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 المعذل الذور الذي تخزج مىه اسم الطالب الثالثي ث

 878929 الدور االول ن جمٌل محسن معٌوفحسٌ 1

 898786 الدور االول حسٌن علً دمحم حطاب 7

 898199 الدور االول حسام عبٌس عودة حمزة 3

 998879 الدور االول سٌماء جبار رداد فضة 4

 998683 الدور االول دمحم حٌدر علً هاشم 5

 928597 الدور االول علً عبد الحسٌن  بجاي عبد 6

 928454 الدور االول ة حبٌب ظاهر محٌسنطٌب 2

 928791 الدور االول كرار عبد العباس راضً دهلوز 9

 928998 الدور االول احمد راضً كعٌم بطاح 8

 968899 الدور االول حسنٌن علً هادي حمزة 19

 968356 الدور االول أمٌر خضر كامل حسٌن 11

 968142 الدور االول طاهر توفٌك جهادي علوخ 17

 958897 الدور االول دمحم هاشم خضٌر عباده 13

 958621 الدور االول علً صالح غاوي طعمة 14

 958491 الدور االول ضرغام ناظم واعً سرحان 15

 948968 الدور االول أنوار دمحم عبٌد راضً 16

 948189 الدور االول رٌاض شعالن حٌرو دمحم 12

 948999 الدور االول همام حاتم كرٌم دمحم 19

 938953 الدور االول عالء هلول خلبوص دخان 18

 938539 الدور االول نور غانم كرٌم نعمة 79

 938419 الدور االول عمٌل لفته حبٌب حسون 71

 978949 الدور االول صالح ناش جهاد رهٌف 77

 978325 الدور االول علً  حسٌن رشاد خفٌف 73

 978773 دور االولال دمحم فاهم سلمان  عبد العباس 74

 978969 الدور االول دمحم ضحوي غدٌر ساٌر 75

 918986 الدور االول إٌناس رضا صبح  ضلع 76

 918995 الدور االول دعاء رحمن حاتم حسونً 72

 918568 الدور االول مصطفى محسن شاوي دمحم 79

 918341 الدور االول غادة دمحم صرٌف مسٌر 78

 918718 الدور االول دان حنوفشٌرٌن عبد الكاظم عٌ 39

 918171 الدور االول لٌصر حسن فلٌح كرٌم 31

 998691 الدور االول احمد عباس عبد السادة محٌسن 37

 998529 الدور االول زهراء دمحم هادي دحام 33

 998592 الدور االول تمارة حسون حسٌن سلمان 34

 998489 الدور االول بشرى ماجد إبراهٌم جاسم 35



 288821 الدور االول رٌام رٌاض حرٌز جبار 36

 288994 الدور االول نبٌل محسن جبر حسٌن 32

 288349 الدور االول سارة كاظم راهً سلطان 39

 288951 الدور االول فردوس كرٌم عبد هللا جاسم 38

 298251 الدور االول رؤى عبود جاسم عٌسى 49

 298628 الدور االول خالد  مطلب مهدي رهمه 41

 298698 الدور االول ٌاسر عبد الزهرة صكر صالح 47

 298691 الدور االول علٌاء محمود فخري جاسم 43

 298522 الدور االول عبد الزهرة  علً حسٌن  جاسم 44

 298545 الدور االول دعاء جمٌل ظاهر عبود 45

 298593 الدور االول اسعد دمحم بران نعٌم 46

 298445 الدور االول ظماحمد جبار محسن كا 42

 298339 الدور االول حسن فلٌح حسٌن وناس 49

 298784 الدور االول لاسم ناظم سلمان عبد العباس 48

 298992 الدور االول أٌثار فٌصل عدوس خلٌفة 59

 228246 الدور االول نور حسٌن علً عبد هللا 51

 228422 الدور االول علً حمزة جبر حسانً 57

 228419 الدور االول اسر كشاش راشدجعفر ٌ 53

 228735 الدور االول عمار حسن عبد علً 54

 268925 الدور االول فاتن خالد سرمن حسن 55

 268998 الدور االول سجى جاسم دمحم غٌثان 56

 268999 الدور االول صمود دمحم رحم برٌسم 52

 268443 الدور االول أنوار جفات غانم عبد 59

 268419 الدور االول ا موجد حسٌنحوراء رض 58

 268319 الدور االول واثك نعمة جمعة فٌاض 69

 268791 الدور االول دمحم معن دمحم حسٌن 61

 268779 الدور االول حسٌن عبد منكود علوان 67

 268176 الدور االول مأثر عالء كاظم راظً 63

 268985 الدور االول حٌدر عبد الواحد غضبان دمحم 64

 258872 الدور االول مرٌم عبد هللا غازي عبود 65

 258935 الدور االول حسٌن علً خومان عبد الحسن 66

 258613 الدور االول نوره علً حمود علوان 62

