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2005-90.9272004االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005علي عبد الهادي ماهود عجيل السوداني1علوم الحياة1

2005-87.1252004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005غيداء جهادي محمد عبيس  الجبوري2علوم الحياة2

2005-87.012004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005انتظار عباس مرهون عيسى  الزبيدي3علوم الحياة3

2005-85.3682004االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005والء ياس لهمود شندل  السعيدي4علوم الحياة4

2005-83.8632004االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005سماح صالح سلمان جودة  الشبانة5علوم الحياة5

2005-83.0352004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005بليغ عبد الزهرة كاظم شطب الفتالوي6علوم الحياة6

2005-82.5282004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005احمد صباح كاظم مرهون  الجاسمي7علوم الحياة7

2005-81.992004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005سرى رزاق خضير عبد السادة  عبادة8علوم الحياة8

2005-81.7932004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005محمد كاظم خوين حمزة السرجي9علوم الحياة9

2005-81.5672004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005النة رفعت ابو بكر محي الدين 10علوم الحياة10

2005-80.9412004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005رؤى فائق هادي صالح الزيادي11علوم الحياة11

2005-79.3072004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زهراء فاهم حسن عافص  القصير12علوم الحياة12

2005-79.2092004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ضحى محمد فائق  توفيق الخفاجي 13علوم الحياة13

2005-78.9452004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005نور علي حمزة عودة 14علوم الحياة14

2005-78.3212004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005غسق حسين منديل جبار الزاملي15علوم الحياة15

2005-77.522004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ضفاف جبار شمران فرج الفتالوي16علوم الحياة16

2005-77.3292004االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005امجاد مجيد علي  حسين 17علوم الحياة17

2005-77.2792004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005علي ناظم حسين زبالة  الفتالوي18علوم الحياة18

2005-77.042004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ورود ناصر فيصل منشد الركابي19علوم الحياة19

2005-76.9722004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ليث سريع مطر حمد الركابي20علوم الحياة20

2005-76.8682004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005وعد محمد صالح مهدي  الجنابي21علوم الحياة21

2005-76.4312004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زينة عماد محمود شاكر البزاز22علوم الحياة22

2005-76.2922004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زيد خضير عباس علي السراج23علوم الحياة23

2005-76.2422004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ايمان شاكر جريح شنيور الفتالوي24علوم الحياة24

2005-76.2092004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005هدى عبد الصاحب عبد الكاظم ابراهيم 25علوم الحياة25

2005-75.8352004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005منتهى راضي محمد  عبد الرضا26علوم الحياة26

2005-75.8072004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005سلوان عبد المعين عبد الصاحب منشد 27علوم الحياة27

2005-75.522004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005صفا اياد جاسم  محمد رضا غراوي28علوم الحياة28

2005-74.0332004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005اسراء عماد جبار  عبد الكريم األصفر29علوم الحياة29

2005-73.8392004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005حسنين عبد العظيم عبد الكريم محمد العلي الجاسم30علوم الحياة30

2005-73.8392004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005بيداء شهيد طعمة عبد ياسي الحسيني31علوم الحياة31

2005-72.9242004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005نبراس حمود عبد الحسين غافل 32علوم الحياة32

2005-72.9242004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ورود جاسم محمد سلمان  الدهيماوي33علوم الحياة33

2005-72.862004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005عباس علي عناد جبار البعاج34علوم الحياة34

2005-72.7762004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005اسيل كريم عبيد جبار البو عوذة35علوم الحياة35

2005-72.5922004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ايناس عدنان حاتم مغامس العبادي36علوم الحياة36

2005-72.3632004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ثريا عامر حبيب ظاهر  البديري37علوم الحياة37

2005-71.5332004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005عالء ابراهيم هاشم جاسم  الشوجة38علوم الحياة38

2005-71.0372004االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005رشا عبد السادة صالح محسن 39علوم الحياة39

2005-70.8492004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005حسام نعيم حسن جفيل ال دخيل40علوم الحياة40

2005-70.4062004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005فراس حاجم ناصر كنبر حسن الزلزلي41علوم الحياة41

2005-69.4932004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زينة  عبد الكاظم عودة عريبي  الشمخي42علوم الحياة42

نموذج استمارة الخريجين للدراسات االولية



2005-69.1542004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ولدان شاطر حلحول عنبر  البزوني43علوم الحياة43

2005-68.1522004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005فرح حسن شطاوي عبد هللا  الباهلي44علوم الحياة44

2005-67.6672004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005رشا عبد الرزاق عودة حسن  مناصير45علوم الحياة45

2005-67.3842004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005منتهى حسين عليوي حسون  الجمالي46علوم الحياة46

2005-66.7982004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005وسام كامل عبد االمير  ليلو 47علوم الحياة47

2005-66.5242004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005اوائل محمود لفته جبار  الوائلي48علوم الحياة48

2005-66.0032004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005سجى صادق جعفر محمد الفؤادي 49علوم الحياة49

2005-65.7982004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ايهاب حمزة جواد عبد  العبد50علوم الحياة50

2005-65.7362004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005اكرم مدلول امانه عبد هللا  الزيادي51علوم الحياة51

2005-64.4432004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005احمد عبد الكاظم عبد العالي عودة  الركابي52علوم الحياة52

2005-64.2512004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005احمد عماد غانم فرحان  الكناني 53علوم الحياة53

2005-60.8952004االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005محمد قاسم حاتم كاظم األسدي54علوم الحياة54

2005-65.556595452004الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005محمد علي حسن تومان ال جبير1علوم الحياة55

2005-60.952060342004الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005اياد نجاح مالك شعالن  الشباني2علوم الحياة56

2005-60.564852272004الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005جاسم ميري عليوي ناصر الزبيدي3علوم الحياة57

2005-59.198004472004الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005محمد عبد الرسول شمخي جابر 4علوم الحياة58

2005-59.108626492004الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005حسنين حميد عبد عمران  العاني 5علوم الحياة59

2005-58.28776822004الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005منقذ علي منديل نعمة  الموسوي6علوم الحياة60

2005-56.547136392004الثاني انثىعراقية علوم/بكالوريوس794410/18/2005نورا سعد عبد الهادي شاكر 7علوم الحياة61

2005-55.251744472004الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005حيدر عبد االمير عبد الرضا  جابر8علوم الحياة62

2005-55.219080182004الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005احمد جاسم محمد احمد  القيسي9علوم الحياة63

2005-84.32458472004االول انثى عراقية علوم/بكالوريوس514220l7l2005زينة حسين خليل عبد الخالق 1الحاسبات 64

2005-81.499624062004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005نسرين رياض حمزة عبد  الزبيدي2الحاسبات 65

2005-81.337669172004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005نغم كامل هادي حسن  البو صالح3الحاسبات 66

2005-80.647894742004االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005اريج رباط عبد حبيب  المولودي4الحاسبات 67

2005-80.403796992004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005عالء طعيمة عبد الكاظم عبيس  البو صالح5الحاسبات 68

2005-78.680075192004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زينب فارس جعباز شالش  الحميداوي 6الحاسبات 69

2005-77.058195492004االول انثى عراقية علوم/بكالوريوس514220l7l2005هدى فارس محمد ابراهيم  الرفيق7الحاسبات 70

2005-77.058195492004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005هدى محمد حسين عنو  الفتالوي8الحاسبات 71

2005-76.159248122004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005نورس فاضل هادي جاسم 9الحاسبات 72

2005-75.207556392004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005سارة حسين تومان محمد  الكرعاوي10الحاسبات 73

2005-74.840300752004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005نغم رحيم كاطع كاظم  الكصار11الحاسبات 74

2005-74.471428572004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ابتسام محسن عباس عبيد  الركابي12الحاسبات 75

2005-74.312255642004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زينة حسين تومان محمد  الكرعاوي13الحاسبات 76

2005-74.10060152004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زينب صبري هاشم شناوة  مساجدة 14الحاسبات 77

2005-73.436766922004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005رسل كريم محمود جاسم  الشمري15الحاسبات 78

2005-73.427406012004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005وفاء مهدي عباس مهدي  صكبان16الحاسبات 79

2005-73.231917292004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زينة ميري عزيز كاظم  الخزاعي17الحاسبات 80

2005-72.885451132004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005عبد الكريم عبد العظيم كرمول الحمزاوي18الحاسبات 81

2005-72.826729322004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005هبة رحيم حمزة عجة  الخشيمات19الحاسبات 82

2005-71.932969922004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ايثار محمد توفيق حسن 20الحاسبات 83

2005-71.74563912004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005اسراء جابر سيكو عواد  الجبري الحميدي21الحاسبات 84

2005-71.250864662004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زهراء علي شاكر محمود  الحميدي22الحاسبات 85

2005-70.890488722004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ديار حمزة عليوي دغموث 23الحاسبات 86

2005-70.71748122004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ايمان كاظم ميري عباس 24الحاسبات 87

2005-70.423796992004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005عهود مكي مطر عبد  الحجام25الحاسبات 88

2005-66.081954892004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005االء فاهم انفينف تويلي  الشبالوي26الحاسبات 89



2005-69.074962412004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005عبير عدنان جساب طارش 27الحاسبات 90

2005-69.054548872004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005منار جندي هزار لعيبي  البرقعاوي28الحاسبات 91

2005-68.847781962004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005اسماء محمدحسن جاسم محمد االعسم29الحاسبات 92

2005-68.527030082004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ايثار عبد الحر كزار رميض  البيوض30الحاسبات 93

2005-68.446428572004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005هدى هادي جميل ليلو  ال جريب31الحاسبات 94

2005-68.435902252004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005بيرق كاظم حطحوط عبد العباس  الطائي32الحاسبات 95

2005-68.342105272004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ريا يوسف اسماعيل حسون  الزاملي33الحاسبات 96

2005-68.30815792004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005بيادر ستار عبد هللا غزاي  الجابري34الحاسبات 97

2005-68.233421052004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005رياض جابر سيكو عواد  الجبري35الحاسبات 98

2005-67.621541352004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زهراء عبد الزهرة جياد عبود الكيم36الحاسبات 99

2005-67.106766922004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005هبة سمير جاسم محمد  ال حيدر37الحاسبات 100

2005-66.836278192004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005وسن حميد حمزة مكوطر البديري38الحاسبات 101

2005-66.830751882004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005بيارق ابراهيم رياح جبار 39الحاسبات 102

2005-66.805902252004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ياس خضير صالل راهي  الحسناوي40الحاسبات 103

2005-66.7352004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005ايمان هادي جمالي عبد العزيز  القره غولي41الحاسبات 104

2005-65.779436092004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005منيفة نجم عبد هللا رياح  الساعدي42الحاسبات 105

2005-65.204812032004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005سارة حسن عواد رومي  الطائي43الحاسبات 106

2005-65.094887222004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005افكار علي حسن غالي  البديري44الحاسبات 107

2005-64.784210532004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005امنة حسين حديد عبد  شبر45الحاسبات 108

2005-64.042781962004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005عال مجيد حميد سعيد 46الحاسبات 109

2005-63.525827072004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005هيام بديوي مايع  بوهة  الزاملي47الحاسبات 110

2005-63.483571432004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005فيروز حسام المنسي القانع علي 48الحاسبات 111

2005-63.013571432004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005نبراس يوسف محمد حمزة  الجبوري49الحاسبات 112

2005-62.570075192004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005كناري عباهلل لكلوك رهينة  الجحيشي50الحاسبات 113

2005-61.80728052004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005شذى عبد االئمة اسود كاظم  المحنة51الحاسبات 114

2005-60.338270682004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005منار علي جابر جاسم 52الحاسبات 115

2005-60.256954892004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005داليا محمد عباس مهدي  الخيكاني53الحاسبات 116

2005-60.209736842004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005العبودي.رغد خير هللا عبد العزيز 54الحاسبات 117

2005-59.934699252004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005سرى عدي عبد الواحد فنجان  السعد55الحاسبات 118

2005-59.350526322004االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس514220l7l2005زينة عماد جبار امانه 56الحاسبات 119

2005-59.143609022004االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس514220l7l2005علي جاسب ثعبان نايف  المزيعل57الحاسبات 120

2005-66.6006012004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005رشا يونس خطار مفتي  العارض1الحاسبات 121

2005-66.294492004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005نورس عباس عبد سلمان  الكرعاوي2الحاسبات 122

2005-62.6502242004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005سارة جبار غالم علي 3الحاسبات 123

2005-62.0000772004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005نورس كريم جلوب طراد  السميالت4الحاسبات 124

2005-61.9581572004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005زينة كريم عطية علوان  البو دخن5الحاسبات 125

2005-61.5640622004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005مروج حميد كاظم شنتة  شبر6الحاسبات 126

2005-60.954512004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005عال يقين سعيد علوان  الفؤادي7الحاسبات 127

2005-60.7795122004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005فرح ماجد شعالن  راضي8الحاسبات 128

2005-60.6305262004الثانيذكر عراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005كاظم حسين كاظم موسى  الخفاجي9الحاسبات 129

2005-59.6941742004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005سها صالح عبد المهدي عبد الرضا اسماعيلي10الحاسبات 130

2005-59.4818062004الثانيذكر عراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005سعد جاسم محمد كطل الجنابي11الحاسبات 131

2005-58.7035722004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005هبة عبد الرزاق احمد  مريود العميدي12الحاسبات 132

2005-58.3538092004الثانيذكر عراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005بشار هنداوي هويدي عبود الجبوري13الحاسبات 133

2005-58.2249642004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005فاطمة جاسم محمد علي  الصريفي14الحاسبات 134

2005-57.3781222004الثانيذكر عراقيعلوم/بكالوريوس794410/18/2005محمد عبد الرزاق محمد عنون  الوهام15الحاسبات 135

2005-56.5449792004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005هدى نجم عبد الواحد عبد الخضر  الحساني16الحاسبات 136



2005-56.4136472004الثانيانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس794410/18/2005وسن امين عبد الحسين طوفان  المخاضيري17الحاسبات 137

2006-84.17212005االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006فهد نعيم نايف مطر  الثوبي1الحاسبات 138

2006-80.37632005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006رفيف محمد حمزة دويج  الخفاجي2الحاسبات 139

2006-80.10662005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006اسراء ناصر عبد الحسين 3الحاسبات 140

2006-79.92762005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006جنان فليح علي وناس  العوادي4الحاسبات 141

2006-78.98162005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006نسرين مزيهر مجهول فنجان  الكارضي5الحاسبات 142

2006-78.21922005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006علياء عبد الجواد محمود سوادي 6الحاسبات 143

2006-77.19342005االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006علي حسين علي عبود  الجنابي7الحاسبات 144

2006-76.91052005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006االء كريم جبر عيدان  النايلي8الحاسبات 145

2006-76.58972005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006سارة كامل كطفان حريجة  المياحي9الحاسبات 146

2006-76.47872005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006نضال حسن حسان يونس  الشباني10الحاسبات 147

2006-75.58762005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ايلين خضير عودة زغير  العبودي11الحاسبات 148

2006-75.242005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006صفا عبد الرضا عبد الجليل  القره غولي12الحاسبات 149

2006-75.13112005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006غفران ابو الهيل جهاد عبد هللا  الحمزاوي13الحاسبات 150

2006-75.05242005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006سرى حاتم عكار حسين الكفاري14الحاسبات 151

2006-74.29972005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006نبراس عايد فرحان حميدي  الخيكاني15الحاسبات 152

2006-73.54792005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006باسمة نجم حمزة علي  الزاملي16الحاسبات 153

2006-73.16472005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006نهلة فاضل راضي علي الحمداني17الحاسبات 154

2006-71.73762005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006انوار حسين حديد عبد  شبر18الحاسبات 155

2006-71.50132005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006وعد عبد الكاظم طراد محمد 19الحاسبات 156

2006-70.87682005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زهراء حسن هاشم حسين البو حية20الحاسبات 157

2006-70.7752005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006هند فائز عباس حنون  البصري21الحاسبات 158

2006-70.45552005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006مريم ابراهيم جبر طوفان  الخالدي22الحاسبات 159

2006-69.76612005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006شيماء موسى دواس كافي 23الحاسبات 160

2006-69.722005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006سحر فليح علي وناس  العوادي24الحاسبات 161

2006-69.02922005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006مريم عبد طوفان دليفي  الشعراوي25الحاسبات 162

2006-68.97552005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ليندا داخل حسن عيدان  المناصيري26الحاسبات 163

2006-68.77762005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006هند حكمت عبد هللا بدر  النعيمي27الحاسبات 164

2006-68.75612005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006رباب جودة وادي عسر  البو نايل28الحاسبات 165

2006-68.35112005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006علي حاكم جبر جودة  السعيدي29الحاسبات 166

2006-67.86632005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زهراء باقر كاظم  علي الربيعي30الحاسبات 167

2006-67.60162005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006االء عبد مسلم عبد علي  الغزاوي31الحاسبات 168

2006-67.512005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ريام جعفر مهدي صالح  النقيب32الحاسبات 169

2006-67.45582005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006شيماء فيصل غازي عبد هللا  السندالي33الحاسبات 170

2006-67.11792005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006اسراء احمد حسين سعد المظفر34الحاسبات 171

2006-66.08922005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006حوراء محمد حسن علي العيداني35الحاسبات 172

2006-65.912005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زينب قاسم محمد زفر  المياحي46الحاسبات 173

2006-65.8652005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006انسام عبد الكاظم جاسم حنتوش العويدي37الحاسبات 174

2006-6545552005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ايناس عادل نادر غافل ال حسن38الحاسبات 175

2006-65.37262005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006شيماء والي غالي دليمي  الهاللي39الحاسبات 176

2006-65.03052005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زهراء حميد هادي وناس  الشمري40الحاسبات 177

2006-64.93972005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006بشائر طه كاظم بعيوي  العبودي41الحاسبات 178

2006-64.42292005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006رواء كاظم جبر ابراهيم  الفتالوي42الحاسبات 179

