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علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيذكردمحم رشيد حسين علي الجميلي206

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيذكرعلي صالح حسين علوان 207

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيانثىرؤى زاير قاسم علي جنان208

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيذكرابراهيم صائب ناصر خليفه الراوي209

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيانثىتقى مهدي حسين مخيلف المجابلة210

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيانثىزينب مهدي كزار خليفه 211

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميعلميعراقيانثىنور عباس جبر علوان المفرجي212

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيانثىسمر خلوق ناصر حامد 213

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيذكرحسين علوان شالل طالل 214

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيانثىايمان مهدي صالح احمد الدليمي215

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيذكردمحم طالب شمس محي الدليمي216

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيانثىصفا مظفر كامل كاظم ابديري217

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيذكررائد مهدي جميل حسين الجميلي218

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيانثىاميره ماجد كامل صالح المشهداني219

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيذكردمحم ستار عبد الجبار قدوري 220

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيانثىنور حميد تركي خلف الدليمي221

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيذكردمحم خالد حسين علي 222

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيذكرطه عامر عبد هللا عباس 223

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيذكرمجتبى دمحم عبدالمطلب جارهللا باش224

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميعلميعراقيانثىشيماء يوسف مجنون عبد هللا الكروي225

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيانثىنبأ رياض نجم عبد الخضيري226

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعلميعراقيذكرعمار زياد طارق دمحم 227

علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلميعراقيذكرعبدالحميد اسماعيل خليل غضيب الجنابي228

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكردمحم علي صبار جبر 229

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىحنين فائز خضر خلف الفهداوي230

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىزينب سهيل سلمان جبر الشمري231

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرحمزه حاتم شحيل سلطان العتابي232

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىزينة زيد عبدالمجيد عبدالرزاق الدليمي233

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىسحر دمحم عباس دمحم الحداد234

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىرانية خليل ابراهيم دمحم الدليمي235

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىجنان حسن شندي مشري المكصوصي236

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىغفران جبار ستار فرحان الشمري237

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرحيدر حسن ابراهيم عيدان 238

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىنبراس عبد االمير عبد السادة سبتي الربيعي239

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىمها جمال حسين ظاهر 240

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكركرار حمادي فياض مايود المكصوصي241

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىزهراء دمحم حسين فاضل لفته 242

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىامنه هشام هادي كاظم الجميلي243

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىهبه دمحم جبار داود الضاحي244

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىروان سعدي داود سلمان الخزرجي245

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىرشا عامر ثامر عبد الواحد الكروي246

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىاسماء ستار عباس كاظم الجبوري247

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكركريم دمحم عبد الكريم حسين 248

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىسرى فراس محمود عباس الخفاجي249
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إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكراديان احمد حافظ سرحان الزيرجاوي250

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكركاظم سالم كاظم عباس السعدي251

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرمصطفى اياد نعمة خنجر الكناني252

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرحسين كريم منشد زهير الحسني253

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرمنتظر خالد حاتم حسن الساعدي254

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرعلي كريم حسن خليل 255

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىغدير انور يحيى عبدالهادي قفطان256

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىزهراء يوسف برهان كاظم الفتلي257

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرياسر عمار هادي ابراهيم الجنابي258

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرذو الفقار مصطفى ابراهيم وفي السلطان259

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكردمحم عمار دمحم عبدهللا الشمري260

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىهدى صباح جبار موسى الدراجي261

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرنوفل صفاء دمحم اسماعيل الهاشمي262

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسيف الدين سعد دمحم المفرجي263

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعمار شبل عاصي شلش الكعبي264

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرمصطفى قاسم دمحم حمود الساعدي265

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىرنا كريم عبد سلمان الشمري266

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىاطياف فالح صبري شمخي الشبيبي267

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىسمارة سفيان عالوي عواد الكبيسي268

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرثامر غافل عيسى شويهر الساعدي269

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرغفار حربي حسين حسون الخزرجي270

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى عبدالزهرة زاير موزان الماجدي271

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرامير حسين عباس عطية الدلفي272

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىياسمين جمعه جاسم دمحم الحسيناوي273

