دبلومالموفقية21799واسطأنيىسارة نهاد منعيى64654

50دبلومالموفقية21799واسطأنيىرشا فالح مهدي422665

51دبلومالموفقية21799واسطأنيىازهار الهوب حمزة153101

52دبلومالموفقية21799واسطأنيىسهام عويد مطي 64602

ن محسن436776 53دبلومالموفقية21799واسطأنيىلمياء حسي 

54دبلومالموفقية21799واسطأنيىسلىم رياض عبدالكريم222447



55دبلومالموفقية21799واسطأنيىسارة جاسم محمد225599

56إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنوال عليوي يارس386691

57إعداديةالموفقية21799واسطأنيىسارة جودة حيدر475719

58إعداديةالموفقية21799واسطأنيىفرحة كاظم حبش225242

1دكتوراهالموفقية21799واسطأنيىعنود مدلول سبهان530069

2ماجستي الموفقية21799واسطأنيىهدى حميد نايف373384

3ماجستي الموفقية21799واسطأنيىهدى مالك صبي 222433

4بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمودة سعيد محسن373503

ي سمي 222689  عبدالنير
ن 5بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىحني 

ن204929 6بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعلياء عبدالصاحب حسي 

7بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعذاري حيال عطية531302

8بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمروة نارص عويد204981

ن نارص224008 9بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعذراء حسي 

ي373150 10بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمريم نض حرتر

11بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعذراء فرحان درع241321

12بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىارساء عكار جير204861

13بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىرواء رحيم محسن238342

14بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىخديجة حميد موس422728

زهراء محيسن عبدعلي63767
15بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيى

16بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىحوراء غالب يوسف531447

17بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىاثمار لفته عويد237851

18بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمريم عطيه جبار74222

19بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهدى محسن كاظم67506

20بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهديل خضي  جعيول242508

ن204692 21بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنهروان عبدالكريم حسي 

ي154415
 
ف 22بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىلمياء غاوي رسر

23بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنازك رضا فرحان153060

24بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنور جاسم مسي 447967

25بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىخلود عواد مدلول204243

26بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىفاتن اديب جالب233148

27بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزينب غضنفر هادي155008

ن احمد حسن64778 28بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىبني 

29بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىسلىم صباح درع153424

30بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىاقبال فالح درع234197

31بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزينب نعيم نارص447569

32بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىاسماء عواد نجم144466

33بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىصفاء عبدالواحد رحيم531319

34بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىامال عداي صير372924

35بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىانتصار محمد يير226691

36بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىضج احمد نوري204867

37بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمنار سعد يوسف153232

38بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىسلوى كريم نارص437936

ي خسارة447547 39بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىحوراء صير

40بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىدعاء سعيد جحيش224983

41بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزهراء كامل حارصن422621

ن204833 42بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىشيماء عبدالصاحب حسي 

ي جبار232890
43بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنورالهدى منجن



رنا غالي رسن204641
44بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيى

45بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزينب علي غركان447909

46بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىسجر نعيم طلب228933

47بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىشهد حمزة سلمان207540

48بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىفاطمة جبار عبد63155

49بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىصفا فالح كطيف204432

50بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىخلود عباس حنون63674

51بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزهراء رحيم نارص238949

52بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىدعاء عيىس حسن144612

علياء شاكر علي233710
53بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيى

54بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمها مدلول كامل232172

55بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنشوة سعد حنون144880

56بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىانوار شهاب ميس68056

57بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىدعاء رحيم محسن153825

58بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىري  هام كريم نعمة226992

59بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىوالء جليل عبدالرزاق226192

60بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزهراء كريم نارص529908

61بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىرشا صباح بالسم204699

62بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزهراء داشور شمال207485

63بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعبي  زيدان خليفه531453

64بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىسارة عزيز صالح204315

65بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنورالهدى عمار سلمان64008

ن مالك عبيد447823 66بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىصفي 

67بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهند حسن عبدالجبار153641

68بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزينب كاظم عبدعلي221758

ي ارهيف144658
69بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىبراء راضن

70بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىلقاء سعدون صير204805

71بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىايمان فيصل بدوي474569

72بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمريم مطلك حاكم529921

ن محسن447479 73بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعتاب حسي 

74بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىتف  احمد محسن204647

75بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمصطفن فيصل يارس529901

76بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنسار ابراهيم سابط154906

ي صالح68086 سارة عتيير
77بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيى

ان كاظم436826 78بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىحميده حي 

79بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزينب سعد فرحان204303

80بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنشوة جبار عذيب387928

ي223384
81بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىشهد هادي راضن

82بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىسهام صباح درع153451

83بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعلياء جواد جبار68017

84بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمريم طعمه براك63739

85بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمريم دوي    خ خنجر387602

86بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىحنان نزال علوان229020

87بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنه شهاب ميس447783

ن475695 88بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزهراء عكار حسي 

89بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىرواء حميد عبدالسادة65360

ن422709 ن كاظم حسي  90بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىياسمي 



91بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىماب عبدالنارص شمال386986

92بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىارساء عبدالحمزة محمد145476

93بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعذراء كاظم جير437896

ن هادي204299 94بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعلياء حسي 

95بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىهديل زايد جابر71404

96بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىفاطمة عويد كشيش68158

97بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمنته مزهر عبيد424807

98بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمشة سعيد محسن373491

نورس فاضل تركي238369
99بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيى

100بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىتف  عمار سلمان387722

101بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىزهراء حميد موس241499

102بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىضج احمد محسن204818

ن شدهان221961 103بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعلياء حسي 

104بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىفاطمة مزهر عبيد422772

105بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىمودة جير حسن387948

106بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىارساء يعقوب يوسف474354

107بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىعذراء حسن نارص62814

108بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىنبا صالح دنبوس228535

109بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىاحالم مشيط زبون447896

110بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىخولة احمد محسن557021

وئام علي خطار223778
111بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيى

112بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىحوراء محمد رحم386767

113بكالوريوسالموفقية21799واسطأنيىانتصار حياوي محيسن232848

114دبلومالموفقية21799واسطأنيىعبي  هادي كريجف207474

115دبلومالموفقية21799واسطأنيىتبارك رسحان سلمان152851

116دبلومالموفقية21799واسطأنيىزينب داخل جبل204841

ن204856 117دبلومالموفقية21799واسطأنيىسجر منصور حسي 

118دبلومالموفقية21799واسطأنيىنور عبدالمنعم كاظم225179

119دبلومالموفقية21799واسطأنيىزينب عبدالحسن مطي 153325

120دبلومالموفقية21799واسطأنيىحوراء ثامر رحمة153471

ات رحمه عبد436718 121دبلومالموفقية21799واسطأنيىخي 

122دبلومالموفقية21799واسطأنيىرسل رحيم محسن234507

123دبلومالموفقية21799واسطأنيىزهراء بشي  رهيف144649

124دبلومالموفقية21799واسطأنيىسحر حاجم مفتاح233017

125دبلومالموفقية21799واسطأنيىمريم نارص عويد204325

126دبلومالموفقية21799واسطأنيىفاطمة درسر ورد67596

127دبلومالموفقية21799واسطأنيىخديجة كلف راشد447520

128دبلومالموفقية21799واسطأنيىزينب كاظم وحيد230375

129دبلومالموفقية21799واسطأنيىزينب زايد جابر71241

130دبلومالموفقية21799واسطأنيىزينب طالب عويد204954

131دبلومالموفقية21799واسطأنيىنافلة رسحان سلمان151670

132دبلومالموفقية21799واسطأنيىنبا كامل عرار74280

133دبلومالموفقية21799واسطأنيىاراس قاسم محمد152913

134دبلومالموفقية21799واسطأنيىهناء صالح خلف223932

135دبلومالموفقية21799واسطأنيىغسق نوري عبد531456

هجران علي رسحان237921
136دبلومالموفقية21799واسطأنيى

137دبلومالموفقية21799واسطأنيىارساء عبد محيسن204458



صبا علي خسارة71321
138دبلومالموفقية21799واسطأنيى

139دبلومالموفقية21799واسطأنيىتبارك نجم كامل436704

140دبلومالموفقية21799واسطأنيىزهرة عبدالكريم محسن447471

ن نور232930 141دبلومالموفقية21799واسطأنيىزينب حسي 

142دبلومالموفقية21799واسطأنيىنورا احمد بدير224759

رغد علي رسحان254398
143دبلومالموفقية21799واسطأنيى

144إعداديةالموفقية21799واسطأنيىضج عباس ناهي229189

ي جبار86341
145إعداديةالموفقية21799واسطأنيىشيماء شمجن

ن474043 146إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزينب عكار حسي 

147إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزينب عباس عويد233668

148إعداديةالموفقية21799واسطأنيىرحمة زكريا يحي 386923

149إعداديةالموفقية21799واسطأنيىاية عادل هويدي242122

150إعداديةالموفقية21799واسطأنيىريام اديب جالب233260

151إعداديةالموفقية21799واسطأنيىمروة عباس ناهي206978

152إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزهراء نزار علوان206818

153إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنورة سعيد جحيش204384

154إعداديةالموفقية21799واسطأنيىايناس عيىس عبد475233

155إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزهراء عبداالمي  محمد531384

156إعداديةالموفقية21799واسطأنيىغدير احمد ابراهيم144901

157إعداديةالموفقية21799واسطأنيىمشة حران مزهر373424

158إعداديةالموفقية21799واسطأنيىدعاء عطية جبار74185

159إعداديةالموفقية21799واسطأنيىخديجة بدر صفوك154171

160إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنبا بدر صفوك207329

161إعداديةالموفقية21799واسطأنيىشكران عالوي كاطع241652

ن جواد387243 162إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنور حسي 

163إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزهراء حميد يونس154775

ن حران238393 164إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنورس حسي 

165إعداديةالموفقية21799واسطأنيىحوراء عزيز محل373009

166إعداديةالموفقية21799واسطأنيىمودة فاضل هادي242034

167إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزينب سعيد كاظم225072

168إعداديةالموفقية21799واسطأنيىحوراء ساجت كامل386950

169إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزهراء عبد جبار237802

170إعداديةالموفقية21799واسطأنيىطيبة خليل عناد238566

171إعداديةالموفقية21799واسطأنيىايالف وليد خالد222297

172إعداديةالموفقية21799واسطأنيىكوثر فالح عودة74369

173إعداديةالموفقية21799واسطأنيىهجران جواد عبد الكاظم206946

ن خضي  جعيول242554 174إعداديةالموفقية21799واسطأنيىبني 

175إعداديةالموفقية21799واسطأنيىرسل بدر صفوك153936

176إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنوال ثامر شيحان206303

ن529891 زهراء علي حسي 
177إعداديةالموفقية21799واسطأنيى

178إعداديةالموفقية21799واسطأنيىرباب عدنان نارص144916

179إعداديةالموفقية21799واسطأنيىاكرام جبيل عطشان233500

180إعداديةالموفقية21799واسطأنيىمريم اديب جالب233186

181إعداديةالموفقية21799واسطأنيىطيبة ايمان سعود531464

182إعداديةالموفقية21799واسطأنيىسجر اسماعيل يوسف225293

183إعداديةالموفقية21799واسطأنيىمها موس محمد144460

ي عذيب61208 184إعداديةالموفقية21799واسطأنيىسحر صير



185إعداديةالموفقية21799واسطأنيىارساء حيدر مرجان221882

186إعداديةالموفقية21799واسطأنيىايات عبدالرضا كريم447875

187إعداديةالموفقية21799واسطأنيىديار نارص محسن222040

188إعداديةالموفقية21799واسطأنيىغفران عمار كريم242239

ن63647 ن قاسم حسي  189إعداديةالموفقية21799واسطأنيىحني 

190إعداديةالموفقية21799واسطأنيىبتول كريم نارص373559

191إعداديةالموفقية21799واسطأنيىسارة كامل بجاي222330

192إعداديةالموفقية21799واسطأنيىتبارك نعيم رهيف153527

193إعداديةالموفقية21799واسطأنيىسهام ثامر شيحان242350

ي74004
ن

194إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزينب شاكر تاغ

ن نعيمة475981 195إعداديةالموفقية21799واسطأنيىاالء حسي 

196إعداديةالموفقية21799واسطأنيىحنان سعد بشي 206997

197إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنور رضا فرحان240077

198إعداديةالموفقية21799واسطأنيىتبارك نعيم فندي230481

199إعداديةالموفقية21799واسطأنيىبتول فالح عودة221909

200إعداديةالموفقية21799واسطأنيىعذراء نارص عويد242069

201إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنبا عبيد عذوب556905

202إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزهراء محمد محسن238317

203إعداديةالموفقية21799واسطأنيىعبي  سيف هندي240025

ن207182 204إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنورالهدى اركان حسي 

205إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزهراء عمار كريم242197

206إعداديةالموفقية21799واسطأنيىجنان جبار حميد241989

ي154997  لعيير
207إعداديةالموفقية21799واسطأنيىايام حارصن

208إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزهراء فالح مهدي473969

209إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزهراء عباس هادي206149

210إعداديةالموفقية21799واسطأنيىصابرين ناظم مطرود373775

211إعداديةالموفقية21799واسطأنيىدعاء اسعد ازغي 234697

212إعداديةالموفقية21799واسطأنيىزينب ضياء يارس238543

213إعداديةالموفقية21799واسطأنيىهديل سيف هندي239980

214إعداديةالموفقية21799واسطأنيىفاطمة فالح كطيف241571

215إعداديةالموفقية21799واسطأنيىاشواق محمد يعقوب232865

216إعداديةالموفقية21799واسطأنيىمنار نجاح شمال238140

217دبلومالموفقية21799واسطأنيىاخالص بدن مرشد234562

ى عبدعلي محسن230081
218دبلومالموفقية21799واسطأنيىبشر

219إعداديةالموفقية21799واسطأنيىسهاد عذيب جبل204621

220إعداديةالموفقية21799واسطأنيىمنته نعيم يارس387162

221إعداديةالموفقية21799واسطأنيىانوار نعيم موس238900

222إعداديةالموفقية21799واسطأنيىنداء قند سعيد144485

223إعداديةالموفقية21799واسطأنيىانتصار كوت جاسم228374

1دكتوراهالنعمانية21800واسطذكرحيدر هادي كطوف111215

ي127195
2ماجستي النعمانية21800واسطذكرسالم حمزة راضن

3دبلوم عاليالنعمانية21800واسطذكرجاسم محمد كاظم116526

4بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر حمزة علي30812

5بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعصام عبادي معيوف130169

6بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدالكريم غالم عباس450846

7بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدالكاظم حديد حسن324865

8بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرليث خالص محمد107059



9بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدهللا طعمة اسماعيل30997

ن450826 10بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد عبدالرضا امي 

11بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسعد حسن مرشد31149

12بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن اكزار عويد128367

13بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراسماعيل عبدالواحد لفته506580

ن عريف127783 14بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرهيثم حسي 

 علي عباس127648
ن 15بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

16بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرجالل محسن نارص513528

17بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمهند سناء محمدعلي382819

ن450838 18بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرغسان علي حسي 

ن ادري    ج30774 19بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي حسي 

20بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد عبدالكاظم حسون131526

21بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد مظلوم ثوين506547

22بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعالء صبجي خضي 131123

23بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرصالح تركي كريم116731

ي عبيد115161
 
24بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد رزوف

25بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركاظم محمد خليف127804

ن عريف30849 26بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعالء حسي 

27بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسام محمدحسن داود115058

28بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراسعد حسن وحيد324567

29بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرنصي  جبار صكبان111362

ي عبيد111562
 
30بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمقدام ارزوف

31بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر كريم حمزه506282

ن جاسم عويد30970 32بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

ن عبد الكاظم321865 33بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسعيد ياسي 

ن جابر عمران30960 34بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

35بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرفالح كريم عبود321960

ن ثامر30011 36بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرضياء عبدالحسي 

37بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد حسن مرشد31068

38بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد جابر جياد115395

39بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي جسام غالم111780

40بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد صالح رحمان382750

41بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرقاسم علي فليح31089

42بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررائد خالص محمد506584

43بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحمزة رحيم ضويان450820

44بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد عبدالزهرة محمد31320

ي127722 45بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرفراس سعدون صير

46بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد رضا محمد30760

47بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن عبد عفيت111559

48بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد حمدان علوان506575

ن عبد العباس مهدي450777 49بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

50بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرنصيف جاسم محمد131224

51بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمجي طالب عباس450815

52بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر عبدالحسن شغيدل450829

53بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرانمار علي جاسم30753

54بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعيىس خضن مهر114946

ن ثامر115226 55بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعالء عبدالحسي 



ن كتان321880 56بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحسن حسي 

ن طهي 30966 57بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكروضاح حسي 

58بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر صبيح جبار30895

59بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرفؤاد كاظم غضيب129741

60بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد محمد جواد450852

61بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد هالل صبيح320524

62بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد حسن حمزة128015

63بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد محسن فرهود31136

64بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمثين محمد صادق عبيد89780

65بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد محمدصادق عبيد382935

66بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدالستار جابر داخل380700

67بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد عبيد جاسم111631

68بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكروليد ماجد كطوف127763

69بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرغسان عدنان يونس320929

70بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمطر خليل ردام512447

71بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرانور ثامر مزهر30766

72بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي عمران موس450788

ن324203 73بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررياض سلمان حسي 

74بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمهدي عبيد علوي116695

75بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعزالعرب مكي نصيف321397

76بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمهند محسن اعريف320398

77بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد مكي نصيف321413

ي381765
ن
78بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراياد علي الف

79بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعمار محمد كاظم31075

80بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررضا محمدجواد يونس379504

81بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرظافر غازي فيصل30990

ي450828 82بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررضا صبيح حرتر

83بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسالم فيصل كاطع129405

84بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمني  جبار صكبان111499

85بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر طالب رحيم382411

86بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد نشىمي عبد324562

87بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرماجد جفات غنيمة115254

88بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن حمزة خلف381290

89بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسعيد كريم علوان144763

90بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررياض عصام عبادي30765

91بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمصطفن مالح عناد320854

92بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراثي  عبدالسادة حمد450760

93بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركريم عذاب لفته31081

94بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد كريم ابراهيم513714

ن111619  علي حسي 
95بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمرتضن

ن111218 96بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر جبار عبد الحسي 

97بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمني  رحيم بعيو512920

98بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسيف عادل نارص506463

ي محمد324135
99بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد راضن

ن كاظم111681 100بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن ياسي 

ن30882 101بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراركان سلمان حسي 

102بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرباقر عنيد سلطان30980



103بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي مهدي شيحان128117

104بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن عالوي عليوي30927

 علي نجم324677
ن 105بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

106بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي ضاري عايز31324

107بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعقيل يارس كاظم506472

108بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر عبداالمي  كاظم513722

109بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمصطفن حيدر عيىس31087

110بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمصطفن عبد عبدالكاظم506470

111بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحمزة خليل غالم31072

112بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرثائر مسلم سلمان31141

113بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمصطفن محمد موس380798

114بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرابوالفضل هشام طاهر382484

 عبدالرحمن علي324591
115بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمصطفن

116بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد عبدهللا طعمه133178

117بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعادل صبيح غافل30813

ن محسن512674 118بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرزيد محمدحسي 

119بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررياض شهيد عبدالحسن115346

ي111225 120بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركرار ماجد حرتر

121بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراكرم محسن شداد506388

122بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرايش محسن عطية111306

123بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرجاسم محمد جير31036

ن عالوي عليوي144212 124بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

125دبلومالنعمانية21800واسطذكرغازي فيصل جازع30975

126دبلومالنعمانية21800واسطذكرحازم عبدهللا غيدان31316

ن ظاهر30808 127دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد حسي 

128دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد كريم كاظم144790

ن ثامر104390 129دبلومالنعمانية21800واسطذكرهادي عبدالحسي 

ن30758 130دبلومالنعمانية21800واسطذكرشاكر منصور حسي 

131دبلومالنعمانية21800واسطذكرسعيد عبدالكاظم غيدان31314

132دبلومالنعمانية21800واسطذكرناهض جاسم عبيس450840

133دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد حسن وحيد116201

134دبلومالنعمانية21800واسطذكرسعيد ماجد كطوف111555

135دبلومالنعمانية21800واسطذكرنجم عبيد جبارة380971

136دبلومالنعمانية21800واسطذكرمصطفن جاسم محسن450773

ي31301 137دبلومالنعمانية21800واسطذكرحيدر صباح شاجر

138دبلومالنعمانية21800واسطذكرعامر رفيع فرحان30759

139دبلومالنعمانية21800واسطذكراياد حمادي صباح140783

140دبلومالنعمانية21800واسطذكرغسان مكي نصيف321463

141دبلومالنعمانية21800واسطذكرخالد هادي جير506572

142دبلومالنعمانية21800واسطذكرعليوي حمزة عبيد116622

143دبلومالنعمانية21800واسطذكرعالء مهدي حطاب130017

144دبلومالنعمانية21800واسطذكرزين العابدين موحان محراث111511

145دبلومالنعمانية21800واسطذكرحمزه راهي عبيد450831

146دبلومالنعمانية21800واسطذكرعاصم محمد عليوي31160

147دبلومالنعمانية21800واسطذكرقاسم عبدالمهدي فاضل551929

148دبلومالنعمانية21800واسطذكركرار مهدي عبدهللا111176

149دبلومالنعمانية21800واسطذكرحيدر ساجت سلمان379965



150دبلومالنعمانية21800واسطذكرعباس فاضل كريمش450841

151دبلومالنعمانية21800واسطذكرطارق علي عبيد130256

152دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي طه عبدالكاظم30918

153دبلومالنعمانية21800واسطذكرعمار عبد االمي  كسار31030

154دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد هالل صبيح30795

155دبلومالنعمانية21800واسطذكرعالء موس مهدي116231

ن عبدالرزاق عليوي321217 156دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسني 

157دبلومالنعمانية21800واسطذكرجالل حمزة كيطان114932

158دبلومالنعمانية21800واسطذكررياض كاظم جواد381279

159دبلومالنعمانية21800واسطذكرمؤيد هاشم ساجت111310

160دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد كاظم عبد30841

161دبلومالنعمانية21800واسطذكرحاتم كاظم هبول111203

ن321192 162دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي عبود عبدالحسي 

163دبلومالنعمانية21800واسطذكرعالء عباس علوان111654

164دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد خلف عبيد450759

ن داخل عافت30916 165دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

166دبلومالنعمانية21800واسطذكرحبيب علي تومان31189

167دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي غضبان صكر381111

168دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي مجي عيدان506310

 علي فليح30770
169دبلومالنعمانية21800واسطذكرمرتضن

170دبلومالنعمانية21800واسطذكراحمد عليوي ساجت111182

ن مزعل450847 171دبلومالنعمانية21800واسطذكرحيدر حسي 

ن عبدالكاظم30973 172دبلومالنعمانية21800واسطذكربشار ياسي 

ن عامر كاظم31096 173دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

174دبلومالنعمانية21800واسطذكررياض وبدان علوان127701

175دبلومالنعمانية21800واسطذكرعادل زيدان صبح127838

ي126784
176دبلومالنعمانية21800واسطذكرعباس جير منفن

177دبلومالنعمانية21800واسطذكرمجيد محمدعلي شفيج31043

ن محمد382982 178دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد عبدالحسي 

179دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد جابر معيوف324016

180دبلومالنعمانية21800واسطذكرمهيمن عالوي عبيد450825

181دبلومالنعمانية21800واسطذكرمهدي هاشم حسن127856

182دبلومالنعمانية21800واسطذكراحمد محسن اعريف116407

183دبلومالنعمانية21800واسطذكرزيد رعد صبجي128036

184دبلومالنعمانية21800واسطذكرثامر داود سلومي321566

185دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسن علي بطيخ30814

186دبلومالنعمانية21800واسطذكرهادي شلكام هامل111482

187دبلومالنعمانية21800واسطذكرقيض جبار رسن30810

188دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحسن فرج غيالن381218

189دبلومالنعمانية21800واسطذكرعدنان ابراهيم علي115447

190دبلومالنعمانية21800واسطذكراحمد عبيد كرم324260

191دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد سامي عبدالحميد30999

192دبلومالنعمانية21800واسطذكراثي  عماد جاسم125320

ي سالم30802 193دبلومالنعمانية21800واسطذكررياض عريير

194دبلومالنعمانية21800واسطذكرغزوان فيصل بدير110904

195دبلومالنعمانية21800واسطذكراحمد فاضل نايف383064

ن مظهر116417 196دبلومالنعمانية21800واسطذكرمنتظر حسي 



ن عودة خليل513564 197دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

198دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي كريم هاشم111794

199دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي كاظم محمد30873

200دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي امحان شمام450770

ن321817 201دبلومالنعمانية21800واسطذكريحي  عزيز حسي 

ي450803
202دبلومالنعمانية21800واسطذكرعمران عبداالمي  واسر

ن382305 ن جبار حسي  203دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

204دبلومالنعمانية21800واسطذكرعالء محيسن علي31162

205دبلومالنعمانية21800واسطذكركامل عباس حريجة450850

ن عريف127874 206دبلومالنعمانية21800واسطذكرحبيب حسي 

ن جير جاسم31312 207دبلومالنعمانية21800واسطذكرعبدالحسي 

ن اكرم محمد115171 208دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

209دبلومالنعمانية21800واسطذكرحمزة مظهر توفيق450833

210دبلومالنعمانية21800واسطذكربسام جابر عمران379301

ن هاشم موي    ع321508 211دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسني 

212دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد طالب عباس450778

ن عبد30801 213دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي حسي 

214دبلومالنعمانية21800واسطذكرحامد خزومي ذيبان31073

غام نعمة جودة31041 215دبلومالنعمانية21800واسطذكررصن

ن عبد506287 216دبلومالنعمانية21800واسطذكررضا عبدالحسي 

ن جراح111472 217دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد عبدالحسي 

218دبلومالنعمانية21800واسطذكرسجاد عليوي عباس111249

219دبلومالنعمانية21800واسطذكرعباس عبد الحسن محمد31308

220دبلومالنعمانية21800واسطذكررائد حامد شفيج321993

221دبلومالنعمانية21800واسطذكرسجاد حيدر عيىس321975

222دبلومالنعمانية21800واسطذكرعواد محمد كرم324745

223دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد تركي كريم115030

ن محمد127769 اس حسي  224دبلومالنعمانية21800واسطذكرنير

225إعداديةالنعمانية21800واسطذكرخلف منشد طلب506536

226إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد خضي  عبيس450779

227إعداديةالنعمانية21800واسطذكربهاء حميد جليب378636

228إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي كاظم عزيز513322

229إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد جاسم ارسي    ح320441

230إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن مهدي ابراهيم506335

231إعداديةالنعمانية21800واسطذكرقيس سعدون بعيوي320825

232إعداديةالنعمانية21800واسطذكركرار حسن عبد115632

233إعداديةالنعمانية21800واسطذكرقيس كتاب حسن323927

ن450806 234إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحازم شعالن عبدالحسي 

235إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي وجدي كاظم323999

236إعداديةالنعمانية21800واسطذكرصادق مهدي جير450830

1ماجستي النعمانية21800واسطذكرمهدي خلف منشد115205

2ماجستي النعمانية21800واسطذكرانور محمد افليح125445

ي30937
3ماجستي النعمانية21800واسطذكركاظم محسن راضن

4ماجستي النعمانية21800واسطذكرانور عبيد سلمان320379

5دبلوم عاليالنعمانية21800واسطذكرعلي فالح مهدي111697

6بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسجاد صباح رحيم378882

7بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررحمان مالك علي31076



8بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعالء محمد كطوف111157

9بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعادل علي عبيد31340

10بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد قاسم موي    ع450844

11بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد مهدي رجا125817

 علي30920
ن 12بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرقائد حسي 

13بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرضياء عبدالهادي حمزة381232

14بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدهللا كريم رشيد321529

15بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرصالح عليعل نهي 116638

16بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحاتم شاكر محمد541657

17بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي عدنان علي89722

ي عجم379187 18بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرجميل صير

19بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرباقر عبداالمي  مشحوت383061

ن فاضل محسن382730 20بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

21بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي عبدهللا مطرود128294

22بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي محمد عليوي127760

23بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدهللا محان حمزة129824

24بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررياض اسعد كاظم126742

ي381730
25بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعالء جنديل حبيين

26بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر صباح ابراهيم380894

ن جواد عبدالكاظم506467 27بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

28بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدهللا محمود عريان320501

29بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمرتضن شاكر موي    ع380039

30بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدهللا بشي  كريم103999

31بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحاتم كريم عذاب31082

 علي وناس116025
ن 32بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

ن جبار382348 33بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمنتظر حسي 

34بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد باسم محمد111580

35بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدالرزاق قاسم علي115285

36بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراسماعيل عبدهللا خليف116017

37بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد شاكر عبيد103425

38بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي هشام قاسم115240

39بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعمار عايد يحي 111261

40بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد جواد عبيد106504

41بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمراد عبدالرضا عباس450796

42بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمرتضن رحمن سوادي380813

43بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي كريم علي103610

ي31127 44بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر رحيم صير

ن90390 45بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرابراهيم محمد عبدالحسي 

46بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي سالم غافل30792

47بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمهند محسن شالكة450849

48بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركرار يارس عبدالكاظم506473

49بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي عزيز براك381091

ن31322 50بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعبدالرحمن جبار حسي 

51بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي فرحان رشيد115069

52بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررائد عبداالمي  معتاب380832

53بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي عبدالرضا حمزة128216

ن111194 54بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركرار محمد حسي 



55بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعالء غريب هزاع132725

56بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسيف حسن راهي450798

57بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي عبيد جاسم89270

 علي506456
ن 58بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر حسي 

59بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن ابراهيم علي115673

60بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي سعدون كريم321497

61بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعالء سالم فرج111262

62بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد كريم داود320615

63بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمثين كريم حسن381305

64بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرطفوف نضال مسلم127798

ن382359 ن عبداالله ياسي  65بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

66بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسجاد علي مجي506360

67بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرميثم مالك نعيس321283

68بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسيفالدين جواد كاظم115142

ن محيل506284 69بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحمزة حسي 

70بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن خلف منشد127673

71بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمشتاق طالب فرحان31154

72بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرجاسم عبدالسادة جاسم127755

73بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحاتم كريم محسن111180

74بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحاتم كريم رشيد30771

75بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحبيب فاضل هاشم116593

76بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسجاد فرج غيالن321763

77بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمنتظر حسن علوان31054

78بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرطه صالح حمزة31020

 علي كاظم111312
ن 79بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

ي حسن116537
 
80بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد ارزوف

81بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمصطفن محمد عليوي324060

82بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسمي  مالط مكطوف450771

83بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكروليد هادي كاظم324163

84بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرجليل حيدر رحيم103536

85بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكروائل عبيد حمزة31071

86بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن عذاب جهاد106842

ن جابر31033 87بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي حسي 

ن كاظم31070 88بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسجاد ياسي 

ن جابر داخل116690 89بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسني 

90بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرتقوى نعمة جودة115492

ن عباس محيل31000 91بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

92بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكريوسف حسن علي31156

ن381254 93بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمرتضن فالح عبدالحسي 

94بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي محمد صالح381148

95بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركرار محسن كاظم103976

ي كبيس450819 96بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركرار صير

97بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررضا سعد زغي 382967

98بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعباس عليوي كريم31304

99بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركريم عبداالمي  كاظم128006

100بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعالء شاكر بدوي378781

ن381614 101بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرجعفر قيس حسي 



102بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعباس فرحان كاظم111573

103بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي محسن عباس450812

104بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكركرار جواد جعاز31139

105بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد هادي جميل110882

106بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد مالك هاشم321484

ي30749 107بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد محمد شاجر

108بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمصطفن عبد محيل514242

109بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرسمي  عبدالسادة فرج111578

ن محمد عليوي111220 110بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

111بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد كريم حسن450832

112بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد عدنان علي115467

113بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرايمن جواد كاظم30968

114بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعامر ماجد علوان115128

115بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي خلف منشد450835

116بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرليث سعد هويدي128479

ن382673 117بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي طغوان حسي 

ن اعالن محمد111317 118بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسي 

119بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي جواد جعاز116548

120بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد نزيه عبد30931

121بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعباس كريم عباس31337

122بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسن هادي راشد31283

123بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرليث فالح حسن30924

124بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرناظم عليوي عبيد106100

125بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحمزه عذاب جهاد106835

126بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكريارس نجم عبد116224

ن صباح30959 127بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر حسي 

128بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمني  بشي  محل30900

ي111628
ن

129بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمسلم كاظم تاغ

130بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكررائد ماجد عبيد103282

ن بهاء حميد115639 131بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحسني 

132بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي محسن رية127883

133بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحسن عالوي عليوي382262

134بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحيدر عالوي محسن125686

135بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعلي عبدالرضا عباس506542

136بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمصطفن قاسم بدام132456

137بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكروليد شاكر محمد506267

138بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد نعيم شمام381737

139بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرحاتم كريم نارص115379

140بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمهند عالوي محسن106801

141بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرصباح نعمان عبدعلي321240

 حسن علي111247
142بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمرتضن

143بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرعباس كريم علي111254

144دبلومالنعمانية21800واسطذكركرار اسماعيل عبدالواحد103681

ن كتاب383056 145دبلومالنعمانية21800واسطذكرحيدر حسي 

146دبلومالنعمانية21800واسطذكرسجاد فراس حسون323822

147دبلومالنعمانية21800واسطذكرمنتظر اسماعيل عبدالواحد110947

148دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد ثامر عليوي31067



149دبلومالنعمانية21800واسطذكرليث شاكر جودة115135

150دبلومالنعمانية21800واسطذكرامي  فرحان رشيد125923

151دبلومالنعمانية21800واسطذكرجواد محمد جواد506524

152دبلومالنعمانية21800واسطذكرجواد كاظم جير116598

153دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي عبدالكاظم خضي 131324

154دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي عبدالكاظم علي506299

155دبلومالنعمانية21800واسطذكرجواد كاظم مزهر31079

156دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمدرضا عماد كاظم31311

ن هالل صبيح106379 157دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

158دبلومالنعمانية21800واسطذكراحمد فاضل سلمان116486

ن127659 159دبلومالنعمانية21800واسطذكرزاهر علي عبدالحسي 

160دبلومالنعمانية21800واسطذكرعدنان عبدعلي نجم30826

161دبلومالنعمانية21800واسطذكرمرتضن مطر نعمان30977

162دبلومالنعمانية21800واسطذكرحيدر هادي راشد31290

ي اسماعيل324092  عريير
ن 163دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

164دبلومالنعمانية21800واسطذكركرار سليم جبار106604

ي اطعيم بعيو111477
165دبلومالنعمانية21800واسطذكرهاتن

166دبلومالنعمانية21800واسطذكرمرتضن شلكام حيال111509

167دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد علي صباح382860

168دبلومالنعمانية21800واسطذكرعيىس كاظم لطيف106815

169دبلومالنعمانية21800واسطذكرمصطفن كاظم هادي380231

170دبلومالنعمانية21800واسطذكركاظم عبدالسادة جاسم128031

171دبلومالنعمانية21800واسطذكرمصطفن عزيز عيدان31287

172دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي جبار صكبان31134

ن جهاد محسن382552 173دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

174دبلومالنعمانية21800واسطذكرمهدي عباس مهدي111704

175دبلومالنعمانية21800واسطذكراحمد جعفر علي541652

176دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي يوسف جير31326

177دبلومالنعمانية21800واسطذكرصادق زهي  صادق30761

178دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي زين العابدين محمدعلي115724

179دبلومالنعمانية21800واسطذكرحيدر عالوي فليح31195

180دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي حامد كريم551939

181دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي جبار حمادي382387

182دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد قاسم خادم450822

183دبلومالنعمانية21800واسطذكرعقيل عويد مسلم129219

184دبلومالنعمانية21800واسطذكرعماد صالح مرعيد111588

ي31129 185دبلومالنعمانية21800واسطذكرسجاد رحيم صير

ن هادي جليب116571 186دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسي 

187دبلومالنعمانية21800واسطذكرعمار مشياع صبيح31009

188دبلومالنعمانية21800واسطذكرعباس جالل حمزه95536

189دبلومالنعمانية21800واسطذكرمحمد غازي سلمان506279

190دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسن علي عبدالزهرة378994

191دبلومالنعمانية21800واسطذكرسيف سعيد خليل30885

192دبلومالنعمانية21800واسطذكربشي  عبدالرضا محمد450772

ن محمود عريان30756 193دبلومالنعمانية21800واسطذكرحسني 

194دبلومالنعمانية21800واسطذكرحبيب احمد عيىس31266

195دبلومالنعمانية21800واسطذكرحاتم قاسم كريم31034



196دبلومالنعمانية21800واسطذكرباقر فراس حسون116448

197دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي طاهر هادي127822

198إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي كريم محيسن382840

199إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي جبار كاظم506316

ن104817 200إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعباس عادل عبدالحسي 

201إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي زيد عبدالرزاق450854

202إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد خضي  عباس381298

203إعداديةالنعمانية21800واسطذكرصفاء جابر داخل380006

204إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسجاد داود سلمان114961

205إعداديةالنعمانية21800واسطذكرغيث حسن محمد116287

206إعداديةالنعمانية21800واسطذكرنذير مني  عبداالمي 115017

ن فالح مطر110667 207إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

208إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد علي زامل380929

209إعداديةالنعمانية21800واسطذكرقاسم سليم محسن506553

ن احسان محمد116454 210إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

211إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمرتضن عليوي حمزة114986

212إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمجتير اسعد كاظم450793

213إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحمزة كاطع عبود382895

214إعداديةالنعمانية21800واسطذكركريم حسن نعمان381652

 عبدالعالي131576
ن 215إعداديةالنعمانية21800واسطذكريحي  عبدالحسي 

216إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي خالد مهدي114926

217إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد عالوي جاسم116465

218إعداديةالنعمانية21800واسطذكرجعفر رسن دوي    ج350137

219إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسجاد محسن عباس450809

220إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحاتم كريم علي559485

ي29985 221إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعقيل صبيح حرتر

ن116272 222إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد يارس حسي 

223إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن هادي مكي106764

224إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي سلمان علوان127976

225إعداديةالنعمانية21800واسطذكراكرم سلمان عبيد116491

226إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعبدهللا غسان سليم115011

227إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعامر حسن صباح381080

228إعداديةالنعمانية21800واسطذكرخليل ابراهيم مال103326

ن127473 ن سلمان عبدالحسي  229إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

ن اسماعيل عبدالواحد88998 230إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

231إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعبدالسالم محمد مشحوت450805

232إعداديةالنعمانية21800واسطذكررضا شاكر كامل450823

233إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي سمي  عبادي382437

ي320966 234إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمؤمل صادق صير

235إعداديةالنعمانية21800واسطذكركرار فيصل كعيم129941

236إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد عبدالحسن رهيف382786

237إعداديةالنعمانية21800واسطذكرازهر محمد افليح110848

238إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمقتدى صباح رحيم379213

239إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي حيدر عيىس116643

240إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعباس جودة خليل127630

241إعداديةالنعمانية21800واسطذكرباقر خلف منشد450783

242إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي سعد حسن110724



ن هالل114970 243إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي حسي 

244إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسيف حسن علي31012

245إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسيف سمي  خلف110714

246إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد بدر غيالن378726

247إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي رحمن منصور541660

248إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسجاد مهدي هيابة525538

249إعداديةالنعمانية21800واسطذكرليث عبدالحسن رحيم116649

250إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد عبدالرزاق عليوي382634

251إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن محمد يارس110660

ن سعود شالل115194 252إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

ق مشتاق عبدالعالي30811
253إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمشر

254إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسيف الدين حامد مهدي94293

255إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحمزة علي حبة380880

256إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمسلم كريم عذاب506445

257إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعباس كامل مديح110841

ن450764 258إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد قيس حسي 

259إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمصطفن ريسان محيسن115303

260إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعباس اسعد ضبع115600

261إعداديةالنعمانية21800واسطذكروليد كاظم جواد380135

262إعداديةالنعمانية21800واسطذكرشهيد عزيز كاظم30876

ن محمد طه89743 263إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

ي31123 264إعداديةالنعمانية21800واسطذكركرار رحيم صير

265إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمنتظر محمدعلي مالك31296

ن30817 266إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمصطفن نارص حسي 

267إعداديةالنعمانية21800واسطذكرازهر صباح كاظم380955

268إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن كريم ضمد106566

269إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي سفاح عبدالحسن111166

270إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي شاكر جواد110823

ن صالح مهدي111480 271إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

272إعداديةالنعمانية21800واسطذكروليد مجيد عبدالكاظم506474

273إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي صباح علي382429

ن امحان شمام506415 274إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

275إعداديةالنعمانية21800واسطذكرصادق صباح ابراهيم126880

276إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن رحمان شمام106787

277إعداديةالنعمانية21800واسطذكركرار حيدر محمد506515

278إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسيف محان حمزة116391

279إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي جواد كاظم450774

280إعداديةالنعمانية21800واسطذكركرار عبداالمي  مسعود116518

ي عاصم حامد110869
281إعداديةالنعمانية21800واسطذكرهاتن

282إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعالء حسن شيال110956

283إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد عالء عبدالكاظم110832

ن حافظ هادي114993 284إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

285إعداديةالنعمانية21800واسطذكرباسم رهيف جعفر128840

286إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمجيب فاضل جاسم380856

287إعداديةالنعمانية21800واسطذكرغزوان محمد عبيد111164

288إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد جواد كاظم111599

289إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسجاد عالوي فليح132223



290إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي قاسم عبيد90182

ن غضبان صكر132371 291إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

292إعداديةالنعمانية21800واسطذكركاظم جبار حمدان133387

293إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي مطر خليل382237

294إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد كريم شمران382275

295إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمهدي صالح حسن111623

296إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسجاد خلف داود31091

297إعداديةالنعمانية21800واسطذكربالل شاكر كامل133318

ن مهدي هيابه111686 298إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسني 

ن عبدالكاظم لفته115116 299إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

300إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمسلم ناظم جواد31125

ن552102 301إعداديةالنعمانية21800واسطذكريحي  علي حسي 

302إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسعد محمد صالل28669

303إعداديةالنعمانية21800واسطذكرموس عبدالكاظم موس111590

304إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن عليوي كاظم111726

305إعداديةالنعمانية21800واسطذكرانور خليل تركي111801

306إعداديةالنعمانية21800واسطذكراكرم عباس شالكة450768

307إعداديةالنعمانية21800واسطذكراكرم قاسم موي    ع111633

308إعداديةالنعمانية21800واسطذكروسام عباس غاوي110875

309إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعبدالرضا سمي  طهي 129699

310إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحيدر كريم كاظم105344

311إعداديةالنعمانية21800واسطذكراسعد رزاق عبدالحسن506324

312إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي حيدر محمد506532

313إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمنتظر اياد حسن110799

ن506578 ن دايخ ياسي  314إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

315إعداديةالنعمانية21800واسطذكروليد كريم زامل512615

 علي115261
ن 316إعداديةالنعمانية21800واسطذكروالء حسي 

317إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد صالح عبدالكاظم31084

ن30992 ن عبدالعال حسي  318إعداديةالنعمانية21800واسطذكرتحسي 

319إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد خلف عبيد381690

 علي115571
ن 320إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد حسي 

321إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمرتضن عودة حسن116266

322إعداديةالنعمانية21800واسطذكرزين العابدين عليعل نهي 115051

323إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد عليوي عبيد106227

324إعداديةالنعمانية21800واسطذكرجعفر حسن مجذاب111567

325إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسيف جواد كاظم450790

 ابراهيم علي107091
ن 326إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

327إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن محمد جبار132508

328إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد مهدي خضي 320416

ن31025 329إعداديةالنعمانية21800واسطذكرليث علي حسي 

ن عبدالزهرة114951 330إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحمزة حسي 

ن حامد عزيز111778 331إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

332إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحيدر عذاب جهاد106922

333إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد حاكم مطلك111756

334إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعبدالرحمن حسن صباح506464

335إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد عباس ناظم379271

336إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي عدنان مكي110701



337إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمؤمل ضياء كريم506397

338إعداديةالنعمانية21800واسطذكركريم رهيف جعفر382316

339إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعهد هالل عجم106697

340إعداديةالنعمانية21800واسطذكرجاسم محمد افليح114978

341إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحمزة حيدر حمزة116610

ي111190
342إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي رياض شمجن

343إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمصطفن رحمان هادي114965

344إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمصطفن رشاد مرزة111776

345إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمحمد حسن فري    ح31046

346إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسلمان عبيد عبادي106740

347إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحيدر سعود شالل115220

348إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعباس كريم كاظم110864

 علي محسن110936
ن 349إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

ن عبدالرضا عواد116299 350إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسني 

ن باسم محمد127967 351إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسني 

ن مرتضن عالوي321948 352إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

353إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي هادي جميل115000

354إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي منعم عجىمي105629

355إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعباس عبدهللا يارس110845

356إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن عبدالكاظم لفته115102

ن هالل116616 357إعداديةالنعمانية21800واسطذكرظاهر حسي 

358إعداديةالنعمانية21800واسطذكرصالح عويد مسلم90304

359إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعباس سالم سلمان382250

ن فالح110804 360إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعباس حسي 

ن كاظم88930 361إعداديةالنعمانية21800واسطذكراسعد عبدالحسي 

362إعداديةالنعمانية21800واسطذكرصالح شاكر محمد506504

 علي111648
ن 363إعداديةالنعمانية21800واسطذكرعلي حسي 

ن كاظم صير116669 364إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسي 

365إعداديةالنعمانية21800واسطذكراحمد حسن فري    ح31047

366إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمصطفن محمدرضا فاضل116565

367إعداديةالنعمانية21800واسطذكرزين العابدين جبار دوي    ج31086

368بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرهيثم حسن عويد111497

ي30935
369بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكراحمد جبار حبيين

370بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرمحمد ايلوي عنير30982

371بكالوريوسالنعمانية21800واسطذكرخالد حمزة مرغي506494

372دبلومالنعمانية21800واسطذكرعلي محمد معتاب115681

373دبلومالنعمانية21800واسطذكرماجد حامد شندل116663

ي31026
ن راضن 374دبلومالنعمانية21800واسطذكرمقدام حسي 

375دبلومالنعمانية21800واسطذكرغالب سلمان غافل115604

376دبلومالنعمانية21800واسطذكرعالء هالل صبيح382472

377دبلومالنعمانية21800واسطذكرفؤاد عبدالحسن مجبل111720

378دبلومالنعمانية21800واسطذكرعبدالصاحب كريم ضيدان116557

379دبلومالنعمانية21800واسطذكرسمي  عبيد معيكيط128184

 علي541663
ن 380دبلومالنعمانية21800واسطذكرعالء حسي 

381دبلومالنعمانية21800واسطذكرخالد رويض محمد115354

382دبلومالنعمانية21800واسطذكرحيدر هالل صبيح30776

383دبلومالنعمانية21800واسطذكرحيدر جاسم عباس111163



384دبلومالنعمانية21800واسطذكرعباس ابراهيم غازي115199

ي جباره106584
385دبلومالنعمانية21800واسطذكرحمزه سبي 

386دبلومالنعمانية21800واسطذكرسمي  كاظم محمد30947

387دبلومالنعمانية21800واسطذكراياد عبدالرضا ثامر115711

388دبلومالنعمانية21800واسطذكرعمران عبيد كرم30929

389دبلومالنعمانية21800واسطذكرعالوي محمود سعدون30950

ي حمادي صباح107298 390دبلومالنعمانية21800واسطذكرناجر

391دبلومالنعمانية21800واسطذكرمرتضن جبار خزعل111506

392إعداديةالنعمانية21800واسطذكرمنذر ابراهيم خلف127935

ي مطر31306
393إعداديةالنعمانية21800واسطذكركامل راضن

394إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحيدر حنون خلف106436

395إعداديةالنعمانية21800واسطذكرسامي ثجيل صير31264

396إعداديةالنعمانية21800واسطذكرحسن يارس عبيد111211

ن382649 397إعداديةالنعمانية21800واسطذكررياض جبار حسي 

ي542567
ن
398إعداديةالنعمانية21800واسطذكرجواد كاظم عوف

399إعداديةالنعمانية21800واسطذكرصالح غافل حمود31261

ق رشيد علي30790 1ماجستي النعمانية21800واسطأنيىاستير

وق سالم داود30762 2بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىرسر

3بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىبان طالب جودة450769

4بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىفاطمة نشىمي عبد379918

5بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىعذراء شاكر كاظم450750

6بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىجواهر كامل عباس144775

7بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنوال مهدي نور525541

8بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىصبا كاطع عبود383048

9بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىازهار كاطع عبود382453

10بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىسارة رضا جبار450748

11بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىهيام كاظم صجم151347

ن حسن378441 12بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىغفران حسي 

ن عبداالمي  نجم30951 13بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنرمي 