2006-64.00792005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006علياء هادي عبد حاجم  الحسناوي43الحاسبات 180

2006-63.96742005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006سالم عالوي حسين عبد هللا المرمضي44الحاسبات 181

2006-6315522005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006سميرة كاظم صخي معيدي  الغالبي45الحاسبات 182

2006-63.11582005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006رحاب عباس ضيدان فرج  الفتالوي46الحاسبات 183



2006-63.00832005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006عالء تايه رحيم اليذ  الريشاوي47الحاسبات 184

2006-62.96822005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006نرجس ناهض جبرين عبود 48الحاسبات 185

2006-62.7482005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زهراء كامل محمد حمزة  الشباني49الحاسبات 186

2006-62.51632005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ابتسام جبار جهاد علوان 50الحاسبات 187

2006-62.51442005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006سوسن ليلو راضي علوان الغانمي51الحاسبات 188

2006-61.87292005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زينب عاصم محمود موسى العبيدي52الحاسبات 189

2006-61.69452005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006فالح حسن عبد غضبان 53الحاسبات 190

2006-61.47182005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006رواء عبد االمير فارس  ال غريب54الحاسبات 191

2006-61.26552005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ماجدة نعمة محيسن جبر  السلطاني55الحاسبات 192

2006-60.94552005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006حنان عبد نصيف جاسم العكاشي56الحاسبات 193

2006-60.30552005االول انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006سحر موسى عبود مشكور  بني سالمة57الحاسبات 194

2006-60.21112005االول انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006رشا مثنى جميل محمد  الفتالوي58الحاسبات 195

2006-59.431422005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006والء حازم عبد الزهرة جاسم  الشمري59الحاسبات 196

2006-68.912005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006رشا عبد االمير كاظم مرهج  الزيادي1الحاسبات 197

2006-63.46262005الثاني انثىعراقية علوم/بكالوريوس857811/2/2006دالل جميل فرهود حسن  الجاسم2الحاسبات 198

2006-61.89372005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006اسراء يوسف محمد ناجي  العميدي3الحاسبات 199

2006-59.51342005الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس857811/2/2006امير محمد رسول كاظم  نصراوي4الحاسبات 200

2006-59.39182005الثاني ذكرعراقي علوم/بكالوريوس857811/2/2006سيف خالد مصلح محمد  الخالدي5الحاسبات 201

2006-59.282005الثاني انثى عراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006رؤى حمد حمزة  محمد البو رحت6الحاسبات 202

2006-59.172112005الثاني ذكرعراقي علوم/بكالوريوس857811/2/2006عالء صباح فرحان صباح 7الحاسبات 203

2006-58.60922005الثاني انثى عراقية علوم/بكالوريوس857811/2/2006فادية محمد جاسم محمد  الخزاعي8الحاسبات 204

2006-57.818382005الثاني انثىعراقية علوم/بكالوريوس857811/2/2006رشا مصطفى جايد دكسن الوائلي9الحاسبات 205

2006-57.391092005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006داليا يونس حميد جبر الغالبي10الحاسبات 206

2006-56.40742005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006بان حامد عبد الرضا كاظم المياحي11الحاسبات 207

2006-91.550752005االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس857811/2/2006عالء حسين حمادي عباس  الكعبي1الرياضيات 208

2006-84.11292005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006جمانة حكمة سلمان حمد  الخالصي2الرياضيات 209

2006-75.786672005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006فراس حسين مجهول فنجان الكارضي3الرياضيات 210

2006-73.545632005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ايمان عبد الحمزة تركي عبود البو حميد4الرياضيات 211

2006-73.383852005االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006احمد صالل جودة محمد حسن  الطويل 5الرياضيات 212

2006-72.418052005االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006احمد محسن مهدي شداد الجنابي6الرياضيات 213

2006-72.359522005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ايالف حسين محمد عودة األبراهيمي 7الرياضيات 214

2006-70.620772005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006الهام تركي مالك سبط  الزيادي8الرياضيات 215

2006-69.940362005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006نور كاظم موسى اسماعيل البستاني9الرياضيات 216

2006-69.709982005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زهراء عبد الحمزة يوسف  عباس الجوذري10الرياضيات 217

2006-69.441112005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006فاتن احمد رايح كاظم العايدي11الرياضيات 218

2006-69.124532005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006نسرين فالح لفته حسين الفتالوي12الرياضيات 219

2006-67.867342005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006رشا علي جاسم بدن العبودي13الرياضيات 220

2006-66.662822005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006عالء حاتم حبيب كشوات  العبيدي14الرياضيات 221

2006-65.227882005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006ايناس حمزة جبار دخون الغانم15الرياضيات 222

2006-65.062132005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006حال راهي جابر فرهود الزيادي16الرياضيات 223

2006-63.717912005االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006حيدر ضرغام حميد ليلو  العبيدي17الرياضيات 224

2006-63.430262005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006سارة علي سلمان جنجيل الهاللي18الرياضيات 225

2006-63.297482005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006مسلم عواد فرهود عواد الكيم19الرياضيات 226

2006-62.53162005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زينب حسين علي محمد حسن العبسي20الرياضيات 227

2006-61.880752005االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006فالح حسن عبد الرزاق مطر الخالدي21الرياضيات 228

2006-60.870532005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006عالء عمران موسى حمادي الخفاجي22الرياضيات 229

2006-60.610092005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006رؤى علي كاظم عبد مرزة  السعيدي 23الرياضيات 230



2006-60.224812005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006شيماء عدنان حميد شاهر الوادي24الرياضيات 231

2006-59.772472005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006زينب هادي طعيمة طاهر 25الرياضيات 232

2006-59.587452005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس58497/30/2006عالء محمد ناصر حسون  العبدالي26الرياضيات 233

2006-59.144822005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس58497/30/2006نوار كامل جميل محمد  الفتالوي27الرياضيات 234

2006-65.03712005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006زينة سامي داخل فهد  الجواري1الرياضيات 235

2006-59.451712005الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس857811/2/2006احمد جليل عبد كافي  الزبيدي2الرياضيات 236

2006-58.211652005الثاني  انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006وديان عبد محي عبد  الكعبي3الرياضيات 237

2006-57.883992005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006رقية خالد حسوني عبود الربيعي4الرياضيات 238

2006-57.706392005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006رنا موفق هادي عبد الرحيم الخزعلي5الرياضيات 239

2006-55.838462005الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس857811/2/2006بهاء مجيد مرزوك عبد هللا  الجبوري6الرياضيات 240

2006-54.882732005الثانيذكر عراقيعلوم/بكالوريوس857811/2/2006زيد عبودي متعب لفته  ال شمخي7الرياضيات 241

2006-91.21642005االول انثى   عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ختام عباس مرهون عيسى  الزبيدي1علوم الحياة 242

2006-88.305462005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006زهراء عبد الحمزة عباس  عيدان 2علوم الحياة 243

2006-87.950232005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006رشا مزاحم حاتم غبين  البو خالط3علوم الحياة 244

2006-85.531512005االول انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006سؤدد عواد كاظم فرهود  الكرعاوي4علوم الحياة 245

2006-84.702912005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ابتسام كاظم خضر مرزوق البو صالح5علوم الحياة 246

2006-82.624542005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006رندة صالح مهدي صكبان 6علوم الحياة 247

2006-82.5752005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006هناء رحمن لفته حسين  الكرعاوي7علوم الحياة 248

2006-82.054652005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006اسراء فاضل وذاح  علوان ال خميس8علوم الحياة 249

2006-81.928962005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006هبة رياض جميل اسماعيل 9علوم الحياة 250

2006-81.212562005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ضحى مهدي جابر شمخي  العابدي10علوم الحياة 251

2006-81.172005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ليلى جاسم شعيبث فهد الناشيء11علوم الحياة 252

2006-81.044772005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006كريم محمد عبيس عواد 12علوم الحياة 253

2006-81.027322005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006يقطين عبد العظيم كرمول حسون الحمزاوي13علوم الحياة 254

2006-80.033492005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006شيماء حبيب فرج  سوادي 14علوم الحياة 255

2006-79.932092005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ايمان عدنان حميد صنافي  البو مرعب15علوم الحياة 256

2006-79.902212005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006نورة علي حسين عبود  االسدي16علوم الحياة 257

2006-79.729542005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006انسام حيدر محمد عبود البو كظيمة17علوم الحياة 258

2006-79.280822005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006نورس حميزة تايه حمود  الشباني18علوم الحياة 259

2006-79.184772005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006اسراء عبد نايف نزال  النزال19علوم الحياة 260

2006-79.182442005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006خولة جبار حسين صكبان العابدي20علوم الحياة 261

2006-78.620092005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006شيماء عبد ياسين خضير  ال عزيز21علوم الحياة 262

2006-78.507782005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006زينب عبد الحميد مهدي عباس  الجاسمي22علوم الحياة 263

2006-78.31082005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ابرار ماضي فرج سلمان  الجنابي23علوم الحياة 264

2006-77.948142005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006االء كامل جابر مسلم  البو ثامر24علوم الحياة 265

2006-77.277052005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006عبير عبد العباس عاشور حنش  الشباني25علوم الحياة 266

2006-76.290052005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006منار مكي محسن داود  الليثي26علوم الحياة 267

2006-75.641742005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ميسم هالل حسن ونس  الجناح27علوم الحياة 268

2006-75.14572005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006هند فاضل مجيد راضي  اسماعيل28علوم الحياة 269

2006-75.010442005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ايناس طه موسى جالب  المرمضي29علوم الحياة 270

2006-74.903052005االولذكر عراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ثائر فرحان عكاب فهد  الخزاعي30علوم الحياة 271

2006-74.821172005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ميرفت كامل كاظم عذاب  الجبوري31علوم الحياة 272

2006-74.744482005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006منار حسن مهدي راضي  الجعباوي32علوم الحياة 273

2006-74.363152005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ايفان عزيز والي عبد الزبيدي33علوم الحياة 274

2006-74.30572005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006ايمان عبد هللا حسين علوان 34علوم الحياة 275

2006-74.043142005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006عقيل عباس كريم  محمد  الخفاجي35علوم الحياة 276

2006-73.917782005االول انثى عراقية علوم/بكالوريوس65968/29/2006ناهدة مجهول عبد الحسن هادي النائلي 36علوم الحياة 277



2006-73.71092005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006رشا جواد صالح حسن حفاظي37علوم الحياة 278

2006-72.83752005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006نبيل راهي مشكور عنان ال حمد38علوم الحياة 279

2006-72.676292005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006رواء عبد االمير هادي حمزة البديري39علوم الحياة 280

2006-72.609062005االولانثى عراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006سرى علي جواد صنوان 40علوم الحياة 281

2006-72.430372005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006هند مهدي سعيد لطيف العبيدي41علوم الحياة 282

2006-72.411242005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006زهراء كاظم كامل حمزة  الشباني42علوم الحياة 283

2006-71.84012005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006فرح جهاد جبر عبود  الهاللي43علوم الحياة 284

2006-71.062572005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006مصطفى علي عبد االمير جاسم  الشاروط44علوم الحياة 285

2006-70.688282005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006احمد صباح علي عبود  البو جاسم45علوم الحياة 286

2006-70.587242005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006رنا عبد الحمزة حميد كليكل  السعيدي46علوم الحياة 287

2006-67.815412005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006شيماء مالك عبد جاسم  الجبري47علوم الحياة 288

2006-66.19682005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006حوراء خلف هارون عكلة 48علوم الحياة 289

2006-65.835222005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006علي سلومي سرحان هادي  الهاللي49علوم الحياة 290

2006-64.683932005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006نداء عبد الرحيم شتيوي رباط  الجبوري50علوم الحياة 291

2006-63.774072005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006علي رشاد عبد الحسين محمد  دخيل51علوم الحياة 292

2006-62.822952005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006بشار عبد الكاظم ناجي عباس  الحداد52علوم الحياة 293

2006-62.787952005االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس65968/29/2006عقيل صكبان علي محسن  الصكبان53علوم الحياة 294

2006-62.73042005االولانثىعراقيةعلوم/بكالوريوس65968/29/2006سمية عدنان احمد  محمد  الجبوري54علوم الحياة 295

2006-71.71442005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006منى شاكر كريم جبار 1علوم الحياة 296

2006-68.83652005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006هبة عدنان عزيز عبد هللا  ابو عميمة2علوم الحياة 297

2006-59.448052005الثاني انثىعراقيةعلوم/بكالوريوس857811/2/2006نوار مسلم هادي ابراهيم  الشريفي3علوم الحياة 298

2006-55.680012005الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس857811/2/2006ضرغام والي غالي دليمي 4علوم الحياة 299

2006-89.8882007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007طالب تركي حاشوش وجر الفتالوي 1حاسبات300

2006-85.5532007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زيد راجح محمد حبيب  العرداوي2حاسبات301

2006-82.2582007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007نصير عبد الحسين جبار راضي  العمراني3حاسبات302

2006-82.032007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد جواد كاظم بشبوش  الشيباني4حاسبات303

2006-81.3412007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رؤوم سعدون محمد عبود  الشمري5حاسبات304

2006-81.2712007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عبير حسين جابر عباس  ال جبير6حاسبات305

2006-80.7422007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007نهى حسين هادي جواد  العميدي7حاسبات306

2006-80.2452007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ايمان حميد هادي عبد الحسين الحسيني8حاسبات307

2006-79.7392007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مثنى كاظم دخيل فليح  ال حمد9حاسبات308

2006-78.8062007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007قاسم محيسن محمد حمزة  الزبيدي10حاسبات309

2006-78.3492007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سوزان ناظم احمد علي  السعدي11حاسبات310

2006-78.2472007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سناء ناصر ذاجر عوفي  البديري12حاسبات311

2006-77.6492007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سؤود نجم عبد محمد  الزبيدي13حاسبات312

2006-77.5892007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رنا اياد عبد السادة مهدي  الفتالوي14حاسبات313

2006-76.6972007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مروة حسن عباس هادي  الكارضي15حاسبات314

2006-76.392007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ايمان عودة عريبي جار هللا  الشمري16حاسبات315

2006-76.3792007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007الهام خضير عباس حمزة بلو17حاسبات316

2006-75.9992007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007صفاء مهدي واجد عبود الحسين 18حاسبات317

2006-75.712007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسراء شاكر سلمان حسين  الميالي19حاسبات318

2006-75.5292007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حوراء كاظم عباس حسون الفرحاني20حاسبات319

2006-75.212007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هدى فالح حسن عبود  نجار21حاسبات320

2006-75.1342007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007فؤاد رحيم عبد الحمزة عطية  الشباني22حاسبات321

2006-75.0482007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ازهار جواد كاظم جعفر  المحناوي23حاسبات322

2006-74.9132007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بركات هاني عبد احمد  شبر24حاسبات323

2006-74.7562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علياء يونس ناهي غشيم  الجبوري25حاسبات324



2006-74.6052007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مناف عبد الرضا ياسين خضير  الغريري26حاسبات325

2006-74.4042007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007فادية فاهم عبد الحسن صكبان  الصكبان27حاسبات326

2006-74.2412007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسراء جليل سعيد راضي  المشكور28حاسبات327

2006-74.242007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007نبراس حميزة تايه حمود الشيباني29حاسبات328

2006-74.1362007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007كاظم حياوي فليح حسن  السعدي30حاسبات329

2006-73.8162007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ازهار جبار يحيى احمد السلطاني31حاسبات330

2006-73.5772007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر حسين شاكر عباس  المنصوري32حاسبات331

2006-72.8492007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ميعاد عبد الرضا راضي حميدي المزين33حاسبات332

2006-72.7852007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007الهام احمد رايح كاظم  العابدي34حاسبات333

2006-72.552007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007تغريد عواد كاظم عباس  الشباني35حاسبات334

2006-72.4462007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007وضحة كاظم معارز حمد الحركوصي36حاسبات335

2006-72.4292007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هدى صليهب عبيد حمادي  الجبوري37حاسبات336

2006-72.4012007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007افياء ضياء عباس حسن الزاملي38حاسبات337

2006-71.9662007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حوراء سهم جبار ناصر الكعبي39حاسبات338

2006-71.8562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينة مهدي حميد علوان العبدهللا40حاسبات339

2006-71.5632007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسراء علي عبد عريمط  الزبيدي41حاسبات340

2006-71.4842007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ابتسام محمد خفيف حجي  النغيشي42حاسبات341

2006-71.0742007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء صباح علي حسن التميمي43حاسبات342

2006-70.9382007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007نغم فاضل جبار عبد هللا  الجبوري44حاسبات343

2006-70.5062007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هديل نوماس طعطوش حسين  المطوكي45حاسبات344

2006-70.342007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مها عدنان شنشول جبر  الخالدي46حاسبات345

2006-70.2542007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ضرغام كاظم هاشم فعيل العبودي47حاسبات346

2006-70.1792007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سرى محمد فائق توفيق  الخفاجي48حاسبات347

2006-70.0552007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007غادة كاظم طالل راضي  المياحي49حاسبات348

2006-70.0452007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007جنان كاظم ميري عباس  الموسوي50حاسبات349

2006-69.8332007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حسنين مرتضى حسن موسى  الياسري51حاسبات350

2006-69.6562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007غزوة فيصل غازي محمد  البدر52حاسبات351

2006-69.5652007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سرى علي فاضل كاظم  العيساوي53حاسبات352

2006-69.4562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هدى جواد صالح حسن الحفاظي54حاسبات353

2006-69.442007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عهود فاضل اسماعيل حمزة  ال جبير55حاسبات354

2006-69.4292007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هناء صبري شبل ناصح  الجياشي56حاسبات355

2006-69.3782007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ورود محمد حامد مخيف  الدهيماوي57حاسبات356

2006-69.3012007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007فرح باسم طيار مردان  العجيمين58حاسبات357

2006-68.8832007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسماء عبد هللا صفر حسين الزهيري59حاسبات358