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرمصطفى علي ناهد حسين البداوي274

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم فاضل جعفر علي االنصاري275

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرحسين مزهر عباس درب التميمي276

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىنوره بالسم عطيوي نبيان الساعدي277

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىساره عبد االمير مزعل هادي المالكي278

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكراحمد سلطان عبدالعزيز طابور الجبوري279

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىغفران صباح مطار علي الدراجي280

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرامير حاتم قاسم دمحم التميمي281

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعمر وليد حمزه سلطان المعموري282

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعمر دمحم طارق عيسى الدليمي283

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعبدالرزاق عمر ثامر احمد العاني284

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىتبارك دمحم اكرم عارف 285

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزهراء فرج علوان سلمان الالمي286

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىاية صابر عبد الكريم حسن الحسني287

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعمر قدوري عبود ذياب العنزي288

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرعمران عبدالرزاق طه جواد النداوي289

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرسجاد حسين هاشم زايد المالكي290

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرحارث احمد خضير عباس الطائي291

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرفارس دمحم صبحي اسماعيل البياتي292

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىصفاء دمحم عبدالزهرة منصور الجبوري293

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبياخرىذكردمحم طارق محفوظ امين امين294

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىحنين كاظم عزيز مريجن الجبوري295

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكردمحم علي خضير فضيخ الياسري296

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرناجي دمحم خلف صالح العيساوي297

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسالم حسن جواد عباس الكرخي298

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىغيداء ظافر مهدي صافي حمادي299
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إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىايات جمال سليمان نجم غزو300

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي جابر جودهللا غنتاب الحميداوي301

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمهند دمحم شعالن ناصر الجبوري302

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىبان نوري دحام جاسم 303

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرمهند عدنان عبد هللا حسين المشاهدي304

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىساره صباح مصطفى مهدي الحلي305

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرامير حسين دمحم عزيز البناء306

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبد الرحمن دمحم حسن غائب الجبوري307

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىذكريات احمد اسماعيل رسول الربيعي308

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمحمود عباس حسن علي السوداني309

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم عبدالكريم حسين علوان الحمداني310

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبد هللا علي عبد هللا شبيب الشافعي311

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين جواد كاظم عجيل السعدي312

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحمزة نجم عبدالعباس عباس الالمي313

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسن جاسم عبدالحسين تعيب 314

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكراحمد وسام علي حسين الدهلكي315

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرباقر دمحم كريم حرز النوري316

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىدنيا غازي صفر علي 317

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكراحمد شهاب محمود مطر العكيلي318

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى هشام شريف مهدي العصفوري319

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعلي دمحم سلمان هاشم السعدي320

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعباس حامد ميرزا علي 321

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىلبنى موسى هارون موسى 322

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىطيبة باسل علي عناد 323

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىامال رياض طاهر عامر الشمري324

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي دمحم طالل كريم 325

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىغفران محمود كاظم مشعل السوداني326

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحمزه ضياء منعم عيسى القيسي327

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىحسناء اكرم دحام حسين 328

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمروان غسان عدنان عبدالجبار الحيالي329

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي سعد علي دمحم التميمي330

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم تقي فوزي العيبي حياوي البيضاني331

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرايمن دمحم حمد عبدهللا الفرجي332

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمهند عدنان عبد العزيز عوده 333

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىعال عباس عبدالزهرة كريم 334

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىنورالهدى حيدر دمحمرضا عبدالغني مرزة335

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمرتضى علي مشتت جاسم الساعدي336

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىجنه ازهر عبدالعزيز مهدي الشاوي337

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىختام فواز عبيد ذرب الخالدي338

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكراحمد عالء حسين علي 339

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي الرضا علي حافظ راشد العامري340

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرمهند دمحم امين اسماعيل دمحم امين السويدي341

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكراحسان حيدر حسوبي عباس الدخيل342

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىبتول كاظم جمعه عبد الكريم ربيعه343

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى عباس كاظم عبود الجبوري344

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرحسن علي ثامر يونس الدلفي345

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكركرار دمحم راضي كاظم الفضلي346

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرمرتضى علي صادق ابراهيم النجار347