 258491 الدور االول إحسان عبد السادة كرٌم سلمان 69

 258749 الدور االول نافع عبد الكرٌم حسٌن ذٌاب 68

 258979 الدور االول الحٌدر هادي غاوي حٌ 29

 248993 الدور االول هدى هادي جواد سلمان 21

 248697 الدور االول علً حسٌن عوده حسن 27

 248645 الدور االول مرٌم عمران فرحان سلمان 23

 248679 الدور االول علً عربً حسون صٌوان 24

 248386 الدور االول دمحم فاضل عبد السادة عبٌد 25

 248353 الدور االول ي فرحان عذابسمٌة مهد 26

 248789 الدور االول طاهر سالم عباس مطشر 22

 248789 الدور االول سٌف كرٌم مهدي حمادي 29



 248742 الدور االول دعاء مجٌد سعٌد وداعة 28

 248169 الدور االول أمٌر احمد ناصر جاسم 99

 248999 الدور االول سجى دمحم محسن حسن 91

 238999 الدور االول باس كتاب عطٌهاحمد ع 97

 238258 الدور االول غزوان باسم عناد طارش 93

 238661 الدور االول سارة ٌاسٌن حمزة حمٌدي 94

 238673 الدور االول مصطفى برغش حسان محٌسن 95

 238582 الدور االول ندى هادي صالح مهدي 96

 238571 الدور االول نمارق فارس جهاد عزٌز 92

 238437 الدور االول إٌهاب رسالن حامد فهد 99

 238736 الدور االول أالء جواد كاظم كرٌم 98

 238968 الدور االول آمنة عناد  عاشور جاسم 89

 278891 الدور االول حوراء عبد الكاظم مجٌد مطلن 81

 278268 الدور االول احمد حسٌن عبد الزهرة سلمان 87

 278296 دور االولال انور شاٌع عائد عٌدان 83

 278634 الدور االول دعاء جودت كاظم سباهً 84

 278759 الدور االول رحاب زاٌد راضً حمادي 85

 278775 الدور االول علٌاء عباس حنون بعٌوي 86

 278159 الدور االول غفران رحمن جبار جمعة 82

 278944 الدور االول امٌر مهدي نعمة زغٌر 89

 278943 الدور االول ث حسٌنٌاسمٌن حسٌن غثٌ 88

 218875 الدور االول حسٌن منصور رهٌف لطٌف 199

 218297 الدور االول عمار حٌدر نعمة كناص 191

 218387 الدور االول مصطفى سلمان كاظم عبود 197

 218199 الدور االول نوفل فٌصل رٌشان جبح 193

 218193 الدور االول مصطفى كاظم وذاح  عرد 194

 298894 الدور االول حمد نزار علً جابرا 195

 298969 الدور االول عدي داخل حسٌن صالح 196

 298949 الدور االول نور فالح دمحم حسٌن 192

 298631 الدور االول مرتضى كامل عبد نور عطٌه 199

 298569 الدور االول احمد فالح حسن خلٌف 198

 298575 الدور االول دمحم حسٌب عبد هاشم 119

 298492 الدور االول زهراء حسٌن عارف عبد الحسٌن 111

 298789 الدور االول سرور حسٌن جبر بلط 117

 298744 الدور االول احمد جٌاد حمود  كاطع 113

 298184 الدور االول سارة عبد الستار عبد علً 114

 298183 الدور االول لاسم علً مرزون نعمة 115

 688924 الدور االول علٌاء جابر دمحم علً 116

 688973 الدور االول دمحم جمٌل عبد االمٌر عبد الحسٌن 112

 688215 الدور االول شهد كمال جاسم عطٌة 119

 688698 الدور االول رائد محٌل خلف درٌفش 118

 688568 الدور االول نهله علً مسلم خضٌر 179

 688433 الدور االول صفاء خالد عبد سلمان 171



 688492 الدور االول د الرزاق جاسم دمحم عنٌنعب 177

 688136 الدور االول علً عباس كتاب عطٌة 173

 698867 الدور االول هدى سامً محٌمٌد  خشٌش 174

 698266 الدور االول دمحم رشٌد مهبش حمٌدي 175

 698235 الدور االول حٌدر موسى كرٌم نعمة 176

 698427 لالدور االو محمود كدر سمٌر كسار 172

 698799 الدور االول باسم دمحم راهً مطر 179

 698747 الدور االول احمد عبد األمٌر فخري عبد الحسٌن 178

 698143 الدور االول دمحم غنً هاشم جاسم 139

 698986 الدور االول مصطفى رحم شاهٌن هٌم 131

 698991 الدور االول احمد كرٌم حمد كاظم 137

 628883 الدور االول م مهديمرٌم جواد كاظ 133

 628991 الدور االول احمد حسٌن سعٌد حسٌن 134

 628233 الدور االول علً عاصم حسن خضٌر 135

 628296 الدور االول زهراء عمران كامل عبد 136