2006-68.7542007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء عبد تالي صباح  الحزامي60حاسبات359

2006-68.5362007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007جابر ابراهيم ناصر عيسى  االيدامي61حاسبات360

2006-68.4842007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بيداء جاسم بالسم عباس  البديري62حاسبات361

2006-68.3312007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هيبت محمد كامل مظلوم  الهاللي63حاسبات362

2006-68.2662007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007امال عبد الواحد كاطع عبد الحسين الجبوري64حاسبات363

2006-67.952007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رنا حامد خزيم عباس  الشبلي65حاسبات364

2006-67.9482007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مروة علي خضير حبيب  الكعبي66حاسبات365

2006-67.8692007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد جبر تالي حنظل  السعيدي67حاسبات366

2006-67.7582007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سارة نوري دكمان خضر  العفلوكي68حاسبات367

2006-67.7392007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسامة مجيد هالل راضي  المياحي69حاسبات368

2006-67.7232007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سماح علي محمد نعمة  البعاج70حاسبات369

2006-67.6832007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رسل صاحب شاكر جابر  الجناحي71حاسبات370

2006-67.6782007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء غانم عباس صخيل  الخزاعي72حاسبات371



2006-67.5952007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سناء حمزة عباس سوادي  العادلي73حاسبات372

2006-67.3822007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رؤى غانم محمد حمزة  السعيدي 74حاسبات373

2006-67.3522007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007منى حاكم فتنان ياسر  الجنابي75حاسبات374

2006-67.2782007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سهى مهدي فرحان عباس  العزاوي76حاسبات375

2006-67.2472007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء محمد رضا عبد الرسول عزيزالبقلي77حاسبات376

2006-67.2212007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007خالد مراد عبد هللا جاسم  الزبيدي78حاسبات377

2006-66.9992007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد عدنان هادي شعالن  البياتي79حاسبات378

2006-66.7062007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رائد عليوي جبار داخل  النايلي80حاسبات379

2006-66.4772007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سرى ابراهيم محمد علي  عزيز تركي81حاسبات380

2006-66.4582007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007غادة عادل نجم عبود  الرماحي82حاسبات381

2006-66.4252007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سرى نشأت كاظم محمد رضا  العكيلي83حاسبات382

2006-66.3832007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد خليل عباس كاظم  السلمان84حاسبات383

2006-66.2172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سارة ناجي صالح مهدي  المشكور85حاسبات384

2006-65.9622007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007امير باسم عبد االمير جبار  االعسم86حاسبات385

2006-65.9562007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر سهيل مجيد عبدالشهيد  العبادي87حاسبات386

2006-65.7282007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هديل حسن مسلم عبد  الجنابي88حاسبات387

2006-65.6552007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حامد عبد علي خضير جبر  الكيم89حاسبات388

2006-65.5992007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رؤى رزاق خضير عبد السادة  عبادة90حاسبات389

2006-65.4142007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سامر مانع صالح مرسول  الصالحي91حاسبات390

2006-65.4082007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حنان سالم عبد الوهاب عبد ربه  العيداني92حاسبات391

2006-65.392007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عمار ضياء نور محسن  العذاري93حاسبات392

2006-65.1312007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ماجد رحمن لفته حسين  الكرعاوي94حاسبات393

2006-65.0562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سرى عادل جبار عبد السادة  الكاظم95حاسبات394

2006-64.8592007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ايناس مجيد حميد صنافي  البو مرعب96حاسبات395

2006-64.7952007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينب حسين عبد علوان غازي  المرمضي97حاسبات396

2006-64.5692007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007دانيا ثائر محمود رشيد  الدهيمي98حاسبات397

2006-64.5312007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007كرار قحطان عبد الحسن شمخي  النويحي99حاسبات398

2006-64.0492007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007محمد غازي عبد السادة كزار  الزيادي100حاسبات399

2006-63.9832007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007فادية عبد هللا لكلوك رهينة  الجحيشي101حاسبات400

2006-63.3432007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علياء شون حسين بطي  المشايخي 102حاسبات401

2006-63.3172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007امنة فائق رضا سرحان  الحميداوي103حاسبات402

2006-63.2682007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007فراس قيس كمال محمد امين  العزاوي104حاسبات403

2006-62.9822007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد فارس فتح هللا كرم  الصياد105حاسبات404

2006-62.5752007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007باسم حمادي شمر عبود  العابدي106حاسبات405

2006-62.0952007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007تغريد مطلك أحنيش جبيرالسعدي107حاسبات406

2006-61.9852007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء عبد اللطيف عبد الرضا مشيرالغانمي108حاسبات407

2006-61.8882007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007يسري صباح عبود علي  الديواني109حاسبات408

2006-61.6782007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سارة عدنان موحان عبد هللا  النعيمي110حاسبات409

2006-61.3042007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مصطفى محمود خضير حمادي  ابو حميد111حاسبات410

2006-61.2942007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عالء صبيح سالم هاشم  النوفلي112حاسبات411

2006-61.22007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007أسماء حليحل جاسم حسون  الخالدي113حاسبات412

2006-60.9042007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هبة جليل عبد السادة عباس  اليساري114حاسبات413

2006-60.2052007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مصطفى جعفر باقر لعيبي  العماري115حاسبات414

2006-60.082007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007قصي عريف سعيد جعفر  العنوز116حاسبات415

2006-59.5462007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007شبير علي هادي حسون  الحطاب117حاسبات416

2006-58.8982007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد جاسم مزهر شراد العتابي118حاسبات417

2006-58.3542007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد عبد الخضر كوكز بلعوط  ال خنفر119حاسبات418



2006-57.9822007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سارة احمد نوري خماس  الكروي120حاسبات419

2006-57.6862007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007خضر كاظم عبد الهادي جسوم  النايلي121حاسبات420

2006-57.2842007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهرة كاظم عبيد  متاني الزبيدي122حاسبات421

2006-56.5862007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007صاحب عاشور كدوح راضي  الجبري123حاسبات422

2006-54.4932007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علي وحيد ظاهر صبار الزريجاوي124حاسبات423

2006-68.3122007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007هبة عدنان كاظم هادي  الكارضي1حاسبات424

2006-62.7052007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007نادية صالح حسن عطية  الحجيمي2حاسبات425

2006-62.6082007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007جاسم محمد جاسم حسين  السعدي3حاسبات426

2006-53.8472007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007علي عبد االمير رحمان عبد خلف  الحاتم4حاسبات427

2006-53.4922007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007صفاء جبر محمد زغير  النايلي 5حاسبات428

2006-84.9092007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حسنين ياسين مرزوق  مفتن العارضي 1علوم  الحياة429

2006-83.2442007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007نائل محمد سرهيد  سلمان الحمزاوي 2علوم  الحياة430

2006-83.0882007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عبير عبد الرحمن حنون جبرة هللا السعيدي3علوم  الحياة431

2006-82.2522007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007فرح عبد العظيم عبد المنعم عبد الجبار الغانمي4علوم  الحياة432

2006-82.1092007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد سامي سلمان فزع البو سلمان5علوم  الحياة433

2006-81.9362007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هند حمزة عبد الحسين  عيدان الخزرجي6علوم  الحياة434

2006-80.9042007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حسين رياض محمود يوسف المشهداني7علوم  الحياة435

2006-80.7172007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بهاء عبد الكاظم ناصر  حسون العبيدي8علوم  الحياة436

2006-80.4222007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسامة فيصل كوكز  منون الزبيدي9علوم  الحياة437

2006-80.382007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007محمد مظفر حبيب  ظاهر الخزاعي10علوم  الحياة438

2006-80.0322007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد مجيد عبد زيد  حمد المزراكي11علوم  الحياة439

2006-79.8562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينب لطيف خضير نهر  العتابي 12علوم  الحياة440

2006-79.7762007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007المعتصم باهلل فالح عبد الحمزة  هبان الجبوري13علوم  الحياة441

2006-79.6812007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007باسم غازي سرحان هادي العمري14علوم  الحياة442

2006-79.1492007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عباس جبار عبد روحي  الغشيم15علوم  الحياة443

2006-78.9682007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007شروق حمزة علي  هاتف التميمي16علوم  الحياة444

2006-78.8022007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عالء مهدي واجد عبود الحسيني17علوم  الحياة445

2006-78.5442007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مالك علي كريم هاني المعلة 18علوم  الحياة446

2006-78.0712007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سجى فاهم جابر عباس الزبيدي19علوم  الحياة447

2006-77.8862007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هيمن محي عباس عبادة الموسوي20علوم  الحياة448

2006-77.732007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينة كريم عبد عطية خلف الكريحاوي21علوم  الحياة449

2006-77.472007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ايناس عبد الحسين عباس سلمان العابد22علوم  الحياة450

2006-77.1882007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007استبرق عبد زيد جاسم محمد العجيمين23علوم  الحياة451

2006-76.7852007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رويدة يعقوب يوسف محمد شمرت24علوم  الحياة452

2006-76.6982007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007روافد جعفر باقر لعيبي العماري25علوم  الحياة453

2006-76.5142007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر علي حسين ثجيل السراي26علوم  الحياة454

2006-76.5052007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مصطفى هادي جواد جبار البياتي 27علوم  الحياة455

2006-76.3082007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رؤى عذاب جاسم شمل الخزاعي28علوم  الحياة456

2006-76.1822007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد قدوري سعيد راضي المشكور29علوم  الحياة457

2006-76.1382007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ليلى علي طرهيل مشكور المخاضيري30علوم  الحياة458

2006-75.0782007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رشا راشد سوادي عبد الجبوري31علوم  الحياة459

2006-75.0512007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينب اسماعيل خليل ابراهيم األسدي32علوم  الحياة460

2006-74.4962007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بسام عادل حسن ابراهيم الخفاجي33علوم  الحياة461

2006-74.4022007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007محمد جبار مطر عرب البديري34علوم  الحياة462

2006-74.2232007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء محمد عبد الكاظم عوفي الكرعاوي35علوم  الحياة463

2006-74.1922007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007معتز كامل نجم عبد البو حسن36علوم  الحياة464

2006-73.8432007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علي صبري جبار عبود الخزعلي37علوم  الحياة465



2006-73.5312007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عباس حبيب حسين علوان الشبالوي38علوم  الحياة466

2006-73.4612007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007كوثر كريم عباس هولة الحسني39علوم  الحياة467

2006-73.0692007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علي حسين محمد علي حميد الرماحي40علوم  الحياة468

2006-72.742007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007كمال الدين فاضل مشري حسين البدري41علوم  الحياة469

2006-72.4162007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ميسم كريم عيدان واوي العبد هللا42علوم  الحياة470

2006-72.4132007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007محمد عبد االمير حرج حسين الحسيني43علوم  الحياة471

2006-72.1472007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سجى فاروق صادق عبد هللا الصالحي44علوم  الحياة472

2006-72.12007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سراب عبيد جهود عريبي الجاسمي45علوم  الحياة473

2006-72.0452007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رؤى حميد حبيب حميد الفؤادي46علوم  الحياة474

2006-71.932007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007منى عبد الرزاق سالم شبيب الياسري47علوم  الحياة475

2006-71.732007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007غفران عالوي طميش عبد علي الزريجاوي48علوم  الحياة476

2006-71.1262007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سهير اياد عبد عبد الرضا القرة غلي49علوم  الحياة477

2006-70.9662007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عبد الرزاق شاروط رهك بريسم المشبك50علوم  الحياة478

2006-70.8152007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007صبا صالح صيهود دخيل الكناني51علوم  الحياة479

2006-70.782007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رحاب فاهم ميري سلمان الصالحي52علوم  الحياة480

2006-70.7212007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اثير فالح كاظم مؤمن العبودي53علوم  الحياة481

2006-70.6352007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هبة عباس علي عبود الخفاجي54علوم  الحياة482

2006-70.6112007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مروة علي عزيز علي جليحاوي55علوم  الحياة483

2006-70.3372007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مصطفى عبد الباري عبد راضي الماجدي 56علوم  الحياة484

2006-70.2082007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد شاكر ديوان عبد الخليفاوي57علوم  الحياة485

2006-70.0772007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007لؤي عامر عبد الرزاق كامل زمكنة58علوم  الحياة486

2006-69.7952007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007انتظار محمود فالح منادي الخالدي59علوم  الحياة487

2006-69.6772007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007معين حسن حنتوش سعيد الركابي60علوم  الحياة488

2006-69.5192007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007وليد هادي حميد حسون  الحسون61علوم  الحياة489

2006-69.2212007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علي سعد نجم عبود البو ضايع62علوم  الحياة490

2006-69.1132007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء شهيد مجيد جواد القريشي63علوم  الحياة491

2006-69.0592007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007براء عبد االمير هادي حمزة البديري64علوم  الحياة492

2006-692007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حسين شاكر سلبوح حمزة الزبيدي65علوم  الحياة493

2006-68.7852007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رقية عالوي عبد الكاظم علي الحسناوي66علوم  الحياة494

2006-68.752007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء حسين جبار نايف العيساوي67علوم  الحياة495

2006-68.5682007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007غفران جواد حلو حسين العوادي68علوم  الحياة496

2006-68.5232007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ضحى طالب مدلول ديوان ال نصر69علوم  الحياة497

2006-68.0152007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007لينا عبد الكاظم عودة عريبي الشمخي70علوم  الحياة498

2006-67.972007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007خديجة حسن كريم سليمان العربادي71علوم  الحياة499

2006-67.9642007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علي حسين خليبص عواد الخزاعي72علوم  الحياة500

2006-67.7052007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد رضا طاهر مشيفي المحنة73علوم  الحياة501

2006-67.6112007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينا صاحب كاظم حسين الزبيدي74علوم  الحياة502

2006-67.3922007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد حاتم ناصر حسين العوض هللا75علوم  الحياة503

2006-66.9572007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007جالل عيسى جبر حسين الهاللي76علوم  الحياة504

2006-66.6772007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007االء اياد جاسم محمد الفتالوي77علوم  الحياة505

2006-66.5962007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ايمان فيصل كرم عاشور الشباني78علوم  الحياة506

2006-66.4432007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007تغريد حامد عبد االمير عمران االيدامي79علوم  الحياة507

2006-66.1722007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر عبد الهادي صالح موسى البديري80علوم  الحياة508

2006-65.832007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عقيل هادي مطر حمدان الخنيفساوي81علوم  الحياة509

2006-65.6242007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر عبد الكاظم سلطان حنويت  الجبوري82علوم  الحياة510

2006-65.472007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007نوره راجح عزيز عبد هللا  البو عميمة83علوم  الحياة511

2006-65.1672007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد مجيد حسين  نصيف الخشون84علوم  الحياة512



2006-65.1512007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر عبيس مراد فليح الخيكاني85علوم  الحياة513

2006-65.1342007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007منار مالك خضير عباس القريشي86علوم  الحياة514

2006-65.0482007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ياسة ياسر جحيور مكاوي البحار87علوم  الحياة515

2006-64.9082007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هدى محمد عبد الكاظم محمد االسدي88علوم  الحياة516

2006-64.3192007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد عبد االله حبيب حسين ابو كعيوه89علوم  الحياة517

2006-64.2242007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مريم كاظم موسى يونس الغانمي90علوم  الحياة518

2006-64.072007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علي داخل الفي عجة الخزاعي91علوم  الحياة519

2006-63.7562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بشرى علي حسين عودة الكرعاوي92علوم  الحياة520

2006-63.4172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينة رزاق عبد االمير عبد الحسين الحاجم93علوم  الحياة521

2006-63.2682007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علي حميد نعمة سلمان الحسيني94علوم  الحياة522

2006-63.2322007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زياد صاحب مهدي صالح البو صالح95علوم  الحياة523

2006-62.6032007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد رياض فاضل جودة القريشي96علوم  الحياة524

2006-62.3682007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عماد ديوان عبد مرشد  الزيادي97علوم  الحياة525

2006-62.1022007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سارة محمد حسين مالك البعاج98علوم  الحياة526

2006-61.5422007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اشرف عيال مطر فرحان الراشدي99علوم  الحياة527

2006-61.1642007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسراء ناصر امانة جاسم المرمضي100علوم  الحياة528

2006-61.052007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سرى محمد ضياء عباس الموسوي101علوم  الحياة529

2006-60.8682007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سها لفته بدن يونس البو حسين102علوم  الحياة530

2006-60.7842007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مروة جبار محسن جابر القرغلي103علوم  الحياة531

2006-60.2732007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007امين صاحب عبد الجليل يحيى الموسوي104علوم  الحياة532

2006-59.692007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مسلم مير علي جاسم ناجي الزاملي105علوم  الحياة533

2006-58.442007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عذراء عزيز حنيوي زويد المطر106علوم  الحياة534

2006-57.9432007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007غسان صالح مزهر علوان السعيدي107علوم  الحياة535

2006-82.2292007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007وسن حميد مسلم سلمان الحجامي1علوم  الحياة536

2006-71.0582007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007عواد محمد عبيس عواد  الجبري2علوم  الحياة537

2006-67.6072007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007زهراء حامد سعيد حمادي الربيعي3علوم  الحياة538

2006-62.762007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007ثريا عبد الرضا عبيد بديوي  المحاني4علوم  الحياة539

2006-62.212007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007علي حسن جاسم الجبوري5علوم  الحياة540

2006-61.6372007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007عال حاكم خضير عبد السادة  عبادة6علوم  الحياة541

2006-61.5062007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007نادية لطيف رشيد محمد  الزيدي7علوم  الحياة542

2006-60.7922007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007مهند عبد الرضا حسين حمادي الفحام8علوم  الحياة543

2006-60.1442007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007سحر جاسم محمد دهش الجبوري9علوم  الحياة544

2006-59.8812007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007نجالء جاسم فنيخ باقر الهاللي10علوم  الحياة545

2006-59.732007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007عالء جواد كاظم عنجور الصالحي11علوم  الحياة546