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحيدر فالح ناصر حسين االسدي348

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي مجبل هله بشارة الموسوي349
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إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزهراء محمود سعدون عبود المفرجي350

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرياسر باسم خلف قاسم الموسوي351

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرمرتضى حسن نعمه حمدان لفته352

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى عبد الرزاق صالح مهدي الربيعي353

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرنهاد مهدي مطشر عسل 354

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسجاد كمال خضير عباس المسعودي355

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكركرار عودة مناتي جار هللا التميمي356

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىامنية وضاح عزيز عليوي 357

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعمر علي نعومي نوري 358

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم بشير جاسم دمحم البيضاني359

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكردمحم طالب جمعة عبد السراجي360

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي عبدهللا رشاد عبدهللا الراوي361

إدارة االعمالكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبد القادر باسم دمحم جاسم 362

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىنعيمه حسن مال هللا راشد 363

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىرندة عباس صادق عبدالكريم الربيعي364

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثى0حلم قاسم كريم احمد 365

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىنور مؤيد خالد ناجي العاني366

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىنور سعد عبدهللا محمود الهويدري367

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىزينب ياسين طه سكران الطائي368

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىضحى عباس هادي منادي العكيلي369

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيذكرحيدر عبد االمير هادي عبد العال 370

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىطيبه دمحم عبداآلله حسن القره غولي371

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيذكردمحم طلعت حسين علي 372

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىامنية ثامر عبد هللا يعقوب البغدادي373

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيذكردمحم نجم مراد علي الفيلي374

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىتبارك حسين عداي جوعان الجيزاني375

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيذكردمحم عزيز كاظم جواد 376

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىعال عماد عباس جمزة 377

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيذكرسجاد فارس عباس عبد االمير حسين378

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيذكرعمار خالد نعيم جاسم السامرائي379

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىوسن خالد حاتم حسن الطائي380

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىهبه شامل صبحي جواد الجيالوي381

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىمينا هاشم مرزا عبد هللا مراد382

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىهيلين عباس عطية زوير ال ازيرج383

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىزينب عماد جهاد جاسم البياتي384

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىيسر احمد عبد رخيص النداوي385

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىزينب غسان ماجد محجوب المشهداني386

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىعائشه عبدالستار علي عباس العاني387

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىغدير حيدر جليل اسماعيل الكواز388

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىريم علي نجم عبدهللا الجبوري389

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىغفران حسين راهي عبطان الالجي390

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىاسالم صباح مهدي صالح العزاوي391

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيذكرطه ياسين طاهر حزام العبودي392

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىتقى صاحب عبد الهادي دمحم علي 393

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىزهراء عدنان شهاب احمد نجار باشاي394

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىرنده كامل ابراهيم كاظم القاسمي395

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةمهني تجاريعراقيانثىعال عامر ازهر ابراهيم احمد396

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىوئام احمد جواد كاظم العامري397

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىهدى نعمان عزيز خلف 398

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىنور ناظم حسين غزال 399
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المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرعمر فاروق خليل عبدهللا العبيدي400

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرعمر صباح فوزي توفيق الجميلي401

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىياسمين حسين علي دمحم 402

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرامير داود سلمان عبدالحسين الفتالوي403

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرابراهيم فؤاد انور علوان السامرائي404

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىاية هاشم مهدي صالح النعيمي405

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكراوس دحام كامل ساجر 406

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىمريم فاضل جبار جياد السليماوي407

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىفاطمة بهاء عزيز بندر العكيدي408

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسعد حازم جوده فنخير الزبيدي409

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزينة احمد دمحم علوان ويرمزياري410

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكراثير عدنان فياض يوسف الناصري411

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكردمحم حامد رشيد معله الساعدي412

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكردمحم علي محمود حمد الخفاجي413

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزهراء امير حسن علي المندالوي414

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمهدي سجاد علي عباس ارناؤطي415

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكردمحم حيدر صاحب لطيف الزبيدي416

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرمصطفى سعد مراد جواد البياتي417

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىزهراء يحيى عبدالمنعم سعد الجوراني418

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىتبارك عبدالرسول علي ثامر العلي419