 628662 الدور االول سارة صباح شرٌف جاسم 132

 628538 الدور االول احمد أٌاد عبد الحمزة عطٌة 139

 628436 الدور االول حسن حسٌن عبد طاهر 138

 628437 الدور االول بشٌر عماد عباس ابراهٌم 149

 628497 الدور االول عالء خالد محمود سلطان 141

 628349 الدور االول هدى دمحم جواد مالن جودة 147

 628761 الدور االول هاجر سالم عبٌد خضٌر 143

 628144 لالدور االو حسٌن عزٌز حسٌن عسر 144

 628132 الدور االول بارق تمثٌل محرج عبادي 145

 628996 الدور االول حٌدر هادي علً حسن 146

 668984 الدور االول منتهى دمحم تاٌه سلمان 142

 668966 الدور االول جعفر عماد عبد علً عبود 149

 668273 الدور االول مصطفى احمد اسماعٌل عاشور 148

 668691 الدور االول ي عبدفرح صالح مهد 159

 668455 الدور االول علً هدٌب زعٌزع دمحم 151

 668399 الدور االول سٌف فائز تكلٌف رحم 157

 668722 الدور االول أزهر فاروق مجٌد دمحم 153

 668733 الدور االول علً غالً طنٌان وداي 154

 668129 الدور االول دمحم صبر محسن جبر 155

 658992 الدور االول دت كاظم علًروٌده جو 156

 658249 الدور االول عمار سعد معبد عطٌب 152

 658291 الدور االول باسمة فٌصل جبار حسون 159

 658641 الدور االول حٌدر عبد المادر حمد عبٌد 158

 658531 الدور االول احمد دمحم هاتف جاسم 169

 658747 الدور االول حازم سامً عبد داٌخ 161

 648831 الدور االول دمحم مؤٌد ذٌاب مرزون 167

 648879 الدور االول دمحم رٌاض دمحم سلطان 163

 648899 الدور االول سٌف دمحم جبار علً 164



 648242 الدور االول علً عادل رحٌم سدخان 165

 648497 الدور االول رسل علً حسٌن عطٌوي 166

 648391 الدور االول حمٌد فاضل عناد حمٌد 162

 648169 الدور االول طٌبة دمحم عبد هللا علوان 169

 638661 الدور االول رسل احمد دمحم ٌاسٌن 168

 638449 الدور االول حسن شمخً لفتة عبد الكاظم 129

 638499 الدور االول خٌرٌة حامد جبار مطلب 121

 638125 الدور االول علً عدنان مفتن حسٌن 127

 638165 الدور االول هادي سهى حسٌن دٌوان 123

 638169 الدور االول سناء عباس حبٌب حسٌن 124

 638111 الدور االول دعاء جواد كاظم جاسم 125

 638973 الدور االول امٌر علً عبد مسلم عطٌة 126

 678289 الدور االول بهاء علً عبد وناس 122

 678239 الدور االول امجد كاظم عبد األمٌر كاظم 129

 678419 الدور االول حسٌن عباس عبد عباس 128

 678379 الدور االول احمد سالم حسان  دمحم 199

 678783 الدور االول دمحم كرٌم برهان عبٌد 191

 678192 الدور االول عبد هللا كامل عبد السادة ناجً 197

 678924 الدور االول عمٌل محمود مٌاح كحٌط 193

 618966 ر االولالدو سارة علً جاسم نزال 194

 618646 الدور االول حٌدر كلف كاظم بشاره 195

 618699 الدور االول سلوان عبد الحسن دمحم 196

 618135 الدور االول دمحم كامل مطرود حسٌن 192

 618986 الدور االول عمٌل محمود حلواص مهوس 199

 618965 الدور االول جنان خالد عباس سعدون 198

 698856 الدور االول ٌن طاللصفاء سعد حس 189

 698297 الدور االول خالد عباس كاظم حمزة 181

 698662 الدور االول عالء زٌد عبد العالً علً 187

 698637 الدور االول حسٌن دمحم علً كرٌم 183

 698499 الدور االول هناء كرٌم كزار علوان 184

 698499 الدور االول احمد نعمة عبود حسن 185

 588653 الدور االول  عودة رسٌل  ٌاسٌندمحم 186

 588671 الدور االول احمد فارس مرزون حسٌن 182

 588567 الدور االول علً حسن حمزة كاظم 189

 588481 الدور االول احمد جواد كاظم زواد 188

 588431 الدور االول دمحم حسٌن جمعة برهان 799

 598525 الدور االول حٌدر كاطع ظاهر جالب 791

 598791 الدور االول لاسم حمزة عبد الحسٌن 797

 598155 الدور االول كرار رزاق شمران تاٌه 793

 528439 الدور االول كرار جاسم علً عبد 794

 