2006-59.6822007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007عادل منعم عزيز عبد الصائغ12علوم  الحياة547

2006-58.822007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007شذى عبد الهادي فليح  حسن  العبودي13علوم  الحياة548

2006-58.7232007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007عباس كامل مريوش كريم العبادة14علوم  الحياة549

2006-58.2032007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007بسمة عبد المحسن صالح محسن البو رحيم15علوم  الحياة550

2006-57.9192007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007احسان راجي جميل رمضان الطويهر16علوم  الحياة551

2006-57.8682007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007ازهر رسول محسن   شاكر الجبوري17علوم  الحياة552

2006-57.8662007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007محمد  ظاهر جلود شاني الحجامي18علوم  الحياة553

2006-57.1372007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007سيف احمد حميد محمود االميال19علوم  الحياة554

2006-56.8472007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007فؤاد كاظم غضيب عذاب الجالبي20علوم  الحياة555

2006-53.9522007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007مسلم حسن كاظم حسن المنصوري21علوم  الحياة556

2006-53.8932007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007مؤيد عبد الرضا حسين حمادي  الفحام22علوم  الحياة557

2006-53,372007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007فاطمة جاسم جالل حواس الزبيدي23علوم الحياة558

2006-90.9562007الدور االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سحر جعفر محمود عبد هللا  ابو ملح1الرياضيات559



2006-86.9132007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عباس كريم وناس عبادي الشريفي2الرياضيات560

2006-84.3482007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007منى عباس مسير بروش العابدي3الرياضيات561

2006-82.1482007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مرتضى محمد عبد الكاظم عوض الكرعاوي4الرياضيات562

2006-81.7852007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007قاسم علي شاكر حسون  العزاوي5الرياضيات563

2006-79.4122007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007خضير عبيس حسين نور الفؤادي6الرياضيات564

2006-77.3872007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007علي حمزة عبادة  ضامن طعمة  الكارضي7الرياضيات565

2006-76.1782007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هالة عباس مهدي عباس المهجة8الرياضيات566

2006-75.7832007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007االء علي عبد الزهرة ناصر  الزبيدي9الرياضيات567

2006-75.6552007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسامة صباح عطية موسى السعدي10الرياضيات568

2006-72.7332007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رشا طارق حبيب محمد الحبيب11الرياضيات569

2006-71.3862007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007لقاء جواد كاظم  كريم البديري12الرياضيات570

2006-71.2012007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007كفاء عباس جواد  محل ال جبير13الرياضيات571

2006-70.8052007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007امير عبد االمير عبد طاهر الفتالوي 14الرياضيات572

2006-69.9092007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رشا علي حسين عجيل العبودي 15الرياضيات573

2006-69.8742007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007نور صباح جناح عودة16الرياضيات574

2006-67.8632007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سماح  فاضل جابــر  عبد  الخليفاوي17الرياضيات575

2006-67.592007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر عبد الحسين نعمة مزعل العبودي18الرياضيات576

2006-67.3382007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عادل مرتضى خطار راضي األوسي19الرياضيات577

2006-67.0782007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سرى رزاق مهدي صالح البو صالح20الرياضيات578

2006-66.8282007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينب حبيب حسين  حمود الغرابي21الرياضيات579

2006-66.7272007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسراء جعفر باقر ناجي  اللبان22الرياضيات580

2006-66.4512007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رشا عباس هادي ياس فحامة23الرياضيات581

2006-66.2022007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سندس جاسم محمد  صكبان  الغرابي24الرياضيات582

2006-66.0732007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حسين علي خطار  حمدان الخفاجي25الرياضيات583

2006-65.1422007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007جمانة جمال كاظم حسوني الزاملي26الرياضيات584

2006-65.0682007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007همسة اياد عبيد نغيش الجبوري27الرياضيات585

2006-65.0592007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عقيل عبيد نعمة شنتة  الجبوري28الرياضيات586

2006-64.5092007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رشا شاكر عبد الحسين  عبد هللا  العنزي29الرياضيات587

2006-64.4112007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بسام سلمان هاشم عباس الطبطائي الحكيم30الرياضيات588

2006-64.3892007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بيداء فريح حسين  نادر الحميداوي31الرياضيات589

2006-62.9972007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مصطفى صالح مهدي حمزة السرحان32الرياضيات590

2006-62.7132007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007نادية عبد السجاد كاظم  موسى العبادي33الرياضيات591

2006-62.3762007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007رغدة شاكر كريم جبار الرماحي34الرياضيات592

2006-62.3152007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007كرار خضير عبيس حسين الجليحاوي35الرياضيات593

2006-62.2492007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زمان طالب عبيد بديوي المحاني36الرياضيات594

2006-62.2182007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007امنة خضير جاسم عبد ال جبر37الرياضيات595

2006-61.952007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007ماهر عباس مراد  جوير البديري38الرياضيات596

2006-61.762007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بشرى شاكر جياد ارميض الشبالوي39الرياضيات597

2006-61.7512007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سالم عبد الحسين صحن خلف المالكي40الرياضيات598

2006-61.6612007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007احمد عبد الزهرة جياد عبود الكيم41الرياضيات599

2006-61.192007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حسين جواد كاظم  كتاب وتوت42الرياضيات600

2006-61.172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سناء جابر حران ياسين الحمداوي43الرياضيات601

2006-61.1342007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007داليا محمد قاسم زامل العبادي44الرياضيات602

2006-60.5092007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007مكارم لطفي مجيد  عبد الوهاب الزبيدي45الرياضيات603

2006-60.4332007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007وسن مروان كاظم  سعيد السعيدي46الرياضيات604

2006-60.4052007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هدى مهدي محمد  علي المغفي47الرياضيات605

2006-60.4032007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007بسمة علي جاسم  بدن العبودي48الرياضيات606



2006-60.2282007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007وسام وصفي رحيم حميدي الحميداوي49الرياضيات607

2006-60.2252007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زينب صويح غالي  حسين البديري50الرياضيات608

2006-59.8172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سامرة يوسف عبود عبد  العامري51الرياضيات609

2006-59.3172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007زهراء عبد المجيد عبد الكريم محمد البغدادي52الرياضيات610

2006-59.2132007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007سهاد تركي كريدي عباس الزيادي53الرياضيات611

2006-59.1392007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر كاظم سعدون مرسول صالحي54الرياضيات612

2006-58.5242007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حسام فخري عطية  عبود الخنيفساوي55الرياضيات613

2006-58.2432007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر علي كريم منديل الشمري56الرياضيات614

2006-58.622007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007عباس صبحي فليح حسن الباوي57الرياضيات615

2006-57.7562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007هناء فاهم مهدي سلمان الكرعاوي58الرياضيات616

2006-57.6032007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007وفاء دوهان  عويز ساجت الحمداوي59الرياضيات617

2006-57.2552007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007اسراء عبد الهادي اسماعيل جاسم  الحمزاوي60الرياضيات618

2006-55.162007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس70288/14/2007حيدر ساهي عبد كافي  الزبيدي61الرياضيات619

2006-64,142007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007زينب صاحب شاكر عباس الخفاجي1الرياضيات620

2006-618812007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007بيرق صالح مهدي عبود الحساني2الرياضيات621

2006-617722007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007زينب محمد هاشم عوفي الشتيوي3الرياضيات622

2006-610412007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007هبة سهيل كاظم عبود العطاوي4الرياضيات623

2006-609582007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007ميسم راهي علي سلمان الصالحي5الرياضيات624

2006-608192007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007محمد عباس ياسين  حمد الجوذري6الرياضيات625

2006-605892007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007ياسين شاكر عبد الكاظم جالب البديري7الرياضيات626

2006-605382007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007التفات حربي ياسين عباس القصير8الرياضيات627

2006-600802007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007رحمن ياسين عبد اللة ياسين المسعودي9الرياضيات628

2006-595932007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007هشام ناظم هاشم كاظم الشريفي10الرياضيات629

2006-595872007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007عال عبد األمير عباس جبر الحسناوي11الرياضيات630

2006-589372007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007مروة علي سلمان شرما هي الخزاعي12الرياضيات631

2006-586752007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007نغم غالب عبد الرضا علي العابدي13الرياضيات632

2006-584422007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007هشام حاتم كريم محمد البحاتي14الرياضيات633

2006-582672007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007إيناس منعم جبير حبيب السعيدي15الرياضيات634

2006-577302007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007الياور كاظم صباح كشيش الجنابي16الرياضيات635

2006-57,712007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007نهى سمير هادي شمخي  النصراوي17الرياضيات636

2006-575462007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007رجاء موسى دواس كافي البو شتيوي18الرياضيات637

2006-575352007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007دنيا دخن فهد باشا آغا الخزاعي19الرياضيات638

2006-571982007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007هديل غالب عبد الحسين فر هود الكروش20الرياضيات639

2006-568052007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007إسراء حمزة عبيد منذور البدري21الرياضيات640

2006-565612007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007زهراء كامل صليل شنان العيساوي22الرياضيات641

2006-562572007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007نادية لطيف جبار كاظم االيدامي23الرياضيات642

2006-560792007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007رباب رحم كاظم ظاهر ال شبر24الرياضيات643

2006-559542007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007وفاق عبد الرزاق جبر مزعل العامري25الرياضيات644

2006-558632007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007زيد صاحب حسن كشيش الميالي26الرياضيات645

2006-558562007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007هبة يونس دايخ ناصر الياسري27الرياضيات646

2006-556542007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007انشراح عبدالحسن صابط راضي ال حميد28الرياضيات647

2006-556072007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007أمير مجيد حمادة بريهي  االعسم29الرياضيات648

2006-555952007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007أيمان سبتي محمود كاظم التميمي30الرياضيات649

2006-555432007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007أفراح مسافر عبد شاكر العنكوشي31الرياضيات650

2006-554102007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007إيناس كامل عبد دواس الشباني32الرياضيات651

2006-552922007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007دينا عدنان حاتم علي العبد هللا 33الرياضيات652

2006-547572007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007زمان صاحب عبد األمير طاهر الكروشي34الرياضيات653



2006-543562007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007عباس عبد طاهر حمزة الشبالوي35الرياضيات654

2006-530542007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007رند إسماعيل طاهر رشيد  النعيمي36الرياضيات655

2006-56.5122007الدور الثالثذكرعراقيعلوم/بكالوريوس915210/28/2007ليث عبد الزهرة عباس  ضليع  الكردي/الرياضيات656

2008-84.303662007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008صدام جبار عبد حرش البديري1رياضيات657

2008-81.06842007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رافد حبيب بطي مزيعل المزيعل الشميسي2رياضيات658

2008-77.049062007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008عبير ناصر عودة عبد البدري3رياضيات659

2008-75.343682007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008خنساء كاظم هاشم فعيل العبودي4رياضيات660

2008-74.651412007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نصير كاظم نغيمش معن  الزيادي5رياضيات661

2008-74.234792007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زينب حيدر عبد العالي سلمان الزبيدي6رياضيات662

2008-73.178712007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008علي كاظم جاري دزان  الشباني7رياضيات663

2008-71.809422007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008إسراء خيون عبد حسين  العبودي8رياضيات664

2008-71.654772007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حوراء شبيب جواد حسين  الغانمي9رياضيات665

2008-70.308472007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حازم عنيد مكطاع مطشر العامري10رياضيات666

2008-67.409322007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نور عبد الكاظم عبد الجبار كاطع  الطرفي11رياضيات667

2008-66.978912007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008هدى مالك مهدي ياسر  البو غربان12رياضيات668

2008-65.906622007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008شيماء لفتة حداوي محيسن ال محيسن13رياضيات669

2008-64.895222007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008مروج ناظم عبد هادي الغانمي14رياضيات670

2008-62.949482007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008أنسام عباس علي كسار الشباني15رياضيات671

2008-62.067252007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008هدى مكي حسين حمزة العبيدي16رياضيات672

2008-60.4382007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زينب علي عبد الرضا هادي المحنة17رياضيات673

2008-53.018762007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حيدر عماد سليمان محسن الجلبي18رياضيات674

2008-52.860662007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رؤى عبد الرضا عزيز طنيش  الالمي19رياضيات675

2008-63.99152007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008إنتصار سمير عطشان ريكان الغميس1رياضيات676

2008-6201682007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008وائل عبد الكريم مهدي حسن  الجعباوي2رياضيات677

2008-60.17582007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008آفاق حمزة نجم عبود االسدي3رياضيات678

2008-58.70232007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008رائد غازي حسج عودة  الحمود4رياضيات679

2008-57.90932007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008هند حسن صيهود عمران  الميالي5رياضيات680

2008-57.66952007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008سنان عبد الزهرة موات محمد  السوداني6رياضيات681

2008-57.57232007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008عمار ياسر عمار ياسر العميدي7رياضيات682

2008-56.77662007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008مروة عبد الواحد ذياب سرحان الخزاعي8رياضيات683

2008-56.60782007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008أحمد مطلب حسن كزار الفتالوي 9رياضيات684

2008-55.97412007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008حيدر نعمة كاظم سلمان الزوين10رياضيات685

2008-55.95282007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008علي محمد  صالح مهدي  الجنابي11رياضيات686

2008-54.85392007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008فاتن أمين عبد الحسين طوفان المخاضيري12رياضيات687

2008-54.65482007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008رؤى قيس عبد الرزاق سلمان الحلي13رياضيات688

2008-53.98542007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008رغد حسين جاسور جبار  المرمضي14رياضيات689

2008-55.40482007الدور الثالث ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008سيف الدين عبد الكريم أحمد عبود العادليرياضيات690

2008-90.875622007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008محمد باقر محمد كامل جاسم البو الجير1حاسبات691

2008-86.482492007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008بيداء عبدالحسين حبيب محمد السالمي2حاسبات692

2008-83.400522007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رشا نوري شعالن عبد الكرعاوي3حاسبات693

2008-82.992052007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008ايمان خضير اسماعيل عبد الهاللي4حاسبات694

2008-81.116292007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زهراء صبحي فاضل جاسم المحنة5حاسبات695

2008-81.00032007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زينب كاظم عباس علي الزيادي6حاسبات696

2008-80.095642007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رقية شمران صاحب عطية الخالدي7حاسبات697

2008-79.740982007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نغم عبدالعالي خرموش حسون الزاملي8حاسبات698

2008-79.131452007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رغد عبد صعب مزهر الجبوري9حاسبات699

2008-78.474752007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نور عدنان نخالة موسى الجنة10حاسبات700



2008-78.023722007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008مروة عايد فرحان حميدي الخيكاني11حاسبات701

2008-77.57582007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008عال شاكر كريم جبار الميالي12حاسبات702

2008-77.514472007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008علياء عبداالمير عباس محمود العاقولي13حاسبات703

2008-77.35192007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رغد عبداالمير صبيح هادي الحيني14حاسبات704

2008-77.090142007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008امير نعمان عبد صكر العنزي15حاسبات705

2008-76.814372007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نبراس محمود كامل موجد  ال شعالن16حاسبات706

2008-76.556292007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008اميرة احمد فيروز مزعل الخفاجي17حاسبات707

2008-76.153662007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008مها  صالح محمد رضا عباس الشمري18حاسبات708

2008-76.117472007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رغد مجيد حاتم حمزة الشباني19حاسبات709

2008-75.824752007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رغد عماد حسين كزار البديري20حاسبات710

2008-75.804292007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008خمائل كاظم صالح مهدي الياسري21حاسبات711

2008-75.539322007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008منار عباس فنغش عيدان الكرعاوي22حاسبات712

2008-75.51212007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008جواد كاظم مطر عبود العيساوي23حاسبات713

2008-75.211012007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008اثمار طالب عبد حمد الزلزلي24حاسبات714

2008-74.986462007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008ازهار حمزة عبدالكاظم عواجة السعدي25حاسبات715

2008-74.19662007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008احمد شاكر جواد كاظم المحنة 26حاسبات716

2008-74.146152007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008امال صحين لفتة خشان البو حسين 27حاسبات717

2008-73.781642007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008صبا عبد الخالق عبدهللا تعبان العبادي28حاسبات718

2008-73.364782007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008محمد علي دعاش عاصي الشمري29حاسبات719

2008-72.809322007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008لمى لطيف رشيد محمد الزيدي30حاسبات720

2008-72.805022007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008محمد حمزة عبد عباس الصالحي31حاسبات721

2008-72.773492007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008محمد ماضي فرج سلمان الجنابي32حاسبات722

2008-72.705462007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008صفا جابر عباس محمد ابو طبيخ33حاسبات723

2008-72.507942007الدور األولانثىعلوم/بكالوريوس74777/21/2008اسماء عزيز حمزة مزعل الدعمي34حاسبات724

2008-72.300152007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008فاضل محمد جواد كاظم  العبادي35حاسبات725

2008-72.128172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نضال علي طرهيل مشكور المخاضيري36حاسبات726

2008-71.978632007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008وفاء ناظم جواد كاظم المحنة37حاسبات727

2008-71.829362007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008هيثم عبداالئمة اسود كاظم المحنة38حاسبات728

2008-71.814212007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نورا هادي ناجي محسن الشريفي39حاسبات729

2008-71.800282007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008دعاء اياد جبار عبد الكريم األصغر40حاسبات730

2008-71.753272007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008عبير فزاع عبد سابط المياحي 41حاسبات731

2008-71.602922007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008مروة عدنان احمد اسماعيل الربيعي42حاسبات732

2008-71.567632007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008فارس مطر مهدي منيهل الزيادي43حاسبات733

2008-70.960862007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نسرين عادل احمد  محمد ال محمد 44حاسبات734

2008-70.880732007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008منار جبار محسن جابر القرغولي45حاسبات735

2008-70.801362007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008ايناس فاضل مهدي حمادي العبيدي46حاسبات736

2008-69.533592007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زهراء عادل وحيد محمد السعداوي47حاسبات737

2008-69.294092007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008ورود صباح دروال عفريت المطوك48حاسبات738

2008-68.912462007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008صباح جابر هريس وراش الجليحاوي49حاسبات739