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم محسن ناجي شبوط العكيلي420

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمسلم شوكت رحيمه دمحم 421

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىطيبة ضياء موجد عبدهللا زبيدي422

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرمرتضى احمد رمضان احمد الجيالوي423

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىصبا صاحب علي مصطفى شكر424

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمجتبى علي رحيم مخور 425

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكريوسف يونس عبد هللا دمحم الدهله426

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرالصادق عباس هادي سلطان الكناني427

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسجاد جميل حليم علوان العبد عون428

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكررسول ثامر جالل عبد االمير 429

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرجعفر رضا فرحان كاظم العقابي430

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىرقيه عادل ابراهيم علي 431

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىمها عقيل سلمان عناد الصداعي432

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىبراق علي خليل علي الجبوري433

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىايثار احمد نوري خضير الوتار434

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبدهللا دمحم عبد اللطيف وهيب القيسي435

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرحسنين فريد قاسم رؤوف الخفاجي436

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمحمود صفاء خلف حمادي المكدمي437

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكركميل فؤاد دمحم حسين الفراجي438

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزينب صالح مهدي حمادي شعيب439

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىزينب علي درع عبد عتاب440

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرسلمان لؤي عدنان حسان العاني441

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرفاضل حيدر علي سرحان 442

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىطيبه علي خلف محمود المشاهدي443

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرمصطفى سالم علي عبد العامري444

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىشهد عبد الهادي عباس ذياب االعرجي445

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىمريم عادل قاسم سالم البياتي446

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىسرى علي احمد جواد صراف447

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىسجى خليل رستم علي 448

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسجاد حسين علي مظهور 449
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المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىاسراء قيس حسين موسى العامري450

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسيف علي محمود علي 451

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعمار حيدر سعيد مجيد النجار452

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرسلطان عبد المنعم عواد كريم الكبيسي453

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىمكارم حسين كريم بريهي الحساني454

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم غازي مريوش جعاطه الدفاعي455

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسيف الدين جميل ابراهيم دمحم مال حسين456

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرنورس عبد الكريم اسود ناجي الخفاجي457

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىدعاء عباس حنون حاتم الريشاوي458

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىانتصار ابراهيم حمودي عباس العميري459

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىنور الهدى ضياء عباس محسن 460

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىفاديه الوليد عبد المجيد خضر التميمي461

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرجعفر عباس هزبر خلف المحمداوي462

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرماهر محمود دمحم دهله العيطان463

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرزياد طارق دمحم منصور الشمري464

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكراحمد عبدالكريم تايه حسن الحسني465

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىاسماء دمحم حسن عباس الحمداني466

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكريونس ايوب احمد حسن المشهداني467

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىشمس عادل عبد الكريم دمحم البياع468

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرمصطفى سلمان قاسم جوير الجنابي469

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسن علي مزبان ياسر الدراسي470

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرصقر داود سلمان عبد الربيعي471

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىشهد حيدر عباس مطلك 472

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعباس رزاق بشت حسن الجيزاني473

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكردمحم يقضان صبري حميد ابو الياس474

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىفاطمه صالح صبري حسن 475

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزينب حسين عدنان جعفر 476

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسيف الدين فاضل حواس عبد التميمي477

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىصفا عثمان كاظم عطية الدليمي478

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىرسل هادي جلوب حسين الحمراني479

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسجاد رعد اليد ورور 480

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرحسام حيدر جاسم دمحم الالمي481

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرفرقان دمحم كاظم دمحم الخفاجي482

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرابراهيم هاشم سلمان دوش كطينه483

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىايه عادل محسن نايف الربيعي484

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين حميد جابر رداد الرحيماوي485

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرعلي عبد الرحمن عجيل حسن 486

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىناديه عبد االمير كاظم ذهب الفراتي487

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىشذى عبد الكريم ستار شهاب الخزرجي488

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسجاد منذر محسن جميل 489

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكراسكندر مازن اسكندر جميل الحديثي490

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىنبأ عالء دمحم سعيد عبد العظيم 491

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعلي كريم عبد هللا راشد 492

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكراحمد ماجد موسى سهيل 493

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي ابراهيم خالد مرعي الحسيني494