عال علي رضا115660
14بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيى

15بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىدعاء ريسان هاشم31143

16بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىرنا كاظم عبد110916

ن132136 17بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنورس نوري حسي 

18بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىتف  منذر ابراهيم127805

19بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنورس هادي عبدالكريم30038

20بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىرسى كريم شديد115328

21بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنشين عماد جاسم125235

22بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىريام احمد خلف30823

23بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزهراء سالم عليوي514225

ي مطر127828
24بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىهاشمية راضن

25بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنبا صباح كاظم116219

26بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىسمر حسن طعمة353579

27بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىعذراء سلمان علوان126347

28بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىفاطمه مهدي هيابه111688

29بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنبا جاسم عبيد127582

30بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىرسل جميل مرزة116659

نور علي خزعل130510
31دبلومالنعمانية21800واسطأنيى



ن جبار30751 ى عبدالحسي  32دبلومالنعمانية21800واسطأنيىبشر

33دبلومالنعمانية21800واسطأنيىوفاء عبداالمي  محمود127844

34دبلومالنعمانية21800واسطأنيىامل موس حمزة30763

35دبلومالنعمانية21800واسطأنيىكريمة ناهي حسن31094

ن ضامن30858 36دبلومالنعمانية21800واسطأنيىعلية حسي 

37دبلومالنعمانية21800واسطأنيىخديجة موس حمزة30755

ن ظامن111674 38دبلومالنعمانية21800واسطأنيىشيماء حسي 

39دبلومالنعمانية21800واسطأنيىانتصار جاسم ارسي    ح127987

ي131726 40دبلومالنعمانية21800واسطأنيىميثاق عباس عريير

رضاء علي كريم421625
41دبلومالنعمانية21800واسطأنيى

ي مجلي379456
42دبلومالنعمانية21800واسطأنيىايمان ماضن

43دبلومالنعمانية21800واسطأنيىرواء هادي اسماعيل512577

ن ضامن30869 44دبلومالنعمانية21800واسطأنيىاستشهاد حسي 

45دبلومالنعمانية21800واسطأنيىبتول عبدالجبار حسن321426

46دبلومالنعمانية21800واسطأنيىانسام جواد كاظم30818

ن عبدهللا111172 47دبلومالنعمانية21800واسطأنيىعلياء عبدالحسي 

48دبلومالنعمانية21800واسطأنيىتقوى خضن فرمان127816

49دبلومالنعمانية21800واسطأنيىزهراء كاظم طعيمه31069

 محمدعلي عبدالحسن114942
50دبلومالنعمانية21800واسطأنيىمين

51دبلومالنعمانية21800واسطأنيىافراح عويد عبيد506465

52دبلومالنعمانية21800واسطأنيىرواء صبيح عبد31093

53دبلومالنعمانية21800واسطأنيىوحيده عزيز جير126577

54دبلومالنعمانية21800واسطأنيىوالء غضبان صكر381130

55دبلومالنعمانية21800واسطأنيىنذيرة سلمان غافل126625

56دبلومالنعمانية21800واسطأنيىفاطمة عداي عبود31022

57دبلومالنعمانية21800واسطأنيىايمان نوار عبدالواحد31318

58دبلومالنعمانية21800واسطأنيىشيماء عمران فرحان31258

59دبلومالنعمانية21800واسطأنيىعهود رشاد مرزة31132

60دبلومالنعمانية21800واسطأنيىهدى سالم حمزة506289

بيداء محمدعلي مالك129981
61دبلومالنعمانية21800واسطأنيى

ي127687 62دبلومالنعمانية21800واسطأنيىتحرير نارص صير

63دبلومالنعمانية21800واسطأنيىعال ماهر عبدالستار111553

64دبلومالنعمانية21800واسطأنيىزينب فاضل كريمش151294

65دبلومالنعمانية21800واسطأنيىزينب حسن علي31174

66دبلومالنعمانية21800واسطأنيىمريم عبدالفيصل جاسم506526

67دبلومالنعمانية21800واسطأنيىهناء مظلوم جاسم30934

68دبلومالنعمانية21800واسطأنيىطيف علي كريم326616

ن111252 69دبلومالنعمانية21800واسطأنيىحوراء ديىمي ياسي 

70دبلومالنعمانية21800واسطأنيىسهي  فليح حسن30889

ن127735 71إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىابتسام معيدي ياسي 

1ماجستي النعمانية21800واسطأنيىزينب كاظم مزهر29995

2بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىشهد عبدالكريم عليوي379547

3بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىايمان ماجد كاظم111230

4بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزهراء حيدر عبدالحسن116278

5بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىرنا شاكر جواد324556

6بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنور شاكر عليوي111772

7بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىتبارك ماجد موس31018



ن فائق عزيز30846 8بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحني 

9بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحنان محسن رية450761

10بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىمنال سلمان حمزه110964

11بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىمروه حسن اكزار129472

ن115087 همسة علي حسي 
12بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيى

ن عبد30799 13بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزهراء حسي 

14بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىتماره محمد حمزه31027

15بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنورس عباس سالم111807

16بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحنان شاكر عبيد506596

ن111765 سارة علي حسي 
17بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيى

18بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىرجاء خالد عبد133234

19بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىعبي  عبدالسادة شعالن111784

20بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىبلقيس رزاق عليوي116376

ن عبيد129130 21بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىاية حسي 

22بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحنان عبدالكريم عبادي104548

23بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىهيام سعد محسن381173

24بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىمريم جالل حمزة102952

25بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزهراء سعد خطار506582

26بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزينب عبدالكاظم غباش111576

27بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىايات نجم عبيد111244

28بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىرند ابراهيم عبيد320578

29بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزهراء خلف عبيد381707

30بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحوراء قاسم محمد31064

نور محمدعلي عبدالسيد450776
31بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيى

32بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنورس كمال عبدالواحد110911

33بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنورالهدى غالب سلمان31095

34بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىسجر عبيد جاسم116720

35بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىورود جاسم شعالن320900

ن جاسم30905 36بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىهبة حسي 

37بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنور محمد محسن379357

38بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىاخالص عبدالسادة شعالن111791

39بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحذام جابر اعبيد129093

40بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىمريم خضي  عبيد115021

41بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىعال حيدر حنون111585

ن محسن110894 42بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىشيماء محمدحسي 

43بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىمياده صالح موس450775

44بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىسجر شاكر رحم31055

45بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىفاطمة صالح عبيد30963

مريم قاسم علي506485
46بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيى

47بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىتبارك مقدام حامد115338

48بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنورالهدى باسم محمد31023

49بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىدعاء لفته عبيد111592

50بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىابتهال صدام علوان128085

51بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزينب حسن مجذاب31330

52بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىميس عالوي نزر321442

53بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىسجر محمد عليوي127679

54بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىرغده سعيد عبدالعباس127917



ن جالل حمزة111732 55بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحني 

ن فرحان132869 56بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىغادة حسي 

شيماء علي عبداالمي 383000
57بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيى

58بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىغفران طالب كامل381676

59بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىري  هام حازم كاظم320336

ذرى علي نعمة116245
60بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيى

 علي115276
ن 61بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىارساء حسي 

62بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىهبة عباس داود105382

ن جاسم30908 63بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنبا حسي 

64بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزهراء محمد محسن379400

65بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىجيهان حامد موس31078

66بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزينب رحمان شمام30747

67بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنور رياض غريب30830

68بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزينب فالح رجا111238

69بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىمنال صدام علوان129003

ن محسن عباس450752 70بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحني 

71بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىزهراء طه عبدالكاظم30938

اس ماجد كاظم111569 72بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىنير

زهراء علي حنتوش111487
73بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيى

74بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىعذراء عادل سلمان115364

75دبلومالنعمانية21800واسطأنيىشفاء قادر حسن30913

76دبلومالنعمانية21800واسطأنيىزهراء فالح رجا130062

ي محمد320702
77دبلومالنعمانية21800واسطأنيىغفران راضن

78دبلومالنعمانية21800واسطأنيىهدير عبداالمي  نجم31151

79دبلومالنعمانية21800واسطأنيىامل خالد سلمان31007

80دبلومالنعمانية21800واسطأنيىاثمار ثامر مزهر131407

81دبلومالنعمانية21800واسطأنيىرسى سليم عبدالعباس125505

82دبلومالنعمانية21800واسطأنيىرفاء حميد عبدالسيد506462

ن عماد جاسم125409 83دبلومالنعمانية21800واسطأنيىحني 

84دبلومالنعمانية21800واسطأنيىسمية صالح مهدي382333

85دبلومالنعمانية21800واسطأنيىفوزية مظهر قند111178

86دبلومالنعمانية21800واسطأنيىضج فائق عزيز31015

87دبلومالنعمانية21800واسطأنيىكاظمية غريب عبد111237

ن127955 88دبلومالنعمانية21800واسطأنيىشهد سعدي عبدالحسي 

89دبلومالنعمانية21800واسطأنيىحوراء عالوي خلف450781

90دبلومالنعمانية21800واسطأنيىزهراء حاجم عبدالصاحب31049

91دبلومالنعمانية21800واسطأنيىاسماء طالب نعيم31052

ي محمد320731
92دبلومالنعمانية21800واسطأنيىسجر راضن

93دبلومالنعمانية21800واسطأنيىشهد فائق عزيز31016

94دبلومالنعمانية21800واسطأنيىهديل ستار حسن30957

95دبلومالنعمانية21800واسطأنيىايمان حسن ضامن30954

96دبلومالنعمانية21800واسطأنيىدعاء يارس حسن111324

اقبال علي حنتوش115182
97دبلومالنعمانية21800واسطأنيى

ن محسن378833 98دبلومالنعمانية21800واسطأنيىفرح محمد حسي 

حوراء علي عريان379903
99دبلومالنعمانية21800واسطأنيى

100دبلومالنعمانية21800واسطأنيىحنان عبدالحافظ سفاح111503

101دبلومالنعمانية21800واسطأنيىطيبة ماجد عباس128077



 محسن علي30987
ن 102دبلومالنعمانية21800واسطأنيىبني 

103دبلومالنعمانية21800واسطأنيىتبارك حسن اكزار128433

104دبلومالنعمانية21800واسطأنيىمروى عالوي سلطان30764

105دبلومالنعمانية21800واسطأنيىامل حمزة زمام31172

106إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىسجر صالح تركي116718

107إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزهراء فرحان كاظم31197

قمر زين العابدين محمدعلي111642
108إعداديةالنعمانية21800واسطأنيى

109إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزينة عالوي خليف450782

110إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزينب محمد خميس31165

111إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىايه مهدي هاشم132108

112إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىسارة جاسم شعالن380748

113إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزهراء موحان محراث133126

زهراء علي كاظم116020
114إعداديةالنعمانية21800واسطأنيى

115إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىفاطمة حسن اكزار380055

116إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىنور جبار صكبان30897

117إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىعبدهللا قاسم علي506453

ن450827 118إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىهديل محسن حسي 

ق ماجد كاظم115295 119إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىاستير

120إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىختام جواد جعاز450834

ن جعاز450757 121إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىغفران حسي 

122إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىعذراء سمي  كاظم116304

123إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىسارة مجيد لفته129649

124إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىحوراء حيدر حنون30836

125إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىطيبة جاسم عبيد125614

126إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىاساور فالح مهدي111693

127إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزينة غانم هالل111750

128إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىفاطمة جواد عبد116431

129إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزهراء سعيد عبدالكاظم110925

130إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىنور عماد عبادي127788

ن خضي  عباس106662 131إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىياسمي 

ن غالب سلمان115614 132إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىبني 

133إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىخمائل محسن خابط111716

134إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىغدير محمد حمد381266

135إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىطيبه صباح كاظم116282

136إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزهراء غانم هالل111737

137إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىبتول خضي  عباس116604

138إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزينه عماد عبادي383075

139إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىنجوان خوام جبار31147

140إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىنجاة سعدون كريم381303

ي مزهر450780 مرسال حرتر
141إعداديةالنعمانية21800واسطأنيى

142إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزهراء عباس حسن127848

143إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىكوثر هادي راشد31040

144إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىضج حافظ عريان111597

145إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىنورالهدى ماجد كاظم111492

 علي116675
ن 146إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىمريم حسي 

147إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىريم رحيم عبيد31334

148إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىحوراء ماجد كريم116259



149إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىدعاء محمد جبار132605

150إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىزهراء سمي  كاظم30865

151إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىهبة جاسم عبيد125562

ن28926 152إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىمها حيدر ياسي 

153إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىدعاء جميل مرزة30961

ن نجم عبيد31177 154إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىحني 

155إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىرقية عامر رفيع116461

156بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىامال محمد كاظم31077

157بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىتحرير جبار محمود116206

158بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىارساء علي فرحان31085

159بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىحمدية عبدالسادة عافت30943

ن111516 160بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىوسن منصور حسي 

161بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىكفاح مهدي وادي111744

162بكالوريوسالنعمانية21800واسطأنيىلمياء كاظم عبدهللا103092

163دبلومالنعمانية21800واسطأنيىانتصار بدن مرشد30985

164دبلومالنعمانية21800واسطأنيىامنة جليل حميدي321847

165دبلومالنعمانية21800واسطأنيىسناء حسن مرشد89695

166دبلومالنعمانية21800واسطأنيىانتصار عباس عبد450766

167دبلومالنعمانية21800واسطأنيىفاتن فؤاد يارس450784

ي115589
 
168دبلومالنعمانية21800واسطأنيىعبي  وهيب ارزوف

ن مظلوم115703 169إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىكميلة حسي 

170إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىهناء هالل صبيح106474

171إعداديةالنعمانية21800واسطأنيىنادية جاسم شعالن380779

 علي432990
ن 1دكتوراهاالحرار21802واسطذكرجابر حسي 

2بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي عبدالكاظم عذافه386146

3بكالوريوساالحرار21802واسطذكرفالح عبدهللا عباس450753

4بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعبدالكريم خلف عزيز316695

5بكالوريوساالحرار21802واسطذكركاظم لفته رباط511344

6بكالوريوساالحرار21802واسطذكرضياء شعيوط سوسه511037

7بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعدنان صباح نافل511010

ن511083 8بكالوريوساالحرار21802واسطذكرصباح حسن حسي 

9بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجبار عواد نضي 178437

10بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحميد متعب موس511087

ن119248 11بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعماد عبدالزهره عبدالحسي 

12بكالوريوساالحرار21802واسطذكرماجد متعب موس511350

13بكالوريوساالحرار21802واسطذكررحيم كاظم هادي317150

14بكالوريوساالحرار21802واسطذكرنعيم عجة كريم511011

15بكالوريوساالحرار21802واسطذكرريسان عبدالكاظم صكر386255

16بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد جبار خليفة164775

17بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد كاظم جنيجل131042

18بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي غنتاب يدام177430

19بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد الباقر طالب شعيوط386257

ي386350
20بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر محيسن شمجن

21بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد جابر غضب380233

22بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجاسم محمد كاظم178687

23بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمجيد عبد خيون184597

24بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعبدالهادي حمودي جواد185220



25بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي جابر خضن112331

26بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي مانع حريجه185382

27بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجاسم حميد صالح511378

28بكالوريوساالحرار21802واسطذكرهادي زهاوي دغل185316

ن379218 ن خضي  عبدالحسي  29بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

30بكالوريوساالحرار21802واسطذكرشهيد شعالن فاطس177283

31بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعبدالرضا علي حمود515213

32بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد فاضل بريد511258

33بكالوريوساالحرار21802واسطذكراثي  سعدون محسن131763

34بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمسلم موحان جلوب511354

35بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد ابراهيم مشكور112343

36بكالوريوساالحرار21802واسطذكررياض قمر ساجت130748

37بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء هادي درويش511026

38بكالوريوساالحرار21802واسطذكرنجاح عبدالرضا جبار511012

39بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد كريم عبدهللا164764

40بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعدنان جبار خليف511301

41بكالوريوساالحرار21802واسطذكرابراهيم جمعة جاسم386365

42بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد سالم فطيسه511309

43بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء عباس حمود317614

44بكالوريوساالحرار21802واسطذكرصادق خضي  جابر539261

45بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعماد احمد عكاب185682

46بكالوريوساالحرار21802واسطذكررعد رحيم فضل145485

47بكالوريوساالحرار21802واسطذكرناطق يابر رهيف386154

48بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي كريم قاسم380266

49بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار كامل مزهر144499

ن عبدالحسن كريم379513 50بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

51بكالوريوساالحرار21802واسطذكركريم طعمة جابر529792

52بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسعيد رحيم فضل184577

53بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء عبد كاظم317402

54بكالوريوساالحرار21802واسطذكررحمن ثامر عطية386174

ن177642 ن سعيد حسي  55بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

56بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد عبدالرضا جبار386225

57بكالوريوساالحرار21802واسطذكرزين العابدين عبد عليوي396622

ن مجيد هادي379773 58بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمدحسي 

59بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحسن ياس خضن106924

ي عبد عليوي164066
60بكالوريوساالحرار21802واسطذكرهاتن

61بكالوريوساالحرار21802واسطذكررائد زيدان خليف432747

62بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد رحيم ساجت386269

63بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسالم شمه جواري185613

ي زبيدي عويد386221
64بكالوريوساالحرار21802واسطذكرهاتن

65بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر محمد خليف164304

66دبلوماالحرار21802واسطذكركريم زغي  سوادي112460

67دبلوماالحرار21802واسطذكرفرحان جير تاية184627

68دبلوماالحرار21802واسطذكراحمد عبدالستار جير164670

69دبلوماالحرار21802واسطذكرخليل ابراهيم عويد112478

70دبلوماالحرار21802واسطذكرجبار كشاش ازمام164414

71دبلوماالحرار21802واسطذكرصادق كاظم مجي386309



ن سطيح185773 72دبلوماالحرار21802واسطذكرعلوان حسي 

73دبلوماالحرار21802واسطذكرحسن يارس عبدالرضا511295

ي515709
74دبلوماالحرار21802واسطذكرحيدر كاظم راضن

75دبلوماالحرار21802واسطذكرمرتضن عكاب حميد511090

76دبلوماالحرار21802واسطذكرصادق صباح نافل514462

77دبلوماالحرار21802واسطذكرصادق عباس حمود511099

هان رخيت184719 78دبلوماالحرار21802واسطذكراحسان رسر

79دبلوماالحرار21802واسطذكرهادي رزن عجىمي112627

80دبلوماالحرار21802واسطذكراكرم كريم سعدون185595

81دبلوماالحرار21802واسطذكرقاسم علي بيدة185572

82دبلوماالحرار21802واسطذكرمحمد عباس عبد386256

83دبلوماالحرار21802واسطذكرمحمد حسن محمد107239

84دبلوماالحرار21802واسطذكرعواد دهيدي ضاري184828

85دبلوماالحرار21802واسطذكرصادق جمعة راهي185546

86دبلوماالحرار21802واسطذكراحمد ابراهيم علي392849

87دبلوماالحرار21802واسطذكركاظم محمد دهيدي184696

ي وناس المي112651 88دبلوماالحرار21802واسطذكرخي 

ن112618 89دبلوماالحرار21802واسطذكرجير جياد حسي 

90دبلوماالحرار21802واسطذكررعد مطشر ظاهر514567

91دبلوماالحرار21802واسطذكرعدنان خضي  عباس404174

92دبلوماالحرار21802واسطذكرمرتضن عبدالعال عزيز132616

93دبلوماالحرار21802واسطذكرجمال جبي  مريان131815

94دبلوماالحرار21802واسطذكررياض شعيوط محيميد511366

95دبلوماالحرار21802واسطذكراحمد فاضل خضي 112630

ي علي185430
96دبلوماالحرار21802واسطذكرصادق حسوتن

97دبلوماالحرار21802واسطذكرمحمد اركان كاظم144477

98دبلوماالحرار21802واسطذكرضياء محسن فاطس131872

99دبلوماالحرار21802واسطذكرامجد ضياء عبدعلي515607

100دبلوماالحرار21802واسطذكرعزيز كامل صير164082

101دبلوماالحرار21802واسطذكرانور كريم مراح185379

102دبلوماالحرار21802واسطذكرجاسم هادي جاسم514510

103دبلوماالحرار21802واسطذكررائد سالم اسماعيل511027

104دبلوماالحرار21802واسطذكرهادي مخيلف محمد178557

ن محسن ثجيل511262 105دبلوماالحرار21802واسطذكرحسي 

106دبلوماالحرار21802واسطذكرحميد يارس خلف511311

ن379742 ن جبار عبدالحسي  107دبلوماالحرار21802واسطذكرحسي 

108دبلوماالحرار21802واسطذكرفيصل رسحان عاشور178420

109دبلوماالحرار21802واسطذكراحمد سلمان كريم386423

110دبلوماالحرار21802واسطذكرعمار عبدالحسن كريم185601

111دبلوماالحرار21802واسطذكراسعد عبد عذافه185623

112دبلوماالحرار21802واسطذكرعماد يارس عبدالرضا185795

113دبلوماالحرار21802واسطذكرطارق خلف بادي515774

114دبلوماالحرار21802واسطذكرجعفر نجم عبد184821

115دبلوماالحرار21802واسطذكرسالم حامد سلمان131332

116دبلوماالحرار21802واسطذكركامل كشاش عاشور184588

117دبلوماالحرار21802واسطذكرارشد رحيم عليان164216

118إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسن هارون عباس185554



119إعداديةاالحرار21802واسطذكرعزيز عناد داخل514519

120إعداديةاالحرار21802واسطذكرحاكم عوده جاسم185883

121إعداديةاالحرار21802واسطذكرمهدي صالح نجم177536

122إعداديةاالحرار21802واسطذكرسعدون عبد غافل112375

1ماجستي االحرار21802واسطذكرحسن جبار خليفة177003

2ماجستي االحرار21802واسطذكرمصطفن كريم قاسم377431

3ماجستي االحرار21802واسطذكرحسن جميل هالل164660

ن ترف144598 4ماجستي االحرار21802واسطذكراركان حسي 

5بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمهند محسن عبد185163

6بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمصطفن سعيد جواد185402

ي184854  غازي عبدالنير
ن 7بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

ي185776 8بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار فرحان حرتر

9بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمصطفن سليم حسن386273

10بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر سلمان جاسم164023

11بكالوريوساالحرار21802واسطذكررياض فرحان جير106736

12بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي عيىس خنجر514552

13بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسمي  جليل صبيح185778

14بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحسن خضي  عباس386139

15بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمهدي فالح عبدهللا506561

16بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسجاد عبداالمي  كزار324544

17بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء فليح حسن184557

18بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمراد مطر ادخيل511272

19بكالوريوساالحرار21802واسطذكروالءالدين عماد مطلك178575

20بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد نعيم يارس316926

21بكالوريوساالحرار21802واسطذكروسام سالم حمود107057

22بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمصطفن شاكر خضن317053

23بكالوريوساالحرار21802واسطذكرامي  علي غنتاب164844

24بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمصطفن جهاد عبادي511231

 علي محمد112514
ن 25بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

26بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسعد جمعة زغي 112492

27بكالوريوساالحرار21802واسطذكرقيس رحيم عبدهللا178515

28بكالوريوساالحرار21802واسطذكرداخل سلمان عبدهللا511115

29بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر علي محمد164485

ي164326 30بكالوريوساالحرار21802واسطذكرالحسن محمد ناجر

31بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر سعد كاظم119226

32بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسيف عويد فرحان106957

33بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسن خالد عطاهللا164112

ن شهيد عبدهللا112311 34بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

ي خليف396318
35بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد راضن

36بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسن عالوي مشعان176278

37بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد ثجيل زيد185332

38بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعباس فاضل كاظم395982

39بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر فرحان جير164196

ن379865 40بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسالم مطشر حسي 

41بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمالك حلو جابر184675

42بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمنتظر عبدالمهدي نعيمة119193

43بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحمود عواد عبادي511222



44بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمرتضن كريم رحيم178002

45بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر جليل محمد119243

46بكالوريوساالحرار21802واسطذكرفالح عالوي عيدان112457

ن حمزة شيحان112383 47بكالوريوساالحرار21802واسطذكرتحسي 

48بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد بيدهللا جير112582

49بكالوريوساالحرار21802واسطذكريوسف حلو جابر185325

50بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجاسم محمد خليف184876

51بكالوريوساالحرار21802واسطذكرفؤاد واضي راهي393345

52بكالوريوساالحرار21802واسطذكرايمن ضياء عبدعلي511369

53بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي سلمان كريم396383

54بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعمار يارس عطية178487

55بكالوريوساالحرار21802واسطذكراسعد جبار سلمان112504

56بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجعفر عبدالمهدي نعيمه119185

57بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمصطفن زيدان خلف178574

ن بري    ج164336  حسي 
58بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمصطفن

59بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسجاد زيدان خليف432743

60بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحميد محسن عزيز145111

61بكالوريوساالحرار21802واسطذكرريسان هادي صالح379816

62بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعباس فاضل عبيد164118

63بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسجاد نارص هاشم131538

64بكالوريوساالحرار21802واسطذكرطه عبدالرزاق هاشم317937

65بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجاسم حلو جابر178034

66بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسيف كريم قاسم375182

67بكالوريوساالحرار21802واسطذكرضياء محسن رهيف514446

68بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد رزاق منشد112359

69بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد صالح يبي 511327

70بكالوريوساالحرار21802واسطذكرفاضل عباس دهوم184891

71بكالوريوساالحرار21802واسطذكرساهر علي حنكال164278

72بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمرتضن مطر ادخيل164097

73بكالوريوساالحرار21802واسطذكرزيد حمودي جواد178335

74بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمهند عزيز عناد112551

75بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمجاهد عبدالرزاق هاشم317791

76بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسعدي كاظم ثجيل112592

77بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار علي محسن164011

78بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي عبدهللا عويد145281

ن كامل مزهر205799 79بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

80بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعصام جابر رزن377362

81بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار محسن صير185808

82بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد مانع حريجه185176

83بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء كاظم زغي 112600

84بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمجيد لياس محل184711

85بكالوريوساالحرار21802واسطذكركامل كاظم ثجيل112524

86بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمؤيد شنان عبود391442

87بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد قاسم غنتاب177594

88بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد عواد عبادي514496

ن386388 ن صير عبدالحسي  89بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

90بكالوريوساالحرار21802واسطذكررسول يابر رهيف386157



91بكالوريوساالحرار21802واسطذكراسعد نارص عبيد164013

92بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسجاد عبدالكاظم عباس511381

ن119521 93بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد صالح امي 

94بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد عباس واجد317522

95بكالوريوساالحرار21802واسطذكرموس حميد جابر185813

96بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجعفر محمد غركان177931

97بكالوريوساالحرار21802واسطذكرفالح عبود توله184869

98بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسالم عودة حمزة184922

99بكالوريوساالحرار21802واسطذكرباقر علي هارون176475

ن جاسم511398 100بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعباس عبدالحسي 

101بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي عدنان خليف185111

ي كاطع112579 102بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجعفر صير

103بكالوريوساالحرار21802واسطذكرقحطان تركي هداب326648

104بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمنذر صالح عيدان112498

105بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء راشد مطشر184928

106بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعبدهللا طالب نعمة112643

107بكالوريوساالحرار21802واسطذكرصفاء شهيد عبدهللا112318

ن164008 108بكالوريوساالحرار21802واسطذكررسول جبار حسي 

109بكالوريوساالحرار21802واسطذكرضياء نعيم بشي 186877

110بكالوريوساالحرار21802واسطذكرصباح حسن كريم176811

111بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسن خليف غنتاب511284

112بكالوريوساالحرار21802واسطذكرايهاب حسن ثامر144617

113بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعقيل عبدهللا عويد386218

114بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمرتضن باسم خليفة119470

115بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسن حالوب محمد144868

116بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعماد ملة عباس379135

117بكالوريوساالحرار21802واسطذكررسول خلف دحام185589

118بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسن عواد دهيدي112507

119بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعيىس عباس خضي 144529

120بكالوريوساالحرار21802واسطذكرابراهيم كريم هادي144654

121بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعقيل كريم عاشور185359

122بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد قاسم عبيد164159

123بكالوريوساالحرار21802واسطذكرميثم صابر عيدان185857

124بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد علي وناس391840

125بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار زيدان خليف184909

126بكالوريوساالحرار21802واسطذكرنصي  موحان جلوب185593

ي396724
 
ي رزوف

127بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمصطفن غين

128بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسالم حمود سعيد386267

129بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد اركان نعمان178547

130بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمشتاق رحيم كاظم316989

131بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعماد حميد غثيث391594

132بكالوريوساالحرار21802واسطذكرذوالفقار رؤوف رحم177093

133بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد ظاهر حميد185771

134بكالوريوساالحرار21802واسطذكرباسم محمد كزار185876

135بكالوريوساالحرار21802واسطذكرفائز عبدالرزاق مطهر106826

136بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد رحيم خضي 112543

137بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد عبيد غافل131384



138بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسجاد بليبص سمي 511052

139بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي جش يش164106

ي164867 ن محمد ناجر 140بكالوريوساالحرار21802واسطذكرالحسي 

141بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعماد ناهي موس119487

142بكالوريوساالحرار21802واسطذكرهارون حميد جابر185838

143بكالوريوساالحرار21802واسطذكرجمال جابر خضي 394804

144بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار كريم كطفان511389

145بكالوريوساالحرار21802واسطذكربارق محسن صير119263

146بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد كاطع هويل386357

147بكالوريوساالحرار21802واسطذكرباقر فاضل عطية178451

148بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمسلم كريم عاشور164692

149بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمهند عذيب شناوة119422

150بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي شهد محمد112580

151بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعباس عاكول بوري184743

152بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسن خالوي عفن377634

153بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحارث خليل عيدان119238

154بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعادل مطرود دوي    ج511040

155بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد عزيز مايع164092

ن جواد عبادي511299 156بكالوريوساالحرار21802واسطذكرتحسي 

157بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعباس مزهر لهمود511057

158بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد غافل ثجيل119342

159بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسلمان مطشر ثقب317715

160بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحاتم كريم عبيد132668

161بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمنذر مزهر غافل164783

162بكالوريوساالحرار21802واسطذكراثي  علي غنتاب184827

163بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي عدنان غالم159873

ن كريم عبيد553215 164بكالوريوساالحرار21802واسطذكرامي 

165بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي جبار فهد511250

166بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد مانع حريجة184539

167بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحكيم سفاح عبدالواحد185130

168بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد قاسم صكبان386134

169بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر رحمن علي119287

170بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار عطية مرهج185363

171بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمنتظر علوان نصيف112574

172بكالوريوساالحرار21802واسطذكرقاسم ناهي قنديل511384

173بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار محمدعلي داود185660

174بكالوريوساالحرار21802واسطذكرصالح حسن كريم176561

ن طالب شعيوط511186 175بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

ن فاطس394907 176بكالوريوساالحرار21802واسطذكرفالح حسي 

177بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي عبدالكريم عبد386179

178بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء عناد عبدعلي393459

179بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء نايف عبيد176853

180بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعالء ادريس عبدالواحد185433

181بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمحمد بدر كطان185800

182بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحيدر باسم جالب119416

ن جبار164681 183بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعبدالرزاق عبدالحسي 

184بكالوريوساالحرار21802واسطذكرمصطفن عباس محمد178643



185بكالوريوساالحرار21802واسطذكرباقر سالم مطلق386120

ن كاظم كريم119282 186بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسي 

187بكالوريوساالحرار21802واسطذكررياض يارس كشاش386180

188بكالوريوساالحرار21802واسطذكروسام محمد محسن511197

189بكالوريوساالحرار21802واسطذكركرار جبار ناهي112486

190بكالوريوساالحرار21802واسطذكرابراهيم احمد حميد316736

191بكالوريوساالحرار21802واسطذكراحمد فاضل خضي 178410

ن خضي 185435 192بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي ياسي 

193بكالوريوساالحرار21802واسطذكرسجاد جهاد منعم178418

194دبلوماالحرار21802واسطذكرمصطفن جبار غنتاب386236

195دبلوماالحرار21802واسطذكرزيد طالب دوي    ج144556

196دبلوماالحرار21802واسطذكرعلي مجيد محسن119164

197دبلوماالحرار21802واسطذكركرار حميد محسن317945

198دبلوماالحرار21802واسطذكرماجد حميد سلمان144820

199دبلوماالحرار21802واسطذكرعالء تعبان حزام119182

200دبلوماالحرار21802واسطذكرعمران كريم عبدهللا112554

ن178291 201دبلوماالحرار21802واسطذكرجابر شاكر عبدالحسي 

202دبلوماالحرار21802واسطذكركاظم شاكر فرحان119401

203دبلوماالحرار21802واسطذكرعالء جابر خضي 317840

204دبلوماالحرار21802واسطذكرجواد كاظم جير511346

205دبلوماالحرار21802واسطذكرعالء رحم محيسن112327

206دبلوماالحرار21802واسطذكربالل عالوي جسام164469

ن112511 207دبلوماالحرار21802واسطذكربهاء كاظم حسي 

208دبلوماالحرار21802واسطذكرعادل صبيح عبيد112388

ن164235 209دبلوماالحرار21802واسطذكرحيدر علي حسي 

210دبلوماالحرار21802واسطذكرجاسم محمدعلي داود317292

211دبلوماالحرار21802واسطذكرفؤاد مطر ادخيل119218

212دبلوماالحرار21802واسطذكرجعفر حميد محسن386200

213دبلوماالحرار21802واسطذكرمحمد حسن عبدعلي389571

214دبلوماالحرار21802واسطذكراحمد فاخر صير119232

215دبلوماالحرار21802واسطذكرعدنان حمزة حمود514580

216دبلوماالحرار21802واسطذكرحسن محسن قاسم159930

217دبلوماالحرار21802واسطذكرعبدهللا صالح هادي390803

218دبلوماالحرار21802واسطذكرعلي سلمان كريم145532

ي بدر515690
219دبلوماالحرار21802واسطذكرعقيل راضن

220دبلوماالحرار21802واسطذكرياس خضي  عباس317581

ن317466 221دبلوماالحرار21802واسطذكروسام علوان حسي 

222دبلوماالحرار21802واسطذكرحسن محمد عبدهللا112363

223دبلوماالحرار21802واسطذكراحمد جميل هالل185667

224دبلوماالحرار21802واسطذكرحيدر نوري وناس119465

ن112339 225دبلوماالحرار21802واسطذكريوسف حميد شني 

ن119235 226دبلوماالحرار21802واسطذكرايوب خضي  حسي 

227دبلوماالحرار21802واسطذكراياد كاظم مكطوف511270

228دبلوماالحرار21802واسطذكرمحمد خليف لفته164359

ن عزيز جخر511101 229دبلوماالحرار21802واسطذكرحسي 

230دبلوماالحرار21802واسطذكرعامر صالح هادي389463

231دبلوماالحرار21802واسطذكرحمزه رحيم كاظم317822



232دبلوماالحرار21802واسطذكرعباس مهدي صالح178685

233دبلوماالحرار21802واسطذكروالء رحيم خضي 386231

234دبلوماالحرار21802واسطذكرجالل جابر خضي 393556

235دبلوماالحرار21802واسطذكرسجاد عبدالحسن خلف107107

236دبلوماالحرار21802واسطذكركاظم كريم عبد106877

237دبلوماالحرار21802واسطذكرضياء سالم عذيب112378

238دبلوماالحرار21802واسطذكرمالك حميد رسي    ح379330

239دبلوماالحرار21802واسطذكرهيثم فاهم نجم164495

240دبلوماالحرار21802واسطذكرعلي احمد حسن185114

241دبلوماالحرار21802واسطذكرمحمد نعمة عباس515731

242دبلوماالحرار21802واسطذكرمرتضن جبار غنتاب386209

ن فطيسة119418 243دبلوماالحرار21802واسطذكرزين العابدين عبدالحسي 

244دبلوماالحرار21802واسطذكرحيدر اركان مجي514480

245دبلوماالحرار21802واسطذكرمرتضن شعيوط عبادي178529

246دبلوماالحرار21802واسطذكرمرتضن سليم حسن386272

247دبلوماالحرار21802واسطذكرراسم خلف عسكر379830

248دبلوماالحرار21802واسطذكرعلي صبجي رسحان392447

 علي مطشر176328
ن 249دبلوماالحرار21802واسطذكرحسي 

ن فرحان177745 250دبلوماالحرار21802واسطذكرحسام عبدالحسي 

251دبلوماالحرار21802واسطذكرسلمان جواد سليمان317764

252دبلوماالحرار21802واسطذكرزين العابدين جادر حمدان379904

253دبلوماالحرار21802واسطذكرمحمد سعيد رحمان178222

254دبلوماالحرار21802واسطذكرسجاد ثجيل سلطان112445

255دبلوماالحرار21802واسطذكررحيم حسن الزم119169

256دبلوماالحرار21802واسطذكريوسف حالوب محمد144912

257دبلوماالحرار21802واسطذكرحسن هادي كاظم558118

ن عبدالسادة سعدون107273 258إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

259إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد صادق عباس511160

260إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد حسام علي511062

261إعداديةاالحرار21802واسطذكربارق جواد عبادي511118

262إعداديةاالحرار21802واسطذكراثي  هادي دريب185787

ن جواد185254 263إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسن حسي 

264إعداديةاالحرار21802واسطذكرمالك سادة جالل379038

ي عاضي178264
265إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد راضن

266إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي عبدالعظيم خلف185448

267إعداديةاالحرار21802واسطذكرعبدالكاظم سلمان كريم317385

268إعداديةاالحرار21802واسطذكرمصطفن عادل كريم178504

ن احمد حسن178703 269إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

270إعداديةاالحرار21802واسطذكرحيدر ثائر جواد185349

271إعداديةاالحرار21802واسطذكرعدنان عناد غافل393625

272إعداديةاالحرار21802واسطذكرطارق علي شذر380206

ن مشعان130643 273إعداديةاالحرار21802واسطذكرمنتظر عبدالحسي 

274إعداديةاالحرار21802واسطذكرسالم حميد مبارك164879

275إعداديةاالحرار21802واسطذكرمؤمل قاسم علي185791

ن132431 276إعداديةاالحرار21802واسطذكركمال محمد حسي 

277إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمود جبار خضن511195

278إعداديةاالحرار21802واسطذكرليث عدنان حمزة144450



279إعداديةاالحرار21802واسطذكرمنتظر عزيز جخر185190

ن عبد شنيت176452 280إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمدحسي 

281إعداديةاالحرار21802واسطذكرمرتضن صالل جير386251

282إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي حامد صالح386252

283إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد علوان والي164151

284إعداديةاالحرار21802واسطذكرباقر مجيد عبدالجليل184818

285إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد كاظم زغي 177780

286إعداديةاالحرار21802واسطذكرقاسم كريم هادي119173

287إعداديةاالحرار21802واسطذكررشيد كاظم ثجيل132133

288إعداديةاالحرار21802واسطذكرمسلم احمد حسن185756

289إعداديةاالحرار21802واسطذكريحي  قاسم عزيز164296

290إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد رحيم عبدهللا130328

291إعداديةاالحرار21802واسطذكرواثق عبدهللا بوري144580

ن فاطس395441  حسي 
292إعداديةاالحرار21802واسطذكرمصطفن

ن عطيوي بادي378252 293إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

294إعداديةاالحرار21802واسطذكرجعفر صادق عباس316811

ن كاطع حسن132554 295إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

296إعداديةاالحرار21802واسطذكربارق عبد تركي396455

297إعداديةاالحرار21802واسطذكرصادق كاظم لفته316633

298إعداديةاالحرار21802واسطذكريوسف امي  هدهود185722

299إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي عبدالحسن محمد529802

ن هارون317357 300إعداديةاالحرار21802واسطذكرمنتظر عبدالحسي 

301إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد خليف بري    ج184824

ن فليح زغي 119493 302إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

303إعداديةاالحرار21802واسطذكرزين العابدين طالب رضا390705

304إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي يارس حمود145069

305إعداديةاالحرار21802واسطذكرهيثم علوان والي164145

306إعداديةاالحرار21802واسطذكرعالء عبدالحسن ثامر379273

ي خضن380103 307إعداديةاالحرار21802واسطذكرعالء خي 

 علوان والي386253
ن 308إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

309إعداديةاالحرار21802واسطذكرمصطفن حسن نصيف511156

310إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد عزيز بدوي386268

311إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسن فالح حسن511206

 علي سلمان184568
ن 312إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

313إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد فاضل كاظم386250

 علي كاطع178117
ن 314إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

315إعداديةاالحرار21802واسطذكرعباس سامي عباس178397

316إعداديةاالحرار21802واسطذكرادهم علي راهي164432

317إعداديةاالحرار21802واسطذكرطه خلف محمد511339

318إعداديةاالحرار21802واسطذكرهاشم احمد حسن131447

ن185850 319إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد مهند عبدالحسي 

320إعداديةاالحرار21802واسطذكرنصي  جهاد عبادي379466

321إعداديةاالحرار21802واسطذكرخلف مهدي خلف386208

322إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد بشي  جبار178396

ن بشار حميد511023 323إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

324إعداديةاالحرار21802واسطذكرضياء ادريس عبدالواحد185227

325إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد مرزة حمزة316388



326إعداديةاالحرار21802واسطذكرعباس طالب قاسم379190

327إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد حمزة سفاح185187

 علي خيون388297
ن 328إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

329إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد محمد عبود164131

ي وناس185657 330إعداديةاالحرار21802واسطذكرسلوان خي 

331إعداديةاالحرار21802واسطذكرعالء هالل حمود184679

ن عودة132583 332إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي حسي 

نع511288 333إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد شاكر زعي 

ن سالم386248 334إعداديةاالحرار21802واسطذكرخالد حني 

ن كنش184844 335إعداديةاالحرار21802واسطذكرعالء حسي 

ي511189 336إعداديةاالحرار21802واسطذكركرار عذافة عبدالنير

ن فياض386343 337إعداديةاالحرار21802واسطذكرلطيف حسي 

338إعداديةاالحرار21802واسطذكرجهاد رشيد جير529830

339إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد عبيد شناوة164009

340إعداديةاالحرار21802واسطذكرعمار لياس محل131654

341إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد سالم موس316868

342إعداديةاالحرار21802واسطذكرنارص حمد يارس185854

343إعداديةاالحرار21802واسطذكرباسم ثجيل انصيف514558

344إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد مجيد عبدالجليل185354

ن فاطس395773 345إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد حسي 

346إعداديةاالحرار21802واسطذكرحميد نعيم سلطان184637

347إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي هادي زهاوي176424

348إعداديةاالحرار21802واسطذكرمسلم حميد حريز529811

349إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد خليل هالل131933

350إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد عدنان خليف185109

351إعداديةاالحرار21802واسطذكرامجد يحي  محمد119528

352إعداديةاالحرار21802واسطذكررحيم جاسم جالب145381

353إعداديةاالحرار21802واسطذكرعباس حاكم علي106782

354إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد رزاق كريم145620

355إعداديةاالحرار21802واسطذكرادم علي راهي164437

ن فالح حسن511081 356إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

357إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد علي غنتاب119510

358إعداديةاالحرار21802واسطذكرضياء صباح موازي185244

359إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد علي غشيم511096

360إعداديةاالحرار21802واسطذكرجعفر حسام علي164312

361إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد حمد صالح145011

362إعداديةاالحرار21802واسطذكريوسف رشيد عكش144438

363إعداديةاالحرار21802واسطذكرصفاء عبد كاظم386258

364إعداديةاالحرار21802واسطذكرحيدر رشيد محسن130542

365إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسن كاظم زغي 185662

366إعداديةاالحرار21802واسطذكرمصطفن هالل حمود185194

367إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمدعلي فالح عبدهللا450755

368إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد سعد كاظم119258

369إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمدعلي طالب محسن178618

370إعداديةاالحرار21802واسطذكرحميد جاسم عبد144692

371إعداديةاالحرار21802واسطذكرفاهم صباح جاسم144512

372إعداديةاالحرار21802واسطذكرعيىس صادق كاظم386278



373إعداديةاالحرار21802واسطذكرضياء خليل هالل131974

374إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي جبار شيحان130927

375إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسن هادي خلف511030

376إعداديةاالحرار21802واسطذكرحمود عبيد غافل164534

377إعداديةاالحرار21802واسطذكرعباس حمزة حمود393092

378إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسن باسم محمد178625

379إعداديةاالحرار21802واسطذكرسامي نعيم عجة511245

380إعداديةاالحرار21802واسطذكركرار حيدر موحان176745

381إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسن محمد هادي394153

382إعداديةاالحرار21802واسطذكرحارس جبار مزعي 177706

هللا كاظم موحان386373 383إعداديةاالحرار21802واسطذكرخي 

384إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد نعيم يارس379885

385إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد كاظم لفته392549

386إعداديةاالحرار21802واسطذكرمسلم عايد صفر185766

387إعداديةاالحرار21802واسطذكركرار كامل مهدي391781

ن مطرود164853 388إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد حسي 

ي حسن178459
389إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسن راضن

390إعداديةاالحرار21802واسطذكرمهند قاسم محمد317214

391إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسام محمد عجىمي378453

392إعداديةاالحرار21802واسطذكرجعفر محمد عبد511305

393إعداديةاالحرار21802واسطذكرمصطفن صالح مهدي317493

394إعداديةاالحرار21802واسطذكرمسلم سلمان حمود184831

395إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي قاسم علي164210

396إعداديةاالحرار21802واسطذكرعقيل جبار فهد515748

397إعداديةاالحرار21802واسطذكرفؤاد سالم خضي 164745

398إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد كاظم فرج178386

399إعداديةاالحرار21802واسطذكرفالح حسن جابر119425

 شاكر علي185277
ن 400إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

401إعداديةاالحرار21802واسطذكرمرتضن رزاق منشد119523

ن مجي378126 402إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد عبدالحسي 

403إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد كريم قاسم377235

404إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي اعالن مراح506540

405إعداديةاالحرار21802واسطذكرمسلم كاظم كريم184915

406إعداديةاالحرار21802واسطذكربهاء عبد كاظم386260

407إعداديةاالحرار21802واسطذكرصالح جاسم محمد164403

408إعداديةاالحرار21802واسطذكرمنتظر فيصل عبدالسادة394006

ي112428
409إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي رياض منجن

ي185784 410إعداديةاالحرار21802واسطذكرامي  صباح عريير

411إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحسن جبار خضي 107190

ي164702
412إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي عكش راضن

ن سالم386249 413إعداديةاالحرار21802واسطذكرماجد حني 

414إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد فاضل ساجت112586

415إعداديةاالحرار21802واسطذكراكرم صالل جير386246

416إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد احمد حزام185158

417إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد كاظم جير378708

ن رضا نصيف386254 418إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

ن عالوي جسام164450 419إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسني 



420إعداديةاالحرار21802واسطذكروسام ماهر كشاش379091

421إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد كريم كطفان511393

422إعداديةاالحرار21802واسطذكرمصطفن مطر ادخيل185371

ي511024
423إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي كسار حسوتن

424إعداديةاالحرار21802واسطذكرمرتضن ارحيم درويش185231

ي386178
425إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد رياض منجن

426إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي هادي دريب185468

427إعداديةاالحرار21802واسطذكروليد حسن عطية316451

428إعداديةاالحرار21802واسطذكررياض سعود هادي394685

429إعداديةاالحرار21802واسطذكرصادق زبيدي عويد145237

430إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي احمد رحيم392311

ن هادي حاشوش131612 431إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

432إعداديةاالحرار21802واسطذكرمالك رزاق عزيز178096

433إعداديةاالحرار21802واسطذكرمسلم حسن عباس380118

434إعداديةاالحرار21802واسطذكرمهدي صالح ارحيل386124

435إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي حسن علي184838

436إعداديةاالحرار21802واسطذكرعيىس عطا عبدالسادة112563

437إعداديةاالحرار21802واسطذكرحيدر نعيم عجة511001

438إعداديةاالحرار21802واسطذكرامجد كاظم فرج185273

439إعداديةاالحرار21802واسطذكرغانم محمد رضا185327

ن511149 440إعداديةاالحرار21802واسطذكرجاسم ماجد حسي 

 علي صاحب112501
ن 441إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

442إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمد ضياء خيون164407

443إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحسن جميل عناد132064

444إعداديةاالحرار21802واسطذكراكرم جبار صباح112488

445إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد حميد عباس185717

446إعداديةاالحرار21802واسطذكرمحمود كاظم مثين393888

447إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد صالح عكوب107299

448إعداديةاالحرار21802واسطذكرعبدالعزيز فاضل كاظم185329

449إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي حاتم صعيب185847

450إعداديةاالحرار21802واسطذكركريم يوسف حتاتة145439

ن قاسم شطي 511318 451إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

452إعداديةاالحرار21802واسطذكرعامر صباح عباس176648

453إعداديةاالحرار21802واسطذكرمصطفن صادق كاظم386277

 محمدعلي داود386190
454إعداديةاالحرار21802واسطذكرمرتضن

ن فاهم نجم164511 455إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

456إعداديةاالحرار21802واسطذكرمهدي كامل مهدي386150

457إعداديةاالحرار21802واسطذكرسجاد زبيدي عويد386224

458إعداديةاالحرار21802واسطذكركاظم كايم جابر392105

ن جادر حمدان379998 459إعداديةاالحرار21802واسطذكرحسي 

460إعداديةاالحرار21802واسطذكرعباس عدنان شاكر119526

461إعداديةاالحرار21802واسطذكراحمد رياض شعيوط164178

462ماجستي االحرار21802واسطذكرمحمد لطيف فضيح515622

ن خميس317108 463بكالوريوساالحرار21802واسطذكررزاق عبدالحسي 

464بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعصام تعبان خزام394491

465بكالوريوساالحرار21802واسطذكرماجد عربيد روضان185761

466بكالوريوساالحرار21802واسطذكراركان ذياب شهاب112566



467بكالوريوساالحرار21802واسطذكرحسن عطية سالم178471

468بكالوريوساالحرار21802واسطذكريوسف خضي  كسار184825

469بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي راهي موس177150

470بكالوريوساالحرار21802واسطذكرعلي عباس عبد112477

ن مراح موس185566 471دبلوماالحرار21802واسطذكرحسي 

472دبلوماالحرار21802واسطذكرفاضل محسن بريسم389370

473دبلوماالحرار21802واسطذكرهالل علوان رضا119373

474دبلوماالحرار21802واسطذكرباسم مزهر هادي511046

ن سطيح317699 475دبلوماالحرار21802واسطذكرمحمد حسي 

هان رخيت395885 476دبلوماالحرار21802واسطذكرصادق رسر

ن جاسم112369 477دبلوماالحرار21802واسطذكراعالن حسي 

478دبلوماالحرار21802واسطذكرموس خضي  كسار159950

479دبلوماالحرار21802واسطذكرفالح كاصوص موس184859

480دبلوماالحرار21802واسطذكرطارق حمد بريبت511007

481دبلوماالحرار21802واسطذكرموس ابراهيم علي392727

482دبلوماالحرار21802واسطذكراحمد عواد عذاب184751

483دبلوماالحرار21802واسطذكرقاسم عواد مشاي185769

ي عطية عبدهللا511043 484دبلوماالحرار21802واسطذكرناجر

485دبلوماالحرار21802واسطذكرحسن كريم داير176215

ن عبد386896 486دبلوماالحرار21802واسطذكرجبار عبدالحسي 

487إعداديةاالحرار21802واسطذكرعلي حمد دنان316478

488إعداديةاالحرار21802واسطذكرفيصل نعيم جابر514615

1ماجستي االحرار21802واسطأنيىسكينه رزاق واجد185671

شفاء عبد تركي379843
2بكالوريوساالحرار21802واسطأنيى

3بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسهاد عالوي عيدان164289

4بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىعذراء قاسم عبدهللا184820

ن184705 5بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىافراح عباس حسي 

ي386186 6بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىعبي  اسامه خي 

7بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىميساء عبد كاظم386156

8بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىدعاء حمد يارس185861

ي176245 9بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىمروة اسامة خي 

10بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىافراح عبدالكاظم عذافة317443

11بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىمشارق عبد شنيت184671

12بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىدعاء سعد فاضل144490

13بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىاسماء كاظم عليوي558109

ه119430 14بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىحنان فرحان عير

15بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسهام عبدالعباس حمود185549

16بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسجا سلمان جاسم386270

17بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىبيداء عبدالكاظم عذافة184823

18دبلوماالحرار21802واسطأنيىنداء عبد عذافه112350

19دبلوماالحرار21802واسطأنيىاسمره جواد يحي 132168

ى مجيد حنظل396537 20دبلوماالحرار21802واسطأنيىبشر

21دبلوماالحرار21802واسطأنيىزينب سعيد عبد119158

ن محمد177203 22دبلوماالحرار21802واسطأنيىسلوى حسي 

23دبلوماالحرار21802واسطأنيىامنة عبار عبيد514532

24دبلوماالحرار21802واسطأنيىايات عبد شنيت112334

25دبلوماالحرار21802واسطأنيىناديه عطا محمد379759



26دبلوماالحرار21802واسطأنيىهند كاظم محسن500399

27دبلوماالحرار21802واسطأنيىسفانة عباس جبار119292

28دبلوماالحرار21802واسطأنيىفائزه جير سوسه164722

ي لفته185581
29دبلوماالحرار21802واسطأنيىاحالم حسوتن

30دبلوماالحرار21802واسطأنيىرؤى هالل عبد119356

31دبلوماالحرار21802واسطأنيىسعديه عالوي عيدان112435

32دبلوماالحرار21802واسطأنيىوسن محمد عطيه112348

ن177362 33دبلوماالحرار21802واسطأنيىنغم جاسم حسي 

ي وناس178647 34إعداديةاالحرار21802واسطأنيىغصون خي 

ن389703 35إعداديةاالحرار21802واسطأنيىرنا حسون حسي 

1دكتوراهاالحرار21802واسطأنيىعذراء باسم جالب185346

2ماجستي االحرار21802واسطأنيىمريم صادق عباس386195

3ماجستي االحرار21802واسطأنيىفرودس رحيم نارص185270

4بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىعبي  خلف محمد119444

ي وناس380417 5بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسارة خي 

6بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىاالء فاضل كاظم164731

ن112482 7بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىغفران عباس حسي 

ايالف رسن علي392008
8بكالوريوساالحرار21802واسطأنيى

9بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىساره جبار غنتاب396881

10بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىاسيل فالح مهدي185729

11بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىمروه عباس محمد185103

12بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىحنان كريم حسن317808

13بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىاسالم عبد شنيت184651

ن رضا119328 14بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىامنة حسي 

15بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىمريم كامل خلف164368

ي112450
16بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىاسماء عكش راضن

ي عبدالطيف386405 17بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىوفاء خي 

18بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسحر عبدهللا مرعان164250

19بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىبتول قاسم غنتاب317739

20بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىكوثر سلمان حميد184604

21بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىنشين سلمان نعمان317895

22بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىهبة منذر هاشم185126

23بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزهراء سلمان جازع185333

24بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزهراء حسن هارون164030

25بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسجا صباح عبد164421

ب رسن علي408648
26بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىييى

27بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىانوار نارص عبيد159984

بتول عبدالعالي حميد131489
28بكالوريوساالحرار21802واسطأنيى

29بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرنا كامل حاوي112577

30بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىهند كريم زنيح164343

31بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىابتسام كاظم عباس184714

32بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىدالل عدنان صير164351

33بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىنور محمد رضا380453

34بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسجر كريم عبد106856

35بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىنور جاسم محمد164265

36بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسلسبيل عبد شنيت130389

37بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىنورة كريم عبدالرضا164010



38بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىريم زيدان خلف159893

39بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىمريم كاطع حسن184726

40بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىنورة كريم حمدان132393

عذراء عبدعلي مهدي112395
41بكالوريوساالحرار21802واسطأنيى

42بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىاسل كريم عبدالحسن119502

43بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرفل كريم عبدالحسن119500

44بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىحوراء باسم محمد178595

45بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسارة رزاق كريم185640

ن185866 46بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزينب نعيم عبدالحسي 

47بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرسور عبدالعباس فطيسه178609

48بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىحسن عالوي جير112406

49بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرتاج كريم عبدالحسن119504

ن177851 50بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسهي  نعيم عبدالحسي 

51بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزينب فليح حسن511005

عبي  عبدعلي مهدي112393
52بكالوريوساالحرار21802واسطأنيى

53بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىتغريد عبدالعباس يارس185676

54بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىاسماء عالء سلمان392625

55بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزهراء حميد سلمان185322

56بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىنه قاسم غنتاب112399

ي119254
57بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزينب عكش راضن

مها رسن علي144773
58بكالوريوساالحرار21802واسطأنيى

59بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىقدس مهدي صالح132351

60بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىهدى نجم عبد553211

61بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرسل رشيد عكش119458

ن صالح112494 62بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزهراء حسي 

63بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزهراء فاضل قاسم380370

64بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرنا حمد يارس144567

رواحل علي طليع106680
65بكالوريوساالحرار21802واسطأنيى

66بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىنادية حمد يارس186678

ن صالح112346 67بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرانيا حسي 

ن177396 وق محمد حسي  68بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرسر

69بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىحوراء طالب رضا176583

70بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىاديان عبد شنيت178711

71بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىجنان فالح عبدالهادي558127

72بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىحوراء حميد سلمان184819

73بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىرسل عبدالكريم محمد316414

74بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىساره حميد محسن184822

75بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىارساء عبدهللا لفته177326

76بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىهدى عوده عليوي112468

77بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىفاطمة نجم عبد112440

78بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىبتول طالب رضا176699

79بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزهراء زيدان خلف178370

80بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىزينب كريم عاضي178566

81بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىمحمد رزاق عزيز164126

82بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىهدى عبدالهادي صالح317773

ن316957 83بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسحر جبار عبدالحسي 

84دبلوماالحرار21802واسطأنيىارساء عبدهللا سلوم112303



85دبلوماالحرار21802واسطأنيىزهراء عوده عليوي112472

86دبلوماالحرار21802واسطأنيىامنة مانع حريجة112391

87دبلوماالحرار21802واسطأنيىحوراء طعمة روضان511064

ن132297 88دبلوماالحرار21802واسطأنيىايناس عباس حسي 

ن عباس317067 89دبلوماالحرار21802واسطأنيىزهراء حسي 

90دبلوماالحرار21802واسطأنيىسماح ارحيم درويش119266

سيناء عبد تركي316436
91دبلوماالحرار21802واسطأنيى

92دبلوماالحرار21802واسطأنيىرغد عبدالكريم عباس112669

ن177805 93دبلوماالحرار21802واسطأنيىنور نعيم عبدالحسي 

94دبلوماالحرار21802واسطأنيىزينب ستار مزهر112558

95دبلوماالحرار21802واسطأنيىسارة عبدالصاحب عبدالكاظم185648

96دبلوماالحرار21802واسطأنيىمناسك رعد فري    ح112673

97دبلوماالحرار21802واسطأنيىزينب رزاق كريم184735

98دبلوماالحرار21802واسطأنيىجنان سلمان حمود119448

99دبلوماالحرار21802واسطأنيىدالل فاضل محسن389264

ن جبار388225 100دبلوماالحرار21802واسطأنيىدعاء عبدالحسي 

101دبلوماالحرار21802واسطأنيىنهاد نعيم حسن184563

102دبلوماالحرار21802واسطأنيىغدير كاطع حسن184723

103دبلوماالحرار21802واسطأنيىاالء عبدالكريم عباس112663

ي185844
104دبلوماالحرار21802واسطأنيىهبة هادي عات 

105إعداديةاالحرار21802واسطأنيىسكينة حسن شعالن185107

106إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزهراء عبد كاظم386161

107إعداديةاالحرار21802واسطأنيىمريم غازي عذيب112354

108إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزينب خلف رحيم390656

109إعداديةاالحرار21802واسطأنيىايالف مسلم رحمان387773

110إعداديةاالحرار21802واسطأنيىتيما محمد خضي 145674

111إعداديةاالحرار21802واسطأنيىسهاد خليف غنتاب386213

 علي عويد380147
ن 112إعداديةاالحرار21802واسطأنيىيقي 

113إعداديةاالحرار21802واسطأنيىارساء علي محيسن164411

114إعداديةاالحرار21802واسطأنيىنبا هشام تعبان394302

115إعداديةاالحرار21802واسطأنيىامنة نعيم سلمان119436

ن رضا185462 116إعداديةاالحرار21802واسطأنيىاسالم حسي 

117إعداديةاالحرار21802واسطأنيىفاطمة صاحب محسن185181

مريم علي مطشر176781
118إعداديةاالحرار21802واسطأنيى

119إعداديةاالحرار21802واسطأنيىفاطمة عبدالكريم عباس112657

120إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزهراء رحيم زمام558093

121إعداديةاالحرار21802واسطأنيىفاطمة عبدالحسن كريم511216

ن فطيسة131265 122إعداديةاالحرار21802واسطأنيىحوراء عبدالحسي 

ن178068 زهراء علي عبدالحسي 
123إعداديةاالحرار21802واسطأنيى

124إعداديةاالحرار21802واسطأنيىفاطمة زيدان خليف184898

125إعداديةاالحرار21802واسطأنيىمروه سلمان كريم144518

126إعداديةاالحرار21802واسطأنيىغفران احمد حزام185142

127إعداديةاالحرار21802واسطأنيىارساء خلف كاظم316909

128إعداديةاالحرار21802واسطأنيىعذراء كامل صير131207

129إعداديةاالحرار21802واسطأنيىالبتول فليح حسن511076

130إعداديةاالحرار21802واسطأنيىعذراء خلف محمد511303

ي فليح316509
131إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزهراء راضن



132إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزهراء لطيف عودة511022

133إعداديةاالحرار21802واسطأنيىنور زيدان خلف119508

134إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزينب عودة عليوي164223

135إعداديةاالحرار21802واسطأنيىغفران جبار فرحان511307

ان كريم عبدهللا131117 136إعداديةاالحرار21802واسطأنيىني 

137إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزهراء خلف رحيم119434

138إعداديةاالحرار21802واسطأنيىفاطمة موحان محمد125061

139إعداديةاالحرار21802واسطأنيىرحاب حسن شعالن164636

140إعداديةاالحرار21802واسطأنيىغدير جليل محمد185653

141إعداديةاالحرار21802واسطأنيىمآب عباس حسان164553

142إعداديةاالحرار21802واسطأنيىحنان محسن علوان185207

143إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزينب محمد عبدهللا185196

ن صالح112515 144إعداديةاالحرار21802واسطأنيىنور حسي 

ن محسن عباس164448 145إعداديةاالحرار21802واسطأنيىحني 

146إعداديةاالحرار21802واسطأنيىصفا سلمان كريم511121

147إعداديةاالحرار21802واسطأنيىنشين طالب دوي    ج144550

148إعداديةاالحرار21802واسطأنيىنور احسان نعمان164545

149إعداديةاالحرار21802واسطأنيىايمان فرحان حمود380083

150إعداديةاالحرار21802واسطأنيىدعاء عدنان حمزة144458

151إعداديةاالحرار21802واسطأنيىتبارك كريم عبد178371

152إعداديةاالحرار21802واسطأنيىفاطمة طالب نعمة178453

153إعداديةاالحرار21802واسطأنيىفاطمة رحيم كاظم317127

154إعداديةاالحرار21802واسطأنيىضيوف كريم زغي 184826

155إعداديةاالحرار21802واسطأنيىزينب ماجد كطن394393

156إعداديةاالحرار21802واسطأنيىمريم عبدالحسن كريم511214

157إعداديةاالحرار21802واسطأنيىنداء نعيم حسن185183

ة عبدالكاظم صكر185330 158بكالوريوساالحرار21802واسطأنيىسمي 

159دبلوماالحرار21802واسطأنيىمحاسن كاظم عباس112464

160دبلوماالحرار21802واسطأنيىايمان رشيد مجيد185317

161دبلوماالحرار21802واسطأنيىسعاد كريم عبد317263

ن184686 ى عباس حسي  162إعداديةاالحرار21802واسطأنيىبشر

ي317725
163إعداديةاالحرار21802واسطأنيىوسيلة مذبوب راضن

ي316888
ي شمجن

164إعداديةاالحرار21802واسطأنيىندام حسوتن

1ماجستي بدرة11803واسطذكرناطق نجم عبدهللا528845

2دبلوم عاليبدرة11803واسطذكرصالح سامي مسلم318262

ن شاكر395968 3بكالوريوسبدرة11803واسطذكرموس عبدالحسي 

4بكالوريوسبدرة11803واسطذكررائد شاكر محمود217253

5بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعادل صاحب غافل170946

ن حمدي318238 6بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمحمد حسي 

7بكالوريوسبدرة11803واسطذكروسيم عدنان فرحان52145

ن217352 8بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمحمد جدعان حسي 

9بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعباس سامي مسلم96486

ن171487 10بكالوريوسبدرة11803واسطذكرراشد عبد حسي 

11بكالوريوسبدرة11803واسطذكرهادي عباس كاظم528816

ي528832
12بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمهدي كاظم حسوتن

13بكالوريوسبدرة11803واسطذكراحمد حسيب مهدي395618

ي395938
14بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمحمد عباس مين



15بكالوريوسبدرة11803واسطذكررسول كاظم داود318273

16بكالوريوسبدرة11803واسطذكرغانم كطوف محمدعلي170855

17بكالوريوسبدرة11803واسطذكرسعد علي غدير52373

18بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعامر شاكر محمود170834

19بكالوريوسبدرة11803واسطذكرغزوان علي علوان52405

20بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحيدر سالم حبيب96596

21بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحيدر ضعيف رسحان217293

22بكالوريوسبدرة11803واسطذكرخالد حافظ حنون395575

23بكالوريوسبدرة11803واسطذكرهادي جميل مليش318315

24بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحيدر فؤاد كاظم395920

25بكالوريوسبدرة11803واسطذكررعد عبد رضا52465

26بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحميد عبدهللا حميد528423

27بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي جواد ابراهيم528595

28بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمروان علي عبود170906

29بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعادل عباس شالل318218

30بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحسن فرحان برغش72764

31بكالوريوسبدرة11803واسطذكرماهر محمد صالح217232

32بكالوريوسبدرة11803واسطذكرقاسم احمد محمد528821

33بكالوريوسبدرة11803واسطذكراحمد جواد علي528411

34بكالوريوسبدرة11803واسطذكرهافان عدنان فرحان217177

35بكالوريوسبدرة11803واسطذكرصفاء كامل عبد99557

36بكالوريوسبدرة11803واسطذكررحيم ثعبان جاسم396011

ن هاشم جمعه171480 37بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحسي 

ي52309
38بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي ماجد راضن

39بكالوريوسبدرة11803واسطذكركرار علي كاظم52173

40دبلومبدرة11803واسطذكرمصطفن هاشم مجيد528464

ن محمد93832 41دبلومبدرة11803واسطذكررزاق حسي 

42دبلومبدرة11803واسطذكرمحمد نوري محمود217100

43دبلومبدرة11803واسطذكرعلي عمران موس170882

44دبلومبدرة11803واسطذكرثامر علي محمد170642

45دبلومبدرة11803واسطذكرعباس كريم زمان318388

ن395652 46دبلومبدرة11803واسطذكرماهر ربيع طعي 

ن مطيلب395897 47دبلومبدرة11803واسطذكرمحمد حني 

ي91371
48دبلومبدرة11803واسطذكرحميد جاسم حسوتن

49دبلومبدرة11803واسطذكرلطيف نصيف عيدان170988

50دبلومبدرة11803واسطذكرفالح مهدي سلمان528837

51دبلومبدرة11803واسطذكرفاطر عبداالله عبدالرزاق318250

52دبلومبدرة11803واسطذكرمحمد جمعة صوي    غ217143

ن سعيد رجب528480 53دبلومبدرة11803واسطذكرحسي 

54دبلومبدرة11803واسطذكرسعد كاظم بجاي395636

55دبلومبدرة11803واسطذكراحمد عبدهللا جبي 318228

56دبلومبدرة11803واسطذكرنجم عبد دوي    ج318209

57دبلومبدرة11803واسطذكرعلي حافظ حنون395539

58إعداديةبدرة11803واسطذكرحازم قاسم هاشم92565

59إعداديةبدرة11803واسطذكرذوالفقار جالل ستار395715

60إعداديةبدرة11803واسطذكرصدام سعيد رجب91555

1ماجستي بدرة11803واسطذكرغزوان عزيز جدعان217953



ن395463 2ماجستي بدرة11803واسطذكراحمد عبدعلي حسي 

3بكالوريوسبدرة11803واسطذكررعد كاظم بجاي174316

4بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحيدر عادل صاحب52159

5بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحاتم سعد لفته318165

6بكالوريوسبدرة11803واسطذكركرار جبار حسن173282

7بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي نصيف جاسم173107

8بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعيىس علي اميلي218572

ن نارص394898 9بكالوريوسبدرة11803واسطذكراحمد حسي 

10بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمهند عبدالمهدي عيدان73231

11بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحيدر عباس جاسم90564

12بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي عزيز جدعان91079

13بكالوريوسبدرة11803واسطذكراحمد ابراهيم حافظ218133

14بكالوريوسبدرة11803واسطذكرفؤاد جواد كاظم217641

15بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي باسم بريسم218627

ن52136 ن حسي  16بكالوريوسبدرة11803واسطذكررسمد محمدامي 

17بكالوريوسبدرة11803واسطذكراحمد محمد سلمان318524

ي395392
18بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمحمد رضا ثويين

19بكالوريوسبدرة11803واسطذكريارس جواد ابراهيم174225

20بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي هادي ابراهيم173299

21بكالوريوسبدرة11803واسطذكركرار عمران موس93262

22بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمالك هادي خشو318585

23بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي سعد لفته217810

24بكالوريوسبدرة11803واسطذكرخالد صالح مشهد318045

25بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحسن رائد محمد173435

26بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمحمد عبدالمهدي عيدان89705

27بكالوريوسبدرة11803واسطذكراحمد يوسف يعقوب528101

28بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحسن فالح فتاح173768

ن كامل عبد173725 29بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحسي 

30بكالوريوسبدرة11803واسطذكرسجاد علي المي217900

31بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي جواد كاظم173021

32بكالوريوسبدرة11803واسطذكرايهاب جميل فرحان174137

33بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمحمد جميل دعدوش394329

ي52203
ن

34بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي نصيف شاغ

35بكالوريوسبدرة11803واسطذكرسجاد حاجم عيدان318158

36بكالوريوسبدرة11803واسطذكراحمد حسن جاسم394245

37بكالوريوسبدرة11803واسطذكرانمار مزهر طاهر394602

38بكالوريوسبدرة11803واسطذكرباقر عباس سالم96103

39بكالوريوسبدرة11803واسطذكرطاهر جاسم سلطان394216

ن96924 40بكالوريوسبدرة11803واسطذكروسام عزيز حسي 

41بكالوريوسبدرة11803واسطذكرابراهيم احمد فالح172955

42بكالوريوسبدرة11803واسطذكرمصطفن ستار عبدالهادي174650

ي علي218008
43بكالوريوسبدرة11803واسطذكرسجاد شمجن

44بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحكيم ثعبان جاسم173580

45بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحسن حمزه علي52290

46بكالوريوسبدرة11803واسطذكرعلي مهدي علي528124

47بكالوريوسبدرة11803واسطذكرحسن خلف فنجان318129

48بكالوريوسبدرة11803واسطذكرنسيم ثعبان جاسم395335



49بكالوريوسبدرة11803واسطذكراحمد اسامة سلمان218032

50دبلومبدرة11803واسطذكرمهند صباح محسن394737

51دبلومبدرة11803واسطذكرمحمد مهاوش معارج52152

52دبلومبدرة11803واسطذكرمصطفن داخل عبد528668

53دبلومبدرة11803واسطذكركرار هادي دعدوش52452

54دبلومبدرة11803واسطذكرمحمد جواد عكال217732

55دبلومبدرة11803واسطذكرعبدالرحيم جميل دعدوش318026

56دبلومبدرة11803واسطذكروليد صباح محسن395001

57دبلومبدرة11803واسطذكرعبدالهادي عبد رمث173006

ن جابر318670 58دبلومبدرة11803واسطذكرمحمد عبدالحسي 

 احسان ولي557324
59دبلومبدرة11803واسطذكرمصطفن

60دبلومبدرة11803واسطذكرمحمد كريم داخل173088

61دبلومبدرة11803واسطذكراحمد ماجد عبدالرحمن528075

62دبلومبدرة11803واسطذكرمرتضن هاشم مجيد394686

ن اسماعيل528198 63دبلومبدرة11803واسطذكرعلي عبدالحسي 

64إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي محمد مسلم173795

65إعداديةبدرة11803واسطذكرحسن جميل زمان175072

 علي طاهر174883
ن 66إعداديةبدرة11803واسطذكرحسي 

ي جنيف218228 67إعداديةبدرة11803واسطذكرعمار صير

68إعداديةبدرة11803واسطذكرعاصم محمد فالح91902

69إعداديةبدرة11803واسطذكراحمد اسماعيل عبداالمي 528718

70إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي هادي خشو318558

71إعداديةبدرة11803واسطذكرسالم عارف عاضي218651

72إعداديةبدرة11803واسطذكرمنيب احمد كاظم173152

73إعداديةبدرة11803واسطذكرمحسن مهدي كاظم527961

74إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي فيصل غازي528036

ن عباس217406 75إعداديةبدرة11803واسطذكرحيدر حسي 

76إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي ياس رضا218001

ن حسن174919 77إعداديةبدرة11803واسطذكرحيدر حسي 

78إعداديةبدرة11803واسطذكراحمد عادل صاحب217868

79إعداديةبدرة11803واسطذكراكرم سالم محمد528058

80إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي ماجد حميد218637

81إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي حميد رستم52141

82إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي حسن كاظم96157

83إعداديةبدرة11803واسطذكرليث ستار جاسم95625

ن خليل527997 84إعداديةبدرة11803واسطذكرسجاد حسي 

ن218326 ن غالم حسي   حسي 
85إعداديةبدرة11803واسطذكرمصطفن

86إعداديةبدرة11803واسطذكراحمد هيثم علي217453

87إعداديةبدرة11803واسطذكرباقر جليل اسماعيل218128

88إعداديةبدرة11803واسطذكرمحمد داود خضن218162

89إعداديةبدرة11803واسطذكرصباح مهدي كاظم95815

ي218553
90إعداديةبدرة11803واسطذكرمهند رضا ثويين

ن217844 91إعداديةبدرة11803واسطذكرمحمد رزاق حسي 

92إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي جمعة ميول395216

93إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي ناظم محمد394372

94إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي اياد كريم318758

95إعداديةبدرة11803واسطذكرمحمد حمزة حسن218386



96إعداديةبدرة11803واسطذكرمحمد عبدالرضا كريم218427

97إعداديةبدرة11803واسطذكرمحمد حميد اربيج218612

 علي عبد175034
ن 98إعداديةبدرة11803واسطذكرحسي 

99إعداديةبدرة11803واسطذكرامي  مسلم هندي318110

100إعداديةبدرة11803واسطذكريارس رائد محمدرشيد528352

ن395171 101إعداديةبدرة11803واسطذكرحيدر موس عبدالحسي 

102إعداديةبدرة11803واسطذكراحمد صالح عيدان218658

103إعداديةبدرة11803واسطذكرعباس قاسم كاظم217560

ن218291 104إعداديةبدرة11803واسطذكرحسن علي حسي 

105إعداديةبدرة11803واسطذكرعبدهللا ابراهيم دعدوش394946

106إعداديةبدرة11803واسطذكركاظم جواد كاظم218590

107إعداديةبدرة11803واسطذكرابراهيم علي ابراهيم218539

108إعداديةبدرة11803واسطذكرسيف خليل حافظ217690

109إعداديةبدرة11803واسطذكرمحمد كاظم جبي 217658

110إعداديةبدرة11803واسطذكرعلي مهند محمدرشيد528392

111إعداديةبدرة11803واسطذكرحيدر شفيق حميد218266

ن وهيب395266 112إعداديةبدرة11803واسطذكرحيدر حسي 

113إعداديةبدرة11803واسطذكرمصطفن عباس عبدالحسن218412

114بكالوريوسبدرة11803واسطذكرستار علي شويرة173651

ي شكر173261
115دبلومبدرة11803واسطذكرعصام نعمي 

116إعداديةبدرة11803واسطذكرفاضل علي جصان173693

117إعداديةبدرة11803واسطذكرياس رضا سلمان172878

1بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىمين نصيف جاسم396032

2بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىسومر جواد ابراهيم171086

3بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزينب جير جلوب171022

4بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىهمسه فاروق عبداالمي 528616

5بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىفاطمة خليل حافظ170794

ين عبدالرزاق احمد528825 6بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىشي 

7بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىلمياء قيس علي217326

8بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىمها انور جاسم318341

ندى علي جعفر528829
9بكالوريوسبدرة11803واسطأنيى

10بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزينب جواد كاظم217026

11بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىنورالهدى صالح زعرور170896

12دبلومبدرة11803واسطأنيىشيماء هاشم مجيد395986

نضال علي محمد فاضل52489
13دبلومبدرة11803واسطأنيى

ن سعدون52481 14دبلومبدرة11803واسطأنيىغفران حسي 

15دبلومبدرة11803واسطأنيىنورا مصطفن محمد170814

16إعداديةبدرة11803واسطأنيىفاتن جواد ابراهيم170925

17إعداديةبدرة11803واسطأنيىمين هاشم مجيد216941

18إعداديةبدرة11803واسطأنيىهالة امجد عبود170578

1ماجستي بدرة11803واسطأنيىمروة مهدي خلف315003

2بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىسجر فؤاد كاظم72583

3بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىمروة حازم عباس218355

ي394564
4بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىفاطمة عباس مين

5بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزينب هادي محسن173346

6بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىوداد محمد عبد72898

7بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزينب كريم جير318038



يف172863 ن رسر 8بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىازهار حسي 

ن395507 9بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىافراح يارس حسي 

10بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىرواء عباس خلف318063

11بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىفاطمة حميد رشيد52275

12بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىرسى سالم غيدان528696

13بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىحوراء ناظم محمد394501

14بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىرسل كريم سلمان172824

ة318072 15بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىدعاء عادل شي 

16بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىضج صادق نصيف72984

17بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىبراء عامر فرحان218019

18بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىارساء كريم سكران174354

19بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىمفاز ناظم محمد395072

20بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىرؤى حيدر صفر52197

21بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىتبارك عبد دوي    ج52130

22بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىدعاء احمد كاظم172913

23بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىأنتصار محمد زميم52382

ن محمد فالح52394 24بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىهيلي 

25بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىخولة ابراهيم حافظ218094

26بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىدعاء جهاد كاظم217515

ن فرحان527468 27بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزمن عبدالحسي 

28بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزهراء حسن كريم217969

سارة جاسم محمدعلي173629
29بكالوريوسبدرة11803واسطأنيى

30بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزهراء ابراهيم حافظ218108

31بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىنه ناظم محمد395045

ن217766 32بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىسحر رزاق حسي 

33بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىضج عبدالرزاق فتاح172842

34بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىنور هادي هنيدي528377

35بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزينب عبدالكريم صادق52428

36بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىصفا مهدي خلف527956

ن هادي52346 37بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىفاطمة حسي 

زهراء علي هاشم173326
38بكالوريوسبدرة11803واسطأنيى

39بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىحوراء حيدر صفر173839

40بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىغسق جعفر صادق52226

ي395350
41بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىهدى عباس مين

ة52168 42بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىمروة عادل شي 

43بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىمريم صفاء علوان395111

44بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىهمسه امجد عبود394186

45بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىفاطمة جواد كاظم395487

ن175109 نورس علي حسي 
46بكالوريوسبدرة11803واسطأنيى

47بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزينب عمران موس52257

48بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزهرة عمران موس52234

49بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىمريم عادل حافظ173381

ن محمد كريم318689 50بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىبني 

51بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىنور حسن كريم217984

ق عبد دوي    ج52504 52بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىاستير

53بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىعلياء محمد شالل318678

ي89836
54بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىفاطمه حسن صيفن



55بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىعبي  شالش محمد174773

ن174094 أنسام عبدعلي حسي 
56بكالوريوسبدرة11803واسطأنيى

زهراء هيثم علي173532
57بكالوريوسبدرة11803واسطأنيى

ن هادي92953 58بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىهدى حسي 

59بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىسارة عامر فرحان173061

60بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىزينب موس عيىس52364

61بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىسارة جواد محمد173550

62بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىدعاء عمران موس52217

63بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىرباب حافظ فارس318057

64بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىتقوى فاضل عمران318700

65دبلومبدرة11803واسطأنيىمريم عزيز جدعان52148

66دبلومبدرة11803واسطأنيىشيماء صاحب اسماعيل528219

تغريد ابراهيم غالم علي218209
67دبلومبدرة11803واسطأنيى

نور علي خضي 173362
68دبلومبدرة11803واسطأنيى

69دبلومبدرة11803واسطأنيىزينب صاحب اسماعيل527986

70دبلومبدرة11803واسطأنيىزهراء محمدطاهر محمدكاظم52419

71دبلومبدرة11803واسطأنيىامنة خالد مردان172984

ن96233 72إعداديةبدرة11803واسطأنيىبراء عزيز حسي 

73إعداديةبدرة11803واسطأنيىرقية حيدر ضعيف218522

74إعداديةبدرة11803واسطأنيىاسيل عباس سامي93543

ن سالم محسن217612 75إعداديةبدرة11803واسطأنيىحني 

ن كرم217994 76إعداديةبدرة11803واسطأنيىاالء حسي 

77إعداديةبدرة11803واسطأنيىرسل عباس سامي96308

78إعداديةبدرة11803واسطأنيىهبةهللا مهدي صاحب395151

79إعداديةبدرة11803واسطأنيىبتول جواد ابراهيم174801

80إعداديةبدرة11803واسطأنيىسمحاء عبداللطيف رجب91259

81إعداديةبدرة11803واسطأنيىضج فاضل سالم318086

82إعداديةبدرة11803واسطأنيىرواء احمد كاظم173191

ن217935 83إعداديةبدرة11803واسطأنيىازهار رزاق حسي 

84إعداديةبدرة11803واسطأنيىفاطمة صالح عيدان172941

ن محمد487850 85إعداديةبدرة11803واسطأنيىفاطمة تحسي 

86إعداديةبدرة11803واسطأنيىضج حميد خميس174972

87إعداديةبدرة11803واسطأنيىفاطمة محمد وهاب527965

88إعداديةبدرة11803واسطأنيىرؤى فاضل سالم394529

89بكالوريوسبدرة11803واسطأنيىانتصار هادي محمد174710

مائدة علي محمد100422
90بكالوريوسبدرة11803واسطأنيى

ي ظاهر218071
91دبلومبدرة11803واسطأنيىذكرى حساتن

92إعداديةبدرة11803واسطأنيىسهاد جواد كاظم318498

1ماجستي 2/ الغراف 12781واسطذكررافد فرج مطلك346947

2ماجستي 2/ الغراف 12781واسطذكراحمد يارس مهاوش175798

3ماجستي 2/ الغراف 12781واسطذكرعلي ناظم مانع103124

4دبلوم عالي2/ الغراف 12781واسطذكروليد محسن سيد55622

5بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد كريم عويد102240

ي محمد101668
6بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرسعد ثاتن

ي حبيب علي423601
7بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرنات 

8بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكروعد نعيس سلمان557623

9بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد غضيب عبد538824



10بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي مطنش ايدام490524

11بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعظيم اسماعيل رضا346814

12بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرقاسم نارص شاوي102164

13بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرجابر ترف رزاق96500

ي زاير100233
ن

14بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعطية طاغ

ن هامل174341 15بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد حسي 

16بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي صبيح كشي 100114

17بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحازم عبدعلي جابر502278

18بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكررائد فليح حسن511191

ن511107 19بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرنصي  كريم حسي 

ي177304
20بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرباسم محمد جاتن

ي468288
21بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر ثامول ماسر

22بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرصالح عطاهللا ظاهر390646

23بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحمزة عبد دويش347091

24بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرماجد مناجي فضل497527

25بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرسعد غدير عبود432922

26بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكروسام عزيز شخي 521808

ي102868
27بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرقاسم محمد جاتن

28بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعماد هويشم عطيه283788

29بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرنصي  شناوة بايش176156

ي101509
30بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمهدي بشار ماضن

31بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد عبدالرضا دنان422892

32بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر عدنان حرجان101325

33بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي فاضل رحيم388398

34بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرفراس عباس جفات174648

35بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمهند محمد غدير346787

ن عبيد مشحوت386849 36بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

37بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحمزة ذياب سالم175692

38بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرنجاح حسن معيدي176535

39بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد سعيد خلف434383

ن جدح490536 40بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد عبدالحسي 

41بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي مانع عكموش105196

ي يابر104984
42بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمهند شمجن

43بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرفيصل كاظم خضي 175659

44بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرامجد محمد حمود408074

45بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراحمد حبيب جير414600

46بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد شالل قاطع101186

47بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمقداد مانع عبد176466

48دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمسلم غدير عبيد102800

49دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمرتضن جبار عبد423833

50دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرموس سعدون شهد175630

51دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرسالم عبدالحسن نادر538593

52دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرميثم فاضل رحيم176438

ن99185 53دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي عطيوي عبدالحسي 

54دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي سعدون شهد346884

55دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكراحسان عزيز حسن422941

ن عويد312172 56دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي حسي 



57دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعادل كاظم طوالة500255

58دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرخضي  عباس عبيد55619

59دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرنصي  حمدان طوكان175753

ن ازغي  مطشر388582 60دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

61دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعالء جابر علي96668

62دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكراحمد جاسم محسن389075

63دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعبد جمعة مهنا391495

ي زاير176289
ن

64دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكررحيم طاغ

65دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي حمدان عادي100736

66دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكروسام غافل حديد176345

67دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرصادق شكي  محمود55589

68دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد عالوي قاسم388818

ن حافظ490563 69دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكريارس عبدالحسي 

70دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحسن كحيط مطشر175728

71دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرحاكم نعيم جابر103254

72دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكراركان ريسان كريم497476

ن لفته347012 73دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرجميل عبدالحسي 

74دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعيىس سعيد كريم346543

75دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكراحمد هاشم مال هللا174279

ن174416 76دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكررياض سعيد عبدالحسي 

77دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي نعمة عذيب502230

ي490509
78دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي عواد راضن

79دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرقحطان وحيد لهيمص174380

80دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكراحمد محسن خضن346382

81دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمرتضن ريسان كريم497398

82دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمرتضن فرحان محيل386454

83دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعدنان جير نارص176499

ن390702 84إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكررائد رشيد حسي 

ي176392
85إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرسلمان عبد صجن

86إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرفالح حسن خلف174876

87إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحسن سعدون شهد174723

ي102130
88إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد مزعل شاتن

ن386915 89إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرنوري خنجر عبدالحسي 

90إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي عنيد مناجي542342

91إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكركاظم خلف عمي 102724

92إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكركامل اليذ رشيح101262

ن عويد423215 93إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمود حسي 

ي كاظم390771 94إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمالك بلجر

95إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرقاسم نارص غضبان432928

96إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرقاسم كاظم غالي390846

97إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرجاسم خضن نارص386742

1ماجستي 2/ الغراف 12781واسطذكرميثم صالح سلمان177726

2بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمهدي مرزه حمزه489752

3بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمسلم سعدي دخيل180715

4بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرامجد عبدالرضا خلف93139

5بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي حمزة كريم323703

6بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعادل عباس عواد55815



7بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد جاسم محمد468653

8بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرفهد احمد تركي102238

9بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرتوفيق مطر جابر55621

10بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرجاسم عبد جابر180671

11بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي غدير عبيد388187

12بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسن هادي بدر179037

13بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمنصور خلف عمي 179397

14بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر حسن جارهللا178719

15بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسن رزاق كريدي179591

16بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمدحسن رحيم منصور468392

17بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكركرار محمد جبار47517

18بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعصام خيون عودة99574

ن فليح66875 19بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمسلم حسي 

20بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرميسم جواد كاظم100159

21بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمروان تركي هداب326836

22بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراحمد فاضل رحيم49945

23بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد جياد كاظم63705

24بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراديان عناد سباح179093

25بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرهاشم سلمان هاشم99646

26بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراحمد ثجيل ناموس180239

27بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكررسول عبد العظيم حسن38166

28بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعالء عبيد كاظم178590

29بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر سكر مهدي100947

30بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد سعد لفته176497

ن عطيه181502  عبدالحسي 
31بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمصطفن

32بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرنجاح رزاق هداب347909

33بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعبدالوهاب عبدالكاظم لفته92915

34بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراياد طعيمة عثمان177530

35بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعالء نعمان شدود348055

ن رحم كاظم59410 36بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

ن عباس برهان99066 37بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

38بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي فرحان علي176544

39بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرلطيف عبدالكاظم لفته423576

40بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرامي  جمال احمد41697

41بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسن جاسم جابر64245

يف مزعل179882 42بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي رسر

43بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمؤيد صالل كاطع103202

44بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراحمد داخل نعيم61225

45بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراركان علي صغي 181986

ي179183
46بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكررياض حسون راضن

47بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد فاضل رحيم50007

ن387268 48بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراحمد علي عبدالحسي 

49بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي راشد عزام180118

ي180006
50بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعباس مالك راضن

51بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكراكرم قاسم نارص347738

52بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرسلمان رغيف سهيل180157

53بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسن رحم كاظم49771



54بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكررسول غدير عبيد178822

55بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرباقر كريم جلوب179798

56بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد سعيد محمد92804

57بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد صالح حسن180216

ي مجير347694
ن شمجن 58بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

ن لفته387932 59بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر حسي 

60بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكركريم نارص عبدالحسن387330

61بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعباس عبود مهدي386613

62بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكريوسف عباس رحيم48368

ي حبيب468345
63بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعلي نات 

64بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحاتم كريم محمد64422

65بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد رزاق هداب386544

66بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرفالح عبدالحسن حمود61722

ن واجد177997 67بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمهند حسي 

68بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرليث جمال احمد122012

ن386649 69بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرفراس كريم حسي 

70دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعباس سامي ماهود179739

ن176621 71دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرنورس عباس حسي 

72دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعماد عبدالحسن مشهدي101958

73دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد شاكر هنيدي63556

74دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمصطفن جبار عبد386564

75دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعباس محسن عبدهللا180579

76دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد صغي  محمد107518

77دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمالك رحم كاظم48477

78دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكراحمد فاضل يبي 176779

79دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعدنان سوادي يبي 176903

80دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي محمد سلمان178233

81دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد بروش عفات180645

ي64505
ن

82دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكريعقوب لهمود طاغ

83دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكريوسف جعفر عذيب177469

84دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكركريم عبدالحسن مشهدي388089

غام كامل عذيب47746 85دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكررصن

86دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرتحرير نعيس صابط67020

ن خضي 55611 87دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرقاسم حسي 

88دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمسلم زيرج كريم84927

89دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرفارس نصي  كاظم177517

90دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكريحي  شوكة محسن468667

91دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد كاظم عبدالرضا64150

92دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمهدي كاظم خوان121948

93دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمصطفن فالح كاظم180293

94دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكراحمد رزاق خلف64604

95دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر فاضل يبي 179547

96دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمنتظر فرحان علي55603

97دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمرتضن لطيف رزاق46014

98دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكراحمد صالل كاطع55707

99دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرحميد كاظم خليف387655

ن67233 100دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي غانم حسي 



ي جبار178869 101دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرباسم ناجر

102دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعقيل مانع عبد180632

103دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرهادي طعمة عواد101787

104دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعبدالباسط عزيز كريدي179646

105دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد علوان عزيز299405

106دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرصفاء ثجيل عداي468504

107دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمود ستار عبد179323

108دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمهدي صالح مظلوم176247

109دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد قيس جاسم99154

110دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر محسن ابراهيم100876

111إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمصطفن حاكم كشاش511161

112إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمنتظر كريم خصاف389108

113إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي تركي هداب326711

114إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرفاضل شالل فضالة348213

هللا353165 115إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمسلم ظاهر خي 

116إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعالء جاسم حميد511226

ي عصواد387095
117إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكررسول غين

118إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمنتظر محمد جاسم468485

119إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعالء محسن نارص177925

120إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرصباح تاية عجىمي511267

121إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمصطفن جبار محيبس390022

122إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكريوسف عباس عكار179219

ن رسحان قنديل64968 123إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

124إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرنورالدين صالح مهدي179291

125إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي مناف سكر389175

ن389607 126إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمنتظر صادق حسي 

ي كاظم121862 127إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعبدهللا خي 

128إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحسن رحيم لفته468279

ن عاضي389419 129إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد عبدالحسي 

130إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمرتضن احمد مزعل177852

ن محمد سلمان179147 131إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسني 

ي يابر386985
132إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد شمجن

133إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعالء راشد نعيمة55610

134إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد عبيد قاسم489747

135إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد رزاق خلف39042

136إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد سعيد تركي386774

ي121990
ي شفن

137إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد راضن

138إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد كامل عكلة348289

139إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد محمد عليوي121980

140إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمصطفن عبد سلمان497355

141إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعباس رعد نعيم101600

ن سعيد سلمان468436 142إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرياسي 

143إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعباس ثامر ليلو390177

144إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرجعفر صالح عطاهللا468664

145إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرسجاد عباس عايز55596

146إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحمزة حسن حمزة390235

147إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي شنان علي121955



148إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمهدي سالم عبدالحسن538677

149إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد سلمان عبد178996

150إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد فوزي يودة468648

ن عاضي468455 151إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد عبدالحسي 

152إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكركرار حيدر فالح121752

153إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرباقر عبدالكاظم لفته65035

154إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعباس فاضل عباس390109

155إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسن عباس برهان177970

156إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمنتظر ساجد مهدي468273

157إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسن علي داهي177896

158إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكركرار محمد عبدهللا502061

ن قاسم كامل389226 159إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

160إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد عبدالرحيم فرج347959

161إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد وزير خضي 468350

162إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعباس فاضل يبي 179106

163إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي نعيم غضبان65561

164إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر رسم يحي 538595

165إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد قاسم خزي177618

166إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعباس صالح طارش178019

ي عبدهللا121826
167إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد سبي 

ن عبدالرضا179279 168إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد حسي 

169إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمنتظر عبدالعال لهمود312164

170إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحسن حسن علوان179060

171إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر ساجد يونس121789

172إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد عبدالرحيم فرج348351

173إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي صبيح حسن490526

174إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي قاسم كامل387629

175إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعباس علي محسن55644

176إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمصطفن احمد مزعل177813

177إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمؤمل ثامر خفيف414546

ي389683
178إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعباس رشيد شمجن

ي179309
179إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرابتهاج مالك راضن

180إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرالمصطفن رحيم لفته99411

ن66781  علي حسي 
ن 181إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

182إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد جميل لطيف502144

183إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد خلوهن راشد348147

ن عاضي179256 184إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسن عبدالحسي 

185إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد صالح طارش102470

186إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد عواد عبدالكاظم489736

187إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسن فائق يارس177957

188إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد جعفر جبار121755

189إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكريحي  عباس رحيم121764

ن177438 190إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد كريم حسي 

191إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد حازم عبدعلي502078

192إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكريوسف عباس ساجت390501

193إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي فاضل عباس389976

194إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكربهاءالدين احمد عبيد389848



195إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعبدهللا صالح طارش179023

196إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي كاظم فرج121944

197إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرذوالفقار كريم سفاح121732

198إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسن محمد وطن179182

ن كامل شندي100699 199إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

ي180945
200إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعلي مالك راضن

اد121759 201إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكركرار عباس رسر

202بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر عبد الحسن مشهدي175192

203بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحسن منشد سفيح102366

204بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرمطشر دخيل مجي423673

205بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرنصي  موس صوي    غ50083

206بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر مكطوف جودة511170

207بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطذكرعواد عبدالكاظم زعيالن176377

208دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد عبدالعباس نعمان46490

ي175982
209دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمحمد مزعل شات 

210دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكررحمن جاسم معاوي468377

ن فليح حسن55614 211دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

212دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرثائر فرحان سعدون47202

213دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعبدهللا حمد كاظم64366

214دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرمسلم كامل حلو388040

215دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعالء جاخر مزهر181140

ن جواد كاظم45009 216دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرحسي 

217دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرهاشم بدر لطيف387353

218دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرعلي جير جاسم468421

219دبلوم2/ الغراف 12781واسطذكرجابر فري    ح حسن99263

220إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرمحسن جواد كاظم39315

ي48077
221إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرعدنان محسن منات 

222إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكرحيدر عبدالحسن حمود347820

223إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكررزاق هداب جابر347863

224إعدادية2/ الغراف 12781واسطذكراحمد جعفر نارص177570

1دبلوم عالي2/ الغراف 12781واسطأنيىنشين غازي يارس490525

2بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنجاه صبح جير346672

3بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنضال جواد طراد100337

ن غازي يارس391066 4بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىياسمي 

5بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىلمياء صالح هيالن346847

ي يارس عاكول100990
6بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىتهاتن

7بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنهاد ثجيل ناموس390597

8بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىابتسام عليوي فرحان174464

9بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىهند مهدي حسن176222

10بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىندى رحيم عبد490516

ي96374
ي شفن

11بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىود راضن

ن محمد حمود388706 12بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىحني 

13دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىمارب صالح مهدي101602

حمدية علي عبود423694
14دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيى

ي102076
15دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىسهام حسون منات 

ن عبد423240 16دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىاحالم حسي 

17دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىمديحة عبد كاظم346605



18دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىاحالم كامل كزار468661

19دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىميسون كاطع كاظم436277

20دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىفرحة عليوي فرحان388466

21دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىايفان غازي يارس391431

22دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىهدية نايف مطلك388740

23دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىهاجر كاظم عبد101741

زهراء علي عنيد386756
24دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيى

25دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب ساجد مهدي423192

26دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىرشا هادي مظلوم176095

27إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىوسن حسن علوان348500

مريم رضا علي101431
28إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيى

29إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىنجاح دوي    ج جبل104567

1ماجستي 2/ الغراف 12781واسطأنيىارساء حسن سيالن40137

2ماجستي 2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب علي بجاي468552

3ماجستي 2/ الغراف 12781واسطأنيىدعاء حسن سيالن121700

4ماجستي 2/ الغراف 12781واسطأنيىهند نعيس سلمان557563

5دبلوم عالي2/ الغراف 12781واسطأنيىشذى رحيم خضي 178978

6بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىاسيا يارس راشد396293

7بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىابتهال صبيح كشي 386587

8بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىايمان مديح نعمة468242

9بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىهند صالح كاطع179045

ي ونيس176978
10بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىغصون تف 

ن64831 ايات علي حسي 
11بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيى

12بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىريام نجم مزيعل347780

13بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىامل حسن كاطع502801

ن علوان312169 14بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنرجس حسي 

15بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب وزير خضي 347567

16بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىسارة جاسم محمد101486

17بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىكريمة عبدالحسن مشهدي423544

عال علي عنيد387997
18بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيى

19بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىخديجة عليوي فرحان180994

ن عباس جلوب177951 20بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىهيلي 

21بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىايمان مرزه حمزه489757

22بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىوداد كاظم محل63440

23بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىريام نجم عبد55711

24بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنورة قاسم كريم180100

25بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىخديجة خليل ابراهيم179237

26بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنشين عبدهللا عبدالخضن180195

27بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنورالهدى هادي صير222541

اد63979 28بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىجوان عباس رسر

29بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىدعاء عودة فطيسة93017

30بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىسارة جبار عبدالسادة65690

31بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىهبة فوزي يودة347385

ي محمد171788
32بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىرباب ثاتن

33بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىسحر عطية عبيد387879

ن كمال جابر55598 34بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىحني 

35بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىعلياء بالسم عليل93491



36بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىسارة جاسم محمد468447

37بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىزينه مظلوم مرواح468426

38بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىزمن فيصل عباس55593

39بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىاسماء نعيس سلمان557609

40بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىجنان عالوي كاظم67128

41بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىايالف صباح عبود38833

42بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىكاترين غازي يارس423269

االء محسن علي181028
43بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيى

44بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىدعاء هادي غافل538596

45بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىحال كرم جير100374

46بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنرجس علي محسن55647

ي عبدهللا45659
47بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىاسيل غين

ي55620
48بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىوسن حسون راضن

49بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىجنان صالح سلمان175645

50بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىمها فوزي يودة387451

ن داود صغي 178893 51بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىبني 

وق حسن حمزة387493 52بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىرسر

53بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنرجس عبيس حسن468587

54بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىشيماء خليف مطي 312205

55بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىزمن محسن جير468628

ن386804 56بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىسارة جاسم عبدالحسي 

ن45455 57بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىشيماء يارس حسي 

58بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىفرح كريم جير179726

59بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىسجر رحيم جابر176967

60بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىمريم جوري حمزة177215

61بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىرؤى رياض جاخر180529

ي فري    ح حسن101899
62بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىتهاتن

63بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب صاحب عيدان178500

64بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىسعاد ثجيل ناموس347522

65بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىنورالهدى عبدالعال لهمود348000

66بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىبيداء فيصل بدر48207

67بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىمروة خلف كاظم423516

نور حسن علي490514
68بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيى

ن جعفر عذيب177883 69بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىبني 

70دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىغفران قاسم كريم180271

71دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىنور عبدالعظيم دعيبل100470

72دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىعهود صالح خلف177051

هديل علي صغي 178047
73دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيى

74دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىسارة عالء جاخر180081

75إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىاية قاسم فاضل489769

زهراء علي صغي 121974
76إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيى

77إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىرسل مهدي جواد177870

ن312188 78إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزبنب علي حسي 

79إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىرسل فالح حسن542376

 علي سعدون348575
ن 80إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىموالي 

ي121722
 
81إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزهراء وعد رزوف

82إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىايمان حبيب جير121777



83إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىعذراء بالسم عليل121852

84إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىسجر محمد سلطان100772

85إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىختام عبد صغي 177757

86إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىطيبة نصيف جاسم390296

حنان علي مناجي121936
87إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيى

 علي محسن490511
ن 88إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىحني 

89إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىرسل قاسم كريم177668

90إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب علي مناجي121807

91إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزهراء بالسم عليل65430

92إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىصبا رياض جافر198167

93إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىارساء عدنان مطي 390366

نور علي عنيد432912
94إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيى

95إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىرسى حاكم كشاش489731

96إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىبسمة سعدون عبد100289

97إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىنبا موس سعدون177779

98إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىتبارك عطا سفيح96252

99إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب محمد حمود390561

100إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىسمية ابراهيم عبدالصاحب538600

101إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىتبارك فالح مريشد55756

102إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىرسل عطاهللا جواد387157

103إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب زامل كشاش178114

104إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىنورالهدى احمد مزعل177728

ن177486 ن كريم حسي  105إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىبني 

106إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىاية عالء جابر121771

107إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب جابر ترف121707

108إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىاية محمد سلطان178207

109إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىهدى رياض سعيد197624

110إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىرغد نجم عبد47321

111إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىرباب محمد حمود389925

112إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىبيداء بالسم عليل65191

113إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزهراء جاسم محمد532690

114إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىتبارك كنعان فرحان490574

115إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزهراء عبدالعال لهمود287216

وز407747 116إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب طارش ني 

ن جدح390455 117إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب عبدالحسي 

ن عطية556555 118إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزهراء عبدالحسي 

119إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزهراء حيدر تامول468675

ي يابر177331
120إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىخديجة شمجن

121إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىزهراء جليل عزيز179317

ن556543 122بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىخديجة حميش حسي 

123بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىفضيلة غازي قصاد64739

124بكالوريوس2/ الغراف 12781واسطأنيىرنا يوسف هندي177444

125دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىقسمة جواد كاظم181071

126دبلوم2/ الغراف 12781واسطأنيىزينب حسن فري    ح347606

127إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىنهله غازي يارس423329

128إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىنادية حمود حمد63825

129إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىميعاد مزعل وناس387230



130إعدادية2/ الغراف 12781واسطأنيىليل موس طلفاح468513

1ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرضياء خرباط شذر414038

2ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرعلي مؤيد يحي 461212

3ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرعلي شمام نجم87928

4ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرماجد راهي خلف461334

5ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرعبداالمي  يارس جودة408501

6ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكروليد خالد جير452251

 مجلي452623
ن 7ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرعالء عبدالحسي 

8ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكررواد كريم سلومي408470

9ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرصادق حميد فطيسة290228

10ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرفائز موس لهمود541795

ن301433 11ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرضياء عبيد حسي 

12ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرعدنان شاكر عبدالرضا462341

ن290480 13ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرزين العابدين عقيل حسي 

14ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرعالء عبداالله فيصل556722

15ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكراسامة حسن هادي55409

16ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكروسام غالي كاطع290164

17ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن حمد زياد503903

18ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرمجتير محمدمهدي جواد105667

19دبلوم عالي2/ داموك 12785واسطذكررفل عبدالمجيد غفوري503865

ن رحيم408573 20دبلوم عالي2/ داموك 12785واسطذكرعلي حسي 

21بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرستار جبار كنيدر61914

22بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرزاير جودة بتاري290500

ن سالم سلمان64296 23بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

24بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعماد شجر نايف73288

25بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجاسم محسن علي171236

26بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحازم غالي كاطع74266

 علي موس414028
ن 27بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

28بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكررياض عبد نصار88089

 علي دريب462479
ن 29بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

30بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكربسام صباح حميد88182

31بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرثائر عبدالصاحب عكلة290235

32بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد سلمان زاير408444

33بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعبدالرحمن كريم صابط451605

ن سعد503834 34بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحميد مفي 

35بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدر سلمان زاير451397

اس صالح فرج168665 36بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرنير

37بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكررساج رشيد كريم58969

38بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد عيىس ذياب500402

ي روضان88463
39بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي جاتن

40بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكررعد يوسف طاهر528765

ي رحيم290310
41بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرراسم شمجن

42بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسام فاضل حسن59470

43بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد كتاب شلب408597

ن409414 44بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسن سعيد ياسي 

45بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسمي  يارس جودة290402

46بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي عباس حمزة168593



 علي شعالن87973
ن 47بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

48بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرثائر متعب موس409405

49بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد جبار علي451202

50بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكركريم جابر خلف290617

51بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد ارحيم ركن451825

52بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعالء محسن فليح69134

53بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي حامد عبدالرضا451166

ي حميد خنجر462074
54بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرهاتن

55بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكروسام فرحان فليح69198

56بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسن يوسف طاهر290490

ن شنان عبد39757 57بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعبدالحسي 

ن102660 58بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعالء فرحان عبدالحسي 

59بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدر شاوي رسبيت325058

60بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي يحي  تركي59273

61بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرفالح حسن فرج148377

62بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعون حيال معيجل538806

63بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد حشمت شكر69527

64بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكررياض قاسم حسن290656

65بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسيف داخل مظلوم452294

66بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعيىس فاضل عيىس39569

67بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكربشار جبار كنيدر61582

68بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسام غالي كاطع290562

69بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن فالح ماجد132151

70بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحمود جواد كاظم451871

ي504058
71بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرنبيل عبدالستار شغات 

ن سلمان55441 72بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي حسي 

73بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجبار عبد جياد100681

74بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحاتم كريم محمد87549

75بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرباسم جير جودة452231

76بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرفراس فؤاد توفيق132195

77بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد جواد عطا556707

ن نارص451645 78بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجعفر حسي 

79بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرانمار عبداالمي  حسن232083

80بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكركريم سالم كريم451213

ن فاضل عيىس290390 81بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسني 

82بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد علي رميد87308

ن عطية88740 83بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد حسي 

84بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرارشد محمد زيدان87690

ي504044
ن

ن حميد تاغ 85بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

86بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراسعد شاكر عذاب290817

87بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسن عبدالصاحب كطاف290317

88بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعبداالمي  نعمه سلطان290303

89بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد فاضل حسن421478

90بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرصادق محمد مهدي131730

91بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرخالد جبار بدر290665

92بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي جبار كنيدر91374

93بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي عبد حسن408755



94بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرموس فيصل هادي69474

ن جاسم كريم503933 95بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

96بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد ماجد ثامر503861

97بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسن فرحان يعقوب87218

98بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحمزة كريم جبار452061

99بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسعد قاسم عليوي169016

100بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد جليل عناد66298

101بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمسلم نارص يوسف408549

102بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد رزاق نعمة451278

103بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعالء عزيز داخل68934

هان504024 104بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن عزيز رسر

ن100590 105بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرغسان عدنان حسي 

ي69547
106بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرصادق رحمان راضن

107بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد خميس رباط290214

108بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعالء صالح علوان541840

109بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعالء سعدون عطية69300

110بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرناطق حسن هادي290149

111بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرريام ماجد شمال556740

ن داود سلمان87488 112بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

113بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعمار مهدي جبار503848

114بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرامي  حسن هادي64460

115بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عجيل عبدالرزاق87273

116بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعالء نعيم راشد68913

117بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدر فاضل حسن290525

118بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرصالح سالم جاسم290724

119بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمسلم عقيل جعفر462668

120بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعباس كاظم عبيد290785

121بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد حافظ جبار131817

 علي طه414176
ن 122بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

123بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكررسول يوسف داخل64826

ي490286
124بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد ابراهيم شمجن

125بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسجاد ثامر كزار69164

 خضي  بطيخ55468
126بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن

ي452362
127بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي فرحان راضن

128بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجواد كاظم عبد408452

129دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرانور هادي جاسم290859

130دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمقداد ارحيم ركن542144

131دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعادل عبدالصاحب محسن408366

132دبلوم2/ داموك 12785واسطذكررعد احمد رسن451305

133دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي نعيم طعمة504041

134دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي عون حسن451287

135دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرشالل دخان هالل36458

136دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمني  سالم سلمان69997

ن حياط503837 137دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي عبدالحسي 

138دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعماد جير شخيي 451992

139دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعماد شاكر عطية414204

ن فدعوس465435 140دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرنارص حسي 



141دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعقيل منىسي جبي 62781

142دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرسيف علي رشيد65559

143دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر هادي سوادي62960

144دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي هبور سعدون408451

145دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد عبدالواحد سلطان87810

146دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعقيل كامل جابر102431

147دبلوم2/ داموك 12785واسطذكروليد حمود خنجر290287

148دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرايمن قاسم خضي 541809

149دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر كاظم جواد87162

150دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عجيل عطية148337

151دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي ستار جبار290558

152دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد جميل عزيز94168

ن عطية69584 153دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعماد عبدالحسي 

154دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرميثم جبار حمود87166

155دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر عبدالكريم كريم55339

156دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر جبار عواد465305

157دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمهند مطر عبدهللا87126

158دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرطالب جاسم كوكي66625

159دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد غافل رحيم541822

160دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي حامد نعيم38249

161دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعباس علي مطي 325118

162دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي جلوب ليثان107249

163دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرسجاد علي عبد168786

164دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرطه حبيب محسن87280

ي87935
اس اسماعيل حوت  165دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرنير

166دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرقيس عزيز نارص452215

ن طارش كاظم70859 167دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

ي احمد39495 168دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد صير

169دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرسلوان باسم عيدان87854

170دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعبدالرضا عبود برهان33931

171دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرسعد شاكر علي168809

172دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمنصور عبدالرحمن زاير451713

173دبلوم2/ داموك 12785واسطذكررسول انور جعفر535403

174دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحسن علي حمود62325

175دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد حيدر عبداالعباس409432

176دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرنورالدين باقر سعدون488231

177دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعالء حافظ يسن168859

178دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرنايف كامل معاط408523

179دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعدي مزعل محسن541783

180دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر كاظم عبدعون409164

181دبلوم2/ داموك 12785واسطذكركرار مهدي جابر132441

182دبلوم2/ داموك 12785واسطذكروائل فاضل دلي452668

 علي عباس133112
ن 183دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

184دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرسيف ماجد حميد69437

185إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسالم حمد نهيب290691

186إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد جاسم رضا290267

ن حيدر556612 187إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد ياسي 



188إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد جميل عزيز461397

189إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحيدر عبدالواحد سلطان97399

190إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عبدالمجيد غفوري290587

191إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد فليح عبدهللا538816

192إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي عبدالكريم عبدعلي290277

ن نعمت هللا احمد408541 193إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

194إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرنارص عبد سدخان414191

195إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحيدر عبداالمي  محمد545414

ي290382 196إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعالء كامل عريير

ن كحيط503925 197إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرضياء حسي 

 صباح مكي503873
198إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن

199إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرجالل جفاة سعدون465203

200إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرصادق عطوان مهذول69436

ن413979 1ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرحيدر مديح حسي 

2ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرفوزي كركان حميد384544

3ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرصالح علوان عنيور168840

4ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرمحمد احمد شطب171280

5ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرحيدر عبدالجبار بحر168572

ن26408 6ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكرعلي كريم حسي 

7ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكركرار عبدالحسن ولي290472

ن503864 8ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكراحمد حامد عبدالحسي 

9بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسجاد كريم صالل67029

ي290179
10بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعادل صباح راضن

11بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر حمدان فرهود290578

 علي97503
ن 12بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي حسي 

13بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرواصف علي بدر37922

14بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسيف باسم محمد290203

ن عبادي عاشور156295 15بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسني 

16بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد ثائر رشيد58813

ن كاطع حيال503833 17بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

ي احمد88439 18بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرماهر صير

ن87298 19بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد خلف حسي 

20بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن عزيز سعيد59389

ن26421 21بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرالحسن كريم حسي 

22بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجعفر عدنان مجيد76344

 ضياء عبداالمي 451150
23بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن

24بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي محمد الزم61438

 علي عبدالسادة88413
25بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن

ي69389
26بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرطه ابراهيم شمجن

27بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكررسمد حسن دلي387644

28بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن فطيس جابر451220

29بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرغزوان ناظم كاظم87359

30بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعباس محمد عبدالكاظم68854

ن عبيد408518 31بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدرالكرار حسي 

 علي جبار409033
ن 32بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

33بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسن احمد علي465393

34بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرزيد طارق صالح87517



35بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسلر حاتم عواد88641

36بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر فارس سالم61298

37بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد مهند حميد49176

38بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراصالة محمد عباس102070

39بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد عليوي لفته409368

40بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرزين العابدين علي حميد87658

41بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسامر علي رحمة503828

42بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد لفته كاطع94823

43بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرنجم عبدهللا مشول462635

 علي عبيد409326
ن 44بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

ي جواد132318
45بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسجاد سبي 

46بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرلؤي محمد عبيد102789

47بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمهند عيىس قمرالي133057

48بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرساجد ابراهيم شالكة3715

هان61003 49بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعقيل رحيم رسر

50بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي يحي  عناد409055

51بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي رشيد سلمان55445

ن99337 52بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد صباح عبدالحسي 

53بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجواد كاظم عبدهللا87996

غام تركي عيدان408980
54بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكررصن

55بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرذوالفقار علي حميد87642

56بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدر جعفر عبدالرزاق290761

57بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرزين العابدين سلمان حسن26457

58بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعباس شاكر علي452551

ي132970
59بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعباس عبدالستار شغات 

60بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجعفر صادق عطوان69410

 عبداالمي  عبد65485
61بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن

ن26440 62بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعبدهللا كريم حسي 

63بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسجاد علي عبد290174

ن71264 64بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمهدي سعد حسي 

65بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسن مهدي جاسم33205

66بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرنارص علوان عنيور87131

ن عبدالجبار بحر452108 67بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسني 

68بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكروليد خلف غياض87135

69بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي جاسم محمد500129

70بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسجاد ماجد سلمان495719

71بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر محمدرضا موس38474

ي كريم61652 72بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراسعد حرتر

73بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراسعد عليوي لفته409363

74بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرايهاب عباس جودة92223

75بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عبد مثين60291

76بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعدي حاتم انعيم465288

77بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعالء عبداالمي  عبدالهادي168679

78بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي جابر عيال131786

79بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي جميل فياض55485

80بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد احمد علي89258

81بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكربهاء علي جواد408705



82بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي داخل عنيد63822

 علي حنش73195
ن 83بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

84بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعبدالقهار عقيل جعفر87307

ن طالب عبدالسيد62465 85بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

86بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرليث هشام علي59964

87بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن فرج شجر87190

88بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد كريم رزاق55346

ن حافظ جبار290297 89بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

90بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرباسل صادق شالل503845

91بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرزيد بدن ساهي87156

92بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكركرار فاضل حميد74312

93بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد عبدالمنعم نايف409070

94بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجهاد سالم كريم61727

95بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكررسول كريم عبد67987

96بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدر جبار فرحان55492

97بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكروسام علي رحمة504022

98بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعمار بشي  عودة290774

99بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرطارق جميل هالل452399

100بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمود ارحيم منصور69012

101بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد ضياء خرباط290158

102بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرشهاب باسم محمد290183

103بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكركرار نارص حسن95890

104بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد فؤاد جليل98592

105بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد صالح عناد503841

ن503870 106بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسيف محمد حسي 

107بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد كريم عبد60427

108بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد يحي  عناد409170

109بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرفالح مهدي كيطان168767

110بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي عساف مفتاح94050

111بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن جاسم عبيد452193

112بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي قاسم نارص408292

113بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرايمن كريم محمد500458

ي خلف غريب74092 114بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرناجر

115بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعادل فرج شجر65980

116بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرباسم محمد هوري64965

117بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمسلم عجيل مجيد542147

118بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرغيث رحمان ثعبان37277

119بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرذوالفقار عبدعلي غالم66810

120بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد جواد كاظم132569

121بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي عبدالهادي حمادي63199

122بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدر فؤاد توفيق408684

123بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي يوسف يعقوب132264

124بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي صالح حسن69258

125بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد درع حويل89127

126بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي جاسم حيدر74592

127بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعاهد علي نعيم408662

128بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعالء عباس عجيل55397



ن هدهود87284 129بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد عبدالحسي 

130بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرامي  رياض عبدالمنعم408485

131بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمهدي ضياء مجيد55416

ن408587 132بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحسن علي حسي 

133بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرياس قاسم رحم100134

ي465429
134بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن ابراهيم شمجن

135بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرليث ساجت رسحان87507

هان408477 136بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد نعيم رسر

137بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعبدهللا هيثم زغي 69087

138بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسجاد علي خضي 65263

ن كريدي99802 139بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي حسي 

140بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجاسم محمد قاسم33215

141بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسماح شمران عذيب290866

ن نجم87197 142بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرذوالفقار حسي 

ن63998 143بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحسن علي حسي 

144بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسيف صالح مهدي290220

ن جاسم168798 145بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرقضي حسي 

146بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرامجد محمد عبيد87228

147بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكراحمد فضيل عبيد451179

148بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي بشي  هادي70917

149بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدر خضي  عصواد388189

ن290271 150بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرحيدر علي حسي 

151دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرليث عبداالمي  عبدهللا290418

152دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عليوي لفته409356

153دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد كاظم علوان105117

ن جنديل107295 154دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن تحسي 

ي جير62868
ن شمجن 155دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

156دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرجعفر هادي كوكي451273

157دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد صاحب عبد87177

158دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعقيل عبدالكريم اسماعيل48510

ن جاسم26226 159دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرلواء حسي 

160دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي محسن عليعل88643

161دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن محيسن سباهي69456

162دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرصادق خلف كريم102314

ن قاسم حسن68670 163دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

164دبلوم2/ داموك 12785واسطذكررسول حسون محمود68974

165دبلوم2/ داموك 12785واسطذكركرار علي مطي 321219

166دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد رشيد سلمان132904

ي عبود100414
167دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد كوت 

168دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرطارق شويىطي كيطان87208

169دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد ماجد مجيد290839

ن عبداالمي 105021 170دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر حسي 

171دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد غانم كريم61842

172دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي فاضل حسن106366

ن462299 173دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرصفاء فرحان حسي 

174دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعباس فاضل عطية409290

175دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد حسن جاسم290154



176دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمني  عقيل عبدالرزاق38754

177دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي عباس جاسم33234

178دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرلؤي عبدالكريم عبدعلي88275

179دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن عبد غريب87572

180دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرسجاد هادي نارص488471

181دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرقاسم محمد عبدهللا290676

182دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد صالح علي541859

183دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي صالح هادي87278

184دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر حامد محمود535437

185دبلوم2/ داموك 12785واسطذكررامي زيدان عبد علي61380

186دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعباس حسن ثامر290863

187دبلوم2/ داموك 12785واسطذكركرار عليوي لفته290764

188دبلوم2/ داموك 12785واسطذكريوسف كريم عبدالرضا124061

189دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرجواد كاظم خليل465269

190دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعزيز شنيشل طيبان461170

191دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر جبار عبد100822

192دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمهند شهاب احمد69256

193دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي هيثم زغي 69110

194دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد عزيز عبد26274

195دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد جمعة عجيل451177

196دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي محيسن سباهي65769

197دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر يحي  عناد409050

ن ابراهيم556567 198دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرابراهيم حسي 

ن91910 199دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرحيدر رحيم حسي 

200دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرسيف عبد هنيدي88549

201دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عبدعلي كاظم87828

202دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد حامد نعيم462184

203دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرغسان عداي برغوث87888

204دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراحمد عبد سدخان290452

205دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرصالح عبدالرضا سفيح541824

ن عطي 48340 206دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعلي حسي 

207إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمؤمل علي نعيم65713

208إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحيدر كريم ابراهيم33242

ن91627 209إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسيف علي حسي 

210إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد شاكر عودة99911

ن451324 211إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعمار عليوي حسي 

212إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسن حميد تاية60868

213إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد سعد جاسم92426

214إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن عبود جواد40239

215إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد كريم فرج408562

216إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي صادق شمال38824

217إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي حيدر عودة168636

218إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحيدر حميد نصيف290320

219إعدادية2/ داموك 12785واسطذكركريم عبيد يوسف100201

220إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرباقر نصيف عون94345

221إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد رضا كتاب101176

ن جبار290711 222إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرامي  حسي 



223إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد الزم محمد124646

224إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعقيل حسن خلف88790

225إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر صادق هاشم99187

226إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرادم كريم نارص106635

227إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسجاد كرم هللا قاسم409183

ن133281 228إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعماد هاشم حسي 

229إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد سمي  حذر50024

 صالح علي462509
230إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمدالمصطفن

231إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر حميد عبد290739

232إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر رحمن كاظم290358

ي محمد96342
233إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعباس راضن

234إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرضياء حمزة عودة89266

ن عيىس65869 235إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمسلم عبدالحسي 

236إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد خضي  عباس67625

237إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسام علي رحمة538802

238إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر عطا زغي 33992

239إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد حيدر عودة168627

240إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي مالك خشن91692

241إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسن جعفر حسن452137

242إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي جاسم عبيد68208

243إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسن صبيح شيحان503872

ن كريدي94420 244إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعباس حسي 

ن صادق شالل409347 245إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

ن محسن33376 246إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرجعفرالصادق محمدحسي 

ي عبود451175
 
247إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي شوف

248إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد جبار سعدون503890

249إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرذوالفقار فالح مهدي71704

250إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عناد نجم168717

251إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد جاسم محمد95106

252إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرفراس رزاق حطاب55488

253إعدادية2/ داموك 12785واسطذكررياض رزاق حطاب55490

ن فرج وساك290703 254إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسني 

ن مهدي عبدالكاظم34622 255إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسني 

256إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد حميد وادي451198

257إعدادية2/ داموك 12785واسطذكركاظم نارص عبد451187

258إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمنتظر سالم علي87733

259إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسعد عبدالرزاق صالح462246

260إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي محمدمهدي جواد168604

ن صبيح90532 261إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي عبدالحسي 

262إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد رحمن كريم92124

263إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسام مهند حسن87426

264إعدادية2/ داموك 12785واسطذكركاظم محيسن سباهي92817

265إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد عباس هاشم92716

266إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمؤمل علي محمد88221

267إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد قاسم نارص408194

268إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسيف جبار مطر125016

269إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعبد هللا نصي  عباس451265



270إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي جواد كاظم132497

271إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن عبدالكريم اسماعيل65101

272إعدادية2/ داموك 12785واسطذكركرار شويىطي كيطان26086

273إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن داود سلمان290493

274إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسجاد عبدالرضا عبود33892

275إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعبداالله حميد عبدالمحسن93709

276إعدادية2/ داموك 12785واسطذكركرار كريم قاسم71132

277إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد هادي سادة451488

ن جيجان541771 278إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد حسي 

279إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحيدر عبدالرزاق نارص451367

ن فارس عبدالواحد68565 280إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسني 

281إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي كريم فرج408555

ن جبار ابرهيم310750 282إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

283إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرزين العابدين علي محمد88248

284إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعباس الزم محمد124586

285إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرباقر ستار جبار91268

ي غيال90193 286إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعادل ناجر

287إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسجاد حسن عبيد92051

288إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرامي  صالح علي290794

289إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسالم جميل قاسم451347

290إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسجاد يوسف عيىس503876

ن هادي89417 291إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن حسي 

292إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عبدالعباس خليف68738

293إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرهمام عبدالجبار مالك98253

294إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي جمعة حسن541819

295إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعمار محمد حطحوط90028

ي محمد96209
296إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد راضن

297إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمشتاق جليل كاظم55432

298إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي عامر مطلب99000

299إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحاتم كريم محمد88055

300إعدادية2/ داموك 12785واسطذكربراء فوزي مالح89295

ن صالح مهدي290224 301إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسني 

302إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي جمعة معيلو168704

 علي87236
ن 303إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد حسي 

304إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد حسن خضن132832

305إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي رحمان جبار290842

ن حسون413991 306إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد حسي 

307إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحيدر صالح علوان541831

308إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد عامر عبدالحسن168587

309إعدادية2/ داموك 12785واسطذكركرار عدنان كاظم409306

310إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد هاشم لفته68274

ن عادل موس503843 311إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

312إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرقضي قاسم محمد26184

313إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمؤمل جاسم محسن451235

314إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن ماجد فزع541774

315إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمهيمن حسن رحيم541804

316إعدادية2/ داموك 12785واسطذكروسام حسن حميد106771



317إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد ضحوي حنوان89730

318إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرقيض هيثم سعدون409234

319إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرصباح عقيل كنعان55307

320إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد مهدي عبدالكاظم62386

321إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمرتضن شاكر عطا107015

ن عباس غزال541787 322إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحسي 

323إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي قاسم حسن68743

324إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد عباس صيوان290467

325إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرهيثم يوسف داخل40408

326إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعلي حاتم كريم132936

 علي حسن133232
327إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن

328إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمود شمران عذيب452320

329إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرعالء سعد جاسم168888

330إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحيدر حسن يوسف71942

331إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحاتم عبدالكريم محمد168585

332إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرحيدر شاكر غازي93069

333إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمصطفن رائد لفته87269

334إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرمحمد ناظم عبدالعباس451535

غام عبد الهادي نارص33224 335ماجستي 2/ داموك 12785واسطذكررصن

يدة87243 336بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمسعد مجيد رسر

337بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرنبيل منىسي جير69242

338بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكركاظم احمد عويد465422

339بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرسالم جواد كاظم168741

340بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرضياء داخل صالح290880

341بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرباسم تايه حتات462614

342بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرجاسم منصور كاظم132409

ن اديس503832 343بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرمحمد حسي 

344بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرعلي زغي  عذيب69066

ن نارص503912 345بكالوريوس2/ داموك 12785واسطذكرنصي  حسي 

346دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرصادق فهد رشيح87213

347دبلوم2/ داموك 12785واسطذكراسعد حامد عبدالرضا451241

348دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرفالح صبيح شيحان66077

ن465413 349دبلوم2/ داموك 12785واسطذكرعالء محمد حسي 

ن414074 350إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراياد خلف حسي 

351إعدادية2/ داموك 12785واسطذكراحمد عجيل عطية131972

352إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرشهاب احمد خلك87547

353إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرماجد عبدالرزاق حسون87349

354إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرسمي  حذر مسلم72986

355إعدادية2/ داموك 12785واسطذكرميثم عبداالمي  الماص87333

1ماجستي 2/ داموك 12785واسطأنيىكوثر شاكر عبدالرضا312370

2ماجستي 2/ داموك 12785واسطأنيىبسمة حسن هادي131922

3ماجستي 2/ داموك 12785واسطأنيىسميه سعد علوان55405

4ماجستي 2/ داموك 12785واسطأنيىبيداء قاسم رحم451125

5ماجستي 2/ داموك 12785واسطأنيىباسمة محسن مشكور169008

6بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىميديا احمد محمد414014

7بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىعبي  جواد عيىس245589

8بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىاحالم منصور سعيد55343



9بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىسارة عبدالرزاق نارص414063

ن408440 10بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىسعاد رداد حسي 

11بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىسوسن عبدالحسن ناموس55481

12بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىسعيدة رزاق معاوي535449

روناك قاسم نظرعلي290605
13بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيى

14بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرغد سعدون عبد خضن414216

ن175418 15بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىنضال رداد حسي 

16بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىامل كاظم حسن461360

17بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىخولة احمد خلك290827

18بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىنورس فرحان ثابت171933

19بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىارساء جاسم راهي408175

ن خلف132655 20بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىتقدير عبدالحسي 

21بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىسجر رياض فاضل461302

ن ساجت87610 ي حسي 
ن
22بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىكاف

23بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرغد خضي  حسان538792

ي شكي 451173
24بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىايالف هاتن

سمية كريم علي541799
25بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيى

26بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىمنته قاسم صالل504051

27بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىدعاء يحي  عبدالعباس452495

ي87203
28بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىارساء اسماعيل حوت 

29بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىهدى هادي حمزة290876

ن505006 30بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىزينب هادي امي 

ي55474
31بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىوسيلة جواد راضن

32بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىمريم قاسم نارص408325

33بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىحمدية فطيس جابر408513

34بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىسجر علي كاظم97247

35بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىميسم غالم جير461270

ي409133
 
36بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرسل رضا رزوف

37بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء جبار عواد55498

38بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىميس صباح علي407318

39بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىوجدان فرحان مرزوك87173

40بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىزينب عبداالمي  عبد107114
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41بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىزينب طالب فرحان55450
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68بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىايات حسن كطيف541792

69بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىسلوى حميد نصيف290330
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88بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىدنيا حامد مزهر97740

امل علي عبدالحسن90409
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ايام علي باطولي409088
105بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيى

106بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىنوال هادي سوادي55502
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ي503897
112بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرسى عبدالستار شغات 
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166بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىنور رشيد سلمان133034

ي جبار87676
167بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىنبأ شمجن

168بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىعذراء عدنان فدعوس541851

حوراء مهدي محمد علي290802
169بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيى

ي رحيم541813
170بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىشيماء شمجن

171بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرقية كمر نعيمة105333

172بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىشيماء غاوي عبدالكريم408467

173بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرسى رياض فاضل407333

174بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىخديجة جميل عزيز74151

175بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء قضي عبدالرحيم67124

176بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىزمن رزاق جاسم408613



177بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىانفال عبدالرزاق عليوي290246

178بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىشيماء جاسم مبارك290515

ي جواد132385
179بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىاساور سبي 

180بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىزينب عادل هالل87789

ي34803 بتول شايع رجر
181بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيى

ي49551 نور سالم حرتر
182بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيى

183بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىافراح مهدي جاسم67552

184بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرسل صادق رزاق535416

185بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىعذراء محسن نوار60749

186بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىعذراء عبد عزيز175281

دعاء تركي محمد87530
187بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيى

188بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىانسام عنيد كريم168752

ي عبدالحميد عبدالواحد556637
189بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىتف 

190بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىدعاء قاسم صالل133569

191بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىايات عبد عطية556600

192بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرشا عبدالرزاق علوان89168

193بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىاالء كمر نعيمة105444

194بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىهدير جوير جهيد55454

195بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىفاطمة عادل هالل96098

196دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىفاتن عليوي لفته409373

197دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىايمان عبدالرضا خلف88523

198دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىأسيل كريم هليل73327

199دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىريام غزوان فيصل65007

200دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىبنت الهدى جاسم عزيز408528

201دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىسارة عزيز عبد26314

نور علي عبدالمحسن71418
202دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيى

203دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىنور عسكر مهدي132080

204دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىامال عبدالستار كاظم556621

205دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىايالف حازم حميد132236

206دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىسارة جاسم راهي407336

207دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىرسى ماجد سعيد71394

208دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىفاطمة قاسم نارص408319

209دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىسمر جبار مهذول68656

210دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىوسن مؤيد عودة87766

211دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىانتصار اعبيد جاسم87498

ن320821 فرح علي عبدالحسي 
212دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيى

نبا علي عون413995
213دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيى

214دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىزينب صباح خيون462140

215دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىعطاء طارق زيدان452039

216دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىعذراء رحمن جبار462647

217دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىارساء جاسم طبيج87259

218دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىنهاد طعمه حمود132683

ي290813
 
219دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىامنة عطا رزوف

220دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىغدير موحان محراث408446

221دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىسجر سالم نارص87143

222دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء فارس عبدالواحد326875

223دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىسحر محمد داود462372



224إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىدعاء صاحب خيون290345

225إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىضج سالم نارص87147

 علي97678
ن 226إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىتبارك حسي 

227إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء ريسان هاشم105864

ن89238 228إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىسها سالم حسي 

229إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىلىم سعيد عبدهللا131668

230إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزينب فطيس جابر451227

231إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىرانيا كريم محمد25969

ن40855 232إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىنورس رشيد حسي 

ن106817 233إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء عدنان حسي 

ن89194 234إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىشفاء سالم حسي 

235إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىسارة عبدالعباس خليف131886

236إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىنشين محمد فهد87451

237إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىاسيل رعد احمد451311

238إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىفاطمة حيدر فيصل98161

239إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىنبا جعفر عبدالرزاق503855

240إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىشيداء هيثم سعدون409260

241إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىسارة زيدان خلف408489

ن49058 242إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىبيداء خالد عبدالحسي 

243إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىالزهراء صالح هادي55471

244إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء حامد نعيم89876

245إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىغفران قرطاس عبد105235

 علي97610
ن 246إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىاساور حسي 

ن سعدون كمبار503826 247إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىحني 

248إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىساره جبار مطر462523

 عبد علي90852
ن 249إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىبني 

250إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىاطياب قاسم مهدي72070

ن خضي 133337 251إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىمريم ياسي 

252إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىبراق شويىطي كيطان26123

253إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىنور ورد احمد34549

254إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىفاطمة كريم ضميد88939

ي عبد علي91135
255إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىتهاتن

ن خضي 55428 256إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزينب ياسي 

257إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزينب عقيل فاخر514119

258إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىنور نجم عبدالسادة98348

259إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىسارة كتاب شلب55424

ي290430
سحر علي ثويين

260إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيى

261إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىفاطمة عادل مهدي290851

262إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىهالوين فرحان ثابت106319

263إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىحنان حيدر عودة168651

264إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىفاتن قاسم لهمود96758

265إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىمريم سمي  حذر72849

266إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىصفا عقيل عبدالرزاق503839

267إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىنور خضي  عباس408507

268إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزينب ماهر صادق290313

ن87703 269إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء محمد حسي 

270إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىاية عماد شجر93798



ن ضياء رحيم503918 271إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىحني 

ي عبد علي91009
272إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىاماتن

273إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىبتول عطا زغي 34026

نور فاضل علي503862
274إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيى

275إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىنادين سعدون خليل88201

ن فرحان451137 276إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىرسى حسي 

277إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىايالف صالح حسن503851

278إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىنرجس ستار جبار89220

279إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىارساء عبدالهادي نارص465432

ن74200 280إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىايات حيدر حسي 

281إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء كريم ضميد89032

282إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىرفل احسان شمام451193

283إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىحوراء ريسان هاشم106470

284إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىايات رحمن ثعبان37381

285إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىزهراء عبداالمي  عبد65663

ي64204 عذراء هاشم عرتر
286إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيى

287إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىحوراء عادل عبدالصاحب55387

ن96618 288إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىغصون عالء حسي 

ن تامول67437 289بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىنضة حسي 

290بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىسمر حسن عبدالرزاق503852

291بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىنغم وهب رومي462034

ن عاشور409351 292بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىثريا حسي 

293بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىعواطف شالل مهاوي64058

ن جواد62623 294بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىندى حسي 

ي ثامر66207
295بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىرغد راضن

296بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىالق عبدهللا عطية87282

297بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىميسم هشام اسماعيل503830

298بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىغسق فاضل عيدان87266

299بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىايات عبدالمنعم نايف408381

300بكالوريوس2/ داموك 12785واسطأنيىبثينة زغي  مطشر39164

301دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىاحالم مرزة حمزة87294

302دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىفاطمة اسماعيل طاهر88459

303دبلوم2/ داموك 12785واسطأنيىلميعة عطاهللا عبود34371

ن لفته88114 304إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىربيعه عبدالحسي 

305إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىخلود نصيف كمر69314

306إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىمديحة مهدي عفات461427

307إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىهدية رهيف عليوي451946

308إعدادية2/ داموك 12785واسطأنيىوداد غافل مسلم71871

ن496029 ي حسي 
1دكتوراه2/ المثين 12787واسطذكرماجد راضن

ي556319
2ماجستي 2/ المثين 12787واسطذكرعبدالرحمن عبداالمي  واسر

3دبلوم عالي2/ المثين 12787واسطذكرربيعة عبد سكر181854

4بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعائذ عبدالعالي محيسن9428

5بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرشاكر عبيد عليوي496025

6بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرصدام حمزة عزيز7141

 صير علي523922
ن 7بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

8بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرصبيح سيف عبدهللا7922

9بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكركريم محسن حمود408349



ن هويدي يوده9534 10بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

11بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكراركان محسن حمود408350

12بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعبد كليل روضان4143

13بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحيدر علي جبار7301

ن181946 14بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكررعد خليف ياسي 

ن8560 15بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمحمد كريم محسي 

16بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكركرار جسام عزيز53094

17بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكررحيم خلف عزيز496001

18بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعلي كاطع شناوة495965

19بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرصباح ضاجي علي6946

20بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمحمد قاسم حرز408372

21بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرماجد عزيز هادي524441

22بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكروسام كريم محيسن181727

23بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرنبيل رياض هليل181794

24بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرباسم محسن كريم408327

25بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكركامل محمد ازبك181829

26بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرانمار صادق ايدام408265

27بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمنتظر صادق ايدام523962

28بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعلي صالح هادي523894

29بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكراحمد عبدهللا خليفة181844

30بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمهدي صالح هادي524413

31بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعباس موس عليوي408370

32بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمحمد علي عبيد553602

ي عبود برهان53153 33دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرصير

34دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرسلمان يوده طينه53124

35دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرخضي  جابر علي181838

36دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرنصي  عبداالمي  كاظم524089

37دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرعالوي حنتوش محمد551365

38دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرخليل غالم ذيبان181745

ن8051 39دبلوم2/ المثين 12787واسطذكراحمد ابراهيم عبدالحسي 

ن عطية495960 40دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرعدنان عبدالحسي 

41دبلوم2/ المثين 12787واسطذكراحمد كريم محيسن181534

42دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرجاسم محسن كريم408352

43دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرابراهيم خليل غالم181506

44دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرعلي جاسم ايدام495992

45دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرحميد مجيد شعبان7948

46دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرحسن هويدي يوده8816

ن عواد450758 47دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرنارص حسي 

48دبلوم2/ المثين 12787واسطذكركريم عزيز جبار8717

49دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرعلي رحيم حسن181903

50دبلوم2/ المثين 12787واسطذكررسول علي اكريم495988

ي551342
51دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرحيدر كاظم باتن

52دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرقاسم محسن كريم496036

53دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرقضي مجيد عبيد408288

ن صكبان495978 54دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرسعد عبدالحسي 

ي هدار181759
55إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعادل منجن

56إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعامر كريم عليوي495980



ي495997
57إعدادية2/ المثين 12787واسطذكررحمن محيسن باتن

ن صكبان524047 58إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمحمد عبدالحسي 

1ماجستي 2/ المثين 12787واسطذكركريم عالوي خالد408282

2بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسن شنشل جير7334

3بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسام علي اكريم495963

ن هاشم معن53611 4بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

5بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمصطفن قاسم عناد181767

6بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعباس هويدي بودة495969

7بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسان محسن شالكة181894

ن شاكر408269 8بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعلي حسي 

9بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرهشام كريم مهدي4223

ون7312 10بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعلي محمد زغي 

11بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكراعالن داود سلمان408353

ن181739 12بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمسلم زيد عبدالحسي 

13بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمحمد كريم سبهان408343

ن رحمان53089 14بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعباس حسي 

15بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعبدالرحمن محمد عزيز7292

16بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكركرار ارحيم غافل53104

ن عليوي عيالن182006 17بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

18بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكراياد محيبس شناوة408357

19بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعلي جالل ضاجي8512

20بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعلي عباس حسن408267

ي408360
ن
21بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرسالم محمد عوف

22بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرجميل عزيز هادي407328

ن كريم حسن181884 23بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

ي524108
24بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكراحمد كريم راضن

ي181872
25بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسام كريم راضن

26بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسن حافظ خلف408188

27بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرماهر كسار مجاور9263

28بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمريم عواد نعمة495967

29بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكراحمد صاحب علي408362

30بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكراكرم محسن جارهللا8351

ن محيسن181550 31بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمعد حسي 

ن رحيم شميدل53117 32بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

33بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسن كريم نارص496035

ن حسن نشىمي523874 34بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

35بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرقاسم محمد ذبيح408365

ن408337 36بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعالء علي حسي 

37بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرباسم ضاجي زاير557671

38بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكروسام سعدون جابر408328

39بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرسامر عادل حمود496019

40بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرمحمد طالب هليل6964

41دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرانور حميد عبد181698

42دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرريسان داود سلمان524500

43دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرصفاء ظافر الحر53674

 علي اكريم495966
ن 44دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

45دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرعلي صدام حمزة53731



46دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرمصطفن نصيف جاسم408364

ن جبار كليل408320 47دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

ن8678 48دبلوم2/ المثين 12787واسطذكريارس منعم عبدالحسي 

49دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرمرتضن رحيم حمادي181861

ن ثعبان181526 ن ياسي  50دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

51دبلوم2/ المثين 12787واسطذكركاظم فليح مراح181814

52دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرحسن هادي كاطع495968

ي8870
53دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرسالم كريم راضن

54دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرسمي  كسار مجاور9208

55إعدادية2/ المثين 12787واسطذكررحيم كريم رحيمة8164

56إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرحاتم ربيع عبد6619

57إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعلي سلمان يوده53826

58إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمحمد علي غضبان9016

59إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمحمد عماد شدهان53832

ن جمعة محمد408331 60إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرحسني 

61إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرغالب علي غالب53839

62إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعباس جاسم سليح53655

ن6819 63إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرحيدر علي حسي 

64إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمحمد عائذ عبدالعالي9508

65إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمنتظر كريم فرحان495994

66إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرحسن نارص ازبك524064

67إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعباس محمد معن6023

68إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعلي داخل محسن495958

69إعدادية2/ المثين 12787واسطذكركاظم حسون راشد524028

70إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمهند قاسم حسن8977

71إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرباسم محمد محيسن10734

72إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرصادق نعيم حنون53159

 علي جبار7327
ن 73إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

74إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرحسن علي نمر53099

75إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرستار سعدون جابر408359

ون553621 76إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرحسن محمد زغي 

ي181554 77إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرشكر محمود حضي 

78إعدادية2/ المثين 12787واسطذكررائد نعيم عليوي181999

79إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعلي نارص علوان9136

80إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمؤتمن رحمان محيسن53641

81إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمرتضن حيدر عليوي182061

ي نومي9864
82إعدادية2/ المثين 12787واسطذكراحمد راضن

 علي ثامر9153
83إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمصطفن

84إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرسجاد خضي  جابر181733

 بشي  عبيد9068
85إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمصطفن

86إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمحمود عزيز هليل408371

87إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرنصيف جاسم محمد53132

88إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمصطفن مزهر محمد53667

89إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرسجاد ظافر نعيم181984

ن هالل مهدي495962 90إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرحسي 

91إعدادية2/ المثين 12787واسطذكروليد خالد غافل495995

92إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرسالم كريم كاظم8454



ن رحيم شميدل7339 93إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرتحسي 

94إعدادية2/ المثين 12787واسطذكراحمد الزم مخيط524014

ي تركي495961
95إعدادية2/ المثين 12787واسطذكراحمد راضن

96إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرسيف الدين عبد كليل53703

97إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرمحمد علي اكريم408317

98إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرقائد نعيم عليوي182016

ن6931 99إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرجواد كاظم ياسي 

100إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرسجاد لطيف غضبان495996

101إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعلي جبار كليل495970

102بكالوريوس2/ المثين 12787واسطذكرعلي غضبان عباس495959

103دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرسالم محمد حسن495983

ن53690 ي حسي 
104دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرمحمد راضن

ن8999 105دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرجمعة كاظم حسي 

ن553571 106دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرنارص غالب عبدالحسي 

107دبلوم2/ المثين 12787واسطذكرناظم عذافة سالم53682

ي شمال53727
108إعدادية2/ المثين 12787واسطذكرعبد علي راضن

1بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىزهراء اليج مهدي181716

2بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىارساء قاسم حرز553588

3بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىنوره راشد كليل181703

4بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىزينب فرج فاضل181709

5بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىخوله كاظم جويش524542

6دبلوم2/ المثين 12787واسطأنيىعذراء فليح نافل524427

7دبلوم2/ المثين 12787واسطأنيىاقبال صالح مهدي495971

8دبلوم2/ المثين 12787واسطأنيىنجاة حمزة عزيز6856

نور جمعة علي53183
1بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيى

2بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىصبا داخل محسن495976

3بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىهديه كاظم ثجيل7333

4بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىاحالم كاظم جويش524531

لينا علي غالب159723
5بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيى

6بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىثريا عبدالكريم خلف408324

7بكالوريوس2/ المثين 12787واسطأنيىهدى نمر يوسف11222

8دبلوم2/ المثين 12787واسطأنيىرجوة كاظم ثجيل13864

ن8698 9دبلوم2/ المثين 12787واسطأنيىابتهال منعم عبدالحسي 

10إعدادية2/ المثين 12787واسطأنيىزهراء صدام حمزه7017

11إعدادية2/ المثين 12787واسطأنيىحنان رحيم شميدل8086

 علي غضبان408330
ن 12إعدادية2/ المثين 12787واسطأنيىحني 

13إعدادية2/ المثين 12787واسطأنيىايمان كاظم جويش523995

14إعدادية2/ المثين 12787واسطأنيىرجاء عكله كاظم9035

15إعدادية2/ المثين 12787واسطأنيىحوراء عكلة كاظم181972

ن عالوي حنون53172 16إعدادية2/ المثين 12787واسطأنيىحني 

ن عالوي حنون408368 17إعدادية2/ المثين 12787واسطأنيىبني 

ي عكار53813
18دبلوم2/ المثين 12787واسطأنيىهوازن ماضن

1ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرتحرير عيىس جمعه31595

2ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصباح حسن غدير484713

ن حسن عليوي31672 3ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرياسي 

4ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمر عبدالكريم اسماعيل468748

5ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي لفته مزعل490420



6ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر كامل مجيد530366

ن31426 7دبلوم عالي2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكررائد مصلح حسي 

8بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصاحب فانوس راشد525100

9بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمر مجبل نجم31734

10بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالكريم اسماعيل حميد31710

ي530683
11بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريارس خماط مغتاضن

12بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرطارق نايف عبود468726

13بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعادل مخيف شباط530370

14بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمهدي علي كاظم31473

ن241343 15بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرظاهر منصور حسي 

ي عبدهللا468834 16بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي ناجر

17بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرباسم عيىس حمزة530245

18بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعامر عطيوي عبود32109

19بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرثائر عطيوي عبود32008

ن فليح مراد490906 20بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

21بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس محمد غالي239563

ي امجد ذهيب484762 22بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحرتر

23بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفيصل غازي حامد521842

24بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي نصيف موس468904

25بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعثمان قانع كاظم468765

26بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروسام فوزي عبدالكريم489656

27بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد مطلب محمد523689

28بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرجابر سليم حداوي524950

29بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد هاتف غنام523603

30بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفراس علي حسن32142

31بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرغسان عدنان مديد523346

32بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركمال عايد علي531676

33بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخالد نض عبداالمي 468738

34بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهشام عبدعلي جير524820

35بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسام رياض علوان492101

36بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرساري عبدهللا عباس468888

37بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس كزار مجي531675

38بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحاتم كريم فياض31748

39بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرقضي جاسم محمد239972

40بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخالد طارق عداي292879

41بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرانور عبيس عويد240067

ن كامل خلف31996 42بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

43بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرماجد فلفل عطية468894

44بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي محمد حميد524249

45بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرقاسم اكريم سلمان31965

46بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفاروق رزاق نجم489622

47بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد عيىس جمعه31433

48بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرزاحم حامد ذهيب468892

49بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي كامل خلف31727

50بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحميد نارص مطر243100

51بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصالح جمعة بارح490891

52بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرناهض شياع تركي489631



53بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد عبدهللا عاضي520680

54بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروليد خالد ذهيب31953

55بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرزياد فاضل حميد490845

ي عادي525600 56بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرايهاب ناجر

57بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد جسام فرهود31630

ن خضي 468901 58بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدهللا ياسي 

59بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمار عادل كامل468815

60بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد جبار صالح487974

61بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن طراد شخي 523880

62بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس جبار عبود522058

63بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروائل كامل مجيد530662

64بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمروان موس احمد489249

65بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكررائد حميد حمود523102

66بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحاتم اكرم عذاب525129

67بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحارث صبار صالح524345

68بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمر فاضل حميد525950

69بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروليد سعد محمد488637

70بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريارس خليل ابراهيم491897

71بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدهللا سالم عواد31569

ن بارح530666 72بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعالء حسي 

ن523320 73بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد عباس حسي 

ن حامد حسان468688 74بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرياسي 

75بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد كامل خلف31720

 علي محمد248683
ن 76بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

77بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركرار مدب محمد313430

78بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي عذاب ابراهيم524719

79بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريارس مرزة خضي 487935

80بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمؤيد راشد ضاجي490413

81بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفالح احمد شهاب525828

82بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد كاظم عبد492196

83بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالصمد بالل فرهود31860

84بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي فاضل صادق31994

85بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكربكر صاحب حبيب468840

86بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمار جير محمد491468

87بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعزالدين نجم محمد31467

 علي حسن491130
88بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن

89بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصفاء محمد مال31458

90بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكربدر حسن بدر31760

ن524946 91بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحميد علي حسي 

ن صالح مجيد249865 92بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

93بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخالد كامل شعالن525910

94بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسالم عبيد علي553178

95بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروليد حمزة خليف31482

96بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي موحان محميد31527

97بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصباح حامد كاظم31592

98بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهيثم احمد نارص31964

99بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراياد علي محمد31830



100دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفالح عبدالحسن جير490414

101دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي احمد زغي 31713

102دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرباسم عبيس مزهر246053

103دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمار طارق عبدالرزاق491736

104دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرضياء خلف مديد31579

105دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمرشد خميس علي468869

106دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمد فالح حسن468874

107دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراسماعيل محمد خليف489585

108دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكررياض حمد كاظم490847

109دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالسالم عبيد فارس490912

110دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد حسن عليوي31614

111دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفائز حياوي زيدان524829

112دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرقحطان فيحان حمود31441

113دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحازم نجم عبدهللا468692

114دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركاظم عطية حيدر240784

115دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسامي عباس سالم484734

116دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرماهر داود سلومي468689

ي عبدهللا530648 117دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعماد ناجر

118دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخضي  حامد عبدهللا31486

119دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عيىس سليمان490397

120دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرساهر كامل خلف31464

121دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمزة كريم جليل523863

122دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد سعد مطلك242175

ن سلمان31438 123دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس حسي 

ن521696 124دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس غازي حسي 

ن بارح468878 125دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرضياء حسي 

126دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرماجد سعيد نغيمش239235

ن جاسم34856 127دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريارس حسي 

128دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر مخيف شباط468895

129دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسعيد خالص رشاد492062

ن مهدي عيىس489299 130دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرياسي 

131دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عبدالواحد صيوان468789

132دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمزة محمد شوهان468729

ن حمزه468879 133دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمشتاق حسي 

134دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد سعدي حمادي484863

135دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد جبار نجم489718

136دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصفاء طالب مديد468885

137دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنورس عادل عويد524508

138دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرداود سليم حداوي523821

139دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريونس جمعة بارح468877

140دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس جابر حسن31756

141دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصباح كامل خلف490351

142دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرباسم كومان زغي 525894

143دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمفيد خليفة كاظم31430

144دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعالء مجيد سجله240116

145دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعامر كامل خلف31732

146دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر سعدون سلمان489706



147دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروسام جاسم محمد490363

148دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصالح علي جواد468873

149دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريارس عبود خلف523328

ن238853 150دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمهند عماش حسي 

151دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروسام عباس احمد489676

152دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحامد مهدي حسن32099

153دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر جبار نجم32021

154دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد علي صلبوخ31634

155دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريوسف يعقوب هادي530595

ن ارواك239423 156دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي حسي 

157دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس فاضل جاعد490834

ن468723 158دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرابراهيم عباس حسي 

 بشي  خالص523972
159دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن

160دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهادي زيدان عبيد490922

161دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكررائد خالص رشاد487294

162دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروليد خالص رشاد488479

163دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنورس حسن جبار523493

164دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عباس جير525160

165دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدهللا سمي  خالص524594

ع487483 166إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخالد مطر مشر

167إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعويد سالم علوان489589

ن عبيد491100 168إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمنتظر عبدالحسي 

169إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد نوري محمد525394

170إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر جواد كاظم489275

ن490902 171إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرجاسم عبيد محسي 

172إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي احمد شهاب489711

173إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرلؤي خالص رشاد249349

174إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي صالح حسن468722

175إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرزيد فاضل محمد531674

176إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمالك حمزة عبدهللا490868

ن468842 177إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد احمد حسي 

1ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد هاشم جواد31848

2ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمر مخيلف حسون31793

3بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراسعد عطوان عويش31947

ن عزام32130 4بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريوسف حسي 

5بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرزياد كاظم طارش31546

6بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرانمار هشام شجاغ243336

7بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس كريم شنتاف244035

ن525660 8بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد جليل حسي 

ي عادي525597 9بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركمال ناجر

ن جاسم31916 10بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد حسي 

ن حازم عيىس243049 11بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

12بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد صالح سيف31867

13بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعالء عبيد عبود31981

14بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكررسول محمد شايع32120

15بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد جبار صالح521735

16بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمروان عبدالرحمن فالح256625



17بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس علي فرحان31930

18بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرانور ستار داود521688

19بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمهدي صالح شنتاف468908

20بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسيف فاضل صادق31611

21بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن ضيدان خلف495747

ن عدنان عباس245758 22بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

23بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عبدالعظيم موفق32088

24بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن مرزة سلمان491509

25بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروسام كاظم عباس32070

26بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد حميد نارص491766

27بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي فاضل حلول523515

28بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس محمد جبار242585

29بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنوار طاهر ثامر241997

30بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرليث داود سلمان525900

31بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكربكر صالح حسن31632

ن خضي 468881 32بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي ياسي 

ن31488 33بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي عبدالكريم عبدالحسي 

34بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي سامي عواد32058

35بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمجيد خضن حمزة249606

ن خليل طالب31530 36بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

37بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس سلطان كاظم31834

38بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي كريم عطيوي488641

39بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمار عيىس احمد31445

40بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس موس علوان490404

41بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمروان ابراهيم محسن521749

42بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد جاسم كريط490833

ن راشد ضاجي525890 43بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمعي 

44بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس ابراهيم جودة31842

45بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسلمان محمود صالح485156

46بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدهللا محمود صالح485078

47بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحاتم كريم حمزة31907

48بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالمجيد فاضل عبداللطيف243605

ن32123 49بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسعد دحام حسي 

ن امجد ذهيب531672 50بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

51بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد عالوي كاظم31504

52بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرناطق حامد جمعة32140

53بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد خليل خليفة530637

54بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمرتضن عدنان عايد31937

55بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد سنجار عويد31716

56بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد علي شارع32103

57بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد حسن راشد492044

58بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعثمان فاضل حميد468699

59بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي مطلب محمد31563

60بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروسام فارس سيف489333

61بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد حميد عبدهللا524931

62بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكررائد كامل منصور523753

63بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرباهر عبدالحميد يونس31694



ن سلمان468898 64بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنبيل حسي 

65بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمرتضن حاتم جبار31967

66بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمعن احمد كاظم244457

67بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروسام مرشد عواد31961

68بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصباح نوار عويد31741

69بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرطلعت كريم عبدهللا492084

70بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن كريم خلف490872

71بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد ناظم عبدهللا485202

72بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي صالح شنتاف31585

73بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد محسن عويد31475

74بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدهللا محمد حمزة239168

75بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي انيس احمد530296

76بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنصار خالد كاطع31508

77بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرقيض جلوب عليوي31667

78بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرامجد صالح سلمان491804

79بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد حامد كاظم31587

80بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد ثابت عطاهللا31653

81بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد نعمة تمل31643

82بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عناد هاشم530626

83بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد سالم عواد31573

84بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسجاد علي محمد32049

ن عيىس486786 85بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرايوب عبدالحسي 

ن31798 86بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر عمران عبدالحسي 

87بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعثمان حبيب صالح485126

88بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمزة عدنان عبيد490861

89بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحاتم كريم جعفر31988

90بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر مدب محمد491445

91بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرايوب عبدالقادر ذيبان523756

ن جودة468792 92بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرليث حسي 

ن524698 93بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبد هللا جالل حسي 

94بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفاضل محمود حمد489665

95بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحاكم كريم نارص31520

96بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعطا عثمان حمود489323

97بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرقضي غازي حمود468732

98بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد دايخ منجل31785

99بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد جاسم بدر490836

100بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحاتم كريم عبد525945

101بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفاروق عبد حميد32010

102بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر كاظم رخيص245277

103بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنبيل عباس فاضل240594

104بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد جاسم بدر524757

105بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن ظاهر منصور31576

106بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروليد خالد احمد249434

107بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد عبيد صالح31408

108بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمروان سعيد نغيمش31883

109بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد نعمة سلمان531678

110بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمار حليم حافظ491404



111بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن صبيح جاسم525776

112بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عطوان عويش31403

ي ستار داود521722
113بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهاتن

 عبدعلي سحاب240028
ن 114بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

115بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرساهر خالد ذهيب31948

ي243878 ي كريجر 116بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن ناجر

117بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد مخيف شباط31853

118بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروليد خالد نارص32116

119بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي كاظم طارش31548

120دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرقاسم محمد هاشم468782

121دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرباسم محمد هاشم525337

122دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحامد طالب صلبوخ31590

123دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد فاضل حلول523546

124دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمهدي صالح عبود244242

125دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد خضي  كاظم31850

126دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي حمزة زيدان31780

127دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد عامر جريان244735

128دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرطارق علي نايف31423

129دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعالء جبار نجم32040

130دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمجيد طامي عسكر31949

ي523739 ن ناجر 131دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراياد عبدالحسي 

132دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد عايد عساف31460

133دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنبيل سعيد حسن468839

134دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد رضا حسن31584

135دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرجاسم محمد رحيم525966

136دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمهند فاضل خليفة525012

137دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد حسن شنتة491174

138دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي محمد طارش31945

139دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروسام سلمان مال هللا31471

ن احمد240398 140دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرطارق حسي 

141دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصالح مهدي غنيمة522958

142دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهارون سهيل ذياب491777

 نعمة علي489288
143دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمرتضن

144دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد سهيل عبدهللا468820

145دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعالء محسن مخيف31406

146دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدهللا سعد شدهان468819

147دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنزهان عدنان عويد238985

148دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد جاسم فرهود31617

149دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرقيس فاخر ذهيب525422

150دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن حامد محمد31993

151دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر عيىس عمران31735

152دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن فالح عبيد31442

153دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمازن محمد كريم468907

154دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرجعفر محسن مخيف240678

ن490886 155دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي عماش حسي 

156دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرجاسم علي رحيم486824

157دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحسان علي محمد32095



158دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن عزيز فدعوس31648

159دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر سمي  غزاي489595

160دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد مبدر عزال530351

161دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي سعيد نغيمش240831

162دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرطارق مجيد عبود31778

163دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرجمال فالح خلف31446

164دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي ستار نعمة492116

ن رعد فجر245115 165دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

166دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس زعيل مشب491431

167دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرطالب حسن بدر241591

168دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد محمد سلمان244343

169دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر طاهر ثامر31864

170دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرضياء طاهر ايدام492170

171دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن علي محمد31637

172إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد مهدي هالل468823

173إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمزة مناف هادي492155

174إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسجاد عباس حيدر468900

175إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمهند عجيل عبدعلي491990

176إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرربيع حمزة طه34909

177إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد شلش حياوي243691

178إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعالء عبدالعباس سحاب31417

179إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراثي  صادق خزعل521783

180إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهشام سعد علي490459

181إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركمال عبدالرزاق جابر248242

182إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمار عثمان فالح488459

183إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عبد جميل489593

184إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن فالح حسن244523

185إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمار عالء نجم525431

ن جلوب31990 186إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريارس ياسي 

187إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد سامي هادي557204

188إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس كاظم عباس31942

189إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبداالله عبدالرحمن عويد238919

190إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخالد جارهللا ربيع489320

191إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد داود جمعة31512

192إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد حاتم عبود31509

193إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخليفة حميد خليفة524901

194إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمولود خالد ذهيب31752

195إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي سليم عبدعون468757

196إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمر سامي عواد32057

197إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمر سمي  خالص248617

198إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالرحمن طه عليوي521680

199إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرايمن شاكر محمود32090

ي241030 200إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالقادر خميس صلير

201إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفائز فاضل عبود523089

202إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمرتضن مرشد خميس245433

203إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد سامي عواد245350

204إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسيف كامل عبدهللا491498



205إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمر عبيد حمزة241808

206إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس سامي سعدون31410

207إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن رسول مهدي524109

208إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن حميد خليفة523207

209إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس صالح خميس491531

210إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمزة كريم شنتاف487816

211إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عبدالكريم عبدالحمزة240922

212إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرابراهيم طارق حامد489327

ن488490 213إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرقاسم عدنان حسي 

214إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنشوان عبدالرحمن فالح241515

215إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن طاهر عزال487580

216إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر حسن بدر241693

217إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد علي خليف468724

218إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرضياء حامد ثجيل522295

ي عبدالقادر ابراهيم468798
 
219إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالباف

220إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمخلد معروف محيسن530376

ن عبدالكريم رحيم490830 221إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرياسي 

ن488522 222إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي سعدون حسي 

223إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد كاظم مخيف244396

ن524386 224إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمرتضن كامل حسي 

225إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرموس معد سعدون521685

226إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمرتضن زهي  كاظم31701

227إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالحكيم عبدهللا نجم238764

228إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن هادي نجم32054

229إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرموس سهيل ذياب491702

230إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمزة فاضل عبدهللا524923

231إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسجاد مدب محمد525839

232إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنعيم حامد ذهيب521677

ي عادي525613 233إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعثمان ناجر

234إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمزة سالم عواد240271

 علي31566
ن 235إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهيثم حسي 

236إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد يعقوب هادي524279

237إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريوسف علي مال240170

238إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركاظم مدب محمد530606

ن488539 239إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرنور عدنان حسي 

240إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرليث كاظم رخيص245201

ن عبيد490989 241إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكروسام عبد الحسي 

ي رسحان488458 242إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعباس ناجر

243إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرغزوان محمد جبار521723

244إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمرتضن محسن مخيف31657

245إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عبدهللا عباس468790

246إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسيف علي عزام246202

247إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن احمد كبيش468794

248إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي سعدون سلمان489699

249إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركرار جابر حسن468887

250إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرزياد حمزة سلومي32065

ي هاشم487872
251إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعقيل هاتن



252إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي حامد محمد531673

253إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي كريم خلف468849

254إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر باسم هادي525886

255إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسجاد محمود نارص245528

256إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكررسول قاسم فلفل31598

ن نارص521835 257إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرضياء حسي 

ن محمد521871 258إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحمزة حسي 

 كريم مني 244121
259إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن

260إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر علي رحيم487195

261إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمسلم فضيل خضي 542571

262إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرطه فالح احمد523442

263إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسالم داود جمعة31513

264إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهيثم جليل ابراهيم489242

265إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد قاسم وثيج31608

266إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي جبار عبود32018

ن553227 267إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد نارص حسي 

268إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكريارس عمار عبدالهادي239477

269إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفاضل سامي فلفل31623

270إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالكريم عبدهللا نجم241119

ن سالم عواد488669 271إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

272إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد رضا زغي 239779

273إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي عبدالكريم اسماعيل249678

274إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد قاسم عبدالمحسن525638

275إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي كامل علي489697

276إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسجاد حميد عدنان489691

277إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي صادق خزعل521756

278إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركرار حاتم جبار242526

279إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد صادق صالح489255

280إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحازم محمد عليوي468817

281إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمازن عبدالعظيم موفق542569

282إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد رشيد حميد521673

283إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرامي  عباس عبيد31801

284إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعالء حامد جمعة523538

285إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي حيدر حميد490388

ن جبار492028 286إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرجبار حسي 

287إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصباح ظاهر ضاجي240327

288إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكربهاءالدين جاسم عزال243450

289إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعصام حامد سلمان31871

290إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمبدر خالد كامل530617

291إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعثمان صاحب حبيب468694

292إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحكمت كريم نارص491522

293إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرطارق هادي عبداالمي 242844

ي امجد488659 ي حرتر
294إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرراضن

ن حامد525840 295إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي حسي 

296إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعثمان مجبل نجم243777

297إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد خضور سمي 241189

298إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمصطفن كريم عبيد241897



299إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهاشم سامي سعدون31506

300إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهشام حامد سلمان492256

301إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسجاد سعد جمعة523080

 علي32113
ن 302إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكركرار حسي 

ن حميد خليفة523301 303إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

ن نارص فاضل243190 304إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

305إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسلمان عباس سلمان491044

306إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد حامد مال248509

307إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرماهر عدنان عطية239103

308إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرسيفالدين مفيد حميد468796

309إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد سعود حواس468809

310إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرثائر عبد الحسن سالم31413

311إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرايمن فاضل محمد531677

312إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمحمد عبدالقادر ابراهيم524075

ن488695 313إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالخالق عبدالرزاق حسي 

314إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحيدر معروف محيسن530720

315إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفراس جبار حمزة249965

316إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن حمزة كركوش490929

317ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصباح احمد شهاب468870

318بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرضياء جواد كاظم31697

ن عزال32046 319بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكررائد حسي 

320بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدالقادر ابراهيم عبدهللا521994

ي31640
321بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرهيثم عبيد راضن

322دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرصدام كاظم سلمان31838

323دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرفاضل هراطة حسون538783

ي31605
ن عبيد راضن 324دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرتحسي 

325دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعادل سلمان علي521875

326دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحاتم كريم عبيد31863

327دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرناظم جواد كاظم31543

328دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخليفة عبود رسهيد32006

ن عباس31740 329دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعالء حسي 

330دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرخالد دعيج دري    ح488516

ن كامل كاطع523118 331دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسي 

ن32125 332دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعبدهللا دحام حسي 

333إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكربهجت خضي  عباس242263

334إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعمران خضي  عباس31477

335إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكراحمد شعالن فرحان468805

336إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرعلي حاتم عبود241230

337إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرحسن عبدهللا عطية244854

338إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطذكرمشتاق جودة فرحان249224

1بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىضج عامر كاظم31707

2بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىسندس كزار جدوع32135

3بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرشا عدنان عبيد468884

4بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىعائدة محمد توهان525073

5بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىميسلون حميد سجلة468889

6بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور هادي سكان524276

7بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىساره قاسم هريس240479



8بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىتغريد جليل حسون530308

منال عبدعلي جسام207289
9بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

ازل احمد علي488450
10بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

11بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىبان وهاب كاظم31790

12بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرواء هاشم جواد32000

13بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىسوزان حميد سجلة239666

14بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىمشة مازن مظهر31958

15بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىفاطمه محمد تريم523065

16بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىعلياء كاظم نجم31974

17بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىندى ماجد شيال32004

انسام علي جاسم523308
18بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

19بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىريم سلمان حمزة522922

20بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىوسن سعدون سحاب524693

21بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىعبي  عادل كامل468896

ن عزام32138 ن حسي  22بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحني 

23بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزينب مهدي علي31449

24بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىصابرين صاحب جاسم31940

دعاء علي مطلب246150
25بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

26بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحنان سلمان حمزة522047

27دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنجاة عباس كريم245677

28دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىمريم لهمود زويد249543

29دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىامال مهدي عبيد413823

30دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىهبة جابر خلف489359

31دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحنان حميد سجلة520584

سحر عجيل عبدعلي490832
32دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

33دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرشا لطيف عبيد490399

34دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحوراء فاضل جبار491277

35دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزهراء جواد عبدالكاظم525593

رغد علي نصيف31999
36دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

ى علي حسن31497
37دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىبشر

38إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزهراء عايد عساف468821

39إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحنان وهاب كاظم31831

40إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىايمان كريم نارص490831

41إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىبراء هاشم جواد522999

42إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىمروة حامد خلف468891

1ماجستي 2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور كريم حمزة31903

2بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىشهد نوري مطر489603

3بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىبسمة نوري مطر489605

4بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىدعاء فاضل خلف31480

 علي جاسم489597
ن 5بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحني 

6بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور كريم عطيوي489314

7بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىبيداء عباس افيل488452

هدى عايد عبدعلي32013
8بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

ي31954 9بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىعبي  حميد عطي 

10بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىليل حبيب شعالن523054

11بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنبا سالم لفته523019

12بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىغفران كريم علوان31455



 علي31875
ن 13بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىابتسام حسي 

14بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىريام عماد عبدهللا525070

ن ارواك31978 15بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزينب حسي 

16بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىانفال نارص فاضل31499

م557236 17بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىمشارق ماجد شير

فاطمة عبدعلي سحاب491792
18بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

19بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىاية عبدالكريم رحيم491748

20بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىايات عبدالحمزة مرزة31876

21بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىميس علي مصلوخ31900

22بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىضج حمزة كاظم249080

23بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىهدى سليم عبدعون468785

ن هزال468883 24بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرسور حسي 

25بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرسل صالح مهدي245884

26بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرقية فاضل سويلم31517

نور علي هاشم31687
27بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

28بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىود وليد حميد485301

29بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىلينا جواد كاظم491723

هدير سعد علي32093
30بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

31بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىارساء علي هاشم31501

32بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىعال محمد حسن32015

33بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىلميس علي كنعان525649

34بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىهديل حامد حسان468783

35بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىهدى عادل عساف468768

36بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىميالد كاظم طارش31559

وفاء جميل علي488496
37بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

38بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور عذاب ابراهيم524725

39بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىطيبة عدنان عبدالرزاق31602

40بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىشيماء ثائر محمد468691

41بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزمن خليفه كناوي32086

42بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزينب جميل صعيو468886

43بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىهبة غثوان عيدان490369

44بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىسهاد محمد عليوي487763

45بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىفرح طارق حامد488447

46بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور عبدالمنذر جليل488511

ن525584 47بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىبتول عباس حسي 

وفاء سعد علي468710
48بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

49دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىعلياء سالم عواد32055

50دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىايات فائق وحيد31913

51دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىميس جالل كريم31880

52دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرسل حمزة عبدالحسن31794

53دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىفاطمة جواد جاعد32022

54دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىدعاء خلف عبد31743

ن525936 55دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنضال عباس حسي 

56دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىفاطمة هادي رحيم32019

57دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىاية كريم علوان31451

58دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىارساء ثجيل خليبص31514

59دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىفاطمة رعد مصلح31749



60دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىسه ثجيل خليبص239732

61دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىاسيل كريم محمد417194

62دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىانوار داود سلمان489610

63دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنورالهدى شاكر فيصل31970

64دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىتسامح سعدي حمادي31855

ن خزعل مظلوم31893 65دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحني 

66دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنهلة سعيد سلمان31600

67دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحوراء قاسم هاشم468882

68دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور حمزة كاظم31620

69دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىمالك عادل محمد245575

70دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىسحر طاهر عزال31652

71دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىضج جليل هجيج31659

72دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور اكريم سلمان525961

73دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور عبدالواحد صيوان31835

74إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىشهد كريم حمزة31909

75إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىاالء بهاء خلف249488

76إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزهراء محمد تريم490467

77إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىايات نجم عبدهللا492224

78إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىتبارك وليد حميد491784

79إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىوفاء رياض حمد490382

80إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزهراء عادل كامل521902

81إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىهبة عقيل عبيد31747

ن محمود530602 82إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىاطياف عبدالحسي 

ن468897 83إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىضج عبدهللا حسي 

84إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىارساء جمال سعيد249158

ن عبيد491012 85إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحوراء عبدالحسي 

86إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزهراء حمزة كطيف249296

ن عابد239356 87إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنشين تحسي 

88إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىختام جواد كاظم248182

كرار علي رحيم489660
89إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

90إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىعذراء عالوي رسحان242434

91إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىابرار ابراهيم عزال31418

ن داود244962 92إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىمروة حسي 

93إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىطيبة عداي عبيد241490

زهراء علي قاسم468852
94إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

95إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنور عبدالحسن عبيد491024

96إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىبتول صادق جالل31432

97إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىسارة طارق حامد488652

زهراء عبدعلي سحاب488507
98إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيى

99إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىغفران كريم حمزة521930

100إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىغدير فالح عبدالحسن490835

101إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزهراء ابراهيم جودة32127

102إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىحوراء عبدالرحمن بالل242088

 علي313743
ن 103إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىارساء حسي 

104إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىاالء سالم عبود242728

105إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىفرح نوري مطر489600

ن فلفل248374 106إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرقية حسي 



107إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىطيبه سعد حميد521850

108إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىفاطمة كاظم طارش239834

109إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىامنة حازم عبدهللا484811

110إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىمنار صباح احمد525846

111إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىسجر فاضل طعمة525228

112إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىشذى عباس مطلب531679

113إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنورس عزيز حمود487637

114إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرسل فائق وحيد31904

115إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزهراء نجم عبدهللا492136

116إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىامنة عبدالكريم عبيد32091

117إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىريام كاظم جواد242660

118إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىرساب صباح احمد525861

ن عزال523076 119إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىايناس حسي 

120إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىسارة فالح احمد523334

ن عبيد491033 121إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىشهالء عبدالحسي 

122إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىريام رسحان جميل31803

123إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىنرجس علي قاسم468871

124إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىغفران جواد جاعد244616

125إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىورود عدنان عبدالرزاق248300

ن468899 126إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىاسيل عبدهللا حسي 

127إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىعذراء عايد عساف523351

128إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىفاطمة عزيز فدعوس31690

129بكالوريوس2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىهناء شعالن فرحان520699

130دبلوم2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىزهراء مزعل مجيد488630

131إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىدنيا مخيلف كريم488542

132إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىهيفاء حسن حمزة522883

133إعدادية2/ اسامة بن زيد 32790واسطأنيىاسماء سلمان حاتم31462

1دكتوراه2/ الحفرية 32792واسطذكرحامد كاظم هبول473730

2دكتوراه2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن خليف مرهون57060

3دكتوراه2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عايد عبدهللا419999

4دكتوراه2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حمدان عبدهللا56630

5دكتوراه2/ الحفرية 32792واسطذكرعماد ثابت عباس484345

6ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرقائد رحيم معن255933

ن عزيز كامل231612 7ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

8ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرحاتم كريم ساجت538618

ن زعيل حالوب266127 9ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

10ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكررياض عايد ورور84730

11ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر طاهر عبدهللا477457

12ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر لطيف كامل245143

13دبلوم عالي2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد سعدون طاهر451364

ي عسكر265839
14بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حسوتن

ن رحيم85463 15بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرناظم ياسي 

ن داخل231239 16بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حسي 

17بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالجبار نجم روضان432658

18بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي مهدي محمد452143

19بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرفالح مطر عويد477525

20بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسالم فرهود داود85161



21بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمقداد طعيس رياش484401

22بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرخالد سعدي خلف85500

ن دوخ جبار231757 23بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرتحسي 

24بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمازن خلف عوده432863

25بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمهدي عكاب خليف56400

26بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررعد سفيح حسن46155

27بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراركان ميدان خليف478081

هان238359 28بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس خضي  رسر

29بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد مهدي عباس84293

ن474708 30بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعدنان مخيلف شاهي 

31بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسعيد محمد شايش85134

32بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجابر هاشم محيسن121082

33بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد مصحب رحيم425350

34بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرماهر كريم حمود84285

35بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمجيد كريم عيدان428690

36بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرامجد عبدهللا علوان432697

37بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراسامة ثابت عباس484353

38بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسام حمدان عبدهللا56615

39بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عايد عبدهللا239347

ن559516 40بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراسعد كامل ياسي 

41بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد احمد عبد38867

42بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسالم مطلك ذري    ع46636

43بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررحيم جوده عكظ57283

44بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عبداالمي  جاسم85034

ن عبدالرزاق سليمان538624 45بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

46بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد فارس كريم85175

47بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي مجيد جاسم538758

48بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراياد سلمان شذر37860

49بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكروالء عباس كامل56875

50بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرفاضل عباس صبح121890

51بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسهيل محمود مريوش538610

يف نصيف239797 52بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد رسر

ي اعطيو430892
53بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرثائر غين

54بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرصدام طعيس رباش265708

55بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر جبار محمد538616

ن سالم داود434168 56بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرياسي 

57بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرثامر عبدهللا عباس264372

58بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرايفان عدنان عبدالجبار421037

59بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمود حسن كناص452174

60بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد محمود عبيد419599

61بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرقضي فيصل حمدان484391

62بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعصام مالح مطر432893

63بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرهادي سهيل عليوي39227

ن كاظم طه382518 64بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

65بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حبيب عبيد84720

66بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرضياء ياس عباس237840

67بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسلوان ياس خضي 538750



68بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعدنان عطوان كاظم473831

69بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرزمن صاحب سلمان231182

70بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررعد جاسم غالم254320

71بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعماد فاضل عبيد47798

72بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجبار كريم علي427533

73بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرهادي عبدعلي عطار484356

74بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكروائل مجيد محمد47393

ن ناهي جاري484390 75بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

76بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرباسم خضي  عبود84385

ن زعزاع سهيل538754 77بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالحسي 

78بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرلؤي فليح حسن421662

79بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرصباح مزعل جاسم434187

ن فليح عطية85200 80بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

81بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرنارص خليل سليع418609

82بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرقيض عمران مدير452086

83بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن علي حسن422093

84بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرهاتف مطشر بحت264759

85بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد رحيم خميس382448

86بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرباسم عباس حمزة477624

87بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر فاضل راشد538629

88بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي براك كركز452131

89بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحمزة زرزور كمر473889

90بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء دنان خليف84563

ن داخل265994 91بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس حسي 

92بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسام منعم زامل452127

ن120905 93بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعدنان صادق ياسي 

94بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحاتم جير عباس475493

95بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرضياء دنان خليف84418

96بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجاسم صباح كريم265903

97بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكروسام هادي سيد265757

98بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس خلف حسن238032

99بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرطيف عبدعلي عزال264514

100بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرستار عباس محمد382443

101بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد هادي سيد46096

102بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر جمعة جبار265997

103بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد خليل ابراهيم46310

104بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحسن خليف مرهون57008

105بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرماهر عبدالحميد حسن56689

106بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسعد خليل ابراهيم239152

107بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرضياء خالد طه451447

108بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرصفاء توفيق سلمان477996

109بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن هاشم طوفان56866

110بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي شاكر كمر84580

111بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمنصور رحيم جابر38668

112بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحسان منعم زامل46125

113بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكربالسم محمد خلف525308

114بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراسامة فاضل عبداللطيف84597



ي426087
 
ف 115بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرخالد عبدالرحمن رسر

116بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمرتضن كاظم دعدوش266006

117بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعدي فليح حسن484399

ي رحيم85191 118بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد ناجر

119بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرابراهيم مرزة حمزة84571

120بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرغسان هادي رحيم121014

121بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررائد مهدي حسن238579

ن حمزة452246 122بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمثين ياسي 

ن420505 123بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجواد كاظم حسي 

124بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعمار عبدالواحد عزال266017

125بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عزيز رحمان231662

126بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررسول حكمان دالي478132

127بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعدنان نعيس شابث56498

128بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرصفاء محمد عويز57087

129بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرامجد سليم قاسم538756

130بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكربندر رحمن عزال475008

131بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي كاظم ثجيل239209

132بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحاتم كريم عبيد434192

ن فخري239763 133بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي ثمي 

134بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر طاهر عبدالوهاب474901

135بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد نجم عبيد84825

136بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراركان جاسم محمد40362

137بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرهيثم جارهللا صالح56431

138بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد خالد ابراهيم475445

139بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسعد علوان ناهي474636

140بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد سامي مجباس477656

141بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكريونس مجيد عجيل451429

ن484334 142بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عباس حسي 

143بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي رسداح بجاي244202

144بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سعدون عبد423753

145بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحازم كريم ساجت434171

146بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجاسم فرحان منذور477699

ن56823 147بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمني  عواد ياسي 

148بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد طاهر دخيل382527

149بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد طاهر عبدالوهاب382457

150بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء صابط رضا451249

151بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحمزة جساب علو452236

ن جحيل جبل47824 152بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

ن432721 153بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعمار جسام شاهي 

154بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد سلمان عباس382465

ن كامل سيد263924 155بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

156بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكربسام كريم ضاري474061

ن حمزة121762 ن ياسي 
157بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمعي 

158بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرنزار مجيد محمد430022

159بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن حسن خنجر121241

160بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكروسام صالح جواد84802

161بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن علي عبيد538740



162بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرلطيف جميل عيدان56771

163بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسالم كريم ساجت427986

164بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررائد سلمان عباس382469

165بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراثي  ذياب سلمان432685

166دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرقاسم هالل يعكوب430656

167دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرلطيف جابر خريبط84306

ن داخل57360 168دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي حسي 

169دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعبد فرحان منذور38988

170دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحامد كاظم ثجيل477849

171دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرسالم عبدهللا علي57169

172دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرماهر جابر خريبط422156

173دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرسمي  سلمان شذر231303

174دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد صباح حسن538630

175دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرنعيم مجيد دايخ451304

176دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء خضي  فجر231136

177دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرسعد مجي كاظم56456

178دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمشتاق طالب عجيل264315

179دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرفرات عباس جاسم452188

180دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن هندال تايه56484

181دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرصادق سهيل قاسم538765

182دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرسامر قيس خضي 477932

ي ضميد زمام121868
183دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرراضن

184دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عبدالزهرة حمزة473675

185دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرشاكر محمود سلمان254736

186دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء محمود عطية265868

187دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكررائد كريم جودة477977

188دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عبدالساده كركش56978

189دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعثمان حمدان عبدهللا56440

190دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرنض جبار حسن484329

191دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحاكم دخيل حمالة38603

192دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد مانع جادر38644

193دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعماد شندل مجباس56754

194دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعامر هاشم عواد382559

195دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد كريم حمود38896

196دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعمار عدنان موس451299

يف85386 ن باسم رسر 197دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرياسي 

198دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكروسام جمعه جبار254964

199دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي خوير خلف121853

200دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس عبدالجبار طارش424467

201دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكركاظم هاشم محيسن56834

202دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعمار ضاري رصي    ح475043

203دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعمار محمود عبيد39154

204دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكراسعد خليل عبود538626

205دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد كامل عزيز57493

206دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرانور ياس عباس84712

ي رحيم538763
 
207دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن باف

ي430746 208دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرسداد خليل عبدالنير



209دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكروليد داود سلمان38698

210دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرنجم عبدالواحد حلفه538622

211دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحازم خضي  عبود84867

212دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرماجد عبدالحميد حسن254707

213دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عدنان موس473764

214دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد صالح حسن254328

يل محمد عبدعلي238234 215دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرجير

216دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكربالل صالح حسن238160

217دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكروليد حافظ محمد264217

218دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن جدعان علوان538746

219دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد خشان عبد427358

220دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء كريم جودة85047

221دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد علي حسن538752

222دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر علي حسن538753

223دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد فنجان حرز432752

224دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحمزه محمد محسن434182

225إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن مهدي ابوكيف121760

226إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرضاري رصي    ح عزيز39364

227إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحكمت جميل عيدان121238

ن شكي 538749 228إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء حسي 

ي سهيل39692 229إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحمزة حرتر

ن صباح مدلول56577 230إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

231إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمهدي مولة ملي248440

232إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي هليان صديان452075

233إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عنيد جاري56515

234إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراذار عضيد صكر553220

ي رشيد382512
235إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء راضن

236إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرفراس قيض رحمن538636

237إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن كاطع حمد265684

238إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرلفته حسن خلباص38247

239إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد يحي  حاجم452096

240إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمؤمل عصام مالح451338

241إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرقاسم شاكر عباس475091

1دكتوراه2/ الحفرية 32792واسطذكرمهند سالم عباس420058

2دكتوراه2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر حمدان عبدهللا47348

3ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرناطق عبدالواحد حلفة421469

4ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس فاضل عبيد429152

5ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكررفل حسن عبيد58998

6ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكررائد كريم خميس422248

7ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد جميل عيدان477759

8ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرعمار طه خضي 56806

9دبلوم عالي2/ الحفرية 32792واسطذكرسيف عثمان احمد46526

10دبلوم عالي2/ الحفرية 32792واسطذكرزيد خالد حميد418294

11بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرقاسم داود صالح424647

12بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمهند مصحب رحيم231472

13بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسيف خالد حميد451253

14بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد محمد ريحان538764



ن حميد دخن237823 15بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

ي451393 16بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجمال كامل حرتر

17بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسيف وحيد جاسم484388

18بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد موس كاظم237995

19بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد محيو جبار265784

20بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرابراهيم خليل ابراهيم120989

21بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكروليد كريم رحيم254332

22بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس ياس فاضل239431

ي خلف484393
23بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر غين

24بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرصالح مهدي كيطان475143

25بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد علي جبار265850

26بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعامر هير جاسم427623

27بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكربهاء خالد طه451275

28بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكريارس عدنان جواد538742

29بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن عادل جابر37816

30بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجاسم نارص خلف421556

31بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن فليح حسن484395

32بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراسامة مهدي حسن427421

ن حمزة382524 33بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحمزة ياسي 

ن451323 34بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرخالد هادي حسي 

35بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكربسام عبدالحسن راهي121011

36بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمالك نجم عبود56552

ن84268 ن حسي  37بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس تحسي 

38بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عزيز رحمان422032

ن فاضل56560 39بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرياس ياسي 

40بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي جاسم غالم57528

41بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس صباح مخلف38300

42بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرماجد محمد سعد474029

43بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمرتضن عبود برغش477902

44بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمنتظر غانم كاظم57850

45بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحمزه مخيلف حاتم57538

46بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرماهر لطيف كامل427071

47بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسعيد صادق جاسم421299

48بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد علي عبد256133

49بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمرتضن محمد ثغاب426933

ن راهي121003 50بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسالم عبدالحسي 

51بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرساجد فالح حمدان432705

52بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرليث محمد عبد265746

53بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسيف ستار كاظم57415

54بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عزيز جاسم238610

55بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد حسن حمزه382550

ن264363 56بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرضياء علي حني 

57بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرميسم عبدالوهاب احمد38755

58بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد مجيد عوده266009

59بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا حميد خلف434177

 علي473700
ن 60بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد حسي 

ي473627
61بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرليث هاشم راضن



62بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرالمهدي طه عطية57733

63بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس حميد زامل38142

64بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرساهر لطيف كامل237947

65بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس فاضل عباس426424

66بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سلمان نوفان238320

67بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عبد كاظم477968

68بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكريوسف ماجد خليل265731

69بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمثين سعد محمد477641

70بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررياض رحيم والي422438

71بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرزيد محمود عبيد419741

72بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عبدالرحمن نجم39651

73بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرخالد شاكر ناهي475524

74بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرفاهم ابراهيم عيدان57479

75بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمهند كريم جهاد38115

76بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن جواد عبدالكاظم529711

ن طالب راشد238837 77بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

78بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن ماجد هاشم451733

79بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكروسام عباس حسن452117

80بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمهدي صالح مطشر46739

81بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرهشام عادل عيدان538748

82بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عبدالهادي عبد254285

83بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراثي  محمد بدر421162

84بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرراسم سفيح حسن452177

85بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حازم خضي 248558

86بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكريحي  قاسم مطشر46362

ن عبود255085 87بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا ياسي 

88بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرخالد علي عبدهللا244774

 حسن علي538759
89بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن

90بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء زكي مكطوف266000

91بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حميد جعفر121021

ن عبدالحسن صحن538757 92بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

ن فليح47547 93بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حسي 

94بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمؤيد فنجان حرز121036

95بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكريارس نعمة يوسف538755

 علي121171
ن 96بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي حسي 

97بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالظاهر ماهر خضي 484350

98بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرقاسم نارص خلف484397

99بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكريونس محمد احمد46211

100بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن كريم عباس382566

101بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرماهر قاسم داود57428

102بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر احمد عبدالستار484386

103بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرباسم محمد فرحان57554

104بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عقيل حمزة255810

ن سعد مالح244893 105بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

106بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد فاضل حمود477680

107بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عواد محسن422005

108بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حافظ طه538601



109بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد هالل رضا484312

110بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سالم عكار56957

111بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي جاسم كاظم266044

112بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسيف عبدالواحد حلفة421496

113بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن طه عودة484339

114بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي حسن خلف382478

115بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجعفر جواد كاظم426511

116بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عدنان جواد538741

ي رحيم57154 117بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد ناجر

118بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن يارس رايح484319

119بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررائد حميد عبيد56475

120بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرامجد عالء خضي 265862

121بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراكرم صادق كاظم432895

122بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عبد محمود84861

123بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حميد عبود538747

124بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن جليل مسعود423030

125بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرهمام مناف رحيم538762

126بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي جمال لفته56422

127بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسعد مهدي نعيمه39579

128بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن شاكر محمود434185

129بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عبد ساجت427105

130بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد بالسم محمد121270

131بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عبد محمود84899

132بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عبداالمي  ابراهيم477495

133بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرصادق كاظم جودة484387

134بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرباسم سالم حمزة85056

135بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد جمعه هالل255110

136بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي حمدان عبدهللا56601

137بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررعد علي احمد432889

138بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عباس جامل40105

139بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمالك خالد حميد56842

140بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسام حميد عباس121181

141بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرقاسم محمد نارص121057

142بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي قيس خضي 57227

143بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرماهر عدنان جواد538743

144بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرفائق جارهللا صالح538598

145بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرقيض جمال طالب475221

ن فاضل40035 146بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر حسي 

ي255390
ن

147بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراثي  ابري    ج باغ

ن سعيد منشد238918 148بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

149بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد منذر طه85116

ن265563 150بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد علي ياسي 

151بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي كريم علوش263891

ن نعيمة434180 152بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرطارق عبدالحسي 

153بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحاتم كريم كاطع121897

 علي266041
ن  حسي 

154بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن

ن مهدي حسن85293 155بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 



156بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمنتظر مصطاف عيدان430861

157بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد محسن عيال421576

158بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحازم محمد محسن429001

159بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد مرزة حمزة238056

160بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد محسن هالل538760

ن434311 161بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرانس طارق حسي 

162بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرامجد علوان حميد37933

 علي كامل46334
ن 163بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

164بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي صباح رضا474016

165بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرامي  مصطاف عيدان48001

166بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكريارس ماجد خليل121816

ن452157 167بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي كمال حسي 

168بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد محمود علي237928

169بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد احمد خلف477413

ن صكبان254311 170بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد حسي 

171بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد طالب راشد238880

172بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر عبدهللا احمد473935

173بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء محمود عبد429933

174بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عباس كامل265884

175بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء نعمان ابراهيم84872

176بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عبدالهادي عبد255493

177بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد مهدي صالح39407

178بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرهشام شندل مجباس39531

179بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء حميد عطشان418811

180بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد محمود عبد484400

181بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراثي  مصطاف عيدان266014

182بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرانس سمي  عبد256016

183بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عدنان كطوف382460

184بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد محمد عبد121772

ن418342 185بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر حمزه ياسي 

ي39799
186بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراركان رحمن حسوتن

187بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد محمد ثغاب84750

188بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرزيد رعد محمد57659

189بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرواثق عبد كاظم474334

ن538619 ن مخلف حسي  190بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

191بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرغيث عادل عيدان538608

192بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرقاهر نارص عناد57445

193بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد كاظم فريش231550

194بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن جابر خليف46603

195بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسلمان عواد محسن421907

ن56380 196بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمهيمن علي حسي 

197بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرجاسم سفيح حسن429109

ن421612 198بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء كاظم حسي 

ن زعزاع264782 199دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعدنان عبدالحسي 

ن رزاق عبيد57182 200دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

201دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سلمان ناهي46252

202دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرهشام حسن عبيد57298



203دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي مهدي نعيمه39480

204دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرضياء مجيد سلمان37771

205دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي طراد رسهيد85278

206دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد نبيل عامر238787

207دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عبدالحميد حسن239964

208دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر رزاق عبيد47513

209دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرهشام ابراهيم كيطان239540

210دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرباقر جودة كريدي484398

211دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكراوس حسن عبيد56568

ن46796 212دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمهند عواد ياسي 

213دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء عباس بطوش432655

214دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعقيل حافظ محمد57348

215دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكريعقوب امجد عبدهللا432689

216دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكررائد رشيد ساجت57320

217دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن محمد ثغاب121767

218دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرصادق فالح مشهد382475

219دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكربالل رياض صاحب237854

ن نور رحيم382446 220دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

221دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا بالسم عبدهللا538761

222دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمالك حسون شدود254317

ن جواد كاظم121232 223دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

224دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد كاظم خلباص39253

225دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي خشان عبد430439

226دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد جبار خلف425161

227دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرحمزة فواز عبود39852

228دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكركرار جابر رحيم56525

229دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي صبيح راهي39773

230دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرواثق قاسم دوي    ج84724

231دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرشاكر وادي كاطع254274

232دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكروسام جمعه هالل38730

233دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا مراد داود432905

234دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس فاضل مظلوم432898

235دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكررائد بشي  مساعد85405

236دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عبدالمجيد كامل40283

237دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكررياض نور رحيم39200

238إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي احمد عبدالستار84549

239إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرانور باسم خضي 239473

240إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سعدون غيالن452218

241إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس رحيم والي451469

242إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعقيل موس عبيد56894

243إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد رحيم عون538751

244إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا كاظم صديان382456

245إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسيف عماد مانع39307

246إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعقيل نعيم محسن264641

247إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكريارس ستار خضي 254270

248إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد جمعة مزهر538597

249إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمجتير محمد حسن38452



 علي عباس473799
ن 250إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

251إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد جليل مسعود423221

252إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي ماجد مسعود422894

253إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحمزة صابط رضا452060

254إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمؤمل احمد كاظم484276

ن صكبان452205 255إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر حسي 

256إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عادل علي432886

ن كاظم هاشم474536 257إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

258إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن كاظم جابر121257

ن هادي هويش451315 259إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

260إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحسن حيدر عداي451258

261إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد مجيد عوده266020

262إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سليم قاسم266031

263إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحاتم كريم خليل452150

264إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكررضا شامل دري    ج255453

265إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن كامل خليف39616

266إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرشمس الدين جابر هاشم231832

267إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد علي جبار231059

268إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا محمد عرسان255852

269إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عامر منجد474272

270إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكروليد حميد كاطع244707

ن عاجل538768 271إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حسي 

272إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا فالح رضا473986

273إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد مهدي مهنة474379

ن خليف مرهون56992 274إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

275إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سمي  عباس419044

276إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد مجيد سلمان231898

277إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرنورالدين احمد جاسم429711

278إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي اسماعيل دوي    ج559496

ن داود430935 279إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي حسي 

280إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكركرار عدنان كطوف432700

281إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسام عزيز مال424352

282إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عايد عبدهللا266108

283إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر عذاب عبد56535

ن عبود421197 284إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالمؤمن ياسي 

285إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراسامة قاسم محمد121224

286إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي شاكر عباس121144

287إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس مهدي حومد538614

ن39434 288إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرفاروق ابراهيم حسي 

289إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد باسم خضي 264464

290إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكررباح عطاهلل خليف84658

291إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراسحاق قضي سعد382467

292إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالوهاب عبدالرزاق احمد434196

293إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرزياد كاظم طه421406

294إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرساجد جياد عناد452230

ي حسن47423 295إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكركريم خي 

296إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد حمزة علي263910



ن38093 297إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن رعد حسي 

298إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرليث اركان جاسم39028

299إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالرحمن جمال لفته255765

300إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرطاهر سعيد محمد84215

301إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمدالباقر قاسم عبدعلي382523

302إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس علي كامل56674

303إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكربهاء رشيد عيال432913

304إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حسن جميل238141

ن85485 ن حسي  305إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمرتضن تحسي 

ن265723 306إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن اياد حسي 

307إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرزياد طارق عبدالكريم538612

ن نارص46555 308إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حسي 

309إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرشهاب احمد مصحب237814

 سمي  سلمان38561
310إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن

311إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد خضي  عباس46679

312إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرماهر مالك براك121874

313إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمثين محيو جبار231169

314إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس جاسم محمد56415

315إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر حميد حسون244969

316إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكركرار حميد حسن238662

ي احمد538603
317إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا هاتن

318إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن غانم محمد231865

 نصي  جاسم84734
319إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن

320إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر محمد ناهي46574

321إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر فالح نعيمه121790

322إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمهند قاسم عباس538604

323إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالرحمن حميد جبار255006

324إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي محسن جميل237937

325إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد عيىس عبدالرزاق426302

ن538621 326إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس مخلف حسي 

327إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد سمي  جاسم435331

328إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكريارس عمار طه84853

329إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد قاسم محمد121220

 علي426599
ن 330إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي حسي 

331إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر رحيم خليف382476

332إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمنتظر مهدي ابوكيف121784

ي طه84856
333إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد راضن

334إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد عبدالرحمن داود474433

 علي لهمود46407
ن 335إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

336إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكربالل محمد عرسان254325

337إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرضياء قاسم حسن382481

338إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سمي  ذياب421006

339إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرفالح حسن فرحان452200

340إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي محمد بريسم452250

341إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حيدر رحمة265835

342إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد رحيم والي432640

343إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكررشيد كاظم خماط423485



344إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعقيل خضي  خلوف553221

ي جابر هاشم121166
345إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمدتف 

346إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكركرار حيدر عيد238145

347إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عباس حامد39864

348إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد ماهر جابر478117

349إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمثين كاطع فليح452196

350إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سهيل قاسم451380

ن زغي 451245 351إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر حسي 

352إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر فؤاد نصيف40401

353إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد ستار جبار244938

354إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا عبد كاظم432750

355إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر سامي مطر254840

356إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس محمود علي538767

357إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي طارق شدهان57577

358إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمرتضن كريم عباس432645

359إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا اسعد خليل419680

 سامي حسن538606
360إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن

361إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرماهر جمعة هالل265895

362إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعالء خضي  عباس432648

363إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد خالد ابراهيم451482

ن538739 364إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عواد ياسي 

365إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي حبوب شاكر265653

ن265615 366إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرابراهيم علي ياسي 

367إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن خليل ابراهيم121839

368إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد ذياب سلمان420910

ن432852 369إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكررسول رائد ياسي 

370إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد ماهر خضي 231322

371إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي مهدي ناهي56506

372إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس منذر طه421248

ن382463 373إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر عباس حسي 

374إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي جاسم هادي120970

375إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكررسول سمي  غتيول231846

376إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسامر هادي عويز264356

ن عامر كاظم432672 377إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

378إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن نعيم جاسم434190

379إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي سفيح حسن39745

380إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسعيد ابراهيم حمود418708

ن265595 381إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد علي ياسي 

382إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن ربيع راهي264059

383إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد خليل ابراهيم474766

384إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرهشام عامر كاظم432664

385إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرقمرالدين فالح حسن57196

386إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرصالح مهدي سعدون538766

387إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد انور وحيد84616

388إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرخضن طاهر عبدالوهاب432711

389إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن صباح عبدالواحد264438

390إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمنتظر علي رضيو432726



391إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرجواد كاظم هالل424924

392إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالخالق طه عودة538609

393إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكراكرم نعيم مجيد451306

394إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمرتضن رزاق مطشر121079

ن اسعد خليل265919 395إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرامي 

396إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد عبداللطيف عبدالرزاق265853

397إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن كريم خميس474237

ن254784 398إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر محمد حسي 

399إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعمر ثامر كريم424189

400إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدهللا رحيم عبد47891

401إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد علي خلف477776

402إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمصطفن عثمان احمد237954

403إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمشتاق غالب صبح238503

404إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالسالم عدنان عبدهللا248379

ي خضي 237908
405إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكركرار راضن

ن كريم عباس451375 406إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

407إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي صباح مخلف529692

408إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس مهدي حميد56463

409إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرسجاد عبدهللا نجم451418

410إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عباس خلف56920

411إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكركرار حميد جاسم255362

ن مريش538585 412إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحيدر عبدالحسي 

413ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي جمعة صبح231569

414بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسون خليل ابراهيم475174

415بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرستار جابر شبيب484384

416بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررحيم والي علي422575

ي عسكر484389
417بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكررحمن حسوتن

418بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرواثق جاسم محمد538623

419بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرقيس حمد سلطان421787

420بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرحسن طراد مشهد85140

421بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكراحمد طالب ضاري56856

422بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرسعد محمد ريحان47056

423بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي عطوان كاظم451239

424بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد حسن كناص255057

ن ازرك255227 425بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرفالح حسي 

426بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمود كاطع منشد39930

ي علوان30767 427دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرنبيل عبدالنير

428دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعزيز مال سلمان84891

429دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعبدالستار فيصل صالل57370

430دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكررحيم خليف محمود452166

431دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرفؤاد نصيف عفش237852

432دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرنصي  عبد مجباس56446

433دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد خلف حسن245117

434دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي نعمة فالح232221

435دبلوم2/ الحفرية 32792واسطذكرعصام ميدان خليف432900

436إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمؤيد خلف عطاهللا484325

ن حيارة مطر417932 437إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 



438إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكركاظم جابر خريبط478053

ن حرز سبع477733 439إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

440إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد نارص مسي 425598

ن121773  زبي 
441إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكركيطان مصطفن

ن عكاب خليف426197 442إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرحسي 

443إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرجبار عبيد عوض538745

444إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد قاسم مطشر121118

ن420761 445إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعباس حمزة حسي 

446إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرعلي غازي عزيز254346

447إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرمحمد علي عليوي46486

448إعدادية2/ الحفرية 32792واسطذكرباسم خضي  عباس239514

1بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىبلسم مزعل حمادي427460

2بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىارساء فاضل زكي451362

فاطمة علي حسن484297
3بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيى

4بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاتن شاكر ظاهر84830

5بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىفوزية شنيع سلمان121909

6بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب عايد عبدهللا474179

7بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىلقاء جليل جاسم121101

ي عسكر238171
8بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاطمه حسوتن

9بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىبسعاد شنيع سلمان432847

10بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىناهده دنان خليف477578

11بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىانوار عدنان عبدالجبار231089

12بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىعتاب نزار محمد38488

13بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىبراق جمال نوري121698

ي رشيد538738
14بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىبسعاد راضن

15بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىامنة حيدر عداي451242

16بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىاالء جبار عداي238553

17بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينة موفق عبدهللا432919

18بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىارساء محمود عيدان254336

19دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىهناء خضي  سحور22834

20دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىنادية محسن صالح239113

21دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىشيماء قاسم مطشر239569

22دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب ناهي جاري57379

رجاء ثامر علي484396
23دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيى

24دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىشهد محمد جاسم121849

25دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىابتهال نضهللا جايز427188

ن محمد46937 26دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىعذراء حسي 

27دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىانتصار كاطع جاسم84365

28دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىاوهام نزار محمد85203

29دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاطمة فاضل قنير451282

ي جبار عداي434338
ن
30دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىكاف

31دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىالهام شندل مجباس474601

32دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىضج سعيد علي430534

33إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىرجاء محمد كاظم85120

الهام محمد غالي266091
34إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيى

ن محسن47607 35إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىدنيا حسي 

ي عسكر265934
36إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىحليمة حسوتن



37إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىايمن سيد مخيلف475323

38إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىالهام محمد كاظم57395

ن زعزاع121317 39إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىاشجان عبدالحسي 

40إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاطمة طاهر دخيل382535

41إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىحمدية غازي عزيز254356

1ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطأنيىمريم محمود عيدان255621

ن56375 زهراء علي حسي 
2ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطأنيى

3ماجستي 2/ الحفرية 32792واسطأنيىنورس محمود سبع248530

4بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىمنته صباح عواظة244734

5بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىنورس حميد معن477797

6بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىبيداء رياض صاحب57402

7بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىتبارك محمد محسن57311

ي121778 مريم كامل حرتر
8بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيى

9بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىذكرى عايد خلخال57215

10بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىنورالهدى جبار عداي85026

11بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىضج كاظم جابر121254

12بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىايناس مجيد منجل451401

13بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىندى كاظم صديان553219

14بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىلمياء هاشم طوفان254289

ي طاهر382450
15بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىشيماء وصفن

ن231405 16بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىوالء ناظم ياسي 

17بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىغفران يوسف فليح56907

18بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىسارة سعد مالح244850

ي121753
19بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىرحاب منشد صجن

20بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىرغد شنيع سلمان420840

ي رحيم84677 21بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىميسم ناجر

22بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىهديل طارق شدهان46853

23بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىنشين عباس جواد47172

ي جعفر121028
24بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىارساء راضن

25بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىرشا سمي  عباس434214

26بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء علوان حميد37894

ي عسكر254344
اس حسوتن 27بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىنير

28بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىدعاء هيثم فاضل84883

29بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىرؤى جبار كريم238592

ي اعطيو434164
30بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىرسور غين

ن راهي121754 31بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىانعام عبدالحسي 

32بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىريام محمد قادر84696

ن فخري239682 33بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىرسل ثمي 

34بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب صبيح عرموط429838

35بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىغفران كامل منشد231105

36بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىغصون رحيم عبد38933

37بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء موحان نوفان434173

38بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىري  هام سعد صالح244819

39بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىدالل حيدر عداي484385

هللا264242 الهام علي خي 
40بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيى

41بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء فالح حسن57247

ن84236 ن حسي  42بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىشيماء تحسي 



43بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىهناء هاشم رحمان248455

ن كريم254776 44بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء حسي 

45بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىاعتبار جمال نوري121358

46بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىساجدة شنيع سلمان432849

47بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىدالل عباس حامد39340

48بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىشيماء جبار عداي423796

ن حيارة418058 49بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىانتصار حسي 

50بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىاية صباح مزعل47453

51بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىريام كاظم جابر121251

52بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىميسون سعدون خلف237830

رسل علي علوان254974
53بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيى

ن85147 54بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىهبة كامل حسي 

ن عايد عبيد263903 55بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىبني 

56بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء امجد عبدهللا432692

57بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىورود عالء خضي 254912

ن فخري239737 58بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينة ثمي 

59بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىختام نضهللا جايز239367

ن265795 60بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىرسل خميس حسي 

61بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىعبي  طارق شدهان57595

62بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىنور باسم خضي 264458

63بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىرسل صالح محمود238538

64بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىسحر كامل عذيب46277

65بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىسه عبدهللا مالح264185

ن محسن57335 66بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىاسيل حسي 

67بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىوالء خضي  كاطع382449

68بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىدعاء جعفر عسكر422870

69بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىريام محمد عبد84813

ن رحيم40140 70بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىعذراء حسي 

71بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىنور خالد صالح38821

72دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىمريم عادل حسن46450

73دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىسجر جعفر عسكر422844

ن بخيت266141 74دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينيب حسي 

75دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىسحر جميل عذيب264333

76دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىبيداء صباح مدلول474826

77دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىبيادر رياض صاحب237875

78دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب ماجد محمد475394

ن زعزاع265538 79دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىزمن عبدالحسي 

80دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىعذراء علوان حميد85424

81دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىندى جواد كاظم429910

82دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىابتسام خضي  طرهيل475267

ي56408
83دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىبالسم رحمن حسوتن

84دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىعذراء جليل مكطوف248493

اد244596 85دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىنبا بشي  رسر

86دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىمنته عوده زامل231507

87إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب سلمان كاطع264421

88إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىهبة حسن رسحان254353

89إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىايناس حيدر عداي84403



ايات حمد عبدعلي57455
90إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيى

ن46178 غفران علي حسي 
91إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيى

92إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىاسماء قاسم نعيم264284

93إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىمنار عبدالوهاب احمد38793

94إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىنور حسن رسحان254644

فاطمة علي فرحان39888
95إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيى

96إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىهديل طه خضي 56781

ن231449 97إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىرواء ناظم ياسي 

98إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء عبدالواحد حلفة421530

99إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىدالل محسن مخيلف121925

100إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىامر رضا عباس238702

101إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاطمة جبار عداي121859

102إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىحوراء حيدر محمد382454

103إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب كامل عطية38170

104إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىدعاء غازي رشاد121069

105إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب سليمان فرحان121304

ن عبدالرزاق احمد434194 106إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىحني 

ن432857 ي حسي 
107إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىعلياء راضن

108إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىنور حسون دوي    ج245088

109إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىنبا حسن رسحان254467

110إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىورود عادل حسن237806

ي زغي 238105
111إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب تف 

112إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىعهود عالء خضي 254874

113إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىايناس نصار عناد382471

114إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىامال عادل انعيس244913

115إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء نعيم محسن57262

116إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىاطياف عزيز كامل231636

117إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىايات حسن عباس538744

118إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب كريم عبد85247

119إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىسجود عالء خضي 254899

120إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب سلمان تومان238310

121إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاطمة محمد عزيز231709

122إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىرغده جاسم عبدهللا39831

123إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىوسن سعد محمد418401

نورالهدى علي عطوان538634
124إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيى

ن265951 فاطمةزهراء علي حسي 
125إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيى

ن داود452107 126إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىهدى حسي 

127إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىايناس حميد صياح423721

128إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىحوراء كريم داخل239267

ن231390 129إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىعلياء ناظم ياسي 

130إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىعذراء عبدالواحد حلفة421437

131إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىنور عايد مطشر56545

132إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىلىم حبيب عبيد265547

ن رحيم40062 133إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىرسل حسي 

134إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىتبارك عبدالجبار نجم382461

135إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاطمه موحان فالح451410

136إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىهاجر اسعد خليل265927



137إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىانتكال نعيم مجيد451308

حوراء علي عطوان538632
138إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيى

139إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىحيالء كاظم هالل422781

140إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىرنده جاسم عبدهللا237797

ن جلوب254792 141إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاتن ياسي 

142إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزينب كاظم جابر419864

ي زغي 238073
143إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء تف 

144إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىنور سليمان فرحان121288

145إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىختام فنجان حرز121901

146إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىوالء لطيف جابر84320

ن265812 147إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىامنة خميس حسي 

ن حرز85093 148إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىريام حسي 

149إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىايات فاضل عباس121877

150إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىرانيه رائد سلمان382501

151إعدادية2/ الحفرية 32792واسطأنيىفاطمه ماهر جابر478099

152بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىزهراء عبدالجبار طارش56935

153بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىامل خضي  طرهيل478021

154بكالوريوس2/ الحفرية 32792واسطأنيىعواطف عيدان عرب264803

155دبلوم2/ الحفرية 32792واسطأنيىسنيه ظاهر غافل121215

1دبلوم عالي2العزيزية 32793واسطذكرمسلم عاضي حمد482028

ن حرز عبدهللا413886 2دبلوم عالي2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

3بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحميد مراد حميد264904

4بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرصباح فتاح صلبوخ275238

5بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرتركي رحيم سلمان256014

6بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرهاشم محمد فرج525292

7بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعماد صالح غزاي416027

8بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعامر ندى جواد182449

9بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرواثق عبيد عناد182446

10بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحسن شهيب حمد325456

11بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد دايخ والي156811

12بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسالم ثامر حمزة413877

13بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحمود سالم حامد413867

14بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمسعود كامل عاشور291879

15بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد عبداالمي  عليوي525381

16بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي غنيس متعب525287

17بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسعود كامل عاشور263904

18بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرجاسم هادي حميد101412

19بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن فياض عبدالحسن422698

20بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعباس كامل عاشور156619

21بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسالم عودة جميل531613

22بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحمزة شناوة مغي 525227

23بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعصام مهدي نارص102248

ن محمد مزعل325339 24بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

25بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر غضبان غزيوي182389

26بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعايد عبيد عمران526692

27بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكروسام تركي عبد157679

ن بشي 482289 28بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعمار عبدالحسي 



ن كاظم264282 29بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد ياسي 

30بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرقيض سالم محمد264834

ن حنتوش526701 31بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكررعد ياسي 

32بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكررسول كاظم نوار156549

33بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحسان عامر حمود102972

34بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرصالح عبدالمهدي عبدالمطلب263874

35بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرغسان فهد غنيس325561

36بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد كاظم علي156609

37بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراسامة مالك صوكر416564

ن عالوي حسون104182 38بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

 علي531612
ن 39بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعدنان حسي 

40بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرخالد طالب عذيب264886

41بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرليث شاكر خلف413715

42بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي صالح عودة482057

هان414315 43بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعمران كامل رسر

44بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر علي طرفة325487

45بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرهاشم جدوع خليفة312688

46بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكريوسف جواد كاظم157411

47بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسالم باهي جاسم325286

48بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد محمد طرفة413752

49بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرقضي صالح قصاب526734

50دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمهدي حسن سعيد482234

51دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمحمد مطي  مجي525365

52دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرطاهر كريم علوان414246

53دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعامر عبد سلمان415042

54دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرسليم كريم علوان325521

55دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمنعم حسيب فاضل413852

56دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعادل مذري فاضل414198

ن299301 57دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرسعد فرحان عبدالحسي 

58دبلوم2العزيزية 32793واسطذكراياد مظهر خضن325551

59دبلوم2العزيزية 32793واسطذكراحمد حمزه شطيف182481

60دبلوم2العزيزية 32793واسطذكررعد هادي حميد313129

61دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمحمد عبيد خفيف416298

ن محمد هادي525309 62دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

63دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرهادي مراح مشكور527281

64دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرضياء حمد شهيب292393

65دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرفاضل حميد محمود482243

66دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعلي صوكر كاظم325544

67دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحامد عبيد عزيز415963

68دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمؤيد مجيد طوكان482207

69دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرقضي فهد عبدهللا290083

70دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعمران فياض عبدالحسن265077

71دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرفاضل حميد مظلوم413719

ن حنتوش291805 72دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرسعد ياسي 

73دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرجواد كاظم فرج182488

74دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرجبار عبدهللا شهاب256715

ي عالوي حسون103820
75دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرهاتن



 علي264125
ن 76دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرصدام حسي 

77دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعدي عويد علي264249

78دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمحمد مجيد عذاب325541

ن155959 79دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرجمال سليم حسي 

ن هاشم هليل265482 80دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

81دبلوم2العزيزية 32793واسطذكررائد محمود خضي 157262

82دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحميد عبيد خفيف531617

 حسون علي99401
83دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمثين

84دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحسن داخل مساعد102138

ي527356
ن
85دبلوم2العزيزية 32793واسطذكردينار محمد صاف

ن رديم157702 86دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعباس حسي 

87دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمراد محمد هادي413855

88دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرباسم نصيف جاسم413959

89إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرفهد احميد مظلوم542566

90إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرطاهر كاظم نارص272962

91إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرطاهر عبدالكاظم عذاب156776

92إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد حامد خضي 256385

93إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي زيد عبدهللا313285

1ماجستي 2العزيزية 32793واسطذكرحيدر طه فياض413791

2ماجستي 2العزيزية 32793واسطذكراحمد سالم عبدالسادة526818

3بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرانور صباح صالح526716

4بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركريم علي كاظم280710

5بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرليث ناهض عبيد157851

ي احمد102770 ن ناجر 6بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

ن فليح حسن413782 7بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

8بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمهند عبدالرضا علوان296041

9بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسيف مهدي صالح312719

10بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر صباح كاظم325533

ار كامل داود274611 11بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكررصن

12بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراسد طاهر بدر182441

13بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمهند ماجد كاظم103548

ن ضايع291776 14بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرخالد حسي 

15بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعالء مهدي حطاب182466

16بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرالمنتظر صادق عبدالوهاب325241

17بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد نارص علي313364

18بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي عباس فاضل299132

19بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرظافر عيال غالي103296

20بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي يحي  نارص413787

21بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرلطيف نصيف جاسم290010

22بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعالء حسن صبيح325578

23بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركرار طه فياض156636

24بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعباس منصور محيسن325381

ي عيد281805
25بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي شمجن

26بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمسلم هندي رشيد280735

27بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرجاسم حمزة عبدعلي182386

ن عباس حامد256613 28بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

 علي محمود256656
ن 29بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 



30بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن رعد هادي325462

31بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراياد محمود جميل281777

32بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرثائر عيال غالي103114

33بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد حامد رحيم312545

ن عيال156937 34بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرارشد حسي 

ي حمد156394 35بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعمار عبدالنير

36بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسعيد مالك عادل157047

37بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحمزة صالح قصاب526758

38بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركرار جبار غاوي414011

39بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر خلف لطيف312879

40بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمسلم شعالن كاظم157875

ن ماجد هبش325295 41بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

42بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعالء ثامر محمود99751

43بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمسلم عقيل زعيل313079

44بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركرار علي صالح99647

45بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعبدهللا صالح عبدالحسن256940

46بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرخالد احمد كاظم416334

ن291785 47بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركريم حمزه عبدالحسي 

48بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد عناد صالح414157

49بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسجاد مهدي صالح312822

ن هاشم531615 50بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعبدالعزيز حسي 

51بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعبدهللا جبار عباس291647

52بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركريم سليم كريم415025

53بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعيىس راسم محسن156485

54بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكررعد رحيم رشيد291895

ي313254
55بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسام علي شمجن

ن فاضل عودة525349 56بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

57بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركرار محمد كاظم292417

58بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد صاحب حبيب97713

 علي نوري255746
ن 59بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

60بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعماد محمود جميل281791

61بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد حسون داود257928

 علي313104
ن 62بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد حسي 

ن سعدون414359 63بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرصفاء حسي 

64بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي رستيل حامد413795

65بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسجاد جواد كاظم100905

66بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكروسام كامل فرج157864

67بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرجهاد رشيد حميد280756

68بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد رسحان ضايع182476

69بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكروسام طاهر كاظم312802

70بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر حمزة احمد291680

 علي مزهر413722
71بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن

72بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد هادي كحيوش99094

73بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعباس رشيد معيوف182398

74بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكريارس جمعة حامد282036

75بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكررسول حسن عبد313221

76بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسن لزمي محمد157629



77بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكروسام حسن والي325390

 علي مزهر415052
78بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمرتضن

79بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرثامر مالك زيدان325198

80بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرجعفر صادق عبدالسادة414723

81بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرفاضل هادي حميد280779

82بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي طاهر كاظم312814

83بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرباقر عبدهللا حمزه257154

84بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسجاد مالك صوكر295754

ن عبدالرضا عطية255179 85بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

86بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي عبداالمي  حمد156890

87بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكريحي  سعد حافظ415893

88بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرخالد هواش مطلب265249

89بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرميثم جالب صالح272938

90بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد جعفر صادق255323

91بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرهشام ثامر حمزة482331

 علي414615
ن 92بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي حسي 

ي كميل525371
93بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرليث هاتن

94بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد فاضل عودة413908

95بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي حامد هريس292033

96بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحمزة سعدون ضايع291768

97بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمروان حميد جاسم254755

98بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد جاسم محمد255038

99بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي شهيد عذاب273832

100بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد فالح حميد290046

101بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي فياض عبدالحسن413848

ن103707 102بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرجميل سالم حسي 

103بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن هادي غنام291611

ن313264 104بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحاتم كريم حسي 

ن سعدون414579 105بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعالء حسي 

ن هامل416704 106بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرصادق حسي 

107بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر كريم كاظم313291

108بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي حافظ احمد325190

109بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد حامد عبداالمام531611

110بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد هاشم محمد313352

111بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرصفاء حمد شهيب313369

112بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركرار مخلف عبيد313371

113بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمرتضن محيسن جاسم157020

114بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركرار سالم سعود280685

115بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر مجي عليوي281712

ن دايخ دعيج330948 116بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرتحسي 

117بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعمار طالب كريم255278

118بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعمار عدنان طعمة414331

119بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكروليد خالد عالوي273158

120بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن سليم كريم325526

121بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد شهيد عذاب273732

122بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي محمد مطي 413876

123بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر ليلو عليوي274748



124بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد مجي عليوي313367

125بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد صالح عيىس409192

126بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرزيد علي حمزه182421

127بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرضياء حامد جاسم526705

128بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي كشكول درويش100269

129بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرصادق شاكر محمد98971

130بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرسامر تركي رحيم102525

131بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعمار خلف هندي157130

132بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر سحاب بسالة312997

ن كاظم157671 133بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد ياسي 

134بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسن صباح حميد273105

135بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرميثاق محمد راشد157189

136بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي نصيف جاسم325217

137بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد صاحب حبيب97897

138بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد علي حمدان281828

139بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعزالدين علي بهلول121602

140بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد علي حمدان265117

141بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمشتاق علي علوان256760

ي289983
142بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرجير ساجت شمجن

143بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر رشيد عبدهللا281840

144بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي سعد احميد157546

145بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعلي جاسم حمد413706

146بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحيدر خفيف محسن325255

147بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمسلم سعد مهدي525358

148بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد علي عيدان157391

149بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد سليم محمد281756

150بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكررعد هادي كحيوش255069

151بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد اسماعيل عويد157806

ن حافظ281864 152بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعالء حسي 

153بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركرار حيدر ربيع414094

154بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحاتم كريم مراد313227

155بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكراحمد رعد اسماعيل182394

156بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكريعقوب حميد حرز312735

157دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرطارق رسحان نهر313283

158دبلوم2العزيزية 32793واسطذكراحمد مطر مهدي101287

ن محمد156503 159دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعباس حسي 

160دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرهمام حميد كريم413988

161دبلوم2العزيزية 32793واسطذكربارق عزيز علي157830

162دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرفراس حامد عبيد103450

ن مطلب299088 163دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحيدر حسي 

ن سالم محمد156117 164دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرامي 

165دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعلي محسن خضي 157793

166دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعادل وهب نوار482273

167دبلوم2العزيزية 32793واسطذكررائد صباح بشارة313332

ي صالح157745 168دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمؤيد العيير

169دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمنتظر هاشم محمد264103

ن ماجد هبش156689 170دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرتحسي 



171دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمحمد لطيف احمد413997

172دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرفياض طه فياض156921

173دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرصالح عليوي صالح325274

174دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعلي محسن غاوي291731

175دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعلي فاضل حامد416770

176دبلوم2العزيزية 32793واسطذكررياض رعد هادي157844

177دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمحمد فالح حسن525375

178دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحيدر داخل عباس526859

179دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمحمد مهدي عبد156461

ن فالح حسن313026 180دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

181دبلوم2العزيزية 32793واسطذكراحمد مهدي غنام273508

182دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعلي فهيم هالل299283

183دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرازهر هادي غنام156742

184دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرضياء فالح حسن313033

185دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعلي ستار خليف273528

186دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرسالم جواد كاظم313234

187دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرسيف علي المي281769

ي فرحان291856 188دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرنهاد ناجر

ن عالوي خيون298886 189دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

190دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرانور محسن مرزة558104

191دبلوم2العزيزية 32793واسطذكراحمد عاصم عايد299246

192دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرزين العابدين علي جاسم156995

193دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمرتضن كامل احمد156292

194دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعلي فاضل عودة482042

ن مطلب281903 195دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحمزة حسي 

196دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمحمد عدنان عواد100745

197دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعالء محمد عمران255132

198دبلوم2العزيزية 32793واسطذكررسول علي طرفة415843

199إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرموس حسن مراح272989

200إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي حداوي فارس156144

ن حمدهللا مسلم280523 201إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

202إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعباس كريم حسن416791

 علي526898
ن 203إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد حسي 

ن هادي خضي 254978 204إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

205إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي كريم فرحان347263

ن254932 ي حسي  206إعدادية2العزيزية 32793واسطذكررسول ناجر

207إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرفواز سعد فرحان274461

ن هادي مراح313300 208إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

ي احمد102575 209إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي ناجر

210إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرامجد حسن صبيح325481

211إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرزاهر علي عبيد414253

212إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمئتمل عامر كاظم156973

ي كريم312970 213إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي باجر

ن313341 214إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد كريم حسي 

ن299338 ي حسي  215إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد ناجر

ي موحان264349
216إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن غين

ي سلمان97436
217إعدادية2العزيزية 32793واسطذكررسول راضن



218إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد شاكر عجيل299157

219إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي جواد مول312692

220إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعباس يحي  غنيس289962

221إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد قاسم حسن526804

222إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد جبار ستار265196

ن محمد فاضل313244 223إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

224إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرصادق صالح حميد264043

225إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد داود حمزة298925

226إعدادية2العزيزية 32793واسطذكركرار حسن حافظ273083

227إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد جاسم محمد299323

228إعدادية2العزيزية 32793واسطذكروسام حمود عطية531614

229إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسن سالم عودة531542

230إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعالء حامد جاسم526680

231إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحمزة محمد حمزة313204

ن محمد99938  حسي 
232إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن

233إعدادية2العزيزية 32793واسطذكركرار صباح هادي413924

234إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد عبدهللا احمد102310

235إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحيدر عطية جليب525334

ن يونس مزهر182460 236إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

237إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد منعم حسيب264162

238إعدادية2العزيزية 32793واسطذكركرار عبدهللا جليب156249

ن حنتوش157739 239إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرامجد ياسي 

ن صباح حميد273205 240إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

ن نجم عبيد280672 241إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

242إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي ثامر حمزة482339

243إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرشاكر محمود مجباس292015

244إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد فالح حميد313415

245إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرريسان عالوي خيون299078

246إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعالء محمد يوسف265541

247إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد سالم سعود290019

ن رحيل280597 248إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحبيب حسي 

249إعدادية2العزيزية 32793واسطذكركرار صبيح ظالل526796

250إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد غازي شنيف258889

251إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمالك محمد كريم416721

ن312741 252إعدادية2العزيزية 32793واسطذكروليد جعفر حسي 

253إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمنتظر سعد عبدهللا100382

 علي جاسم256122
254إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن

255إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحيدر محمد عبدالرضا102436

256إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي حسن حافظ100493

257إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعمار بدر محسن347531

258إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرصالح مهدي صير259061

259إعدادية2العزيزية 32793واسطذكركرار شهيد عذاب274486

260إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرطارق هاشم محمد416825

261إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمنتظر فاضل عباس299008

262إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرابوالفضل كطوف موس254861

263إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي انور مجي313272

264إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمنتظر محمد عبدالرضا280366



265إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد فليح خيون298866

ن جالب صالح265612 266إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

267إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي جالب صالح482198

268إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي صاحب حبيب98156

ن كريم حمزة101528 269إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

 سلومي علوان157104
270إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمرتضن

271إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمالك عبد احمد280402

ن312927 272إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرجبار كريم حسي 

273إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد سالم عبدهللا299068

274إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي مهدي صالح414977

275إعدادية2العزيزية 32793واسطذكريونس رضا احمد482256

276إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرامي  احمد حمزة100655

277إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد خلف جاسم526297

278إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرايوب حميد حرز482266

279إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحمزة هادي محمد313362

280إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد زاهر عبيد265312

281إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي قاسم هادي265341

282إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي خفيف محسن414044

283إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحيدر اسماعيل محيسن413745

يف414389 284إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن سلطان رسر

285إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمهيمن كريم حمد482160

ي احمد102665 286إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد ناجر

287إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمنتظر هادي مظلوم104077

288إعدادية2العزيزية 32793واسطذكريوسف صباح حديد415923

289إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد حميد كاظم290022

290إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد محمد خفيف312975

291إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمود كريم هالل313251

292إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرضياء محمد مراد413760

293إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي فيصل غازي257665

294إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرفواز صادق عبدالوهاب414774

295إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد كريم محمد413847

296إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرماللك مؤيد محسن280551

297إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسن ستار خليف273638

298إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن كريم فرهود482176

299إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد عيال محسن100040

300إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمنتظر رضا خلف291660

301إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعباس محمد خلف هللا482313

ن عبد291755 302إعدادية2العزيزية 32793واسطذكربارق حسي 

ن صالح شايش156711 303إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

304إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمنتظر عبدهللا دينار526299

305إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعبدهللا يوسف عبدهللا156664

306إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي عبدالوهاب عويد319539

ن محسن413732 307إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعباس ياسي 

 علي معيير273013
308إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن

ن عسكر312828 309إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي حسي 

ن347462 ن ثامر حسي  310إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

311إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن سعد كامل413772



312إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحمزة حميد مزعل254702

ن جواد عبدالكاظم265219 313إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

314إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرموس عمران كامل414299

315إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمود طارش مشكور325557

316إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحمزة جبي  حمزة312679

ي عصفور255679 317إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي ناجر

318إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمظهر صباح فتاح275131

319إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعباس محيسن سالم482133

320إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسام علي حمدان313278

321إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمرتضن سعيد مهدي525229

322إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحاكم كريم مراد526873

323إعدادية2العزيزية 32793واسطذكررسول ثامر حمزة482324

324إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراسعد رضا عباس558111

325إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسام عماد احميد155980

326إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي عدنان حيدر103607

327إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحاتم كريم سالم482083

328إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرهالل فهيم هالل416671

ن سالم عمران313215 329إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

330إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراكرم عايد مشعل100529

331إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد محمود عبعوب482301

332إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي مجيد عطية274931

333إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي يحي  جاسم100099

334إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد جعفر عبدالرضا102867

335إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي عماد عبد264072

336إعدادية2العزيزية 32793واسطذكروليد منعم مزهر99869

337إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد كاظم جميل104236

338إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد كريم كاظم413703

339إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمرتضن عزيز مخيلف280452

340إعدادية2العزيزية 32793واسطذكررسول كاظم حسن156038

341إعدادية2العزيزية 32793واسطذكررسول محمد يوسف289980

342إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد جميل سلمان313361

343إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحيدر جبار محمد295100

344إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد قاسم كاظم414751

345إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد قاسم سلمان413940

346إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمهند فالح حميد274987

347إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي جودت عبدالكاظم414177

ن عبد103971 348إعدادية2العزيزية 32793واسطذكردعداع حسي 

349إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد جميل سلمان531547

350إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمحمد طالب كريم312941

351إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي عباس حسن313230

352إعدادية2العزيزية 32793واسطذكريارس جاسم هاشم295344

353إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرمصطفن جبار ستار265180

354إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرعلي هاشم محمد103200

ن رمح313316 355إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحيدر حسي 

356إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرشعالن محيسن خليف482285

ن مزهر محمود413866 357إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

358إعدادية2العزيزية 32793واسطذكركرار حسن كامل295242



ي موحان415096
359إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرسجاد غين

ن لطيف كامل313320 360إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

361إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرباقر عايد مطلب313006

ن هامل413834 362ماجستي 2العزيزية 32793واسطذكرعالء حسي 

363بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرفاضل شاكر حمود157799

364بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرشهيد رحمان قاسم526724

 علي413837
ن 365بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرعقيل حسي 

366بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرمحمد هادي كاظم156312

367بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكركاظم علي حمد525299

368بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرجعفر صادق خلف158524

369بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرنزار كشكول صالح156531

ن عصفور حمزة273038 370بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

371بكالوريوس2العزيزية 32793واسطذكرابراهيم خالد خضي 298910

 محمد علي295631
ن 372دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحسي 

373دبلوم2العزيزية 32793واسطذكراحمد كريم ياس155848

374دبلوم2العزيزية 32793واسطذكركمال جاسم محمد157712

ي عصفور حمزة255537 375دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرناجر

376دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرقاسم فليح خيون254995

377دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرسمي  محمد عزاوي525220

378دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرسعد مهدي حمد525248

ن جاسم313239 379دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرعالء حسي 

380دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحسن حافظ عباس156220

381دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرحسن مهدي حمد298899

ن255053 382دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرسعيد حمد حسي 

383دبلوم2العزيزية 32793واسطذكررزاق عطيه هادي295995

384دبلوم2العزيزية 32793واسطذكرمسلم فهد رضا292088

385إعدادية2العزيزية 32793واسطذكراحمد ملة حرز290100

386إعدادية2العزيزية 32793واسطذكرخالد عمران شمران156872

387إعدادية2العزيزية 32793واسطذكررحيم زغي  سلمان531610

1بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىبتول جبار كاظم295172

2بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىهدى اسماعيل عزاوي526664

3بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىرفيف حمزة مهدي413966

4بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىسارة غالب عبدكاظم99273

سمر علي عبد325355
5بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيى

ن هاشم531616 6بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىساره حسي 

هناء سلمان علي413863
7بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيى

ن معن182483 8بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىفاطمة عبدالحسي 

9دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىهناء فالح كيتب416742

10دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىفليحة احمد حمزة312654

11دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىنغم عباس هاشم289974

12دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىرسل حسن عبد526790

ي256474 1بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىسارة طالب عرتر

ن156429 2بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىشهد محمد حسي 

3بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىكوثر كمال عبيد101723

4بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىموج مهدي صالح325208

5بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىصفا سليم كريم414662

6بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىغفران حسن عطية258056



7بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىرسل قاسم كاظم265369

8بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىريام حمد شهيب526713

9بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىاثمار عبدالحسن حميد157823

10بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىسجر مالك صوكر264010

11بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىغفران مهدي رحيم325503

12بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىريم محمد كشمر273337

13بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىدعاء كريم حاجم413712

14بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىاسماء شاكر خلف413799

15بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىايات حميد عبيد526835

16بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىجيهان وليد خالد295593

17بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىزينب مالك صوكر263931

18بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىبراء قاسم كاظم312661

19بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىزينب طاهر عباس526671

20بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىدعاء كريم خليف256195

21بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىنور كريم حمد525393

22بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىزينب صادق كاظم312777

23بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىسمر شاكر خلف413812

24بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىهالة حمزة محمد414685

25بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىفاطمة حافظ احمد413816

26بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىبتول جبي  حمزه347397

27بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىشيماء محمود شكر526787

28بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىصابرين عليوي مخيف313323

29بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىرشا صادق حديد264516

30بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىفاطة شامل رضا347637

31بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىوديان رعد جياد157075

ي157755  لعيير
ن 32بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىزهراء حسي 

33بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىرسى حميد عبيد526847

34بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىايالف خالد محمد273050

ن157813 35بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىفردوس محمد حسي 

36بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىحوراء قاسم كاظم312673

37بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىرهام خضي  رشيد182379

ن415195 38بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىفاطمة حسن عبدالحسي 

39بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىابتداء محمد كاظم157836

40بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىدعاء كاظم مذري330908

41بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىايناس سليم عبدالحسن413887

42بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىشهد جبار محمد156063

43بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىايناس يوسف عبدهللا290073

44بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىدنيا محمد كاظم264562

45بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىوفاء سلمان كاظم100319

ن290040 46بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىكواكب حسن حسي 

47بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىزينب محمد عبد273282

48بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىفاطمة عدنان ايدام102378

49بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىخديجة علوان محيسن292352

50بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىفرح محمد عبدالرزاق295882

51بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىرنا صادق حديد156184

52بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىزينب مجيد عبيد157172

53بكالوريوس2العزيزية 32793واسطأنيىزينب شاكر محمود526293



ن رديم274674 54دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىوعود حسي 

55دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىرحاب محمد كاظم157352

56دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىزهراء جالب صالح101675

ي موحان264938
57دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىزهراء غين

58دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىعبي  كاظم كريم157153

59دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىرانيا خضي  رشيد182471

60دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىابتهال كمال عبيد101847

ة سعود عبود182479 61دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىامي 

62دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىزينة رضا شالكة313348

63دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىازهار لطيف مهدي291906

ن292063 64دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىنور حامد محمدحسي 

ي414552
65دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيىزمن مجيد عبدالغين

زهراء حسن غويلي312726
66دبلوم2العزيزية 32793واسطأنيى

67إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىطيبة ستار جعفر296156

ن ماهود413898 ن حسي  68إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىحني 

ن عبد275380 69إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىسمية حسي 

70إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىنرجس مهدي رحيم325493

71إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىحوراء جالب صالح265556

72إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزينب جواد كاظم413841

73إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىهالة عبدالرضا جواد313018

74إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزهراء رعد جياد292288

75إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزهراء جعفر صادق257773

76إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىنور صادق فرحان256425

77إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىعذراء يحي  غنيس413952

78إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىفاطمة ماجد محمد452222

79إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزينب صالح عودة482050

ن414447 حوراء علي حسي 
80إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيى

81إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىرسى طاهر كريم414416

82إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىرواء هاشم جدوع312706

83إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىايمان كريم عبيد101065

84إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىايات محمد كاظم280483

85إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىذرى قاسم كاظم265422

ن عبد275474 86إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىرغد حسي 

87إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىرواء عبدالزهرة جاسم526920

88إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزهراء جبار محمد295307

89إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىارساء صادق كاظم289986

90إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىصابرين شاكر عجيل299273

91إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىختام كمال عبيد347325

92إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىرقية كريم حمد325450

نور علي محيسن289992
93إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيى

94إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىايات ستار جعفر296216

95إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىبنتالهدى ماجد عبدهللا206229

ن سالم سعود295374 96إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىبني 

97إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىسمانة طالب جاسم254770

98إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىوديان فائز مهدي100170

ن عبد275424 99إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىهديل حسي 

100إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىنورس فاضل علوان525341



101إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىغفران كاظم مذري531618

102إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزينب رياض مطر101151

103إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىمالك مهدي سالم526782

104إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىتقوى ستار جعفر296199

105إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزينب لطيف كطوف156346

106إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىفاطمه جعفر صادق255235

107إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىايات رجاء جاسم330977

108إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىاسماء كريم جميل415984

ي عصفور255585 109إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىسجر ناجر

110إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزهراء صادق كاظم312787

111إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىزهراء صادق فرحان256564

112إعدادية2العزيزية 32793واسطأنيىمروة فارس مهدي290105

1ماجستي 2/ النهروان 32794واسطذكرمالك عبدالحكيم عبدهللا417311

2بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكررسول غاوي سند484415

3بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعبدالحمزه رضا كزار141022

4بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحمزة محمد جامل484414

5بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرذاكر معله حمد484409

6بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعدي عبيد حزام54723

ي190499
7بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرخالد شهد رديين

8بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد زرار زبون199559

9بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرطارق جير عيدان139567

10بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرقضي تايه خليف196294

ن كريم احمد196305 11بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

12بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمنتظر بحر حسن416046

ن482958 13بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمنتض عثمان حسي 

ي468649
ن
14بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكراحمد كمر صاف

15بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد حمزه عواد416798

16بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعماد صباح عبيد484402

17بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرامي  عايد سلمان482692

18بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن عايد سلمان416364

19بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرسجاد كريم علي190630

20بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكروسام داود سلمان484405

21بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرتاج الدين عاشور محمد198651

22بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسام مهود كميل468654

23بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرخالد حسن محمد190552

24بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحمزه هالل عبيد190509

ن علوان467476 25دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي حسي 

26دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرفؤاد صادق كمر54659

27دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكروليد جابر حميد484426

28دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكررعد صبيح كريم484403

29دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعالء زبيدي عليوي199584

30دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر داود سلمان468647

ن468651 31دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمحسن منديل حسي 

32دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعالء فرحان حسن468659

33دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكركريم رشيد غايب467485

34دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرخالد كطوف علوان196581

35دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرغسان مطلك مزهر139800



36دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكررياض جبار بوري198778

37دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرخليل ابراهيم علي482900

 علي زيدان468637
ن 38دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

39دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرخليل ابراهيم داود196376

40دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعباس عبود فرج484435

ن399598 41دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكراياد مجيد حسي 

42دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن ورور محمد198256

ن484412 43دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكراياد سالم مفي 

44دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي نايف علوان198366

45دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي هادي مايد190660

46دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعمار غازي علي190668

47دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي اسماعيل كطوف54692

48دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكررعد مطلك فارس191099

49دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمنهل اكريش حلو190349

ن مهدي199440 50دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكريوسف ياسي 

51دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرنور يوسف ضايع141342

52إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحامد عارف عيال484408

53إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد جاسم محمد139786

54إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكروليد خالد حنون141230

55إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي بدوي نض523474

56إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرصبيح فواز زناد141204

ق جاسم محمد484407 57إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمشر

58إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكررياض حميد كمبوش482735

59إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرستار شيحان جليب484411

ي190636
60إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي شهد رديين

61إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرداود سلمان كامل139635

ن196342 62إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي رزاق مفي 

ن199529 1بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعلي كريم شاهي 

2بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرجعفر عبيس نشىمي190470

3بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرضياء فاضل عباس399582

4بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحميد احمد عجه139687

ن ثجيل حميد523441 5بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

6بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرطارق كامل رشيد198841

7بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكروسام سليم عباس468191

8بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعباس ورور محمد141550

9بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكروليد خالد كطوف190583

10بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن عدنان هادي523614

11بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمود علوان حمزة139334

ن467581 12بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكررسول حسن حسي 

13بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرصالح صالح بدوي416670

14بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعلي حسن مدلول54757

15بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكربارق كامل رشيد199255

16بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعادل مشعان عسل141289

ن474458 17بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمود علوان شاهي 

ي416160 18بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكراحمد محمود حرتر

ي علوان139416 19بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكريحي  خي 

20بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر كريم شيحان141031



ن190676 21بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرهيثم صالح حسي 

22بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرستار حسن حبيب467571

23بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعزام عودة زناد523529

24بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكريوسف خلف عجيد482395

25بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرساهر نعمان عبدعلي141027

26بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرقيس حميد عرنوص482569

27بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن رسول غاوي482463

28بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكراحمد ابراهيم محمود190698

ن عبدالحمزه صالح141183 29بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمدحسي 

ن190532 30بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسن رزاق مفي 

31بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعلي محمد طاهر139722

ن صالح482642 32بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعباس حسي 

33بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمروان كريم حنظل139792

34بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكررسول محمد اذعار141094

35بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد رزاق رسهيد190615

ن مهدي139405 36بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر ياسي 

37بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكراحمد جليل ابراهيم559546

38بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرامجد هادي عويد198766

39بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرفالح كاظم احيبش482507

ن مطلك198343 40بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمدعلي حسي 

41بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمالك وحيد روضان199151

42بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعلي عبود زرزور141042

43بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرقيض خضن زامل140026

44بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن جميل محيسن482112

ن صاحب نشىمي199779 45بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

46بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن فرحان حسن468673

47بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن هادي موزان54651

48بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعالء عايد مشكور139983

49بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرفراس جهاد كاظم139867

50بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد علكم عبود54711

51بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعلي هزاع نشىمي54592

ن مهدي روضان190681 52بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

53بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكراحمد محمد طاهر139650

54بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسام ناظم عبيد482433

55بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرقاسم عالوي جراح416908

56بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعمر باقر درجال191060

57بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر بادي عبد139398

58بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكراكرم محمد عرنوص190439

59بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسن هادي عباس139607

60بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعقيل رعد عبد139588

61بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعقيل كريم محمود141148

ن فالح ورور468671 62بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

63بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعالء عدون اذعار190779

64بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر هزاع نشىمي199541

65بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد جبار عناد199124

66بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرصباح حمزه عبد474755

67بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكركرار هادي زيد198794



68بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكراياد حسن جليب474176

69بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرابراهيم شيحان جليب139661

70بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكركرار موحان حلو141018

ن468662 71دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد قاسم حسي 

72دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرازهر كمر عبيد54769

73دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكركرار رعد منعم141265

74دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي قيس منصور190732

75دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرفراس جواد كاظم139801

76دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن عايد سلمان141332

77دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرصباح كامل حزمان141120

78دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرسيف علي موحان482608

79دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي جزمي مزهر482453

ن رحيم ثامر399570 80دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

81دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمنتظر عدنان هادي198487

82دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرسيف شاكر علوان139354

ن مهدي هميل468668 83دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرتحسي 

84دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكراحمد علي سعدون199611

ن199651 ي حسي  85دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعباس خي 

ن474524 86دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكريوسف احمد حسي 

87دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكراحمد حسن حبيب139872

88دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرهيثم راشد عبيد523429

89دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكروضاح مازن حسن482518

90دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمسلم كريم محمود141154

91دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكراحمد حامد داود139819

92دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرنجاح سجاد مهدي141696

ن54729 93دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر كريم شاهي 

94دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرحسن حافظ صالح196315

95دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمعد عايد عبيد190655

96دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكراحمد هاتف كاظم196333

97دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكراحمد علي زرار524063

98دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي عبيد عيىس139854

99دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن محمود طاهر139736

100دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي عبد سلمان54681

ي123644
101دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكراحمد عبدالرسول راضن

102دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكربارق شعبان محمد196324

ي كمر139712
103دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمالك غين

104دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرفيصل هادي رشيد467589

105دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعمار عباس محمود199757

106دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي حسن ساجت199695

107دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد اسماعيل كطوف141096

108دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكررساج مصحب سعود139673

 علي كريمش472996
ن 109إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

110إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعباس محمد بدر54739

111إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمؤمل صالح حمد416428

112إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي ذاكر معلة559465

113إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرالحسن علي زرار524093

ن عبدالمحسن محمد141089 114إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 



115إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر كامل حزمان198975

116إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرهشام علي حامد470187

117إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكركرار عباس عبود470917

118إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحسن نايف علوان198287

119إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكركرار حياوي يوسف191179

120إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد شاكر علوان139383

121إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر حسون عبيد199308

122إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد حمزه مشعان54638

123إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسن سعد دعدوش523925

124إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمهدي ابراهيم محمود190713

125إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرنوفل زبيدي عليوي111723

126إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي وليد جابر472062

127إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرفؤاد عبد عيدان467372

128إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن ورور محمد198247

ي داخل141253
129إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحمزه راضن

130إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد عوده محمد190800

131إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن عبد مسعود474009

ن كريم حمزه139781 132إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمعي 

133إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكررضا محمد رضا190805

134إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن طالب هليل523823

135إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكركامل سامي فجر190809

ن علوان139827 136إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعادل حسي 

137إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكركاظم مهدي هميل191151

138إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد سعد دعدوش523876

139إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرطه باسم فاضل198429

140إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحلو اكريش حلو199362

141إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن ميكائيل ابراهيم141015

142إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكررحيم حميد عواد482601

ي حسن هيل473098
143إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرتف 

ن منصور482543 144إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكريوسف حسي 

145إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن يارس محمود472805

146إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكروسام فالح شاكر470885

147إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمنتظر هالل جاسم54653

148إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي جعفر مزيعل472924

149إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرسلمان كاظم عويد196291

150إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعبدالعزيز عمار عبد523728

 علي139319
ن 151إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن عبدالحسي 

ن عايد عارف198145 152إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

153إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرسيف رحيم علي206706

154إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرايهاب محمد حامد54706

155إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر جليل محيسن523770

156إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعودة جليل ابراهيم198510

157إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرسجاد علي نزال190852

ي عبيد196515
158إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرسجاد راضن

ن482259 159إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحسن نارص حسي 

ن اسماعيل كطوف190646 160إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسني 

ي علوان139476 161إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكراحمد خي 



162إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعباس حاكم علوان199853

163إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسن علي محمد139287

164إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعبدهللا حسون حبيب467399

ن523750 165إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرابتهال منديل حسي 

166إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحمزة محمد بند559529

167إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرابراهيم اسماعيل خليل139758

168إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرامي  باقر درجال198459

169إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعباس حسن هادي523507

170إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرخالد وليد عواد471735

171إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر كريم جابر470567

172إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي عايد مشكور468435

173إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمؤمل عدنان هادي523950

174إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرطه ماجد شعالن190821

175إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكركمال محسن سعيد471675

176إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرسامر محمد عبيد191113

ي كمر141281
177إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمروان غين

178إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن عالوي جراح416984

179إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعامر خالد عارف198302

180إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرجاسم محمد سكران523644

 علي470800
ن  عبدالحسي 

181إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن

182إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرقيض جمال سعدون54734

ن سعدي حياهللا191024 183إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

184إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكررسمد مسفر معلة399496

185إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي محمد دعدوش523895

186إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي حسن هادي523628

ي علوان139443 187إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد خي 

188إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعمار حكمان مطلك141272

189إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي فالح حسن141180

190إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرسامر يوسف سعدون523667

191إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمنتظر اسعد صالح191223

ي523994 192إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد حامد لعيير

193إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرعلي مازن عاضي139996

194إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن فرحان حسن482275

195إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسن مازن حسن470946

196إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكروليد راشد عبيد523695

ن عويد199403 197إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمالك حسي 

198إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرفالح يوسف عباس470067

199إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن هاشم عبيد141108

200إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمهدي كاظم علوان199516

201إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمصطفن عذاب عبيد190798

202إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرفاضل عباس مكطاع467456

 سهيل عبدعلي468232
203إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن

204إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد فالح حسن190731

205إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد باسم فاضل471996

206إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمرتضن فاضل حسن141492

207إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمومل سالم حامد191083

208إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرنور عباس علي141588



209إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكررسول علي حسن471800

210إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكراكرم مدلول سلمان470719

ن يازع140077 211إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد حسي 

ن محمد دعدوش523855 212إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

213إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكراحمد طالب صالح471275

ي482776
214بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرسعيد جادر شمجن

215بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرفالح عاضي طالك139495

216بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعلي مشعان عسل141294

ن مسعود حسن54746 217بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

218بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرعدنان جبار مطر54684

219بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطذكرقيس مريوش عمي 54648

220دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرحيدر هاتف كاظم141597

ن559574 221دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرموس بحر حسي 

ي مديهرد دردوغ54770
222دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرماضن

223دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرشاكر حمزة عبد54676

224دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرضياء مطر عجيد54750

ن جليب190321 225دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرعلي عبدالحسي 

226دبلوم2/ النهروان 32794واسطذكرمجيد محمود شهيب54699

227إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرهادي دوشان مضجي139813

228إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحميد هاشم عبيد191138

 عبدعلي حزام198821
ن 229إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرحسي 

230إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكراحمد محمد فليح190411

231إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرفليح جريان عبيد416265

232إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرفالح شاعور محمد54663

233إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد طاهر حميد139749

234إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد هادي مايد190562

ن كمر191131 235إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمحمد حسي 

236إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكرمنعم حمد هامل523450

237إعدادية2/ النهروان 32794واسطذكروحيد روضان سفاح482165

1بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىرجاء عبدالمحسن محمد483000

ن حسون196351 2بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىسالمة ياسي 

3بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىنوال عبدالمحسن محمد468652

4بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىوسيله فليح عكال191030

5بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىمين ابراهيم محمود54760

هبة علي زرار524033
6بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيى

ن صالح482938 7بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىايات حسي 

8بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىنشين نايف علوان484423

9بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىفاطمه رزاق رسهيد198594

10بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىامال عبدالحسن جداح190543

11بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىتقوى رحيم كطوف54689

12دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىسليمة بدر كاظم399621

13دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىايناس علي حنش559599

14دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىزينب نايف علوان198390

15دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىسعديه وسىمي خلف141142

16دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىصداء حسن مبارك467559

17دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىنهرين مطر مرص484406

امل علي زيدان468657
18دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيى



ه نارص افيل484422 19دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىسمي 

20دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىزينب كمر عبيد54765

ي فياض484420 احالم عبدالنير
21دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيى

هللا484413 22دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىمها اسماعيل خي 

رحاب جزمي مزهر191191
23دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيى

24إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىليل هليل محمد484404

ن فهد191044 25إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىشيماء عبدالحسي 

26إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىارساء ذاكر معلة484410

زهراء علي زرار523797
27إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيى

28إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىبسعاد كاظم صكبان484439

ي139699
ي راضن

1دكتوراه2/ النهروان 32794واسطأنيىشفاء غين

2بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىناديه كريم حسن523572

3بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىسجر رعد عبد141257

4بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىنور كمر عبيد199635

ن139303 5بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىباشه حميان حسي 

6بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىميس الريم هادي زيد190595

ايفان سهيل عبدعلي190977
7بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيى

ن جليب141217 8بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىزينب عبدالحسي 

ق رزاق رسهيد54667 9بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىاستير

10بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىلقاء مسلم عساف482678

11بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىاالء اسعد صالح190761

12بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىديار نجم عبيد199273

13بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىمها صبيح عاضي54631

14بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىهدى عاشور محمد54755

15بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىعذراء عبود زرزور141057

16بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىتقوى عبدالحسن محمد415941

17بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىانتصار فوزي مالح54670

18بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىرسل ماجد عارف416508

19بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىعهود ابراهيم محمود54742

20بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىنور ابراهيم كريمش139767

21بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىنور سالم احمد141166

ن صالح474577 22بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىدعاء حسي 

23بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىمريم اسعد صالح191001

ي141672
ي راضن

24بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىشيماء غين

25بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىميس سعدون تومان199340

26بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىساره حسن عبيد416861

27بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىسجر مازن حسن527322

28بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىدموع مهدي حمزه140059

ي عسل467422 29بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىغفران خي 

30بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىنبا عبود سلمان482652

31بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىليل هادي موزان54695

32بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىغفران جبار عناد196462

33بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىنور عبدالسادة فالح190991

34بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىمروه عبدالحكيم عبدهللا482189

35بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىاسمهان ابراهيم كريمش54646

36بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىزينب فخري مزهر482471

37بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىايات اسماعيل كطوف199006



38بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىمشارق محمد فليح141236

39بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىحنان مهدي حمزه140041

40دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىنبا عبدالمحسن محمد482131

ق عبود زرزور141336 41دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىاستير

ق سعدون تومان468670 42دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىاستير

43دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىزينب وسىمي سلمان139972

44دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىريام بحر حسن415832

ي عبيد196394
45دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىمروج راضن

46دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىنورا عباس كطاع482494

47دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىعذراء اسعد صالح190772

48دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىبدور ثجيل حميد417430

49دبلوم2/ النهروان 32794واسطأنيىمريم خلف عبدهللا139965

50إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزينب حسن علي472155

51إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزهراء مزهر عبدهللا190523

52إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىكفايه عبدالحكيم عبدهللا470285

53إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىتبارك عبدالساده فالح191202

54إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىسفر هادي زيد470233

55إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىارساء علي كريمش467466

56إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزهراء يوسف ضايع199721

57إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىرغد عبد عجيد139764

 علي كريمش468410
ن 58إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىحني 

59إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىدعاء عبدالواحد مطلك471221

60إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىنورس كريم هليل141324

ن190386 مروه علي حسي 
61إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيى

62إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىايمان عباس محمود467386

ن473408 63إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىفاطمه علوان شاهي 

ن190371 64إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىميادة فالح شاهي 

ي مديهرد473281
65إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىمريم ماضن

66إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزهراء صبيح فواز141187

67إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىاطياف كامل شيحان199225

عذراء منعم عبدعلي467365
68إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيى

69إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىنور خضن زامل190986

ن فالح472756 ن عبدالحسي  70إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىحني 

ن درجال470840 71إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزهراء حسي 

ن473687 72إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزينب علوان شاهي 

73إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىهبة يوسف ضايع199745

74إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىاالء كريم حمزة123591

75إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىاالء حسن هيل473191

76إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىفاطمة عبدالواحد مطلك471172

77إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىثريه عبدالحسن خضي 472662

هللا نومي141620 78إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىرواء خي 

ي منصور حمزة467443
79إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىاماتن

رحمه علي جعفر470127
80إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيى

81إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىانتصار جابر محمود66340

 عبدعلي190966
ن 82إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىمنار حسي 

ق حسن عبيد198112 83إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىاستير

84إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزهراء عبدالحكيم عبدهللا470338



ي صادق ياس471622
85إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىتف 

86إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىنبا فاضل نشىمي141128

87إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىيش علي عبيد199795

88إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىالهام عاشور محمد198725

89إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىاشواق كريم هليل198869

ختام جزمي مزهر54715
90إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيى

ن415743 91إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزهراء بحر حسي 

92بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىرباب عبدالمحسن محمد139859

93بكالوريوس2/ النهروان 32794واسطأنيىوداد ضاجي محمود141362

94إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىاحالم ضايع عبود140013

95إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىسليمه احميد جاسم198689

96إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىسنية احمد داود482629

97إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىسعديه حياهللا قدوري190785

98إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىهناء عباس عبيد190427

99إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىاسهية ضايع عبود141062

100إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىمنته عبدالسادة رميض190814

ي جاسم191173 101إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىزينب عرتر

102إعدادية2/ النهروان 32794واسطأنيىمهديه جواد كريم482217

1ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرعلي خلف لفته528092

2ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرمؤيد عبدهللا محمد422023

3ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرسالم جابر سالم217591

4ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرمحمد اسماعيل ابراهيم527909

5ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر نارص عويد204287

6ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرجالل عبدالرزاق زاير403712

7ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرعلي شالل عباس169270

8ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرعقيل لزام رزاق170254

9دبلوم عالي2/ الجي 22797واسطذكرعلي رشك شذر421503

10دبلوم عالي2/ الجي 22797واسطذكراحمد عبد معيدي553180

11بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسالم شواي حاوي205411

12بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي فرحان موس216614

13بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد بندر هارف205527

ن صاحب عبد220622 14بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

15بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكركامل صيون دوي    ج482466

16بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي محسن عبيد181927

17بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي عجل عودة220873

18بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر شيوب حسن207480

19بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرشمال صباح بلخم413704

20بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي خضي  عبد العباس181489

21بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر حسن محسن204748

22بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن زويد خلف404009

23بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرميثم حميد مجيد216999

24بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسالم عايد شاوي407267

25بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرنعمة جعاز نعمة413949

ن هادي210633  حسي 
26بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن

27بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمهند عبدهللا اكير181604

ي170296
ن برهان راضن 28بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

29بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن طعمة جاسم538771



30بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرجابر عودة بدر114100

ن راشد170368 31بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد عبدالحسي 

32بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكريحي  محمد جاسم86702

33بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعبدعلي عبود زيارة216889

34بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد رهيف دحام433099

ي عبيد433292
35بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكررحمن حسوتن

36بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسعد عبد زغي 205626

ي جبي 405897
37بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكررائد شمجن

ي جعيجع528652
38بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد راضن

39بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد رضا نوار416538

40بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي محسن داود331933

41بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرطه نوري حمود331816

42بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد مهدي جابر527895

43بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرفاخر نجم اكير217764

44بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي سيد مرهج331796

ي غريب217078 45بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعباس وهير

46بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرصباح عبود عواد113964

47بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرباسم كاظم رفاك207499

48بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعامر سلمان عويد407282

 تركي عبد169613
ن 49بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

50بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي كويش هارون417366

51بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمالك جبار جهيد221957

ن527902 52بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكركريم علي حسي 

ن جاسم زعالن414722 53بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

54بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد صياح هارش408277

55بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعالء خلف جبار413724

56بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعدي مهدي حميدي220545

ن زامل205614 57بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي حسي 

58بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر جمال سلمان331910

59بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر عبدالحليم عزيز220618

ن حتيته123725 60بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمنعم حسي 

61بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن عكار حسن113993

62بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد علي خريبط331780

63بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكررسول فرحان عباس331726

ن421553 64بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي خليف حسي 

65بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمشتاق جواد كاظم113995

ن نارص عويد220572 66بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

67بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر مالك جواد114010

ن عويد413780 68بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعباس حسي 

69بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرضياء فيصل جبار433092

يف407309 70بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرباسم فرج رسر

71بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكررياض مطشر عجيل204159

 علي بادي210887
ن 72بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسني 

73بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرفراس نعيم عبد331719

74بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرجاسب صكر بنية433298

75بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعمار قاسم نارص482452

76بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر حسن جير433071



77بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي غازي عطشان482651

78بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد قاسم نارص528063

79بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد نعيم دريول432991

80بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسعيد كاظم رسن310523

81بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي كريم هالل220888

82بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرماجد علي زغي 205777

83بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحميد هادي حمزة404207

84بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرابراهيم هادي عبد117427

85بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد علي خريبط217104

86بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرايمن جاسم خليفة122798

87بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكررياض رشيد كوكز418979

88بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن داخل عبد528001

ي جبار220560
89بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعماد شمجن

90بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعدنان علي خلف222053

91بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراكرم ربيح فاضل206484

92بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر علي خلف433003

93بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي عزيز خلوهن182281

ن171058 94دبلوم2/ الجي 22797واسطذكروالء نارص حسي 

95دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرسيفالدين مهند كاظم433019

96دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي ريسان جويد220566

97دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرنيسان صالح عودة117629

98دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرميثم بنوان صويلح117781

99دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحامد تركي مطشر404095

ن528328 100دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعصام جاسم حسي 

101دبلوم2/ الجي 22797واسطذكروسام حميد يارس211076

ن216933 102دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرجاسم محمد حسي 

103دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرسعد مقطاع عليوي169687

104دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد حسون عمش114029

ن220604 ن دهراب حسي  105دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

106دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراركان رسحان مطي 204227

107دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعمار هالل حمود217774

ي اكعيد204066
108دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرفاضل صجن

109دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرخليل رشيد كوكز220883

110دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمسلم فارس محمد433011

111دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعماد فارس محمد538679

112دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمهند يارس رسن204724

113دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمهند محمد عبد204801

114دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد عباس جبار204697

115دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمهند عبدالرحمن زغي 414446

116دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد زيدان خليف204709

ن محمد332089 117دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي حسي 

118دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحيدر عبداالمي  مطر211177

119دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد سلمان جبوري205681

ب210831 ن دهي  120دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي حسي 

121دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد سلمان عويد529221

122دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد عبدالرزاق لطيف219379

123دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعباس خضي  علكم413767



ي417122
ن
124دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي سالم صاف

125دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراسامه هادي عبدالستار170122

ي207524
126دبلوم2/ الجي 22797واسطذكروسام ريحان مثين

127دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد لطيف كاظم220889

ي219475 128دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرجعفر موس ناجر

ن حمدهللا205498 129دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمالك عبدالحسي 

130دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرماجد رشيد عزيز204817

131دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرسالم عدنان جيجان417248

132دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحيدر فرحان عبد210507

133دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد حميد طاهر220537

134دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد حسن علي433145

135دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي رهيف دحام433008

136دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد جواد كاظم204866

137دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد رشك شذر403941

138دبلوم2/ الجي 22797واسطذكربشار جبار زغي 416950

139دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرسجاد عالوي عزيز211058

140دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرنجم عبد سلمان331732

141دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرقاسم كاظم مدودي416727

142دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرواثق عدنان رضيو528544

143دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرسالم حمود مدب331963

144دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي عبدهللا عبدالكريم538681

145دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحيدر جبار طراد217894

146دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرنوفل كريم حمدان210514

147دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرطارق عدنان رضيو159803

148دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعامر عبدهللا غالي331772

149دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد صبجي فاضل528221

ن220729 150دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرفاضل بيار حسي 

151دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحمزة عباس غانم421985

152دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد مجيد كاظم114111

ن433276 153دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسن علي حسي 

154دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحيدر حسن كاظم114104

155دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر مهدي فضيل527974

156دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي عقيل راهي86708

ن رياض نصيف220548 157دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

158دبلوم2/ الجي 22797واسطذكررائد خليل جميل528381

159دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسن اسامة سعيد527919

160دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرقاسم محمد شهد181467

161دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن حسن عباس528594

ن نوري حمود422071 162دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرياسي 

163دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرغسان علي خلف528612

ي داخل421529
164دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن راضن

165دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعالء كريم وناس169022

ي527953 ن مطر ظهي  166دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

167دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرامي  ستار عبود528574

168إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرجعفر سامي عبدالخالق421639

 لوكي نويف332028
ن 169إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

170إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرنارص سلطان نجم407299



171إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرجاسم رضيم مطي 331766

172إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحيدر جبار غانم416598

173إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي عبداالله مهدي210501

174إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعدنان رضيو خميس332080

175إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرقاسم رحم صالح210653

ي اسماعيل حمزة527947 176إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرناجر

177إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرجعفر حسن شعيوط207585

178إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد قاسم سباح421587

1دكتوراه2/ الجي 22797واسطذكرعباس طراد ساجت172176

2ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكراحمد شاكر ظاهر527896

3ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرعلي حساب صكبان407249

4ماجستي 2/ الجي 22797واسطذكرعبدالهادي ناظم حسن220756

 علي محسن216490
ن 5بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

6بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن شهاب جابر433281

7بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد علي رضا414575

8بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعبدهللا عواد عبيد529175

ن482632 9بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي نافع حسي 

10بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد باقر سعد مهدي217846

11بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرزيد عبداالمي  عبدالعظيم221850

12بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسام كامل عيىس171207

 علي كامل204627
ن 13بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسني 

14بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد نارص عبدالسادة331619

ي جعيجع403907
15بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر راضن

16بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرابراهيم علي ابراهيم171125

17بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرغيث كريم اعطية220898

18بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسامر رسن فرحان219408

19بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن محمد علي عبدالرزاق220886

20بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي عباس جابر482602

ن210581 21بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكركرار قاسم حسي 

22بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي محسن حبوب528150

23بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكريارس جميل يارس416615

24بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي اياد هويدي482681

25بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي داود سالم171872

26بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرجعفرالصادق عبدالرضا جعفر217636

27بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد عيىس جير113978

28بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد قاسم عبدالحسن331891

29بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد بشي  يارس207491

30بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرصالح سالم عبار210596

ن413879 ن عويد ياسي  31بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

32بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكركرار نارص كامل414325

ن مطرود482624 33بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرغسان حسي 

34بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن نارص عويد204890

ي169790
35بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسيف محمد راضن

36بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرايمن اجويد زغي 413894

37بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعصام جواد كاظم407292

38بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكررافد حميد عبد318870

ي ارحيمة122887
39بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمجتير راضن



40بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن هادي عبدالصاحب114115

41بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسام جواد عبيد205986

42بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعباس لطيف جاسم216671

ي بريسم405470
43بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي راضن

 علي رحم433041
44بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن

45بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمسلم طاهر مهدي204665

ي113979 ن عبداالمي  ناجر 46بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

47بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعدنان عطية جير422456

48بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد كريم مظلوم220881

49بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكركرار عودة عاشور433006

50بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمالك عبدهللا يحي 217903

51بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرجاسم جباره جاسم207550

52بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعبدالرزاق ناظم محسن210938

53بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرموفق جبار جميل416402

54بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد جاسم مطشر413926

ن181645 ن عليوي حسي  55بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

56بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد جير ناهي169097

57بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرجسام ساجت عويد207462

58بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكررياض قيس شوي    ع432985

ن جبار طراد528041 59بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

60بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعالء رسحان مطي 116936

61بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد محمد بريسم170880

62بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعباس عطا سويف171992

63بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد طالب شنان421435

64بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد كريم جير169286

65بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد سعد محمد421940

66بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعمار باقر محمود414519

67بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسعد قيس شوي    ع528514

68بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكروسام ابراهيم علوان220718

69بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكررائد عطيوي خميس217149

ن كاظم221727 70بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسيف الدين محمدحسني 

ن خصاف51002 71بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسجاد حسي 

72بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكروليد حسن جير433271

73بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد عبد فرهود205781

74بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن رائد حسن422175

75بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرخضي  عباس كوكز171507

76بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمجتير جبار خلف78198

77بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي فنحان عايد210565

78بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد حميد راغي421287

79بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن عزيز كريم413902

80بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسجاد هاشم صعصع220877

81بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر شلهان عباس413968

ن كاظم216958  محمدحسي 
82بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن

ن331872 83بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرماهر سالم حسي 

84بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد جاسم رضيم204129

85بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد هادي عبدالستار528483

86بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراياد غالب حميد529198



ن210943 87بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن هاشم حسي 

88بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعباس خريخت شلتاغ422091

89بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي حسن رحمن211169

90بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعالء هيثم جبار181804

91بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد حميد حسن220879

ن220531 92بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن عليوي حسي 

93بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسجاد عطية جير331790

94بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمازن غانم رضا170474

ن عباس407305 95بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي حسي 

ن217923 96بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرليث عادل حسي 

97بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرسجاد غافل سلمان78669

98بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد عبدالحسن هادي220865

99بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن جواد كاظم204029

100بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد فاهم رحم217508

101بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي نارص بالجي222018

ي482511 102بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي حامد لعيير

ي220875
103بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحيدر فرحان راضن

104بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد حميد هالل169248

ن عبداالمي  مجيد529185 105بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

106بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعمار جبار جميل416368

107بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي كاظم جير207078

108بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعزيز كريم بدر77140

109بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعباس فالح حسن538683

110بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرميثم عبد ناهي205797

111بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد خضي  جير433201

112بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد كاظم عودة207548

113بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن مظفر كاظم482527

114بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمني  صادق مركز416308

115بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعمران فالح كوين170853

116بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي محسن شالل171632

117بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد عباس جابر122515

ن غالب جبار114045 118بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

119بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد عبداالمي  محسن220584

120بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمحمد قاسم رحمة206621

121بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر عويد كاظم114107

122بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرصالح بيدر بدر332009

123بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي بدر محسن220869

124بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرضياء صباح عيىس222080

ن217875 125بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن كارص حسي 

ي رحيمة407279
126بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسن راضن

127بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي سالم شواي220561

128بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرضيغم كرم عويد413915

129بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرصفاء كريم وناس210903

130بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكراحمد جبار عبود220613

131بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرعلي غالب جبار114038

132بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرضياء حميد عبدالمجيد205431

133بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكروليد حميد ايدام421739



ن اسامة سعيد528428 134بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

ن عاجل عطية210950 135دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

136دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعالء صباح عيىس122835

137دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحيدر هاشم حسون205858

138دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراسامة عيدان صياح220588

139دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعباس عالوي جخر211029

140دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد علي قند528635

ن حسن هليل205701 141دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

142دبلوم2/ الجي 22797واسطذكركريم حسن كاظم528301

ن نارص207546 143دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرخالد حسي 

144دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرابراهيم داخل جبار221745

ن كامل صيون482464 145دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

146دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرجبار صيوان جير122822

147دبلوم2/ الجي 22797واسطذكركريم رزاق جداح331973

148دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرصديق تكليف يارس113986

ن رزاق نعمة114138 149دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

150دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرالزم محمد شهد216638

151دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي جلو هاون482468

ن219456 152دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرسجاد عادل حسي 

153دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد قاسم بريسم210973

154دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد فرحان عبد221730

ن433053 155دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعالء كريم حسي 

156دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعبدالمحسن محمد جبار407272

157دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحيدر عبد علي217675

158دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي عبدالرضا حميد210895

159دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد رافع عويد204112

ن482572 160دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحيدر علي حسي 

161دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي نعمة عبيد220559

162دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرابراهيم لفته جبارة77988

163دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمازن رسىمي وناس207553

غام رعد مربط204119 164دبلوم2/ الجي 22797واسطذكررصن

165دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن كاظم عاضي553256

166دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرجالل كامل مشعان220595

167دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد مظلوم بصي 169268

168دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن محمد عبدهللا407331

169دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي عزيز طعمة331752

170دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرسجاد صباح عيىس51244

171دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرجاسم محمد عباس216472

172دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد خضي  كويز217888

173دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرسجاد عيدان بدر433061

ي جابر416752
174دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر شمجن

175دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي سالم جداح206597

176دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي جبار فليح205740

177دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحيدر هالل زامل87065

178دبلوم2/ الجي 22797واسطذكركرار جبار جميل528761

179دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد جفات منشد211114

ن482639 180دبلوم2/ الجي 22797واسطذكركرار هاشم عبدالحسي 



ن207143 181دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحبيب خليل عبدالحسي 

ن482647 ن هاشم عبدالحسي  182دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

183دبلوم2/ الجي 22797واسطذكررائد فاخر غيالن407253

184دبلوم2/ الجي 22797واسطذكررضا عبدهللا اكير204683

ن ميدان مسي 433038 185دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسني 

186دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرامجد حياوي لفته433081

187دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعالء عويد جودة169341

ن211051 188دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمهند سعد حسي 

189دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي جبار عليوي122586

190دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرهدير عيدان عوض407270

191دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن نعيم حران331896

192دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرجسام حسن صعصع331998

193دبلوم2/ الجي 22797واسطذكروسام هويش حسن205771

194دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي خضي  خنفر528556

195دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرتمار سعيد عباس169460

196دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعلي مجيد كاظم331955

197دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرنزار نجم اكير207133

198دبلوم2/ الجي 22797واسطذكركاطم مالك هادي169173

ن169255 199دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد صبيح عبدالحسي 

200دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمد عبدالكريم هادي407243

201دبلوم2/ الجي 22797واسطذكربارق جبار لفته182361

202إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن فاضل جير79085

203إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسجاد محسن سعيد331775

204إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن سعد مقطاع222190

205إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد محمد ديوان422338

ن416331 206إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسجاد صبيح عبدالحسي 

207إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمود شاكر مطشر528623

ي416481
208إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعالء كريم راضن

209إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرجعفر رحم علي204025

210إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسيف كامل كريم433149

211إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد شهاب جابر331674

212إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسجاد علي جعيجع113925

213إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسعد عباس حسن527951

214إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمهند حميد ايدام528980

215إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعباس رحمن هادي331903

216إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراياد طعيمة حسن210958

217إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد سالم محسن433060

218إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحيدر نجم اكير217755

219إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن شاكر كعيد205787

220إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي رحمان بادي211097

221إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرواثق عواد عبيد528960

222إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمدالجواد كاظم يارس220541

223إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحيدر يارس عيالن529087

224إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد فاضل رحم482658

225إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي خالد علي205791

ي فاضل عتل528033
226إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمدتف 

227إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسجاد ابراهيم علوان204646



228إعدادية2/ الجي 22797واسطذكريحي  راهي خنجر217852

229إعدادية2/ الجي 22797واسطذكركرار شاكر كعيد204610

230إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن جاسم مهدي433252

ن332096 231إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسجاد مهدي حسي 

232إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد موحان بادي217834

233إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرامجد سالم ثجيل216811

ن سعد جير331821 234إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

235إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي حاكم عجيل422383

ن170623 236إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن عويد ياسي 

237إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد عبداالمي  عبدالعظيم413830

238إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن ليث عبدالرزاق528249

239إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد كريم عبدعلي204572

240إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعبدالمهدي احمد مهدي220577

241إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحيدر علي خريبط172068

ي482581
242إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي سعد ماضن

243إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن ناظم كريم204499

244إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد كامل عبود171711

245إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي عودة نجم331919

246إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد حامد علي404460

247إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد هالل عبيد217550

248إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسيف مزبان بديوي211239

249إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد حسن خضي 421791

250إعدادية2/ الجي 22797واسطذكركرار حسن كامل413884

251إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرموس عمران عيىس114084

252إعدادية2/ الجي 22797واسطذكركرار محمد عبدهللا168982

253إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرامي  احمد مظلوم422402

ي جير86983
254إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعبدهللا منجن

ي ارحيمة207037
255إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر راضن

256إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن كاظم عطية220562

ن433067 257إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمؤمل كريم بزيير

258إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرليث كامل كريم433022

259إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد حميد عبدالمجيد170933

260إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعباس خضي  عبدالعباس421893

261إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي جواد عبيد205874

ن حامد عبد222162 262إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

263إعدادية2/ الجي 22797واسطذكربسام شاكر غانم204839

264إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرخالد جاسم رضيم217865

265إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن رياض خلف210880

ي117246
ي سعد شمجن

266إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمتف 

267إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي نعيم عبدالكاظم169160

ي جبي 406516
268إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد شمجن

269إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعبدهللا نارص علي217912

270إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد جليل اجعاز217022

271إعدادية2/ الجي 22797واسطذكركاظم عدنان رضيو239001

272إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد اسماعيل منصور171371

273إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن حسن عنيد413755

274إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي محسن بدر122498



275إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي كامل هاشم331831

276إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد كريم مشكور182290

ن514417 277إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرزيدالهاللي جاسم حسي 

278إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمقداد يارس جعفر217945

ن كديوي117525 279إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحيدر حسي 

280إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحسن حسن عساف331923

281إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر عباس دحام220551

282إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرجعفر اياد جليل527943

283إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي محسن جعفر332050

ن529060 284إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمجتير يوسف حسي 

285إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي مالك هادي220707

286إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي قيس رضوي416504

287إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد صادق طاهر123766

288إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد عباس غانم207563

289إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعمار نارص علي407265

 فاضل جير113990
290إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن

291إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد رسول محسن170226

292إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرقاسم محمد جبار407275

293إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد عبدالسادة يير122959

294إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرشاكر صالح نعمة169498

295إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد حاكم محمد211037

296إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن نعمان رهيف87067

297إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمهدي جابر خليف216909

298إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن خضي  علوان527921

299إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر حسن كامل482616

300إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعبدهللا نعمة جعفر217825

301إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمؤمل جاسم مهدي113934

302إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمؤمل مالك كاظم205713

303إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن حمود يارس482525

304إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرغدير خالد محيسن116771

305إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي سعد جير331837

306إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحمزة رزاق نعمة217133

307إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد قاسم جودة170517

308إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد شهاب صكبان221771

309إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر فاضل يبار204912

310إعدادية2/ الجي 22797واسطذكريحي  ناظم محسن403617

311إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد هالل زامل87068

ن207096 312إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد هاشم حسي 

313إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن عادل فالح113982

314إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمنتض سعد جاسم528685

315إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعباس كريم شواي204443

316إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسجاد سالم شواي413932

ن ديان168991 317إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد عبدالحسي 

318إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسيف ضياء سلمان207576

319إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرايهاب راسم سليم205708

320إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد كاظم مدودي527915

ن محمد قند528528 321إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحسي 



322إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن بادي جعفر426481

غام عالء حسون210560 323إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرالضن

324إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعباس داخل جبار528290

325إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن ناظم كريم205640

ي113969
ن راضن 326إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحسن حسي 

327إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمرتضن منعم عواد331787

328إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي عادل رحم216430

يف482600 ن رسر 329إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحيدر حسي 

330إعدادية2/ الجي 22797واسطذكركرار حيدر خضي 414269

ن رزاق رحمن206540 331إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمعي 

332إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسعيد حسن يارس416247

333إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي قاسم نارص211195

334إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرحيدر نعيم دريول528449

335إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن نعمان رهيف87070

336إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد عالء حسون433121

337إعدادية2/ الجي 22797واسطذكراحمد محيسن جير433175

338إعدادية2/ الجي 22797واسطذكركرار شلهان عباس420753

 حامد تركي170330
339إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن

340إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعدي نعيم لفته169012

341إعدادية2/ الجي 22797واسطذكركرار علي ابراهيم413739

ي جبي 405652
342إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمنتظر شمجن

343إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمصطفن بادي جعفر426540

344إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرامجد صادق جعفر482499

ن محيسن528744 345إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرجواد حسي 

346إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرباقر موحان بادي216738

ن414380 347إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرمحمد عذاب غبي 

ن عويد416450 348إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرسجاد حسي 

ن ذويب331938 349إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعلي حسي 

350إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرجاسم محمد عكار515152

351دكتوراه2/ الجي 22797واسطذكروسام علي محسن220571

352بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرجاسم رحم ناهي169238

353بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرحسون هيالن محسن220696

354بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكركاظم يارس جير116795

355بكالوريوس2/ الجي 22797واسطذكرضياء محمد عباس433103

356دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرهادي عبدالصاحب عرار114097

357دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرجواد كاظم مدودي220568

 علي سعدون482587
ن 358دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحسي 

ن خشان413717 359دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرمحمود حسي 

360دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرحازم الزم ضاجي331979

 علي219386
ن 361دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعبداالمي  حسي 

362دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرفالح حسن جير528468

363دبلوم2/ الجي 22797واسطذكراحمد غانم رضا433075

364دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرثائر ثامر كريم204060

365دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرضياء عبدالحسن كمر433015

366دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرعبدالعظيم عايد خليف332003

367دبلوم2/ الجي 22797واسطذكرراسم ديوان عايد216416

368دبلوم2/ الجي 22797واسطذكررحيم هاشم عباس169211



ي حميد جابر169172
369إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرهاتن

370إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرطارق بدر خطار419206

371إعدادية2/ الجي 22797واسطذكروليد خالد محيسن217711

ن204073 372إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرلطيف ابراهيم حسي 

373إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعطا ساجت عبود220751

374إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرشهيد كاظم مونس216916

375إعدادية2/ الجي 22797واسطذكرعماد مظلوم محيسن207556

ميالد علي بادي210912
1ماجستي 2/ الجي 22797واسطأنيى

2بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنجلة زويد خلف332044

3بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرجاء يوسف عطشان421763

ن216583 4بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىناهدة فيصل حسي 

5بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرواء كامل مهدي123836

6بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىوجدان رفش يارس527967

7بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىسهاد بشار جبار220601

ي محمدعلي عبدالمهدي217578 8بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىمي 

ي بريسم529036
9بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب راضن

10بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب عبدالمحسن عبد416702

11بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىافنان مهند كاظم220702

12بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايمان حسن هليل219488

13بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىمكاسب كريم فرحان169310

14بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىود عبدالمنعم خضي 399687

15بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايالف علوان رضيو159787

ن87064 عبي  علي حسي 
16بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

17بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىحال محسن جياد87062

ن170403 ة عويد حسي  18بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىبشي 

19بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىافراح محمد جبار433190

ن403973 20بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىدعاء محمد حسي 

21بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء سالم شعيوط555354

ي171805
22بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنور فرحان صجن

23بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنور رشيد ادريس217535

24بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىملكة محسن حبوب220590

25بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىهبة داخل عبد217681

26بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزمن صبيح سعيد221867

27بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنبا عبداالمي  سليم169216

ن416635 مروة علي حسي 
28بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

29بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىميسون حياوي جالب86811

30دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىمريم جمال سلمان528369

ن220885 31دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنغم عباس ياسي 

32دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىشذى هويدي صباح169747

33دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىصبا جميل يعقوب416917

ن عبد207541 34دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزينب عبدالحسي 

35دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىاسماء جبار جهيد169147

36دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىسالمة ماخو سكر207507

37دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىوالء جواد كاظم220606

38دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىصابرين نعمة كريم331609

39دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىاخالص علي حميدي216406

40دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىباسمة مطشر جبار422139



41دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء رياض جبوري210837

42دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىقبيلة حسن حبوب210960

امل عبيد علي جاري528438
43دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

44دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىرضية عبدالزهرة محمد204056

45دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىختام جير ناهي171017

46دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىمنال عبدالكاظم حميدي204104

ن محروش433264 47دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىسليمة بزيير

48دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىامال جبار لفته220527

49دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىرغد كاظم مدودي433218

50دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىعبي  خالد محسن220603

دعاء علي محسن219442
51دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

52دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىسحر جاسب صكر217564

53دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة جمال سلمان527962

54دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنور مجيد كاظم331942

55دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىاخالص جمعة هارف205732

56دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىارساء جواد عبدعلي204048

57دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنور ضياء يارس86744

58دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىاية عدنان مجيد204462

59دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىرنا صباح فاضل210549

ي210537
60دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىارساء حسن شمجن

61دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىبان جليل كريم216564

ن220586 62إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة سعيد حسي 

 عبدعلي211018
63إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىجنان مطشر

ن خضي  عبدالعباس123907 64إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىياسمي 

65إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرسل خليل جميل527912

ن210647 66إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب نعيم حسي 

67إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىاسماء باسم فرحان528186

68إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب رزاق جداح407277

69إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىوئام عادل فالح482520

70إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينة عباس رحمان220882

71إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنهاد دحام ماجد210662

72إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنورية جبار عبيد204021

73إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىجنان داود سلمان169233

بتول علي جاسم204827
74إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيى

ية جبار عبيد331967 75إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىخي 

76إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىليل عثمان محمد422246

77إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىسحر جليل كريم211028

1ماجستي 2/ الجي 22797واسطأنيىهيام ربيح فاضل331986

2ماجستي 2/ الجي 22797واسطأنيىنورس ساجت عويد169149

3ماجستي 2/ الجي 22797واسطأنيىاالء زياد كوكز419641

ي433096 4ماجستي 2/ الجي 22797واسطأنيىنغم قاسم رسر

5بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء محسن علوان417465

6بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىارساء عواد كاظم406060

7بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىشيماء فليح جخي 204277

ن حساب صكبان482707 8بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىبني 

ن210715 9بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىصفا خليف حسي 

10بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنور لزام رزاق171471



11بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىسارة رياض خلف50925

سهاد علي عبدالسادة205718
12بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

13بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرواء زهي  هلول217491

زهراء جعفر سامي413845
14بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

15بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىوسن جواد عبيد205865

ن407329 16بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرحمة عبد حسي 

17بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنورالهدى سالم حميد169225

ي117139
18بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىبراء سعد شمجن

19بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب علي بادي210927

20بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىسهام حسام يارس482599

رسى علي دحام332032
21بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

22بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب وائل علي217799

23بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة فاهم عطية77801

24بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب نعمان رهيف527940

ي جير204414
25بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايات منجن

26بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىعذراء غريب خميس204487

27بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرغد عزيز خلف482567

يف414691 28بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايمان محمد رسر

29بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىانوار مسلم كريم217727

30بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة رعد شعالن122679

31بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىالهام فاضل خريوت405604

32بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب عزيز طعمه331767

33بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء حسن طعمة538701

34بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرقية لطيف كاظم116459

ي موحان220533
 
35بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىشيماء رزوف

36بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىعذراء عبد علوان220564

ي421462
37بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايات حميد شمجن

38بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء نعمان رهيف527929

39بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنور فيصل عدوس407322

40بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىمروة كاظم فرحان79252

41بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىضفاف قاسم عبدالحسن210871

42بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىغدير باسم جودة210605

43بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىصفاء محمد محسن204245

ي528535
44بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء كريم ماضن

45بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىامال صائب نوري170097

46بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرشا ناظم مايوس416774

وسن علي محسن221976
47بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

ساره علي محسن210588
48بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

نورالهدى حامد تركي171924
49بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

50بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىوعد عبدهللا شمران527948

51بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىمروة فاضل رحم210620

ي433025
52بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايات هالل شمجن

53بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىسارة محمد محسن217697

54بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىارساء هالل حسن414232

55بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىابتهال ماجد حميد205757

56بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنورالهدى عبدهللا يحي 433243

شيماء سامي محمد217604
57بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى



58بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنورالهدى فاضل رحم407246

59بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايمان نعمة حواس219438

اس وليد محمد216945 60بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنير

61بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىهدى عمران نذير170010

62بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرؤى عزيز طعمة331759

63بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايمان مسلم كريم204558

64بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىمروة ستار جبار86640

65بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب علي شيشخان169181

66بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنجالء فارس راسم206446

67بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىافراح صادق محسن205390

ن حساب صكبان482690 68بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىحني 

ي210926 69بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىهدى قاسم رسر

70بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىجنة جفات منشد211136

71بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايثار عبدالحسن هادي83134

72بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىقسمة كاظم رفاك181721

73بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب عبداالمي  محيسن204034

ن خضي 210614 74بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىدعاء عبدالحسي 

اية علي جواد418511
75بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

ي نارص416572
76بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىحوراء ماضن

77بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىدعاء سعد نزوم527924

78بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىهبة قاسم جودة122743

79بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىهند جاسم مطشر331651

80بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىسجا جاسب صكر204594

81بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىسهام جمال سلمان216511

82بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىجنان جابر حمزة528121

ي ضياء سلمان220581
83بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىاماتن

84بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب شهيد كاظم171416

حنان حسن عبدعلي210798
85بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

86بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنور رافع عويد204143

87بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنورالهدى عبدالحسن هادي76802

ي116483
88بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىابتسام قاسم شمجن

89بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب علي محسن216533

ن قيس كاظم50902 90بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىبني 

91بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب جبار مويش217654

92بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنور ضياء سلمان204257

93بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىغادة عزيز خلف169414

94بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىوسام جواد عبيد205907

95بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء وجدي شاكر170192

وسن علي حلو207535
96بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

97بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىغفران عقيل ثجيل169365

98بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة عبدالحسن هادي78306

99بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة حميد مطشر482461

100بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىمريم حميدي تامول331992

101بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىندى غانم رضا116524

102بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنورة فاضل طارش77300

103بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنادية شاكر كاظم482529

104بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة لطيف كاظم51329



105بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىكفايه خلف ثامر87069

106بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىسارة عطية عليوي204114

107بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب نعمة عبيد168973

108بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنبا سعد مهدي220874

109بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىايات جبار عبد207552

110بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنريمان فاضل يبار219429

111بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىجنات جواد كاظم170164

112بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء كاظم رحم206665

113بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب عبدالحليم عزيز204757

114بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىرفقة سعد نزوم528408

115بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىاسيل خالد محيسن78839

116بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىدعاء محمد سابط211005

ي جير217802
117بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىنور منجن

118بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىمالك قاسم يارس433228

ي موحان220535
 
119دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىمها رزوف

120دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىازهار معيوف طابك407261

121دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىوهاد مهند كاظم169247

122دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنورة عودة محمد527955

123دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىسارة حسن طعمة538770

ن عبداالمي  سليم204237 124دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىامالبني 

125دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىدعاء يوسف عطشان78747

126دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنور حليم حسن331706

127دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىخمائن كمر جبار527900

ريام شاكر مجلي220565
128دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

ن219448 129دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىضفاف محسن حسي 

130دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنور كريم جبار220876

131دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنورس حميد جمعة181519

132دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىبسيمة عذاب فضالة114086

133دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىابتهال حسن هليل205690

134دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىسجر سالم عبار418385

135دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىدعاء نعيم صحيب114152

136دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىرسل قيس كاظم169217

137دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىاسيل صبجي فاضل181553

138دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىاالء محسن ضياب220539

139دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزينب علي قند169194

140دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىمنته بدن شعيوط117297

141دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىمنال عبدهللا يحي 205422

142دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزينة عبدهللا عبدالكريم414164

143دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىدعاء سالم سعدون219413

144دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء خالد محسن220611

رهام علي ساجت220563
145دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

146دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزينب عبد شناوة169150

دعاء علي محسن205736
147دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

148دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىامال فهي  رسن433130

149دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىهبة كريم مظلوم220600

ي217621
150دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنورس هالل شمجن

151دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىوفاء غزاي مهدي207112



ي210919
152دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء هالل شمجن

153دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىتبارك زياد حسن116848

154دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىلبين ستار طعمة528025

يف171284 155دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىهدى محمد رسر

156دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىشيماء صباح كاظم220578

ي210638
157دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىلميس كريم راضن

158دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنور عباس وهيب216831

159دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىخديجة عزيز طعمة331744

160دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىايات شمال صباح414760

161دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزينب محمد عيىس113973

زهراء علي مراد331805
162دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

بدور علي جاسم407263
163دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

164دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىملكة هاشم محمود114154

165دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىزينب فرحان سعيد217745

166إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنور حاكم محمد482595

167إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة عبدالستار الزم414119

168إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنغم هاشم غشام221997

169إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىهبة اركان جمعة433140

يف172134 170إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرحمة كفاح رسر

171إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىسارة ابراهيم علوان432994

ن خصاف169185 172إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء حسي 

173إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىسمر جاسب صكر217664

174إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىشهد شاكر مطشر418448

175إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنور لطيف دلي527926

176إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزمن بشار جير414087

177إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىابتهال صباح لطيف210676

178إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزمن مالك حسن422419

179إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىايمان جميل مطرود331885

هاجر علي جواد418948
180إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيى

181إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب موس خلف170573

ن83248 182إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء محمد حسي 

183إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنورس واجد عادل413805

184إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىسجا لطيف عبدالواحد206569

185إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء عذيب ضعيف527964

186إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىهبة سلمان لطيف122537

187إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىسجر كرم عويد169258

ن210736 188إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىخنساء خليف حسي 

ن211034 189إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء سعد حسي 

190إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرقية جعفر مهدي413860

191إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىابرار حيدر خضي 414294

نبا علي هويدي421726
192إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيى

193إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىصبا محمد ديوان205447

194إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء صباح كريم204302

195إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنادية حيدر عبود433029

196إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىبيادر لزام رزاق114034

197إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىارساء جميل يارس210848

198إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىهيام وليد محمد432998



199إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىصديقة سعد مهدي220738

200إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىحوراء صادق حياوي216454

201إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىارساء علي رضا414632

ي528703
202إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرغد كريم ماضن

203إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء عادل عبدهللا433237

ي528716
204إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب كريم ماضن

يف171172 205إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب محمد رسر

206إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب كاظم عبيد207531

207إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب مهدي جميل87066

208إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىانفال كرم عويد169263

209إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنورالهدى خليل جليل169047

210إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىغصون فاضل طارش210814

211إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة رزاق دينار220872

212إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىطيبة احمد حميد220608

213إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىريام نعمة عبد210552

214إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىتبارك اياد كاظم527935

215إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىفاطمة كاظم عجاج222322

216إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرقية قاسم مزيد433114

 حامد تركي404104
217إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىتف 

ن210700 218إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىشيماء خليف حسي 

219إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرسل ابراهيم علوان204881

220إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىتبارك حليم حسن419801

221إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب رحمان بادي205486

222إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء رحمان بادي433207

مريم علي خضي 182251
223إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيى

ن كاظم220891 224إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب حسي 

225إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىايات عباس وهيب216848

226إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب خزعل سعود422040

227إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب كريم مطشر210985

228إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرسل راهي عبد204508

229إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىعبي  جاسم رضيم222128

230إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىابتهال عزيز طعمة403789

ي220867
231إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىاالء عبدالرزاق ماضن

232إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزينب عباس وهيب216869

233إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىاديان لطيف خضي 77529

234إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء صالح مهدي220880

235إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرغد مجيد كاظم331947

عال خالد علي216699
236إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيى

237إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىسحر حسن كاظم114144

ن عنيد414050 238إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء حسي 

ن كريم433303 239إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىصابرين حسي 

ن ذويب331915 240إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىخديجة حسي 

حوراء جعفر سامي421686
241إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيى

242إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىزهراء حامد خليوي211129

243إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىحنان كامل قاسم211159

سماهر علي محسن210593
244بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

245بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىهدى جاسم عبيد181589



ميساء سامي محمد210892
246بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

247بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب صير كنير220567

248بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىهديل عويد عليوي433110

249بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىزينب ابراهيم محمد207565

250بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيىحنان هالل كاظم86921

كوثر علي مراد331812
251بكالوريوس2/ الجي 22797واسطأنيى

252دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىرشا فليح حسن216975

253دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىانتكال نارص مطي 210866

254دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىنهاد محمد حمد220887

255دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىعلياء جليل خضي 414255

256دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىملوك جاسم منهل181942

سلوى كريم جالي332017
257دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

ي جمعة205507 اسماء حرتر
258دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيى

259دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىاكرام خزعل نعيمه210598

ن221886  علي حسي 
ن 260دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىهيلي 

261دبلوم2/ الجي 22797واسطأنيىهناء حسن فلك219420

هناء نعمة عبدعلي205454
262إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيى

263إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىنديمة محمد ثري171592

264إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىحمدية منعم طاهر210528

265إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىرجاء سعد سلمان176614

جنان عبداالمي  علي416277
266إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيى

267إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىفائزة فرحان رمضان211065

268إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىسنابل كمر جبار529162

269إعدادية2/ الجي 22797واسطأنيىسمية فالح يوسف207465

ن169807 1ماجستي 2/ النعمانية 22800واسطذكرليث ديىمي ياسي 

2بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرفالح محسن علي265376

ن444483 3بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرزيد علي حسي 

ي8639
4بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرلقمان محيسن باتن

5بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي رشيد علي451096

6بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرموحان كاظم يارس82203

7بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد كاظم حيدر453298

ن ربيع255490 8بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسعد عبدالحسي 

ي65128
9بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدالسادة تايه شمجن

10بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد حسن عالوي451816

11بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدالمحسن عبدالكاظم خشان450678

12بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد حسن فري    ح87936

هللا عبود516156 13بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد خي 

14بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرفالح علي عبيد256792

ن محمود450681 15بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي عبدالحسي 

ن عباس48043 16بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرغسان حسي 

17بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرازهر مجيد غالب450559

18بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمزهر حسن صياح60610

هللا عبود516686 19بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمود خي 

20بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعدنان جاسم خلف558254

21بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعدنان ستار طه451276

22بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدالصمد خالص محمد451088

23بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر باقر محمود451223



24بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد كاظم فليح516746

25بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرنشىمي كردي هادود260084

26بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد محسن عبيد41380

27بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمنتظر حميد صباح451091

ي60326 28بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركريم صالح راجر

29بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسون كطوف عبود50009

30بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرصباح مهدي عبدالحسن249369

31بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرطالب حاشوش طراد256340

32بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكررياض نصيف سلمان450126

33بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن علي حبة453178

34بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار سالم علي82064

35بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدالهادي موس علوان451857

36بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي خالد كاظم145957

37بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرخالد عباس عبد264792

38بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعامر حبيب لطيف43318

39بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن علي هادي48480

40بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمؤيد فليح حسون130077

41بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي عبد كاظم249782

42بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمؤتمن علي عبدالسادة254674

ي455014
43بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحمزة حسون باتن

44بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن محسن اعريف539404

غام حنش محمد82057 45بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكررصن

46بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن حاشوش طراد249225

ن داود129124 47بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن محمدحسي 

ي علي247044
48بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي راضن

 علي245996
ن 49بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء حسي 

50بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد دايخ محسن67157

51بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد عبدالسادة هادي259859

52بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي طالب جير456095

53بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراكرم نصي  كريم450573

54بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركاظم هالل علوان170138

55بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكروسام عباس جدعان169724

56بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار محسن اعريف453102

ن169815 57بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن عالوي عبدالحسي 

ي131388 58بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحاتم ماجد حرتر

59بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسعد عيدان خليف451236

60بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكربالل جاسم مزهر254906

61بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد علي عبدالرضا449892

62بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن محمد حسن عليوي125787

63بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن رضا عبيد170052

64بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرايش احمد علي46987

65بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرصادق عبدالكريم عبدالكاظم516418

66بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكررياض عبدالصاحب ابوالنص264466

67بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد عبداالمي  مسعود265017

68بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمناف مهدي عباس68987

69بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسيف محمد هادي456161

70بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس عيدان عبد256681



71بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد خالد كاظم515039

ن زيدان146141 72بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر عبدالحسي 

73بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرجعفر مدير سليم456132

74بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد جواد كاظم450350

ن جواد246778 75بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي عبدالحسي 

76بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء شاكر فليح247184

77بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرفراس فالح عبدالكاظم451422

78بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن عيدان عبد514282

79بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمرتضن محمد صبجي264924

ن فنجان170085 80بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرهاشم حسي 

81بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسعيد فائق عبيد127923

82بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعيىس عبدالصاحب ابوالنص257130

83بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكررضا محمد كاطع67338

ن فرحان شمران258608 84بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

85بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي مهدي جليب255535

ن نبيل كاظم248931 86بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

87بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعمار جبار دريب515787

88بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعامر عدنان كطوف450587

89بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس ستار مخيير451206

ن456352 90بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرنورالدين عالء محمدحسي 

91بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس عامر منعم261794

92بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرارشد عبداالمي  جير264178

93بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمقداد خريون حيارة515725

ن258993 94بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد خالد حسي 

95بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار عزيز محمد92393

96بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد رزاق احمد450236

ن معيوف169848 97دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمحسن حسي 

98دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكركاطع علي ساهي450253

99دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي حمزة محمود43457

100دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكررياض فارس كاطع539392

101دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن كاظم عبيد451262

102دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعمار ناظم علوان408665

103دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكررزاق كاظم عبيد451233

ن طاهر مهدي87694 104دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

 علي محمد453046
105دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن

106دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرطارق جبار عبدهللا449876

107دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر حامد ثعبان63043

108دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي رحمان عذاب450677

109دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر علي مجلي133595

ي61577
110دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسام الدين طالب منجن

ن هاشم منىسي451666 111دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

ن عبدالكاظم يارس456491 112دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

ن449860 113دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر يارس عبدالحسي 

114دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعامر كاظم جالب169755

115دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرفالح مهدي نور264082

116دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرسالم محمد حسن64609

117دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرذوالفقار مالك طالك264405



ي129312
118دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن حمزة لوت 

119دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن جعفر حسن256240

ي مريشد82033
120دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرصالح ثاتن

ن عبدالرضا مظلوم254558 121دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

ن عيدان170029 122دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرقيض حسي 

123دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن علوان ابوالدوح515612

ن نجم127608 124دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرصدام حسي 

125دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمحسن مزاحم محسن450264

ن رزاق احمد451190 126دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

127دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي مهدي جاسم451229

128دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر سمي  عبيد451361

129دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد عيدان عبد265094

ن عبيد عشوب169449 130دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدالحسي 

131دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرياس خضن رحم451221

132دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمهدي صالح رخيص254423

133دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر كاظم يبار45981

134دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمرتضن حنظل مظلوم453120

ن255018 135دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرشاكر زيدان حسي 

136دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرصالح مهدي عبيد264823

137دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر علي عبدهللا248870

غام ماجد مهدي256736 138دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكررصن

139دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر رشيد محمد71355

140دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكررياض خليل اسماعيل450475

ي130005
 
141دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد حمزة رزوف

142دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن مجي مجباس129663

143دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرقاسم كاظم طاهر112337

144دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعمار محمد جاسم514790

145دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرايمن جاسم عيدي451295

ي ذباح82093
146دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد راضن

147دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد مهدي خضي 37828

148دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرثائر حليم سوادي60763

149دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن مجذاب سعيد256415

ي82077
ن صجن 150دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي حسي 

151دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد خريون حيارة514243

152دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعماد عبدالحمزة مهدي62414

153دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكريحي  حسون عبيس82996

154دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد عبداالمي  عطية450295

155دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرسعد حديد حسن246234

156دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي حافظ كريم63273

157إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر محمد كاطع169762

158إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرسامي خضي  كاظم89297

159إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرباسم هادي علي516726

160إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن علوان جليل264646

161إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي حديد حسن451209

162إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرطارق ماجد كاظم516761

163إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد عبدالصاحب خزعل131155

164إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد جاسم راشد264531



165إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركرار محمد شمران451283

هان516752 166إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركمال جبار رسر

167إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد رضا عبد82181

168إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد محمدجواد موس450275

169إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن عطا حاتم443773

ي515508
 محمدعلي منجن

ن 170إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

1ماجستي 2/ النعمانية 22800واسطذكراثمار احمد عباس30748

2ماجستي 2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر محيسن عبود264393

3ماجستي 2/ النعمانية 22800واسطذكراثي  نوري عطيوي82831

4ماجستي 2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء نشىمي كردي43070

5بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار مهدي جنيجل71168

6بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي عبدالملك سعيد451288

7بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمهند محمد يونس83053

8بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي نصيف سلمان450047

9بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرماهر جاسم عبيد249921

10بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن عويد بشارة257707

11بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسيف ستار جبار452319

12بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد صباح عيىس263901

13بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسيف محمد يونس245942

14بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر جاسم داود87752

15بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن عبدالمحسن عبدالكاظم71681

16بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمهند عبدالكاظم كريمش41755

17بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعامر عبدالمنعم عمران450009

18بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد عليوي ساجت245891

19بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرليث اسماعيل محمد264956

ف احمد لهمود82214 20بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرارسر

21بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد رشيد زناد254641

22بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد جمال سلمان246709

23بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر حسيب صباح456004

ن130250 24بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسام عالوي عبدالحسي 

25بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد صادق جاسم63565

ن عادل محسن451446 26بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسني 

27بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد جواد عبدالكاظم451113

ن263922 28بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد حميد حسي 

ن71290 29بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمخلد محسن حسي 

30بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي حمزة كاظم451218

31بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد علي بطيخ47101

32بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي مهدي داخل511523

33بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرصباح محمود داود455843

34بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن محمد حسن456457

35بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار جاسم عبيد450284

36بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد صير كعيد265179

ي64704 37بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن كامل ناجر

ن عويد515067 38بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرخلدون عبدالحسي 

 علي كريم256460
ن 39بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

40بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرقيض صباح عيدان260922

ن44085 41بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسيف حيدر ياسي 



42بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرضياء محمد مراح169419

43بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسام ضعيف عبيس451363

44بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمنتظر صالح مهدي263869

ن عباس سلومي133181 45بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

46بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد بشي  علي145703

 علي اعريف131503
47بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن

48بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرذوالفقار محمد كريم128787

49بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرربيع نوري عطيوي265244

50بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي حميد جاسم127408

51بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرشاكر محمود مظلوم451215

52بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد عبدالكاظم نصار454707

53بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحميد باقر يارس516598

 علي كاظم456057
ن 54بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

55بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد عبدالصاحب ابوالنص451104

56بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي جمال رباط454625

ن عزيز دليىمي515373 57بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

58بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرقيض خالد كاظم450682

ن كاظم515399 59بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار حسي 

60بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرجمال مجيد حنون454837

61بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي قاسم محسن63953

ن عالوي محمد451109 62بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

63بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار ستار جبار452293

64بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمرتجر محمد هادي553184

65بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر كميل عليوي450597

66بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد عبدالرزاق خنجر455946

67بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار هاشم دخيل68275

68بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسنان سلمان زيدان454943

69بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعمار ظافر فيصل451224

70بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي رشيد زناد254649

71بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد عبدالكريم خضي 83062

72بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن داخل حسن249510

73بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمرتضن كاظم لطيف260878

74بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي عبدالكاظم كريمش82130

75بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسالم علي حسن454038

هللا عبود454075 76بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمرتضن خي 

ن عيدان عبدالرضا82798 77بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرتحسي 

78بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي صالح مهدي42926

79بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار حيدر باقر264569

80بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد جبار عبدهللا256811

ي سلمان زيدان264135
81بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكروصفن

82بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمجد سامي علي248412

ي89875 83بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي كامل ناجر

84بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرفراس فاضل فيصل170111

85بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد مكي عبداالمي 454668

86بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار عامر موس552042

ن كاظم515894 87بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر حسي 

88بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن عليوي ساجت36673



ن رباح مرزة450226 89بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

90بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد هاشم فياض63354

ن جواد كاظم255618 91بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمعي 

92بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد محيسن عبود82008

93بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء محمد جاسم514140

94بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمنتظر حامد جليب264444

95بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد يونس كريم127078

96بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمرتضن رضا عبيد48629

ن مراد كاظم515266 97بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

98بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي سوري حميد455685

ن257444 ن عالء حسي  99بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

ن خضي  محمد456396 100بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

101بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي ضياء كزار451228

102بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد ابراهيم عبد258955

ن516355 103بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار حميد حسي 

104بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرابراهيم محمد كريم128559

105بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرامي  عماد كاظم454796

106بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن محمد عباس258567

107بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمدجعفر محمد جاسم454644

ن عدنان كطوف516667 108بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

109بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد مهدي صالح515913

 علي جالب61077
ن 110بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمعي 

ن لهمود حمود41293 111بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

112بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن خيون كريم49939

ي88240
113بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي حميد غين

114بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمرتضن فاضل صالل89595

ي129071
115بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرسعد كريم راضن

ي257163 116بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر علي العيير

غام عبدالعالي جليب60922
117بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكررصن

ي88369
118بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس حميد غين

ن71392 119بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمنتظر طالب حسي 

120بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحمزة قاسم حمزة72904

121بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرفراس عبدالعالي جليب60848

ي فري    ح451124
 
122بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي رزوف

123بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد باسم سلمان65572

124بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرموفق فرحان علي170072

ن169698 125بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكروسام جبي  محسي 

126بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكركرار حيدر حمزة87785

127دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكربشار جبار دريب552074

128دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمدالباقر احمد مجذاب451503

129دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن صالح رخيص451391

130دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد فاضل حسون170065

ي44277 131دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمهند عزيز صير

132دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر عبدالجبار عبدالمجيد128475

133دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي محمد هادي36834

134دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمازن صالح رخيص259690

ن261728 135دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكربارق نارص حسي 



136دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي محمدحسن عليوي451270

ي247227 137دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد كريم شاجر

138دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي شهيد علي254487

139دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي عامر موس552054

140دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمسلم سلمان مربط264014

141دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء كاظم عبود170041

142دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد خضي  عباس450550

143دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس محسن غانم452247

144دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد سالم شمران82014

145دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء سعدون وسىمي515207

146دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرجعفر حمزة هادي82274

147دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس كريم خميس43577

148دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكربشي  سعدي وحيد89178

149دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرجواد كاظم عبدهللا68692

ن مهنا145517 150دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي حسي 

151دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن هاشم عبيد452118

152دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحمزة حميد حسون454753

153دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمنتظر ستار ساجت246310

154دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرماهر طه جواد249145

155دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي سامر جواد451200

156دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمالك نوري عطية261425

157دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد هادي كاظم82957

ن256499 158دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكراثي  عبدالعال حسي 

159دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرهشام هويدي شفيج82237

160دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرطالب رزاق احمد248966

161دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعمار يارس نعيس265057

ي88611
162دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن حميد غين

163دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعماد جواد هالل452269

164دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر عبداالمي  شمران454871

165دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرزين العابدين كريم حمر257230

166دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكركرار هاشم كنون256765

ن حسن450395 167دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمصدق حسي 

168دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء كريم سلمان256749

169دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن سليم كريم259031

170إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر كريم كطوف452378

171إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكراسماعيل حمزة دوي    ح264708

172إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمظفر فليح حسون450205

173إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد حسن لطيف515344

174إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكريوسف عطية عيالن265114

ن صباح بادي87867 175إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

176إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحسن حاشوش طراد65327

ن66235 ن عزيز امي  177إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرامي 

ن61149  علي حسي 
ن 178إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

ن فنجان254520 179إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحبيب حسي 

180إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرصالح مهدي صالح82984

 عبدعلي نصيف255868
ن 181إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

182إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد سامي ضعيف259604



ن515252 183إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعقيل علي حسي 

184إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرستار كاظم يارس513937

185إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرموس محمد جليب451340

186إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركاظم ثجيل خوشان261211

187إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد الباقر سعد حنتوش451406

188إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمدالباقر عيىس عبدالصاحب455463

189إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن باسم جالب249584

190إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد حسن رجا454408

191إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعماد كاظم ازغي 246052

ن452940 192إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرضياء عباس حسي 

193إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحبيب رحيم كاظم254992

194إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي جليل حميد254415

195إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن محمد خميس250289

ي451474
 
196إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكراكرم اسعد رزوف

ي336330 197إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركرار صالح حرتر

198إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد شمران عبيد131719

199إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرابا الحسن علي شذر525536

200إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرجعفرالصادق حيدر خضي 261498

201إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمقدم عبدالجبار ابراهيم254534

202إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي صباح شالل450680

203إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعامر حسن عيال248621

204إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعقيل محسن هادي130519

205إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن فالح حسن260834

206إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي مزهر عيدان519232

207إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدهللا هيثم محمد452892

208إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد محمدعلي جاسم454345

 علي نصار125701
ن 209إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

ن عزيز فالح455648 210إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

211إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرجعفر فاضل هاشم39165

212إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر علي ياس258711

213إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن محمد صباح552083

ن هالل450467 214إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرسالم حسي 

 علي ابراهيم246415
ن 215إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

ن260200 216إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركرار حيدر حسي 

217إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد قاسم حمادي133229

ي454551 218إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدهللا صالح حرتر

219إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر حمزة رجة61512

220إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرضياء سميج كردي514203

221إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر عبدالرزاق سلطان450231

222إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد شاكر عزيز82398

ن حازم فاضل451121 223إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

224إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرهمام سلمان زيدان89786

225إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي شامل حسن248139

ن حميد حسون454271 226إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

227إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدالرزاق عبدالرضا كاظم539522

228إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن خالد ساجت451279

229إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس حميد سلطان82937



230إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعقيل مسلم رشيد257059

231إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن حنظل مظلوم454232

232إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعقيل محمدحسن عبيد452528

233إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس كامل نصار450447

234إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد عائد عبدالمحسن451129

ي258916
235إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي انعم راضن

236إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرقيض علي حسون26087

237إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرابراهيم محمد رضا63784

238إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد عدنان كطوف516648

ي169678
ن صجن 239إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر حسي 

240إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمسلم رضا طعمه95145

241إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسام هاشم عبيد452440

242إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد عدنان ستار451351

243إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمهتدى حمزة هادي456371

244إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس قاسم حمزة130621

245إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحمزة فاضل عودة45864

246إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحمزة حميد فالح443943

247إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد صباح لفته44731

ن عامر محمود256108 248إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

249إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعباس عماد عبادي260468

250إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمؤمل احمد مجذاب254500

251إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد عماد عبدالحمزة62063

ن جبار132138 252إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد حسي 

253إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي شاكر عزيز259562

254إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن عبود كريم169871

ي شحيت260571 255إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد ناجر

256إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرامي  حسن رجا256291

257إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركرار حيدر باشا455409

258إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد مهدي جليب539365

259إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسام احمد حسن257778

ن450216 260إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرصادق بشي  حسي 

261إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي رزاق صاحب516633

262إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرغزوان موحان صالح552109

ن فاضل محمد450234 263إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

ن عبدالرضا رباط456247 264إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

265إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمجتير عامر داخل450361

266إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد حسن نارص254438

ن256618 267إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرامجد عبدالعال حسي 

268إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي احسان جاسم516063

ن كاظم254459 269إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركاظم حسي 

270إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرضياء رحيم كاظم254946

ن مجيد كاظم249494 271إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

272إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي احمد ساجت451271

ن كطوف246600 273إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي عبدالحسي 

ي255320
 
274إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرسجاد هاشم رزوف

275إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد شاكر رحيم257550

276إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد جاسم دحام264345



ن264742 277إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرابوالفضل عالء حسي 

278إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرزيدان خلف عباس64172

279إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن عماد كاظم128025

 علي248319
ن 280إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرزكريا حسي 

281إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعلي تركي خلف64254

282إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء باقر يارس516453

283إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرشاكر نارص محمود552085

284إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن حافظ حسون249970

285إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمدالباقر هاشم محمد519239

286إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحامد كريم ابراهيم513956

287إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرفاضل حيدر فاضل66613

288بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحمزة رباط عبد248213

289بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرمصطفن هالل علوان43700

290بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرعماد عجيل عبد451195

291بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكراحسان عبدالصاحب محمد255208

292بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرقاسم جابر عبود246872

293بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر جاسم محمد514251

ن255180 294بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطذكررائد مجيد حسي 

295دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرقاسم سلمان خليفة515107

296دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكركاظم حسون عبيس43413

297دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرابراهيم صالح حسن67064

298دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرصالح بهو كاوي552097

ن67417 299دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكراثي  عباس عبدالحسي 

300دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرامجد محمدعلي علي256007

ي552048
301دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرعامر موس منجن

302دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر جابر عبود40879

ن خرميط130112 303دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرشعالن عبد الحسي 

304دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكربادي عبيد عوفان255397

305دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر احمد غانم145634

306دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرمهند هادي علي259983

ي65681
307دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر عطية راضن

 علي247004
ن 308دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسام حسي 

309دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكراحمد مانع صبيح450313

ي40817
310دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرصباح حامد لوت 

311دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسن طه عبدالكاظم49035

312دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكروائل باقر محمود71216

ن جبار علوان129910 313دبلوم2/ النعمانية 22800واسطذكرحسي 

314إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعالء جابر عباس83117

315إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركريم لهمود حمود452154

316إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرمحمد هالل علوان259666

317إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكررضا جابر عباس257393

318إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعبدالحسن جابر عباس258658

ك39023 319إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحامد عبدك ني 

320إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعدنان لهمود حمود257500

321إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكركاظم عبد جسام49814

322إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرحيدر حمزة عباس449822

323إعدادية2/ النعمانية 22800واسطذكرعمار عبدالمنعم عمران450166



ن61022 1ماجستي 2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب كاظم عبدالحسي 

2بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىاسماء جسام مشحوت92065

3بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىسلىم محمد كاظم451211

4بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىصابرين بالسم محمد453161

5بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىاحالم عبد حسون451238

6بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىخلود عبدالواحد محمد259718

ن264767 7بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهالة سليم حسي 

8بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىسناء خالد كاظم514299

9بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىفاطمة مرزة عودة449851

10بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىامال حسن مهدي451975

11بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىلميس حامد كريم66801

12بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىحسنة لطيف دبيس257347

ي90008
13بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزمن عبود راضن

14بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهديل جاسم نعمة173569

15بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهبه حازم فاضل82165

16بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىاضواء خضي  عبدالعباس169703

ن451274 17بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىايمان عليان حسي 

18بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىارساء محمد داود169797

19بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىبشائر محمد عيدان169716

20بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنجاح شاكر حمزة256716

ي265203 21بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرحمة محمد ناجر

22بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىابتداء قاسم عبيد515971

ن254360 23بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرسل عزيز امي 

24بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىشيماء عبدالرضا حديد65226

25بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور محمد عيدان61681

26بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىصفية ضياء هادي263794

27بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىعذراء سوري زغي 260542

28دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسعدية كاظم فليح451327

29دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىزهره لطيف دبيس265335

سعدية كاظم مجلي82043
30دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

ن جبار68215 31دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىانعام عبدالحسي 

32دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسهي  خضي  عبود83020

33دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىحمدية عبداالمي  شعبان9817

34دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىنعيمة صلف جير82028

35دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىزهرة ناهي محسن249297

36دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسهام مطشر محسن254680

37دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسندس اسماعيل كنيهر456220

38دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىوجدان كريم داود71092

39دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب حمزة عبد264112

40دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىزهار كامل حنون261983

41دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىفردوس جبار عواد451268

42دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىايناس علي حمزة259152

43دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينة غالب عبدالرضا83046

44دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىجنان احمد حمادي256960

رشيدة علي عبيد45925
45دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

46دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىلقاء عادل عبدالخالق453237

47دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسهي  غانم علوش133258



48دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىحنان احمد حمادي248729

ي عبيد256189 انتصار عبدالنير
49دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

50دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسناء عباس سنيد256850

51دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىحياة شاكر حمزه250680

52دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىزهراء عدنان ستار451379

53دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىاالء كريم محسن265129

54دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسه صير عباس82301

ن وناس82189 55دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىشيماء حسي 

56دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىاحالم مجذاب سعيد451621

57دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسعاد عيدان عبد248827

58دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىشهد عماد كاظم88087

59دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىوئام عبدالحسن حمزة127775

60دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىشذى كريم محسن265150

61دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىحوراء جاسم نارص264499

62دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىوالء عبيس شمران169437

63دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىايناس جبار حمادي68814

از مزهر كطوف451219 ن 64دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىاعي 

ي حمودي82003
 
65دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىايمان رزوف

66دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىارواء فليح علوان246748

67دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىانتصار لفته وداعة451729

68دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىاالء مزهر عباس83169

69دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسهاد عماد كاظم82022

70دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىرباب شاكر حمزة254371

71إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىايات محمد هادي451778

72إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب محمود عباس257028

ن راشد63196 73إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىضج حسي 

1ماجستي 2/ النعمانية 22800واسطأنيىلقاء احمد غريب451196

2ماجستي 2/ النعمانية 22800واسطأنيىصفا جبار مظهر259362

زهراء علي منعم454131
3بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

4بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىسحر شاكر عبدالحسن125887

5بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىمنته ساهي عبدزيد133907

6بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىدعاء هادي صالح126421

7بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىاسماء كاظم حمزة169476

8بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىازهار عبداالمي  كاظم451230

9بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىطيبة حمزة عبيد26170

10بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزهراء جابر محمد361472

11بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرسى ظافر فيصل451226

12بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور هادي محمد65464

13بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب عبدالسالم اسماعيل254541

ن170133 ي امي 
14بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرشا غين

15بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىمنال صالح مهدي82296

16بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىانتصار اسماعيل طاهر129013

17بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىارساء عبدالحمزة ظاهر64506

ي264269 رجوه صالح حرتر
18بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

19بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىفاطمة محسن عاجل450141

20بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىغفران عالء يارس454153

21بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىابتهال مالك عامر450604



22بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىشيماء كاظم حمزه126342

رغاب كاطع علي258858
23بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

ي451097
ن
24بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىبتول محمد كاف

 علي كريم66748
ن 25بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىحني 

26بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىصفاء كامل مناور70058

27بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىتقوى عيىس عبدالرضا451116

28بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىتف  محسن كاظم128388

29بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىايمان جبار علوان64317

30بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينة بالسم حمزة260999

31بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىسيماء اسماعيل صالح127364

32بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىضمياء ماجد جاسم36470

33بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىختام نصيف حمزة255067

34بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىايمان جمال رباط261053

مروة علي عيدان87541
35بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

بتول حمزة علي130200
36بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

37بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىميادة فليح عبدالحسن169823

38بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىدعاء احمد غريب71989

39بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىمياسة جبار مظهر259247

فاطمه عبد علي حمزه246542
40بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

41بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىعتاب نذير عبيد71759

42بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور حسن جليب131569

43بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرنا حسن تعبان452397

44بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىلقاء مرزة كاظم261330

45بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىحوراء شاكر كاظم123470

46بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهند سلمان مربط82173

47بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىدجلة نصيف حمزة255129

ن جواد264362 ن عبدالحسي  48بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىبني 

49بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىسحر حامد الطيف169769

50بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىغصون صالح رجا450233

اسيل علي شعالن254609
51بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

52بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهديل جالل محسن516376

53بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىمكارم مراد كاظم170091

ي254664
ن
54بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىوصال عبدالكريم كاف

55بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرغد ماجد حسن454089

56بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزهره صالح هادي63874

57بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىفضاء وناس مانع514113

58بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور طالب حمزة169881

رفاه احمد علي133123
59بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

60بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىحنان فالح جاسم259814

نورس علي محمد450416
61بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

62بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىمسع طه جواد254582

63بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرحاب معيوف مراد82246

64بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرند ضياء حميد264854

65بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب عبيد عبود451370

ن سلمان259460 66بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنورا حسي 

67بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب جاسم كاظم249547

ن كاظم515847 68بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىشذى حسي 



69بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب سلمان حريجة89434

زهراء علي مجذاب452211
70بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيى

71بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىايمان عباس حمد450683

72بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىامنة عبدالعباس مانع450505

73بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىسجر محمد جواد169635

74بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىسيماء فرحان خزعل256880

75بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهديل سمي  حسون264375

76بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور حمزه عبيد43635

77بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىمريم عبدهللا نعمة246450

78بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرنا اكير كاظم249332

79بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهناء سلمان مربط263994

80بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىمروى جبار يارس83082

81بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنجالء خالص محمد254632

82بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهدى حبيب كاظم452225

83بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىبراء عبدالكاظم شاكر527690

84دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب سوري زغي 258454

ي250047 85دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىحنان جبار صير

86دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىمها طه جواد443805

87دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور عباس عكار82225

88دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىغفران حامد لطيف169833

89دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور عيدان خليف47036

ي65733 90دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىاخالص محمد العيير

91دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىهدى محسن كاظم128272

92دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىمها هادي جليب133323

93دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىحال هاشم محمد65909

سحر زغي  مديلي255767
94دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

95دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىدنيا عباس جدعان257664

96دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىايمان حسن نارص60015

 علي38858
ن 97دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىابتسام حسي 

اسماء محمد علي260393
98دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

هان عواش265434 99دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب رسر

وان خليل ابراهيم169710 100دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىسي 

101دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىهدى سعدون محيسن63662

 علي552079
ن 102دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىرسل حسي 

ورقاء محسن علي514683
103دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

ي516301 104دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىاية عبدالحمزة صير

هان88190 105دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىمروة جبار رسر

هدى محمدعلي نزار249069
106دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

107دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىعبي  قاسم مجيد452183

108دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىارساء صالح عبدالكاظم455768

109دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىهبة عباس جدعان248553

110دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىهيفاء سلمان مطرود263964

ميادة علي كاظم128965
111دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

112إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىحوراء جواد هالل452618

113إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىضج شعالن فرحان47324

114إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىدعاء حسون كطوف263733

115إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىزهراء شمران عبيد131844



116إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور عودة عيال450436

117إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىفاطمة عبدالمحسن خليف516211

118إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىسارة حسن فالح133422

119إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىسجر صادق عذافة255035

ن سعيد259506 120إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىزمن ياسي 

االء محمد علي259768
121إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيى

122إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىهاجر عباس عبد42871

123إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىنمارق شهيد كريم451132

رواء تركي خلف64047
124إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيى

125إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىغفران محمد حسن عبيد452497

ن خضي  عبدهللا255956 126إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىياسمي 

ن جاسم كاظم169774 127إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىبني 

128إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور طالب عبدهللا456295

129إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىنادية سلمان حريجة539485

130إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب ارحيم عبد261621

131إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىاخالص عبدالرضا عيدان452555

ي264222 زهراء صالح حرتر
132إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيى

133إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىمريم حسن حمود450227

ي514078 امل منصور زاتر
134إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيى

ن25857 135إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىوصال نارص حسي 

136إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىشهد سامر كاظم130656

137إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىمها ساهي عبدزيد125601

138إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىدعاء عباس سالم264979

139إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور محمد صباح552080

140إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىقمر مصطفن جاسم127449

ي باسم هادي516244
141إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىضن

142إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىكوثر حيدر حمزة454450

143إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىصابرين سعد حياوي256538

144إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىايات حيدر خضي 81987

145إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىطيبة مصطفن هالل82230

146إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىايناس عبدالرضا عيدان256380

147إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىنور ضياء حميد127534

148إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىسارة شهيد عبد249407

149إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىايائل قيس حميد69901

150إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىزهراء طالب رباط255262

151إعدادية2/ النعمانية 22800واسطأنيىرباب يوسف علي263888

152بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىوفاء فرحان شمران258502

153بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىفاطمة فالح محمد249264

154بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرنا كاظم عبدالرزاق50350

155بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىهيفاء فليح عبدالحسن265488

ن128098 156بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىنغم كاظم محمدحسي 

157بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىامال ابراهيم عبد46365

158بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىازهار منعم عبدالرضا43511

159بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىتاميم عبدالكاظم نعاس259213

ن259906 160بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىفاطمة عبد حسي 

161بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىرنا سلمان عبد132239

162بكالوريوس2/ النعمانية 22800واسطأنيىزينب سليم كريم67468



163دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىفوزية حمزة فليح263833

164دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىرباب مطشر كاطع246505

ختام اسماعيل علي146029
165دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

ة بدن مرشد249449 166دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىامي 

167دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىهناء عبدالسادة هادي552090

انتصار علي محمد452346
168دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيى

169دبلوم2/ النعمانية 22800واسطأنيىاشواق عبدالرضا عيدان145465

1ماجستي 2/ بدرة 12803واسطذكرضياء عباس فنجان319182

2بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرضياء شاكر حميد529145

3بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعباس طالب محمد319206

4بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرخالد جبار دعدوش319848

ي52548
 
5بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرصالح مهدي رزوف

ي خشان396385
6بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد راضن

7بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكركامل محسن فنجان233425

ي وسىمي69409
 
8بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمهدي رزوف

9بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكررحيم بشار دعدوش248403

10بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد هشام عبد258499

11بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي عجيد رشيد52538

ن كريدي238351 12بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمنتظر حسي 

ي98558
13بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرسعد فري    ح حسوتن

ن عبدالرزاق244113 14بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمعاذ عبدالحسي 

15بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكربهاء ذياب ابراهيم52564

16بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرجعفر اسماعيل خيون89154

17بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكررياض نوري جير259805

18بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرفالح حسن عيدان52640

19بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي مهدي محمدعلي67689

20بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكراحمد هادي صالح68883

21بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرهادي صبجي سعدون68364

ن عبعوب242472 22بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي عبدالحسي 

23بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي فيصل دعدوش319217

24بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي ماجد بشار231521

ي خشان95677
25بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمصطفن راضن

 علي فنجان319821
ن 26بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

27بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكروسام محسن بريسم52686

28بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرسعد هادي داخل528990

29بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحيدر داود سلمان242261

30بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكراحمد نعيم زعيير260538

31بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرهشام مجيد عبود245289

32بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمالك محسن كشكول99520

ي عيدان68142
33بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكراسعد راضن

ي410363 34بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعباس فاضل صير

ن سعدون100115 35بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعمار حسي 

36بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكراحمد سالم محمود95939

 علي حلبوت260195
37بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرخضن

ي جعفر318972
38بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكراحمد هاتن

39بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرهالل كاظم صالح99194

40بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرقاسم زيدان خليف52525



ن96033 ي حسي 
41بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد ثاتن

42بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعباس كريم عبود99359

43بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسن فالح عبدالرزاق100011

44بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرثائر كريم شناوة260271

45بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرسجاد ابراهيم ناهي232038

46بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي عادل مشحوت52712

47دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرداود محمد عبيد397325

48دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرقاسم محمد جير396345

49دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحامد عبدالرزاق محمد528912

50دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرصالح دواي سعدون238701

51دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحامد جبار دعدوش89736

52دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرفالح عبدالرزاق علي100033

53دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرعلي حسن بريسم70063

54دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرلواء ذياب ابراهيم96224

ي عباس95630  عريير
ن 55دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

ي منصور259702 56دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرماجد عريير

57دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرصفاء ذياب ابراهيم98183

ي250461  علي عريير
ن 58دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحسني 

ن529226 59دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد جابر حسي 

60دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكررياض معن علي319158

61دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرعلي عبدالحسن فرمان396550

ن244587 62دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحسن هادي حسي 

63دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرعلي نوري جير529232

64دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرصادق فيصل شوندي89205

65دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحيدر سالم كاظم97547

ن عبدالرزاق66743 66دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرمنتظر عبدالحسي 

67دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرعلي جابر جودي231485

ي هادي عبداالمي 396593
68دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرتف 

ن سالم حرير529095 69دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

70دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرمنتظر رحمان محيسن100171

71دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرسالم محمود كعيد96262

72دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكروسيم محمد جبار243876

73دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحاتم اكرم حمزة99268

74إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرسمي  يوسف بالسم238822

75إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرسعد غدير حسن97096

ي99833
76إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمرتضن خالد شمجن

1ماجستي 2/ بدرة 12803واسطذكرليث عادل محسن528939

2بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي خلف غليم98857

3بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحسن وهيب فزع232061

ن هشام عبد258699 4بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

ي جنيف244011
5بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي راضن

6بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرزاهر جواد بشار95840

7بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي محسن غليم67006

8بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلوان جاسم محمد396471

9بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي فليح حسن248554

10بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسن حميد داود398063

11بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمصطفن كاظم يعقوب99033



ن248935 12بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكراسالم عدنان شاهي 

ن رسول99779 13بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي حسي 

14بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسن علي عبدالرضا233529

15بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد علي جليب319065

16بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحيدر جعفر كاظم259629

ن جعفر كاظم258653 17بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

18بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسن كاظم يعقوب98141

19بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرجاسم محمد غدير233499

ي52668 20بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكروائل فاضل صير

21بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرستار هادي سلطان233390

22بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسن شاكر زعال250169

23بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرسجاد عصام جالل95872

24بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسن صادق جعفر245747

25بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعباس كريم شناوة246064

ن249073 26بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرصادق زعيم حسي 

27بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمصطفن محمد مدب72431

28بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرسعد محمد جواد52676

29بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمصطفن هادي شاهر245845

 علي جليب396480
ن 30بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسني 

31بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعالء عواد مدب248896

32بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرباقر علي عبدالرضا233576

33بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكركرار سالم حسن396438

 علي244070
ن 34بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرأحمد عبدالحسي 

 علي مريوش260590
ن 35بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

ي96483 36بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعباس جبار عريير

ي249768 37بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي حمد زعي 

38بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد مهدي حلبوت396718

39بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكريوسف محمد خضي 319112

40بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد حسن محمود52531

ن نجم عبد89445 41بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

42بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحيدر صاحب حنيطان248513

43بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمهند حسن فرمان69495

44بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي شياع ثامر99616

45بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحسن قيس عبيد99145

46بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرضياء كريم منحوش52646

47بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكركرار فاضل كريم396462

48بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمولي باسم ذياب69874

49بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد رحيم عبود319719

50بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعمار ماجد بشار99649

ن شبيب396508 51بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي حسي 

ن260810 52بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرزيدان محمود حسي 

53بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمهدي صالح هادي52761

54بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرحيدر ستار فري    ح396758

55بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد رحمان محيسن100133

56بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطذكرعلي نوري غند249966

ن239241 57دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحمزة عدنان شاهي 

58دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد فاضل عباس67440



59دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكراحمد كريم جبوري99669

ن249104 60دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكراحمد علي حسي 

61دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرمرتضن كريم خضي 262015

ن249143  علي حسي 
ن 62دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

63دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرعادل كامل مريوش396663

64دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرفالح هادي عبيد97031

65دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرايثار هادي عبد االمي 257892

غام فاضل كريم396454 66دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكررصن

67دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرمرتضن طه عباس259842

68دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرعلي عماد جهاد100249

69دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكركاظم محمد مندلي245410

70دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكركرار هادي عبيد233999

71دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرحسن سالم كاظم249425

72دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد فالح حسن249482

ي سعدون علي396535
73إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرثاتن

74إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحسن خالد عبدالرضا261947

75إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد هاشم لطيف238249

ن محمد جبار242549 76إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

ي مجبل396329 77إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرسيف ناجر

78إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرعلي جعفر كاظم258457

 علي حافظ52517
ن 79إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

80إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكراياد عارف حمدان319836

81إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكركرار صالح جير396740

82إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحيدر فرمان لطيف52741

ي238485
 
83إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرعلي حسن رزوف

84إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمنتظر مجبل نهابه319763

85إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمهدي صالح مندلي238744

86إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكراحمد جابر عبدالكريم261261

87إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرايمن حامد عبيد234605

88إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحيدر ربيع بجاي52511

89إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحسن محمد حسن238130

90إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد خضي  عباس396358

91إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمهدي سالم محمد95781

92إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمخلد حسيب بشار249448

 علي كاظم319669
ن 93إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

94إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد كريم شناوة246349

95إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكراحمد وليد عبدالرضا52747

96إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرأحمد ماجد ضاجي238178

97إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرصادق عماد صاحب238089

98إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرابوالغيث علي عجيد67325

ي245540 99إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحسن محسن ناجر

100إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمرتضن محمد مدب70374

ن محمد جير232006 101إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحسي 

102إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرأمي  سعد غدير238385

103إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرعبدهللا صالح حسن95962

104إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرهادي صالح خلف98089

105إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرليث نزار علي258803



106إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمؤمل فالح عبدالرزاق100053

107إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحيدر عماد ايوب100094

108إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرعلي سمي  يوسف249027

109إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمصطفن كريم حبيب100228

110إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمنتظر صالح مندلي238672

111إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرميثاق قادر مشحوت52738

ي319778
112إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرباقر سالم راضن

113إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرابوالحسن علي عجيد319896

ن صالح جير99541 114إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرتحسي 

115إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكريونس حسن عبداالمي 238714

116إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمسلم محمد عبدهللا528963

ي245581 117إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرعلي محسن ناجر

118إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرجعفر صادق جبي 528950

119إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرسالم جواد بشار319006

120إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمحمد اسماعيل هادي249807

121إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرباقر محمد احمد95724

122إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرأحمد منذر صادق319194

123إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرحسن حامد عبدالرضا97122

124إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرمنتظر سلطان حافظ238639

ن خزعل96004 125إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرعلي حسي 

126إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرعلي ماجد تركي529026

127دبلوم2/ بدرة 12803واسطذكرجواد جير جرامة99464

128إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكرعلي مكي عبيد98770

129إعدادية2/ بدرة 12803واسطذكركريم جاسم عبدعلي319128

ن366176 1ماجستي 2/ بدرة 12803واسطأنيىدعاء حافظ حسي 

2بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىسجر مهدي عبدالصاحب257987

3بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىحنان فاضل جاسم319144

4بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىبيداء عبود عالوي99430

5بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىجمانه فالح عبدالرزاق97183

6بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىزينب حامد عبدالصاحب98228

زهراء علي غدير245878
7بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيى

ن52656 يدة ياسي  8دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىسعدية رسر

9دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىاخالص مطلب شناوه249579

10دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىسالم مهدي كريدي238444

11دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىختام مبدر داخل397403

12دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىرضاء فالح حسن529059

13دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىزهره صالح عبود233325

14دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىاحالم هامل جاسم260450

1دبلوم عالي2/ بدرة 12803واسطأنيىاعتماد جابر جودي238516

2بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىزينه محمد غدير233459

3بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىتمارصن فالح عبدالحسن52663

ن فالح حسن249518 4بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىبني 

5بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىوفاء نعيم زعيير238113

6بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىنور كريم خضي 248210

7بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىقبس رحيم عبود98447

8بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىمرام كريم ذياب239348

9بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىوجدان محمد عبدالصاحب319877



ن249181 10بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىهبة محمد حسي 

11بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىميساء سالم عبداالمام244434

12بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىاوراس جليل هادي99324

13بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىفاطمة سعد رميض69046

14بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىسمية نارص عذيب96935

15بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىرسل محسن بريسم319869

16بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىتمارة صالح طاهر98336

ن238969 17بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىزهراء عدنان شاهي 

18بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىزينب جعفر كاظم257938

19بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىعلياء قاسم كريدي248657

ي233242 20بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىشيماء محسن ناجر

21بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىزينب منعم محيسن99761

علياء مهدي محمدعلي67973
22بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيى

ي99563
ن

23بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىسحر محسن شاغ

24بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىحوراء صالح حسن319745

كوثر صباح علي248986
25بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيى

26بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىزينب سلطان غند98286

27بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىنبا جابر عبدالكريم70223

ريام علي حميد233261
28بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيى

29بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىشيماء فرحان غازي233210

30بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىهبة جعفر موس231571

31بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىزهور محمد عبدالرضا98817

ي99405 ريام علي صير
32بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيى

33بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىندى حميد وحيد244478

34بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىزبيدة رحيم لطيف238325

35بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىسبا جابر عبدالكريم67550

36بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىاطياف محمد حمزة233694

37بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىمريم سالم عبدالحسن232141

38بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىنشوان ثائر حمزه52692

ي232170 39بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىضج عادل عريير

ن غالب طاهر89375 40بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىبني 

41بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىريام محمد عبد99872

42بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىنبا محمد احمد95750

43بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىايالف منعم محيسن245172

44بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىايات نجم عبد95139

45بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىسمارة صالح طاهر98606

46بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىسكينه جالل حميد245638

ن245470 47دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىافاق زهي  عبدالحسي 

48دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىصباح فاضل كاظم233594

49دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىنبا جمال كريم258834

50دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىحوراء فاضل هاشم238547

51دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىساره محمد عبد245673

52دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىغفران محمد حليحل244556

53دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىولدان زهي  جليل99300

54إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىتبارك محمد كريم396411

حوراء صالح مندلي529115
55إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيى

56إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىزينب اسماعيل هادي89912



57إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىزهراء كريم حمزة396692

58إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىوالء مجبل نهابه319791

59إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىمشة خضي  عبدالرضا238276

60إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىسجا كريم لطيف238301

61إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىأيات محمد كريم396430

62إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىابتهال عباس فاضل528897

ن68698 63إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىاية محمد حسي 

64إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىهدى سالم غليس259674

65إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىزهراء وليد عبدالرضا52753

66إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىانوار جابر فهيد258016

67إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىزينب سالم محمود249538

68إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىنورهان اسماعيل هادي95900

منار علي غدير246500
69إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيى

70إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىعبي  حيدر غليس238854

فرح نزار علي239404
71إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيى

72إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىمنار سعد عبدالرزاق249244

73إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىزينب صباح هبىسي319167

74إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىاسماء مجي صغي 529165

75إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىزينب صالح عبود233663

76إعدادية2/ بدرة 12803واسطأنيىشهد نعيم فري    ح52627

77بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىخوله حمزه عبدهللا98676

78بكالوريوس2/ بدرة 12803واسطأنيىهناء جعفر كاظم231935

79دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىمين سلمان منصور232095

80دبلوم2/ بدرة 12803واسطأنيىاسيل شاكر عواد98387