2008-68.012862007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008تارا صباح مهدي كاظم الجنابي50حاسبات740

2008-67.563652007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سارة عبداالمير عبدالكاظم مزعل الخزاعي51حاسبات741

2008-67.41432007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008كوثر عطية منشود مطلق العيساوي52حاسبات742

2008-66.53062007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008امير صفاء علوان عبدالصاحب البدراوي53حاسبات743

2008-66.526192007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008ابراهيم احمد سلمان جلوب العامري54حاسبات744

2008-66.339872007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رنا رعد شاكر عبيس النايلي55حاسبات745

2008-66.036552007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نورا هاشم محمد عبدالكريم العالق56حاسبات746

2008-65.413212007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حسنين جميل فاضل جاسم المحنة57حاسبات747



2008-65.054462007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008بالل مجيد عبدالرضا عبدهللا ال لطيف58حاسبات748

2008-64.884232007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008تيسير عبدالرضا عزيز طنيش الالمي59حاسبات749

2008-64.646952007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حوراء مهدي حسين عيسى الربايع60حاسبات750

2008-64.568192007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008اكرم اسد خان موسى سوادي المعالوي61حاسبات751

2008-64.539172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سرى فواز جابر مهدي التميمي62حاسبات752

2008-64.418172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زهراء مكي محسن داود الليثي63حاسبات753

2008-64.336172007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008هشام عبدالرضا حسن حسان الصليخي64حاسبات754

2008-64.10842007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008ريام بدران سلمان عبدالمهدي الملوفد65حاسبات755

2008-62.771322007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008محمد اقبال دوحان جالب الكرعاوي66حاسبات756

2008-62.416192007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008محمد عباس كاظم جميل الخزاعي67حاسبات757

2008-62.147862007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008ايناس فليح حسين تايه الكرعاوي68حاسبات758

2008-61.484642007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حسنين رحيم هاشم جبير الموسوي69حاسبات759

2008-60.346812007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سرمد حامد عثمان مهدي المهجة70حاسبات760

2008-58.916022007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008علي كامل خيري مجيد الكعبي71حاسبات761

2008-629582007الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008علي ضارب خيون عبد الفاضل الشبالوي1حاسبات762

2008-585032007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008رشا سعد جليل حسين الركابي2حاسبات763

2008-579772007الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008اسراء قاسم عبد هللا راضي 3حاسبات764

2008-86.289472007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نجوان عبد الكريم حبيب ناجي الزبيدي1علوم حياة765

2008-86.103082007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008صبا عبد االمير كاظم مرهج  الزيادي2علوم حياة766

2008-85.999562007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008عبير سامي كاظم مفتن العارضي3علوم حياة767

2008-84.780622007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008احمد رزاق واجد جبر الداودي4علوم حياة768

2008-84.722212007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008أنسام سلمان عبد بعير الدعمي5علوم حياة769

2008-84.531572007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008جمال كاظم حسن روضان العبيدي6علوم حياة770

2008-83.802122007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008اكرم هادي حمزة مكوطر البديري7علوم حياة771

2008-82.83862007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سالم عبد هللا وحيد عبد السادة العابدي8علوم حياة772

2008-82.018472007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سالم نجم عبد خليفة الحسناوي9علوم حياة773

2008-81.578312007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زينب حسين شاكر عباس المنصوري10علوم حياة774

2008-81.438992007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008احمد غانم نورى ياسر المحنة11علوم حياة775

2008-80.557842007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سرى علي  عبد الحسين  مظلوم الجناحي12علوم حياة776

2008-80.465012007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008اسيل يوسف عطية جلو الخالدي13علوم حياة777

2008-80.28042007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008على حسين صادق علي العلي14علوم حياة778

2008-79.653712007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008منار جاسم صبيح حمادي الجياشي15علوم حياة779

2008-78.278232007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زينب هادي حسين علي الذبحاوي16علوم حياة780

2008-77.656282007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008نبيل ابراهيم ناصر عيسى االيدامي17علوم حياة781

2008-77.415782007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008احمد عبد الحر ياسر عبد الجحيشي18علوم حياة782

2008-77.306842007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زينب حسين جبر شعالن الحميدات19علوم حياة783

2008-77.117172007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رشا مطرود كاظم حمزة العزاوي20علوم حياة784

2008-76.086242007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008هدى عباس كلف مهدي الياسري21علوم حياة785

2008-75.144072007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008أميرة علي محمد علي عوض22علوم حياة786

2008-74.621292007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سارة فارس فتح هللا كرم  الصياد 23علوم حياة787

2008-74.092232007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رواء محسن سلطان جاسم العمري24علوم حياة788

2008-73.994882007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زهراء رحم بديوي محل الفرحاني25علوم حياة789

2008-73.644952007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زهراء يوسف محمد عيسى القاسمي26علوم حياة790

2008-72.420572007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رباب كامل جريد محمد الحمزاوي27علوم حياة791

2008-72.14362007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سارة كاظم محمد شخير الزاملي28علوم حياة792

2008-71.571492007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008هبة رحيم حمزة معيدي القريشي29علوم حياة793

2008-71.332742007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رقيه حسين عبد حسن  الكرعاوي30علوم حياة794



2008-69.975352007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008علياء حامد ابو حميد فرهود الهاللي31علوم حياة795

2008-69.404082007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حيدر علي خضر عباس السلمان32علوم حياة796

2008-69.332772007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008اسراء رأفت كاظم صالح العصامي33علوم حياة797

2008-69.247822007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008بشرى حمد عبيد كاطع الحمداني34علوم حياة798

2008-68.698022007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008علي نزار حميد ليلو العبيدي35علوم حياة799

2008-68.539282007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حسين علي يامر رحمن المحنة36علوم حياة800

2008-68.422632007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زينب حسين راضي حسين البركات37علوم حياة801

2008-67.434032007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008مروه فالح مهدي عبود الدلوجي38علوم حياة802

2008-67.186062007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008أمير جواد هادي حسين العقابي39علوم حياة803

2008-66.541192007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008رشا شاكر فرحان مطر الحسناوي40علوم حياة804

2008-66.209532007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008سرى حيدر علي مالك الغانمي41علوم حياة805

2008-66.150462007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008انوار عالوي كاظم علوان الجنابي42علوم حياة806

2008-66.038132007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008ريام حميد كامل حمزة الشباني 43علوم حياة807

2008-64.714822007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008شيماء مهدي شنيف حسين الغانمي44علوم حياة808

2008-64.607082007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008عماد رعد صالح محمد علي شربة45علوم حياة809

2008-62.890542007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008مروة عبد الكريم هاشم حسين الخزاعي46علوم حياة810

2008-62.872572007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008هدى نور حسن ادريس االيدمي47علوم حياة811

2008-61.202282007الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008زهراء موسى متعب فنجان البديري48علوم حياة812

2008-60.003352007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حيدر علي منديل نعمة الموسوي49علوم حياة813

2008-59.374632007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008حيدر صادق سعدون ناجي العمراني50علوم حياة814

2008-59.32992007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008مرتضى يوسف نعمة عودة ال شتيوي 51علوم حياة815

2008-58.613842007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008مثنى جواد سهر عنيد البركاني52علوم حياة816

2008-58.464822007الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس74777/21/2008محمد عبد الكاظم صباح شنبارة النائلي53علوم حياة817

2008-68.59212007الدور الثاني انثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008دعاء فرحان حسين علي النائلي1علوم حياة818

2008-67.726142007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008عالء داخل عبد الحسن عبد علي الجمالي2علوم حياة819

2008-63.608982007الدور الثاني انثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008سحر فالح حسن خضير الزبيدي3علوم حياة820

2008-60.947722007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008علي حميد ياسر ظاهر الناصري4علوم حياة821

2008-60.579462007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008علي سالم تايه بادي الحمزاوي5علوم حياة822

2008-59.693232007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008حمزة محيسن امير عبود الجبوري6علوم حياة823

2008-58.885492007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008حيدر رشيد واجد جاسم الزاملي7علوم حياة824

2008-58.450692007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008منتظر عبد هللا صفر حسين الزهيري8علوم حياة825

2008-57.663562007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008علي عبد الخضر هاشم طارش السليماوي9علوم حياة826

2008-56.402372007الدور الثاني انثىعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008شيماء هادي عليوي عنون العلي10علوم حياة827

2008-56.328242007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008اثير عبود جابر عبود األعرجي11علوم حياة828

2008-55.307232007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008ثائر اركان عطية علوان ابو دخن 12علوم حياة829

2008-54.975342007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008احمد رزاق ساجت كويش13علوم حياة830

2008-54.287092007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008عالء كريم كاظم سلبوح الزبيدي14علوم حياة831

2008-54.246872007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008ايهاب فرحان عليوي شالش الرماحي15علوم حياة832

2008-53.512232007الدور الثاني ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008بسام شاكر راضي نعمة القزويني16علوم حياة833

2008-58.786342007الدور الثالث ذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1223911/3/2008محمد جميل علي  حسين  الصبغاتي/علوم حياة834

2009-84.271212008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009إيمان لطيف كاظم ناجي ال مكوطر1حاسبات835

2009-84.148992008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009هالة محمد عباس موس الخفاجي2حاسبات836

2009-82.966832008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009عادل لطيف محمود كحط البو خنيفس3حاسبات837

2009-80.645532008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نورس عباس كاظم سبتي الموسوي4حاسبات838

2009-80.205352008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009صفا كاظم حسين دخيل ال شبر5حاسبات839

2009-80.124842008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سارة لطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي6حاسبات840

2009-80.007782008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سعاد كامل عيفان عبد الحسين البديري7حاسبات841



2009-78.669632008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009شفاء حسين جميل حسين الفتالوي8حاسبات842

2009-78.640062008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009محمد راجح محمد حبيب العرداوي9حاسبات843

2009-77.633632008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009صفاء عبدالجليل طرويل راضي الياسري10حاسبات844

2009-76.597822008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009صفاء شبرم علي كريم الفريح11حاسبات845

2009-76.589662008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009هيفاء صالح مهدي عبد الحسين الحساني12حاسبات846

2009-76.428732008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009منى ارحيم جبر محسن الحميدي13حاسبات847

2009-76.135322008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009كرار علي حسين ظاهر الكعبي14حاسبات848

2009-76.074632008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009احمد يوسف ناصر عليوي الصافي15حاسبات849

2009-75.948232008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سرور مانع بحلوس عطية الخزعلي16حاسبات850

2009-75.706452008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009زهراء عزوز فرهود علي الزبيدي17حاسبات851

2009-75.615032008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009افتخار مهدي ثويني ولود الفرحاني18حاسبات852

2009-75.584692008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مها عبد الحسن بعيوي سلمان ابو رغيف 19حاسبات853

2009-75.228992008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009دعاء عبدهللا شهباز كايد العبد هللا20حاسبات854

2009-74.898412008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علي محمد مظفر حسين الحويزي21حاسبات855

2009-74.825742008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رشا علي عبدالرضا جبير الخالدي22حاسبات856

2009-74.553552008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009غفران طاهر محمد علي الخزاعي23حاسبات857

2009-74.078652008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رؤى رياض كاظم غريب البدري24حاسبات858

2009-73.834012008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حسين حسن حميد حسن السنيد25حاسبات859

2009-73.478662008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حنان حامد عودة  عيدان الخنيفساوي26حاسبات860

2009-73.314472008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ضرغام حسن محلول محيسن الدفاعي27حاسبات861

2009-73.309352008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رؤى عكموش نعمة موسى المحنة28حاسبات862

2009-73.030912008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رحاب شبيب جواد حسين الغانمي29حاسبات863

2009-72.973962008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009زهراء محمود عبد الحسن زغير الشباني30حاسبات864

2009-72.789942008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009محمد جورج حبيب راضي  الجحيشي31حاسبات865

2009-72.778072008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009احمد علوان جحيل عيسى الزيادي32حاسبات866

2009-72.627042008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سارة عباوي محمد مرسول البو صالح33حاسبات867

2009-72.442132008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009هدى صبحي عمران عزيز البلدية34حاسبات868

2009-72.146722008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علي عباس حسن حسين الكصار35حاسبات869

2009-72.138342008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ميالد عبودي فاضل حبيب الحسناوي36حاسبات870

2009-72.119452008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009عمار عبد الستار عبد الجبار كاظم الرماحي37حاسبات871

2009-72.114912008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نور محمود جاسم محمد عبود الكرعاوي38حاسبات872

2009-71.755522008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ايهاب غفار مجيد حميد البصراوي39حاسبات873

2009-71.472112008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009صفا فائق عبدالجليل عزاوي العزاوي40حاسبات874

2009-71.087812008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حسين علي مزهر فنجان الحمزاوي41حاسبات875

2009-70.983882008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009غسان ساجد رزوقي  ناصر الركابي42حاسبات876

2009-70.600592008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ضي ايهاب محمد فرمان الجدوع43حاسبات877

2009-70.309952008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009وليد عطية عباس شناوة الكرعاوي44حاسبات878

2009-70.296862008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009وفاء طالب شنبارة جبر  الجبوري45حاسبات879

2009-70.238262008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ايمان وسيل كاظم شنته ال شبر46حاسبات880

2009-70.031112008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سهى عبد المعين عبدالصاحب منشد الشامي47حاسبات881

2009-69.948062008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نرجس محمد عبيد محسن العميشي48حاسبات882

2009-69.909282008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009كوثر فيصل حسين حبيب السعدي49حاسبات883

2009-69.755732008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009عفراء عبداالمير جابر شنجار العيساوي50حاسبات884

2009-69.604042008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رسول حمير رويلي ثالث الكرغولي51حاسبات885

2009-69.584382008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009خمائل كاظم كريم شمخي الخالدي52حاسبات886

2009-69.470752008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مالك رطان هاشم ناجي الزاملي53حاسبات887

2009-69.459352008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نورا شالل ثامر عبطان المرمضي54حاسبات888



2009-69.427532008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رنا علي شهاب حسون المياحي55حاسبات889

2009-68.966092008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حيدر عباس بادي دخيل الغريب56حاسبات890

2009-68.759112008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علي نجم مهاوش حسون الجبوري57حاسبات891

2009-68.118652008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علي فاهم نعمة ادريس الياسري58حاسبات892

2009-67.974892008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حيدر طالب محمد علي محسن الموسوي59حاسبات893

2009-67.713082008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مروة حسين حمزة سلمان ابو كلل60حاسبات894

2009-67.644832008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اسراء محمد جابر حمد السلطاني61حاسبات895

2009-67.613982008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009زياد عاصم فنوخ عبد الحزامي62حاسبات896

2009-67.429362008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علياء كاظم هادي حمزة المجرمي63حاسبات897

2009-67.267322008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علي مالك جابر محيسن البديري64حاسبات898

2009-66.995542008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اسوان جاسم حسين كاظم الحويساوي65حاسبات899

2009-66.947672008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009عالء رسول محسن شاكر  الجبوري66حاسبات900

2009-66.906232008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009جنان عبد الكاظم اسماعيل عبد النصري67حاسبات901

2009-66.704872008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حسنين عبداالمير شاهر عطية الحميداوي68حاسبات902

2009-66.640072008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009الرا يحيى ريشان عبود العبودي69حاسبات903

2009-66.597522008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009وسام صالح مهدي عبود السالمي70حاسبات904

2009-66.262012008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ايالف اياد عباس محمد الفؤادي71حاسبات905

2009-66.079022008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علي حسين درويش شالش الشيباني72حاسبات906

2009-65.864362008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مصطفى عبد الكاظم ظاهر كوثر  العميدي73حاسبات907

2009-65.087252008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سجى ناظم جبر دريب الجنابي74حاسبات908

2009-64.529682008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مرتضى بدر غازي محمد البدر75حاسبات909

2009-64.37082008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حيدر صالح عبداالمير طاهر الكروشي76حاسبات910

2009-63.364952008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009امنة جواد كاظم هيال العامري77حاسبات911

2009-63.317722008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مثال عبدالكاظم محمد حسين الجابري78حاسبات912

2009-63.204442008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009صاحب ايدام حمزة عجه الخشيمات79حاسبات913

2009-61.82922008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علياء عبداالمير رشاد خفيف الكلبي80حاسبات914

2009-61.68842008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نبا عبدالرحيم عريبي عباس القريشي81حاسبات915

2009-79.425.7492008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009دعاء حسن حسين غيدان الحميداوي1رياضيات916

2009-78.619.262008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اميرة موجان حسين مطر العابدي2رياضيات917

2009-77.944.682008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009شيماء كاظم صاحب مشهد الداودي3رياضيات918

2009-730818392008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009بان نزار علي رحمان القصير4رياضيات919

2009-70.933.42008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009محمد رزاق حسوني احمد العبيدي5رياضيات920

2009-70.779.602008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مريم كاظم صباح  كشيش  الجنابي6رياضيات921

2009-700032052008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رشا حمزة عبيد منذور البدري7رياضيات922

2009-69.863.492008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009هوازن تركي شبيب حسين العتبوي8رياضيات923

2009-68.891.482008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009وسام  نافع خيون ابو شنة  الزيادي9رياضيات924

2009-68819212008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سارة حسين حسن حسون الخالدي10رياضيات925

2009-65113802008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009زينب محمد  نجم عبد عزوز الحمداني11رياضيات926

2009-63261792008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علي وناس عبد علي مايح الكريعي12رياضيات927

2009-87.010698762008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009دعاء عبد العباس محمد رضا جميل التميمي1علوم الحياة928

2009-85.301801242008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ختام ابراهيم محمد رضا المحنة 2علوم الحياة929

2009-82.127104042008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009عمر حسين حران ياسين الربيعي 3علوم الحياة930

2009-81.746754662008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009منى صباح محمود عباس الخفاجي4علوم الحياة931

2009-80.401467392008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009دعاء علي بعيوي جبار الغانمي5علوم الحياة932

2009-79.816614912008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رحاب عباس حسين كحط الخالدي 6علوم الحياة933