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم عادل اسماعيل غانم الزيداوي495

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىآية محمود اديب محمود السلطان496

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىفاطمه زياد عبدالوهاب عباس البياتي497

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكركرار حيدر كريدي زغير الحصن498

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىنور وليد قدوري صالح 499
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المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىريم دمحم عبد المهيمن احمد برنوطي500

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمنتظر عدنان غيدان خفيف السويدي501

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىزينه دمحم شنان حميد الياسري502

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىايناس احمد صالح حمود الحسيني503

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرعبدالستار عبدالمنذر جبار حبيب البدراني504

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكريحيى رعد كاظم خلف الجبوري505

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعالء ناصر دمحم محمود المشهداني506

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعبد هللا دمحم عبد الرزاق نجم 507

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعمار نصار ياسر مغيص القرغولي508

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىمينا احمد محمود جاسم 509

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكركرار احمد فالح شال الكوروباني510

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم عبد الحسن عبد الحسين صاحب الحجامي511

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىفاطمة حسن مفتن حسين 512

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىرند جمال فرج دمحم العبيدي513

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكراحمد حيدر هاشم دمحم اصالن514

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم سعد وكيد حسن الالمي515

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىنبأ رضا جعفر باقر الطوزي516

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرحسن مدحت عزيز مهدي البدري517

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعبدهللا عبدالسالم حميد الزم ربيعاوي518

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرحيدر ميثم حسن حنش الساعدي519

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرماهر عدنان محيميد كاظم 520

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرعلي اياد عوده عطيه الذهبي521

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىزهراء علي فرج زغير الخيساوي522

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىفاطمة كاظم مسلم كاظم المعموري523

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكردمحم قاسم حسون شويع الربيعي524

المحاسبةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين عالء صاحب شاكر البغدادي525

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرعلي جاسم حديد فيصل الموسوي526

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكردمحم جاسم حنون موحي الساعدي527

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىغيداء ميثم عبدالزهره جياد جياد528

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىاصاله سعد جواد اصفر اصفر529

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىنوار اكرم صبري جواد النداوي530

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكراحمد قاسم موسى شريدة العساجرة531

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكريوسف عبد العظيم عبد الدائم جمعة االعظمي532

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرمرتضى حقي اسماعيل سكران الخفاجي533

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىبنين قيس حميد عطيه الحجامي534

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرابو الفضل علي عبد صيهود الداوري535

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرحسين دمحم داخل عجيل الدراجي536

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىساره احمد خزعل رمضان بني زيد537

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرعلي رائد رشيد عبدهللا العلوش538

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرمنتظر علي عبد الزهره شنيت البودمحم539

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرجاسم دمحم جاسم علي الجنابي540

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىدينا عبد اللطيف دمحم احمد الربيعي541

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىيقين عبد الستار كريم حسين الجنابي542

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرعلي جاسم دمحم كاطع الزيرجاوي543

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيانثىمروه كريم جوحي خليفه 544

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادارةمهني تجاريعراقيذكرحسين معن دمحم احمد الكربولي545

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى خالد عجيل مسعود الزوبعي546

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىوسن ستار جابر عبد الحسين الجبوري547

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىرؤى احمد ابراهيم طه الجبوري548

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىاستبرق رشيد دمحم احمد العجيلي549
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اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمالك مهدي مراح مطلك عبيدي550

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكراسعد صباح رحم جابر 551

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىشمس عبدهللا سلمان دراج 552

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىفاطمة صفاء الدين خليل اسماعيل الكروي553

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم عبدهللا سعدون نجم الشمري554

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي فرج داود فنجان 555

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعبدالملك سلمان داود صالح 556

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكراحمد نعيم حسين عطيه العكيلي557

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرغسان خالد كامل ساجر 558

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىشهد فاضل اسماعيل كريم 559

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرصهيب حسن علوان حبيب العيثاوي560

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي اكرم جليل امين 561

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرياسر مهند طالب حسن العنبكي562