2009-79.116583852008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رواء مسعود عبد الكاظم وادي البركات 7علوم الحياة934

2009-78.109456522008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009صابرين نوري دكمان خضر العفلوكي8علوم الحياة935



2009-77.89239132008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رملة عباس عبد موحي الخالدي9علوم الحياة936

2009-77.440993792008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حيدر عباس مرهون حسن الجاسمي10علوم الحياة937

2009-77.323299692008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مازن شاكر جابر محيسن العبيدي 11علوم الحياة938

2009-77.218478262008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009دنيا فرحان جهاد علوان الزيادي 12علوم الحياة939

2009-76.98252008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سناء عبادي معارج عطية الكعبي13علوم الحياة940

2009-76.73441772008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ايمان محمد سالم حجم الزبيدي14علوم الحياة941

2009-76.282849382008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009قاسم عبد االمير جبر مظلوم المنصوري15علوم الحياة942

2009-76.22941772008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009كرار حاتم حميد حسن الخفاجي16علوم الحياة943

2009-75.076777952008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009هبة قاسم محمد شليج الجبوري17علوم الحياة944

2009-74.311149072008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009عبير عليوي حافظ  حمزة الداودي18علوم الحياة945

2009-74.054239132008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009هدى احمد جبار عبد السادة الكاظمي19علوم الحياة946

2009-73.890854042008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رباب كاظم دوحان جالب المرمضي20علوم الحياة947

2009-73.557686342008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مؤيد عبد الحسين حمزة جماح  البديري21علوم الحياة948

2009-72.89433232008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009فرح طالب زحوار محمد المدني22علوم الحياة949

2009-72.867593172008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009محمد صارم حمزة عبد نور الفتالوي23علوم الحياة950

2009-72.746785712008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سوزان عبد الكريم حبيب ناجي الزبيدي24علوم الحياة951

2009-71.77851192008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سجا سالم شهيد عبد الزهرة الموسوي25علوم الحياة952

2009-71.585481372008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009عالء لفتة عبد محيسن الكالبي26علوم الحياة953

2009-71.373773292008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009كرار ثامر عبد االمير عبود العادلي27علوم الحياة954

2009-71.304409942008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009محمود حميد عبد عمران الصافي28علوم الحياة955

2009-71.165434782008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سارة كريم صكبان جبر السعيدي29علوم الحياة956

2009-71.137329192008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سارة حميد عبد الكريم عناد العارضي30علوم الحياة957

2009-71.034961182008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009انور راجح نعمة شكير الخفاجي31علوم الحياة958

2009-71.031413042008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009علي شاكر علوان صبيح الجحيشي32علوم الحياة959

2009-70.261102482008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009فرح اعويد عبد محيل العادلي33علوم الحياة960

2009-70.180263982008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009احمد خضر حمزة حمد العفلوكي34علوم الحياة961

2009-70.140465842008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009هدى ياسر عليوي جاسم الحسيني35علوم الحياة962

2009-69.646583852008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009افتخار هاتف جعاز ستار الحمزاوي الخنفر36علوم الحياة963

2009-69.634037272008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009كفاء محمد حسن سلمان البديري37علوم الحياة964

2009-69.632484472008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نور اسماعيل خليل ابراهيم  األسدي38علوم الحياة965

2009-69.43760872008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009ايناس عبد الكاظم اسماعيل ماضي الحسناوي39علوم الحياة966

2009-69.436451862008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رواء طالب جابر عطية  البديري40علوم الحياة967

2009-69.318703422008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رجاء عبد حمادي جلوب حسن الراشدي41علوم الحياة968

2009-69.128097832008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009هبة قاسم نجم عبد اللة الرماحي42علوم الحياة969

2009-69.001288822008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مروة كطران محسن علوان الرماحي43علوم الحياة970

2009-68.77230592008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009والء عبد الكاظم هادي عبد علي الجبوري44علوم الحياة971

2009-68.599270192008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009احمد عايد كشموش عبادي األبراهيمي45علوم الحياة972

2009-68.554503112008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رشا احمد حسين كرم الصياد46علوم الحياة973

2009-68.152631992008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مصطفى علي رزاق حمزة اليعكوبي47علوم الحياة974

2009-68.003866462008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009زينب كريم كاظم محسن الشريداوي48علوم الحياة975

2009-67.828090062008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009شذى جبار مطلك سرحان الحجمي49علوم الحياة976

2009-67.657996892008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009احمد عطية شاكر جاسم الجبوري50علوم الحياة977

2009-67.630869572008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009انس عبيد هاشم حسين محبوبة51علوم الحياة978

2009-67.608315222008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009عباس سلمان عبد علوص الشيباني52علوم الحياة979

2009-67.568571432008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مروة علي عودة عريبي الشمري53علوم الحياة980

2009-67.367554352008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009قصي راجح تالي كاظم الخزاعي54علوم الحياة981

2009-67.164394412008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رواء شاكر محمود هندي الربيعي55علوم الحياة982



2009-67.073322982008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009دعاء رزاق عبد هللا عبود األسدي56علوم الحياة983

2009-66.898322982008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اسراء حسن جاسم محمد الفؤادي57علوم الحياة984

2009-66.779673912008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رفل عبد الرضا ياسين خضير الغريري58علوم الحياة985

2009-66.66413822008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مروة علي جواد خميس فخر الدين59علوم الحياة986

2009-66.382678572008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رواء هادي جياد راضي  الوائلي60علوم الحياة987

2009-66.304615682008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009احمد عباس فيصل سوير العبادي61علوم الحياة988

2009-66.240659942008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نواف حميد كامل حسين  اليعقوبي62علوم الحياة989

2009-66.199192552008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مها سلمان علي بديوي الهرموشي63علوم الحياة990

2009-65.910201862008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009محمد عبد االمير محمد حسين الجبوري64علوم الحياة991

2009-65.444448762008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009رشيد مجيد عبد كزار  الكرعاوي65علوم الحياة992

2009-65.315605592008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009روزا فائق مهلهل شلش الكحيلي66علوم الحياة993

2009-64.488175472008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009صابرين حسن ظاهر راهي الجبوري67علوم الحياة994

2009-64.020803572008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اسامة كريم علي محمد البديري68علوم الحياة995

2009-63.901987582008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اسراء ناظم صيهود غيدان الزبيدي69علوم الحياة996

2009-63.694906832008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نور الهدى حسين يوسف محمد النائلي70علوم الحياة997

2009-63.454316772008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سعاد زغير عبد هللا رباح الساعدي71علوم الحياة998

2009-63.166187892008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مروة محمد سعدون كاظم الحسناوي72علوم الحياة999

2009-63.013936342008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مها عبد الكاظم وداعه نجم الكرعاوي73علوم الحياة1000

2009-62.747857142008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اسراء طالب مريدي حمد الحمزاوي74علوم الحياة1001

2009-62.324177022008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009مهند عبد االمير جواد كاظم الخزعلي75علوم الحياة1002

2009-61.823757762008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009لمياء عبد المجيد كاظم علوان الحوزاوي76علوم الحياة1003

2009-61.143594722008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009حوراء جاسم جابر راضي الخيكاني77علوم الحياة1004

2009-60.457034162008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سجى محمد حربي عبود الحمزاوي78علوم الحياة1005

2009-58.930395962008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009نور الهدى محمد موسى عبادي محمد الكعبي79علوم الحياة1006

2009-58.891684782008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009شيماء عبادي والي دعبول الزيادي80علوم الحياة1007

2009-58.8332522008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اسراء طالل هاتف جاسم الزبيدي81علوم الحياة1008

2009-58.055760872008الدور األولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009سارة يحيى فاضل علي العوادي82علوم الحياة1009

2009-56.099596272008الدور األولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس81137/9/2009اشرف سعد رؤوف عبد االمير الشريف83علوم الحياة1010

2009-85.614112422008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009محمد ناصر حسين حمزة الكعبي1علوم الحياة1011

2009-64.535193792008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009علي مرتضى كاظم يوسف الياسري2علوم الحياة1012

2009-63.941012422008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009حسين علوان حسن علوان الطريحي3علوم الحياة1013

2009-62.376654662008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009محمد نعيم معضد عيسى الموسوي4علوم الحياة1014

2009-61.941886962008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009مهند نوري جاسم محمد فنفخ5علوم الحياة1015

2009-60.499724222008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009عبير جليل جبار مليوخ القصير6علوم الحياة1016

2009-58.459834162008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009اصيل عالء كاظم بلكوت الخفاجي7علوم الحياة1017

2009-58.228542862008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009صفا محمد حربي عبود الحمزاوي8علوم الحياة1018

2009-57.797032922008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009عماد نعمان حسن حمزة الخيكاني9علوم الحياة1019

2009-57.461181372008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009فالح كريم نعمه عطية النائلي10علوم الحياة1020

2009-56.971198762008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009علي صبيح علي حذيه  العبيد11علوم الحياة1021

2009-56.327819252008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009ضياء الدين حامد عبد الموسوي12علوم الحياة1022

2009-76.969012008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009ختام غازي عبيد زكم  القره غولي1الحاسبات1023

2009-71.574182008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009اسراء جليل هاشم غريب الموسوي2الحاسبات1024

2009-71.271512008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009دنيا حسن بعيوي عبود الحمزاوي3الحاسبات1025

2009-67.020172008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009احمد عبد العزيز حيدر حسين الموسوي4الحاسبات1026

2009-66.780392008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009زينب نضال موسى مجدي المحنة5الحاسبات1027

2009-65.486212008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009زيد درع عبد األمير جبار  ال علي6الحاسبات1028

2009-65.060152008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009ساره محمد عبد الرضا مهدي  العكام7الحاسبات1029



2009-63.847422008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009نسرين فالح ناجي حمزة ال صادق8الحاسبات1030

2009-63.067592008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009عامر شنشول طه لفته  المجتومي9الحاسبات1031

2009-63.025772008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009احمد عبد معيدي عباس العزيباوي10الحاسبات1032

2009-62.890792008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009حسن نوماس هادي حسن الفؤادي11الحاسبات1033

2009-62.459822008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009ام البنين كريم عباس هولة  الحسني12الحاسبات1034

2009-62.143182008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009محمد جميل علي  حسين  الصبغاتي13الحاسبات1035

2009-61.509372008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009حسين شعالن عبد الزهره حمزة العبيدي14الحاسبات1036

2009-61.484782008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009رشا فضل جابر علوان  الجوذري15الحاسبات1037

2009-61.468442008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009فاطمة سمؤال كريم ليلو العبيدي16الحاسبات1038

2009-61.10432008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009ظافر علوان شناوه محمد االمير17الحاسبات1039

2009-60.704842008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009صفا علي خضير حبيب الكعبي18الحاسبات1040

2009-59.867272008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009حسين مهدي عيدان رشيد الجليحاوي19الحاسبات1041

2009-59.753952008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009علي حسين هاشم هندول الفتلي20الحاسبات1042

2009-55.630992008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009علياء ناجح عبد جاسم البديري21الحاسبات1043

2009-63.77082008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009بتول عبيد محمد عبد البو جاسم1رياضيات1044

2009-63.27932008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009محمد سمير محمد علي هادي الخفاف2رياضيات1045

2009-60.54042008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009رواد سالم عبيد كشمر الشباني3رياضيات1046

2009-60.40512008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009رحمن عالوي رسن كاظم  الجاسمي4رياضيات1047

2009-59.32862008الدور الثانيذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009مختار محمد عبد فلحي المرمضي5رياضيات1048

2009-58.64862008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009زينب حامد هاتف عبد الرضا ال كروش6رياضيات1049

2009-57.81412008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009منال كاظم كعيم عباس الدايني7رياضيات1050

2009-55.66432008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009مريم مهدي داغر محمد كناني8رياضيات1051

2009-54.49592008الدور الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009هبه عبد الكريم عبد الكاظم علي الحسناوي9رياضيات1052

2009-66.5324112008الدور التكميليذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009ماجد عبد الرحيم صالح محسن الرحيم/علوم الحياة1053

2009-58,3892008الدور التكميليانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009هيام محمد نايف عبادة  العبد هللا/الحاسبات1054

2009-5,897,4532008الدور التكميليذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009اكرم غانم علكم امجارح الشبالوي/الرياضيات 1055

2009-5,683,3942008الدور التكميليذكرعراقيعلوم/بكالوريوس1407411/18/2009مصطفى فوزي محسن حسن  االكرع/الرياضيات 1056

2010-2009  87.72716529االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010عباس ميار حزام  عودة الكرعاوي1علوم الحياة1057

2010-2009  84.84022602االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010انسام ناهض عباس محمد الفؤادي2علوم الحياة1058

2010-2009  84.50496032االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نوره ماجد كاظم عبد علي الشكر3علوم الحياة1059

2010-2009  84.21374224االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010محمد حسين غثيث حسين الجواسم4علوم الحياة1060

2010-2009  83.02127329االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010فاطمة محمد تركي ضيدان الفتالوي5علوم الحياة1061

2010-2009  82.85651311االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رجاء علي حبيب ظاهر الخزاعي6علوم الحياة1062

2010-2009  82.52785542االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010مريم عطية خزعل هادي الشباني7علوم الحياة1063

2010-2009  82.40269151االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010مصطفى رعد جواد عبد الكاظم آل أبراهيم8علوم الحياة1064

2010-2009  80.94847308االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010فاطمة ناظم جواد كاظم المحنة9علوم الحياة1065

2010-2009  80.33381643االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010كوثر هاشم عبار شبلي الجواسم10علوم الحياة1066

2010-2009  79.15639234االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هند فائق عبد األمير عبد الحسين الحاجم11علوم الحياة1067

2010-2009  79.08758627االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زهراء هاتف جبار مهوس العرادي12علوم الحياة1068

2010-2009  79.07999482االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زهراء فالح عزيز لطيف الراضي13علوم الحياة1069

2010-2009  78.90900621االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010منى سلمان عطية طعمة العنبكي14علوم الحياة1070

2010-2009  78.28859558االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رقيه سعد ناجي عباس العابدي15علوم الحياة1071

2010-2009  78.12803904االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نور جاسم محمد عبد هللا الفتالوي16علوم الحياة1072

2010-2009  78.03686163االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينب محمدسعيد عبود كريم الشيباني17علوم الحياة1073

2010-2009  77.99373336االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سيناء محمد هليل علك البزوني18علوم الحياة1074



2010-2009  77.85647861االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010غصون خضير اسماعيل نعيمة آل نعيمة19علوم الحياة1075

2010-2009  77.78891477االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010حسين صباح حسين محسن الخزاعي20علوم الحياة1076

2010-2009  77.45083678االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زهراء مانع صالح مرسول الصالحي21علوم الحياة1077

2010-2009  77.11351794االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010احمد مرحب درسون ابو ذينة السعيدي22علوم الحياة1078

2010-2009  76.95411491االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010منى نعمة صالح مهدي الجبوري23علوم الحياة1079

2010-2009  75.85207039االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هاله سعد مهدي جابر الزبيدي24علوم الحياة1080

2010-2009  75.61635611االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010مؤيد كاظم يوسف كاظم الزبيدي25علوم الحياة1081

2010-2009  75.40832471االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010طيف عايد نشمي مجهول الزبيدي26علوم الحياة1082

2010-2009  74.97012595االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010منار محمد هادي يوسف الفتالوي27علوم الحياة1083

2010-2009  74.62517253االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010حلى صبار كريم سلمان العبودي28علوم الحياة1084

2010-2009  74.35571946االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سجى سالم عبد الحسن رسن الكرعاني29علوم الحياة1085

2010-2009  73.8827726االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سحر احمد جعفر عبود الجرد30علوم الحياة1086

2010-2009  73.72390442االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010ريام جليل عبيس عبد المرشدي31علوم الحياة1087

2010-2009  73.59881815االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سارة عبد السالم وحواح حسن البدير32علوم الحياة1088

2010-2009  73.52282609االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010مروان مارد خريبط جالب الرحيل33علوم الحياة1089

2010-2009  73.36612319االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سلوى صالح دبيس غبن الجبور34علوم الحياة1090

2010-2009  72.94706004االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سارة حسين علي عباس الزحيمي35علوم الحياة1091

2010-2009  72.6175207االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010مهند حامد راضي كاطع الركابي36علوم الحياة1092

2010-2009  72.5726363االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010محمد حمزه عبيس شطنان الكوام37علوم الحياة1093

2010-2009  71.80229469االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010كرار هادي كاظم حمد الجوذري38علوم الحياة1094

2010-2009  69.82647516االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينه حسن عباس صباح السنيدي39علوم الحياة1095

2010-2009  69.58537785االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010الهام هجول حمزه جواد الزاملي40علوم الحياة1096

2010-2009  67.82141132االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هدى فليح سبتي  حمود الزبيدي41علوم الحياة1097

2010-2009  67.7261646االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010انمار عزيز باهض عودة الركابي42علوم الحياة1098

2010-2009  67.70232919االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رباب جياد طعمه يونس الفرحاني43علوم الحياة1099

2010-2009  67.26763285االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010باسم منيجل ساجت علي البديري44علوم الحياة1100

2010-2009  66.24627329االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010انتظار نعيم كريم كاظم السعداوي45علوم الحياة1101

2010-2009  66.19540816االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رويدة حمزة جبر غانم الكناني46علوم الحياة1102

2010-2009  66.12976708االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010جاسم محمد سلمان علي القريشي47علوم الحياة1103

2010-2009  65.23003106االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010دعاء سعد نزوم علي الوندي48علوم الحياة1104

2010-2009  65.11371636االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نورا صبحي حسن ابراهيم الخفاجي49علوم الحياة1105

2010-2009  65.06998669االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زهراء مهدي عبد الصاحب عبد األميردفاعي50علوم الحياة1106

2010-2009  64.43283644االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نجالء جميل علي جبر الغرابي51علوم الحياة1107

2010-2009  64.23988613االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينب شاكر نعمة كحط الخالدي52علوم الحياة1108

2010-2009  63.89597308االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010محمد جدوع عناد حمود المعموري53علوم الحياة1109

2010-2009  63.78042616االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينب عبد الجبار عبد الكاظم عزيز الدليمي54علوم الحياة1110

2010-2009  63.58845238االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010ايناس عبيد هاشم حسين آل محبوبة55علوم الحياة1111

2010-2009  63.486294االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010علي حسن عليوي ناصر الجليحاوي56علوم الحياة1112

2010-2009  62.41740856االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010محمود شكر عباس عبيدي الحسناوي57علوم الحياة1113

2010-2009  61.79052795االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هدى هندول حسون عباس العرباوي58علوم الحياة1114

2010-2009  61.73768855االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نرجس كاظم فرهود سلمان السعيدي59علوم الحياة1115

2010-2009  61.16731366االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010حيدر كريم هادي هاشم الذبحاوي60علوم الحياة1116

2010-2009  61.16313837االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010ضرغام عبد األمير رحمان عبد خلف الحاتم61علوم الحياة1117

2010-2009  61.15918737االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010ميثم عبد الحسين راضي مهدي ال ربيعة62علوم الحياة1118



2010-2009  61.08314108االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010تكاثر حميد منشد زيارة الجياشي63علوم الحياة1119

2010-2009  60.75151139االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هند خالد مصلح محمد الخالدي64علوم الحياة1120

2010-2009  60.26210997االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010وليد نجم عبد الرضا رشك السعدي65علوم الحياة1121

2010-2009  60.24222826االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010حيدر علي حسين كاظم الجمالي66علوم الحياة1122

2010-2009  59.72870453االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010أالء خلف هارون عكلة الموسوي67علوم الحياة1123

2010-2009  56.83439441االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010محمد عبد الجليل عيدان عبادة البديري68علوم الحياة1124

2010-2009  84.339االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010فرح جواد عبد الكاظم فرحان الغانم1الحاسبات 1125

2010-2009  81.627االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010اثار حسين محمد عودة االبراهيمي2الحاسبات 1126

2010-2009  80.833االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010محمد فاهم كريم كاظم الكرعاوي3الحاسبات 1127

2010-2009  80.501االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010اسعد يونس غاوي شعالن الذوبي4الحاسبات 1128

2010-2009  79.803االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010احمد عارف جابر محسن العذاري5الحاسبات 1129

2010-2009  79.45االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010مريم باسم محمد نزال التميمي6الحاسبات 1130

2010-2009  79.166االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010علي مديح صدام سلمان السويعدي7الحاسبات 1131

2010-2009  77.771االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010فاطمة كامل عبد الرضا دالي الفتالوي8الحاسبات 1132

2010-2009  77.14االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هديل فارس مرزوك حسين المنتفكي9الحاسبات 1133

2010-2009  77.135االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010احمد ناصر عبد الزهرة مجهول الميالي10الحاسبات 1134

2010-2009  76.9االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نورا قاسم مهاوي خالوي الزهيري11الحاسبات 1135

2010-2009  76.269االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينب عبد الرضا جبار زيارة النصراوي12الحاسبات 1136

2010-2009  76.204االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010امير عبادي طاهر كشوات العبيدي13الحاسبات 1137

2010-2009  76.016االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010احمد محمد عباس علي الشمري14الحاسبات 1138

2010-2009  76.029االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010والء ماجد حيدر محمد الموسوي15الحاسبات 1139

2010-2009  75.369االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010صفا كريم كاظم حسن العويدي16الحاسبات 1140

2010-2009  74.957االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زهراء حازم حميد جدوع العبيدي17الحاسبات 1141

2010-2009  74.331االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زهراء سعيد عبد جابر البدري18الحاسبات 1142

2010-2009  74.183االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010حمزة جميل ابراهيم خشان الفتالوي19الحاسبات 1143

2010-2009  74.07االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010محمود فاضل منديل ناجي الجياشي20الحاسبات 1144

2010-2009  73.643االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رسل شهيد مجيد جواد القريشي21الحاسبات 1145

2010-2009  73.469االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010الهام كريم وناس عبادي الشريفي22الحاسبات 1146

2010-2009  73.442االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سارة كريم ثامر طعمة العبادي23الحاسبات 1147

2010-2009  72.593االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010محمد شاكر كريم عبد علي البو صالح24الحاسبات 1148

2010-2009  72.316االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينب ماجد حامد طالل الموسوي25الحاسبات 1149

2010-2009  72.101االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010اسماء عسكر صياح سوادي البديري26الحاسبات 1150

2010-2009  71.991االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نادية عبد الرحمن حنون جبرة هللا السعيدي27الحاسبات 1151

2010-2009  71.577االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نورا عبد الحمزة كريم حسين الفيداوي28الحاسبات 1152

2010-2009  71.566االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010ريم فارس كاظم جاسم السعدوني29الحاسبات 1153

2010-2009  70.581االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سراب عودة حمود حسن الزيادي30الحاسبات 1154

2010-2009  70.109االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010فاطمة جاسم محمد دهش الجبوري31الحاسبات 1155

2010-2009  69.701االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هيفاء مالك كزار جاسم آل شبل32الحاسبات 1156

2010-2009  69.097االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سارة غريب جالل غريب الحمداني33الحاسبات 1157

2010-2009  68.996االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هدى جاسم محمد حسين مجيد االنباري34الحاسبات 1158

2010-2009  68.157االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سها جليل هندي سرحان الجبوري35الحاسبات 1159

2010-2009  68.096االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينب رياض كاظم عواد البو محمد36الحاسبات 1160

2010-2009  63.848االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رغد حسن مسلم عبد الجنابي37الحاسبات 1161

2010-2009  62.501االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010غفران فاضل حسين تومان الطالقاني38الحاسبات 1162



2010-2009  61.896االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رسالن جبار طالب وناس السوفي39الحاسبات 1163

2010-2009  58.773االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010بهاء حسين عبد جخم الحجمي40الحاسبات 1164

2010-2009  90.8144االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010عادل سالم تايه وداعه البديري1رياضيات 1165

2010-2009  81.7846االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010كرار سعد حمزة عبود الزبيدي2رياضيات1166

2010-2009  77.0218االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010حوراء حسين لهمود حسن الرماحي3رياضيات 1167

2010-2009  76.4613االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هاجر غانم محمد ستار الجنابي4رياضيات1168

2010-2009  76.3343االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010شيرين مدلول أمانة عبد هللا الزيادي5رياضيات 1169

2010-2009  73.3424االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010أسيل أمين حربي جبر الخيكاني6رياضيات1170

2010-2009  70.7699االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010إيمان محسن كاظم عبد الكرعاوي7رياضيات 1171

2010-2009  70.3814االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينة عزيز عبيد كاظم العنكوشي8رياضيات1172

2010-2009  69.238االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010غزوان نعيم عبد الحمزة ظاهر البديري9رياضيات 1173

2010-2009  3 69.158االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010منى جويلي كاطع عبد العباس الجياشي10رياضيات1174

2010-2009  68.713االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010ختام فاهم نغيش حسن الزاملي11رياضيات 1175

2010-2009  67.3272االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سعاد حسن صاحب عبود الكرعاوي12رياضيات1176

2010-2009  66.5093االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010عمار كاظم جبر ابراهيم الفتالوي13رياضيات 1177

2010-2009  66.3954االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نورا حازم حاكم حسين العزاوي14رياضيات1178

2010-2009  63.9063االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نور سعدي شعالن طعان العادلي15رياضيات 1179

2010-2009  63.0931االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هادي حمزة مهدي عطية العابدي16رياضيات1180

2010-2009  61.3103االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نمارق عبد العزيز سلمان حسين العرنوص17رياضيات 1181

2010-2009  79.54892857االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رعد سعد جهاد عبد الخفاجي1كيمياء1182

2010-2009  75.06071429االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010دعاء جليل عبد السادة عباس اليساري2كيمياء1183

2010-2009  73.53392857االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010طيبة إبراهيم محمد هويدي السلمان3كيمياء1184

2010-2009  73.268928االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سلوى  الرزاق عبد األمير مخيف الفتلي4كيمياء1185

2010-2009  72.20642857االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010نور علي جبر محسن الخزاعي5كيمياء1186

2010-2009  70.96214286االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010ريام رياض محسن جدوع جنية6كيمياء1187

2010-2009  69.08142857االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010وليد خالد صيهود كامل الشباني7كيمياء1188

2010-2009  66.5467االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010احمد محمود شاكر حسين العوادي8كيمياء1189

2010-2009  65.69857142االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010علي فايز كاظم خضر الصالحي9كيمياء1190

2010-2009  65.59380953االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010زينب رسول عبد زبالة الكعبي10كيمياء1191

2010-2009  63.37714286االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010رفاه حسين وناس محمد الهرموش11كيمياء1192

2010-2009  62.7625االول ذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010صباح ضياء نور محسن العذاري12كيمياء1193

2010-2009  62.39285714االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سرى سلمان عباس رضا الصكبان13كيمياء1194

2010-2009  60.78714286االول انثىعراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010هند سعد عيدان عبادة البديري14كيمياء1195

2010-2009  59.97142857االولذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس112458/24/2010سيف قحطان سلمان عيدان الجنابي15كيمياء1196

2010-2009  66.65745342الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010اشراق فالح مطرود زغير الغريباوي1علوم حياة1197

2010-2009  61.59340062الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010امير محمود خريبط بداي المالكي2علوم حياة1198

2010-2009  62.03847604الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010بيداء هادي جواد حسن الموسوي3علوم حياة1199

2010-2009  69.43675811الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010عدنان محمد ملحان هكتر السالمي4علوم حياة1200

2010-2009  60.33677019الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010منذر احمد علي كاظم الشريفي5علوم حياة1201

2010-2009  59.94678571الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مهند محمد كاظم جعفر الحسيني6علوم حياة1202

2010-2009  59.02947205الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010 هيثم حازم حاكم حسين العزاوي7علوم حياة1203

2010-2009  68,498الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010عالء جواد كاظم شنان ال جبير1حاسبات1204

2010-2009  67,803الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010ايمن عادل رحمان محمد القصير2حاسبات1205

2010-2009  65,873الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مروة صويلح سرحان فنجان3حاسبات1206



2010-2009  65,628الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010ايالف علي سكر عبود مزيداوي4حاسبات1207

2010-2009  64,595الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010سجا عطا جواد كاظم القصير5حاسبات1208

2010-2009  64,092الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مروة حامد شاكر جابر الجناحي6حاسبات1209

2010-2009  63,525الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد انيس عبد الواحد شالل الصكبان7حاسبات1210

2010-2009  63,382الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حازم محمد عبد الزهرة حسين الدجيلي8حاسبات1211

2010-2009  63,107الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد باسم عباس كريدي جاسمي9حاسبات1212

2010-2009  59,915الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حسين حازم حميد جدوع العبيدي10حاسبات1213

2010-2009  59,584الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010منتظر محمدحسن تركي دهش الغانم11حاسبات1214

2010-2009  59,145الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010رواء حميد ناصح مغيطي آل خميس12حاسبات1215

2010-2009  58,704الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010أسامة محمد سعيد فضول الغانمي13حاسبات1216

2010-2009  58,624الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010إيناس علي جواد كاظم حيدر14حاسبات1217

2010-2009  58,308الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد مجيد حميد صنافي البو مرعب15حاسبات1218

2010-2009  58,054الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مصطفى جليل رحيم خشه الجنابي16حاسبات1219

2010-2009  57,927الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010زينب هادي نعمة عفات المرشدي17حاسبات1220

2010-2009  57,894الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حيدر جواد كاظم نعمة البو علي خان18حاسبات1221

2010-2009  67,981الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010عالء مرزة نعمة راضي السعيدي1رياضيات 1222

2010-2009  65,725الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد هادي محمد عباس ابو عميمه2رياضيات1223

2010-2009  61,778الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي عبد الحسين ناصر جعفر شكر3رياضيات1224

2010-2009  60,626الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010وسام محمد حسين راضي الجمالي4رياضيات1225

2010-2009  59,996الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010بشار فارس فيصل مردان العصامي5رياضيات1226

2010-2009  59,622الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي صادق جابر كريم عكلة6رياضيات1227

2010-2009  58,878الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010هاجر حميد عبد الكريم عناد العارضي7رياضيات1228

2010-2009  57,407الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010سالم ستار جبار كريم فتالوي8رياضيات1229

2010-2009  57,142الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010بيداء محيسن غافل مهوس الغرابي9رياضيات1230

2010-2009  56,923الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010عالء صباح حميد صكبان الحميداوي10رياضيات1231

2010-2009  56,467الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي فاهم حسن باشي العرداوي11رياضيات1232

2010-2009  56,387الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي شكر محمود عبود الملي12رياضيات1233

2010-2009  56,175الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي شريف ياسين سلمان السعيدي13رياضيات1234

2010-2009  54,2الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010امير علي سعدون عبود العامري14رياضيات1235

2010-2009  73.036071الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010شموس علي كاظم حبيب المعموري1كيمياء1236

2010-2009  72.40248الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010أسوان عبد هللا سعد سلمان الغزاوي2كيمياء1237

2010-2009  71.372الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010صابرين فرحان جواد كاظم الكردي3كيمياء1238

2010-2009  71.0296427الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010بان عدنان حاتم مغامس العبادي4كيمياء1239

2010-2009  69.686785الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010سوزان ضياء رؤوف مهدي الصوفي5كيمياء1240

2010-2009  69.61321429الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010يقين علي حسين رسن الطائي6كيمياء1241

2010-2009  68.84857الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010فرح جعفر محمود عبد هللا ابو ملح7كيمياء1242

2010-2009  68.74857الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010صفا جاسم محمد علي الحلي8كيمياء1243

2010-2009  68.195الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حيدر طه ياسين حسين الموسوي9كيمياء1244

2010-2009  67.65607143الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010نهـا  فاضل محمد حمزة الشباني10كيمياء1245

2010-2009  64.8775الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010محمد حمزة ناصر حسون الخالدي11كيمياء1246

2010-2009  64.25749الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010والء محسن غافل مهوس الغرابي12كيمياء1247

2010-2009  63.479641الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010عالء نهاد عبد الرزاق جابر الخفاجي13كيمياء1248

2010-2009  62.979285الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010محمد يحيى عواد حسين الصالح14كيمياء1249

2010-2009  62.908928الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مسلم محسن بخيت نور العوادي15كيمياء1250



2010-2009  62.7835712الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010أنوار مراد سعدون سوادي آل معلة16كيمياء1251

2010-2009  62.3478569الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010رؤى محسن عباس عبيد الركابي17كيمياء1252

2010-2009  61.926785الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010كرار كاظم جبر ثعبان الزيادي18كيمياء1253

2010-2009  61.9021427الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد ناظم مجهول ساجت ساجت19كيمياء1254

2010-2009  61.7996426الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010هدى حميد شاكر محمد المحانية20كيمياء1255

2010-2009  61.459285الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010صابرين جالوي جبارعيفان عفلوكي21كيمياء1256

2010-2009  61.391071الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مروة صباح وناس عبود مرمضي22كيمياء1257

2010-2009  61.37714الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مسلم علي ابوحلة طوير الجبوري23كيمياء1258

2010-2009  61.192615الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حوراء سعد عبد الواحد حسن البطاط24كيمياء1259

2010-2009  60.7871425الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد محمد كاظم راضي القريشي25كيمياء1260

2010-2009  60.317857الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مروة صفاء ناجي جاسم الخالدي26كيمياء1261

2010-2009  60.309857الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010ميثم رحيم عبود عليوي العويدي27كيمياء1262

2010-2009  60.057113الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010زهراء مايح حمود راهي الجبوري28كيمياء1263

2010-2009  59.669998الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010واثق مكي مطر عبد الحجامي29كيمياء1264

2010-2009  59.5996427الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010إخالص كاظم حسن عطية الحجمي30كيمياء1265

2010-2009  59.578214الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010سماح يحيى غازي حميد البديري31كيمياء1266

2010-2009  59.4477الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010زهراء عايد فرحان حميدي الخيكاني32كيمياء1267

2010-2009  59.092144الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010سماح عبد علي عبود علي العنيبي33كيمياء1268

2010-2009  58.965الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي كاظم عباس حسن الزاملي34كيمياء1269

2010-2009  58.85392857الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010وسام يونس خطار مفتن العارضي35كيمياء1270

2010-2009  58.834522الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي سلمان خضير كاظم الجبري36كيمياء1271

2010-2009  58.704214الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010سيف علي عبد هللا جبار الحسن37كيمياء1272

2010-2009  58.11307135الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010مروة ناصر حسين جبر الجبوري38كيمياء1273

2010-2009  57.843797الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010سلور مهدي سالم شبيب الياسر39كيمياء1274

2010-2009  57.741413الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حيدر هاشم يوسف شنان الحمزاوي40كيمياء1275

2010-2009  57.72738الثانيانثىعراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حنان فالح حمدان محمد الضفيري41كيمياء1276

2010-2009  57.6438038الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حسين تايه حسين علوان الشبالوي42كيمياء1277

2010-2009  57.60535714الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حيدر لفتة فرحان عباس الخفاجي43كيمياء1278

2010-2009  57.581785الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي كريم جاسم حمادي الجبوري44كيمياء1279

2010-2009  56.872857الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010سيف حسن علي هاشم الزاملي45كيمياء1280

2010-2009  55.695518الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد منصور محسن عبيس الحمزة46كيمياء1281

2010-2009  55.6846الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حسين عبد اللطيف عبد الحسين كاطع47كيمياء1282

2010-2009  55.072857الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد رزاق ناجي عبيس العادلي48كيمياء1283

2010-2009  54.6228569الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010احمد فايــق حسين علوان آل حمد49كيمياء1284

2010-2009  54.612857الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010حيدر كريم جلوب طراد الشميالت50كيمياء1285

2010-2009  54.19428الثانيذكر  عراقيعلوم/بكالوريوس1410510/19/2010علي عامر يحيى حميد القزويني51كيمياء1286

2010-59.79422009تكميليانثىعراقيعلوم/بكالوريوس73685/24/2011زينب داخل فاضل/حاسوب

2010-54.40812009تكميليذكرعراقيعلوم/بكالوريوس73685/24/2011مهند غازي عبد السادة كزار/رياضيات

.1علوم حياة1287 2011-84.135365772010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ليث إبراهيم عليوي حسين    

.2علوم حياة1288 2011-81.857605242010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رواء ماجد محمد ساجت    

.3علوم حياة1289 2011-80.968592132010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011غفران خضر حاتم متعب    

.4علوم حياة1290 2011-80.661497582010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011زهراء اقبال حسين جبر    

.5علوم حياة1291 2011-79.636735682010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رؤى عبد جيثوم عباس    

.6علوم حياة1292 2011-79.613381642010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011زمن صاحب ساجت كريم    



.7علوم حياة1293 2011-79.57052452010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ماجدة محمد عبد فلحي عبيس    

.8علوم حياة1294 2011-79.28946172010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011لمياء عزيز جاسم حسين    

.9علوم حياة1295 2011-78.65498622010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رواء ماجد داخل كاظم    

علوم حياة1296

10.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011شروق ميثم سوادي كاظم  
عراقي

2011-78.385986892010االولانثى

علوم حياة1297

11.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011منار باسم عاشوررسول  
عراقي

2011-78.033526572010االولانثى

علوم حياة1298

12.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011إستبرق يعرب قحطان حمد  
عراقي

2011-77.944665292010االولانثى

علوم حياة1299

13.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011نور فائز حميد عبد الزهره  
عراقي

2011-76.555458942010االولانثى

علوم حياة1300

14.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011سجا علوان حسين  
عراقي

2011-76.475583162010االولانثى

علوم حياة1301

15.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011أسيل حسين جابر عباس  
عراقي

2011-76.392570742010االولانثى

علوم حياة1302

16.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011نور ناظم جابر طعمة  
عراقي

2011-75.029161492010االولانثى

علوم حياة1303

17.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011رشا فاضل مجيد راضي  
عراقي

2011-74.530262252010االولانثى

علوم حياة1304

18.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011خليل عباس مرهون عيسى  
عراقي

2011-74.460100072010االولذكر

علوم حياة1305

19.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011نوار محمد وداعة علوان  
عراقي

2011-74.331497582010االولذكر

علوم حياة1306

20.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011سمر مؤيد محمد علي  
عراقي

2011-74.263688752010االولانثى

علوم حياة1307

21.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011علياء ناشد شفاف شذر  
عراقي

2011-73.808802622010االولانثى

علوم حياة1308

22.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011خلود شالل عبد حسين  
عراقي

2011-72.746556252010االولانثى

علوم حياة1309

23.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011براء جليل سعيد راضي  
عراقي

2011-71.621739132010االولانثى

علوم حياة1310

24.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011غفران مالك حسان حمزه  
عراقي

2011-71.599161492010االولانثى

علوم حياة1311

25.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011وجدان عبد االمير كاظم عبد الحسين  
عراقي

2011-71.260514152010االولانثى

علوم حياة1312

26.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011عذراء سلمان عباس رضا  
عراقي

2011-70.804779162010االولانثى

علوم حياة1313

27.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011هديل عليوي حافظ حمزه  
عراقي

2011-70.117757072010االولانثى

علوم حياة1314

28.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011منتهى عباس عبد عطيه  
عراقي

2011-69.951763292010االولانثى

علوم حياة1315

29.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011سارة حسن كاظم محمدحسين  
عراقي

2011-69.786521742010االولانثى

علوم حياة1316

30.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011صفا ناصر حسين جبر  
عراقي

2011-69.553812972010االولانثى



علوم حياة1317

31.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011صابرين خماط شاهود كفان  
عراقي

2011-69.5487062010االولانثى

علوم حياة1318

32.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011آالء محمد شاهين كاظم  
عراقي

2011-69.289661842010االولانثى

علوم حياة1319

33.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011عالء عامر علوان كاظم  
عراقي

2011-69.122066942010االولذكر

علوم حياة1320

34.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011ورود حسين علي حسين  
عراقي

2011-69.030559012010االولانثى

علوم حياة1321

35.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011عال عربي حسون  
عراقي

2011-67.932049692010االولانثى

علوم حياة1322

36.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011غزوان عباس  حسن كاظم  
عراقي

2011-67.80602832010االولذكر

علوم حياة1323

37.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011احمد خالد عبد السادة جبار  
عراقي

2011-67.333833682010االولذكر

علوم حياة1324

38.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011علي قاسم محمد عبد  
عراقي

2011-67.30396482010االولذكر

علوم حياة1325

39.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011فرحان كاظم فرحان  
عراقي

2011-67.033719812010االولذكر

علوم حياة1326

40.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011حسين علي عبد نور  
عراقي

2011-66.524282262010االولذكر

علوم حياة1327

41.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011نور رسول رباط جبر  
عراقي

2011-66.259354732010االولذكر

علوم حياة1328

42.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011احمد محمد حاكم حسون  
عراقي

2011-66.174385782010االولذكر

علوم حياة1329

43.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011نضال حاكم جبر بلط  
عراقي

2011-66.113740512010االولانثى

علوم حياة1330

44.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011دعاء علي حسين راضي  
عراقي

2011-65.287556942010االولانثى

علوم حياة1331

45.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011نهاد ناهض جبرين عبود  
عراقي

2011-65.2097552010االولانثى

علوم حياة1332

46.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011زين العابدين عظيم عبود حسين  
عراقي

2011-64.867625952010االولذكر

علوم حياة1333

47.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011احمد جمال هاتف يامر  
عراقي

2011-64.557860592010االولذكر

علوم حياة1334

48.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011شمس سمير كريم علي  
عراقي

2011-64.392422362010االولانثى

علوم حياة1335

49.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011غيث كريم هندول  
عراقي

2011-64.346880612010االولذكر

علوم حياة1336

50.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011فرح مهدي كريم حمود  
عراقي

2011-64.297491372010االولانثى

علوم حياة1337

51.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011حيدر شريف ياسين  
عراقي

2011-64.104813662010االولذكر

علوم حياة1338

52.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011أسالم فاهم طحيورراضي  
عراقي

2011-64.079744652010االولانثى



علوم حياة1339

53.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011مروة محمد عبد المهدي محمود  
عراقي

2011-63.570400282010االولانثى

علوم حياة1340

54.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011فرح ميري عزيز كاظم  
عراقي

2011-63.331514842010االولانثى

علوم حياة1341

55.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011ظفر سالم شاكر  
عراقي

2011-63.237256732010االولانثى

علوم حياة1342

56.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011نهى محي ناصر  
عراقي

2011-63.109175292010االولانثى

علوم حياة1343

57.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011مصطفى ورد ظاهر شمران  
عراقي

2011-62.758747412010االولذكر

علوم حياة1344

58.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011حسام علي حسين ياسر  
عراقي

2011-61.798464462010االولذكر

علوم حياة1345

59.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011زهراء عبد الرضا عبيد  
عراقي

2011-59.243636992010االولانثى

علوم حياة1346

60.      

علوم/بكالوريوس99657/20/2011محمد رحيم شمخي جبار  
عراقي

2011-58.39183922010االولذكر

.1كيمياء1347 2011-73.946932010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011محمد غانم عباس صخيل الخزاعي     

.2كيمياء1348 2011-73.325862010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011هبة قيس كمال محمد أمين البياتي     

.3كيمياء1349 2011-72.852772010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011لينا سعدي اسماعيل جاسم الخالدي     

.4كيمياء1350 2011-71.583352010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011وفاء كريم مضخر عناد الخزعلي     

.5كيمياء1351 2011-69.158332010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011منار عبد المنير ياسين عبد الكريم الجنديل     

.6كيمياء1352 2011-68.650532010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011اسماء جواد كاظم ياسين     

.7كيمياء1353 2011-67.722712010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011علي كاظم عبيد جاسم البديري     

.8كيمياء1354 2011-67.489462010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ارشد عبد علي شهاد محيسن     

.9كيمياء1355 2011-66.559472010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011احمد مظهر عبيد راضي الخيكاني     

كيمياء1356

10.     

   

غفران جليل جواد عبد العوادي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-66.538962010االولانثى

كيمياء1357

11.     

   

حيدر فؤاد رحيم حسين الحميداوي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-66.463742010االولذكر

كيمياء1358

12.     

   

مكارم علي عناد جبار البعاج

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-66.214532010االولانثى

كيمياء1359

13.     

   

والء عبد االمير خشان حبان الكيم

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-65.812382010االولانثى

كيمياء1360

14.     

   

سجى عباس كلف مهدي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-65.150052010االولانثى

كيمياء1361

15.     

   

حسين رحيم نجم عبد هللا الربيعي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-65.01822010االولذكر

كيمياء1362

16.     

   

ايالف ماهرعبد الكاظم مخيف الجبوري

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-64.877462010االولانثى

كيمياء1363

17.     

   

رانية مهدي عبيس جاسم

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-64.51722010االولانثى

كيمياء1364

18.     

   

غفران كريم كاطع صبيح القريشي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-64.515842010االولانثى



كيمياء1365

19.     

   

حسين عبد الرضا رحمن هلول البوجمال

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-64.50942010االولذكر

كيمياء1366

20.     

   

مهند ميثم عبد الحسين محمد رضا التميمي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-63.750752010االولذكر

كيمياء1367

21.     

   

حوراء نزار عدنان محمد ال جوده

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-63.565542010االولانثى

كيمياء1368

22.     

   

حسين ناصر بعيوي حسين الشمري

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-62.944112010االولذكر

كيمياء1369

23.     

   

علي عبد الباري نعمة برشاوي الظالمي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-62.865992010االولذكر

كيمياء1370

24.     

   

ندى خوام جبار عباس القريشي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-62.166892010االولانثى

كيمياء1371

25.     

   

مها يونس خطار مفتن العارضي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-61.865662010االولانثى

كيمياء1372

26.     

   

سيف عبد الرحيم جاسم جواد الزبيدي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-61.557462010االولذكر

كيمياء1373

27.     

   

زينب علي كاظم خلخان الفتالوي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-61.33752010االولانثى

كيمياء1374

28.     

   

قيس هشام حليم كشاش الجمال

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-61.024772010االولذكر

كيمياء1375

29.     

   

احمد محمد طاهر محمد الموسوي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-60.31552010االولذكر

كيمياء1376

30.     

   

علي فالح حسن خضير الزبيدي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-60.17432010االولذكر

كيمياء1377

31.     

   

هدى رزاق ابراهيم علوان القريشي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-59.849462010االولانثى

كيمياء1378

32.     

   

علي حسين وناس محمد الهرموشي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-59.769092010االولذكر

كيمياء1379

33.     

   

اروى محمد جبر كاظم نوطير

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-59.01762010االولانثى

كيمياء1380

34.     

   

هاني قرة حسين قرة قرة

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-58.852382010االولذكر

كيمياء1381

35.     

   

سجاد محمود فالح منادي الخالدي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-58.381592010االولذكر

كيمياء1382

36.     

   

بشار عدنان شنشول جبر الخالدي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-57.633192010االولذكر

كيمياء1383

37.     

   

علي كاظم عباس احمد الساعدي

علوم/بكالوريوس99657/20/2011
عراقي

2011-57.164012010االولذكر

2011-86.419932010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011اسراء رحيم جميل1حاسوب1384

2011-84.77332010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011مصطفى مجيد عبدزيد2حاسوب1385

2011-84.259972010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011احمد حسين صالح3حاسوب1386

2011-83.947762010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ياسمين ساجد رزوقي4حاسوب1387

2011-83.549252010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رسل جبار عباس5حاسوب1388

2011-81.431382010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011سرى احمد جابر6حاسوب1389



2011-79.977812010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011مروة حميد مهدي7حاسوب1390

2011-79.682432010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011جنان عبد دعيشيش8حاسوب1391

2011-78.338322010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011حوراء حكيم طارش9حاسوب1392

2011-77.848272010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011احمد جاسم محمد10حاسوب1393

2011-77.009412010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رؤى موسى عبد حسون11حاسوب1394

2011-76.826422010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رغده زهير محمدكاظم12حاسوب1395

2011-76.614342010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011احمد عبد الكاظم جاسم13حاسوب1396

2011-76.244352010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011انغام فاضل مهدي14حاسوب1397

2011-75.670652010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011اسراء عبد الزهرة جاسم15حاسوب1398

2011-75.559462010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ايالف ضرغام  حميد16حاسوب1399

2011-75.382122010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011نوره كريم محيسن17حاسوب1400

2011-74.911422010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011اسراء حمزة غافل18حاسوب1401

2011-74.49642010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011اثار عزيز والي19حاسوب1402

2011-74.377172010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رغده امير محان20حاسوب1403

2011-73.927762010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ريام محمد كاظم21حاسوب1404

2011-73.805372010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011مروة كريم تومان22حاسوب1405

2011-73.72992010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011زهراء عدنان كريم23حاسوب1406

2011-73.603272010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011محمد نعمان عالوي24حاسوب1407

2011-73.21852010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011اسراء علي فاضل25حاسوب1408

2011-72.7942010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011صابرين مهدي محلول26حاسوب1409

2011-71.955022010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011علي رزاق صاحب27حاسوب1410

2011-71.898232010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011اسراء رشيد واجد28حاسوب1411

2011-71.772782010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011نورس قاسم حسون29حاسوب1412

2011-71.735442010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رنه درسون فرحان30حاسوب1413

2011-71.641082010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011دعاء حمزة سكر31حاسوب1414

2011-71.307082010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011مروة حبيب حسون32حاسوب1415

2011-71.104512010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رنا عبد سبهان33حاسوب1416

2011-70.464932010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رشا فرحان صاحب34حاسوب1417

2011-70.396662010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011زيدون عبد السالم موات35حاسوب1418

2011-70.316292010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ساره عبد الشهيد باقر36حاسوب1419

2011-69.546472010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011انفال باسم كريم37حاسوب1420

2011-69.107412010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011سجاد محيل عبد38حاسوب1421

2011-68.704232010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011مؤيد طالب عبدالرضا39حاسوب1422

2011-68.398552010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011غسق ضياء عبدالكريم40حاسوب1423

2011-68.353342010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011غصون مرتضى كاظم41حاسوب1424

2011-68.189352010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011علي مردان كامل42حاسوب1425

2011-67.894762010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011كرار حسين عبد طاهر43حاسوب1426

2011-67.757872010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011سرى عصام صالح44حاسوب1427

2011-67.647412010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رشا علي عسكر45حاسوب1428

2011-67.598162010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011شهد علي عباس46حاسوب1429

2011-67.592732010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011فرح علي عبدالرضا47حاسوب1430

2011-66.530032010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011هالة حامد رحمن48حاسوب1431

2011-66.338272010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ابتهال جاسم جبر49حاسوب1432

2011-65.850022010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رويدة علي حسين50حاسوب1433



2011-65.428162010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011علياء عبد الحسين عبد اليمه51حاسوب1434

2011-65.293512010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011دعاء حسن حميد52حاسوب1435

2011-65.042872010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011حيدر عالوي خربة53حاسوب1436

2011-64.959582010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011زهراء جواد كاظم54حاسوب1437

2011-64.387432010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011مروة جواد كاظم55حاسوب1438

2011-63.94512010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011علي حمزة فرحان سلمان56حاسوب1439

2011-63.78032010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011حيدر مكي شاكر57حاسوب1440

2011-63.459832010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011كرار حمزه مزهر58حاسوب1441

2011-63.14672010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ضياء عزيز عسكر59حاسوب1442

2011-62.584842010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011هديل يوسف ناجي60حاسوب1443

2011-61.581312010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011عصام الدين نعمة عزيز61حاسوب1444

2011-61.161332010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011شيماء شاكر منصور62حاسوب1445

2011-61.095522010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ريم محان عمران63حاسوب1446

2011-59.299762010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011علي حسن شيال64حاسوب1447

2011-80.056672010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011نورا نضال صالح فاهم1رياضيات1448

2011-78.480192010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011رؤى مسلم عبد حمزة2رياضيات1449

2011-75.388422010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011ايناس رضا علي حسن3رياضيات1450

2011-74.662562010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011كرار عزيز جسام حسين4رياضيات1451

2011-73.92592010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011نغم عبد المجيد حميد محمد5رياضيات1452

2011-71.949342010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011سنا سعد عبد علي كاظم6رياضيات1453

2011-71.658952010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011نور كاظم جبر ثعبان7رياضيات1454

2011-70.648682010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011فائز جواد عبدالكاظم فرحان8رياضيات1455

2011-68.900222010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011صفا ايهاب محمد فرمان9رياضيات1456

2011-66.049942010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011زينب يوسف شاكر عبدالعباس10رياضيات1457

2011-64.343692010االولانثىعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011هبة عماد عبدالصاحب محمد11رياضيات1458

2011-64.01872010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011حمزة عبد الرضا محسن جاسم12رياضيات1459

2011-63.688142010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011لميس عبداالمير كمال عبداالمير13رياضيات1460

2011-63.5622010االولذكرعراقيعلوم/بكالوريوس99657/20/2011سالم جبار سهر عنيد14رياضيات1461