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكركرار حسين مجيد حمادي 563

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعمر مهدي صالح داود 564

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسيف ثائر علي جميل الشمري565

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسن عسكري حيدر عبد الرسول دمحم امين السعودي566

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمهدي هاشم دحام ضاحي 567

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكردمحم بشار هادي خليفة السامرائي568

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىسهير دمحم طالل علوان العيساوي569

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرخالد اسعد خضير جواد 570

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكراشرف ابراهيم حسين خشين 571

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبد الرحمن طالب علي جاسم االرهوي572

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىربى ماجد درجال غنتاب الربيعاوي573

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي عبدهللا نجم عبدهللا 574

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعبد الكريم فؤاد عبد الكريم حسن السامرائي575

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىعذراء اياد عبدالحسين عبدهللا الفريجي576

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرحيدر خليل ابراهيم حسين الباجالن577

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرابراهيم دمحم محسن حسين 578

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرضرغام بريسم صباح مهدي الشحماني579

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرصالح دمحم صالح حمود الزركاني580

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى عبد الرسول عبد الهادي جابر الساعدي581

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم باسم دمحم جليل الجابري582

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم احمد جاسم دمحم السويعدي583

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين رائد عمران عباس العامري584

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرجعفر امير جعفر عبد الحسن جعفر585

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي فارس كريم عيدان البياتي586

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكركرار حسين عطية عبد هللا المساعدي587

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىفرح دمحم سعيد علي المياح588

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىريهام عادل ثامر عبود 589

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكروليد نهاد داود عبد الصمد 590

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىمريم رعد عبد الستار حيدر المندالوي591

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى علي ناصر حسين 592

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكردمحم رضا دمحم محسن 593

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم طه جاسم دمحم 594

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرحسين علي صادق عبد علي 595

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبد الهادي عواد خليفه مخيبر الحلبوسي596

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعباس فاضل عبد الرضا حسن السعدي597

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىعذراء سالم خليل اسماعيل الحلفي598

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرعباس عناد جميل ابراهيم المساري599
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اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرحسين علي عباس جاسم السوداني600

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعبدهللا ضرار قصي عبدالمنعم الجنابي601

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىندى عبدالكريم عبود طالل عبار602

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىصفا اسامة اسماعيل خماس الباوي603

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرخضر عصام احمد عباس الطليحي604

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعثمان حقي اسماعيل مخلف العبيدي605

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىامامه سعد طه مجيد الزيدي606

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىبسمه عامر ياس عباس 607

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي نوري ذياب احمد البدوي608

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىفاطمة دمحم صبري عليوي القيسي609

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعلي مناف حامد سلمان البياتي610

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىضحى خوام مرحم عبد العامري611

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسيف عبدعلي بحر فياض الشجيري612

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمرتجى علي رحيم مخور الفيصالوي البو دمحم613

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىزينب طالل طالب مهدي الربيعي614

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىرند خالد محسن هاشم الشوكه615

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم صادق صالح سلمان الالمي616

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم حسين عيسى مدلول الفتالوي617

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم اسعد ناصر حسين 618

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسجاد محمود خليفة عبد الفوادي619

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىسجى عبد القادر عبد الخالق صالح العبيدي620

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىآيه جاسم بنداوي حسن التميمي621

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى مهدي محمود مطر الزوبعي622

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىرفل دمحم رسول شبيب خزرجي623

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسجاد جاسم مخرب عبد الساده الرسيتماوي624

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعلي حاتم عطية عبد العباس التميمي625

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين عبد الكريم هاشم محسن الشموسي626

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىاماني حسين يوسف سلمان العزاوي627

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرجعفر قاسم كاظم طخيخ الفريجي628

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرادم عبدالكريم عبد تقي الزنكنه629

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرذو الفقار جابر علي عيسى الفاضلي630

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي عادل حطاب جرو الشويلي631

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرزين العابدين موفق علي رمي 632

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسجاد رياض جلوب خريبط الحريشاوي633

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم عماد عبدالحسن عباس الركابي634

اإلدارة العامةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىجنات حامد دمحم منصور الطائي635

االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرزيد علي صباح هادي اجلي636

االقتصادكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرمصطفى قيس خيرهلل دبيش الزبيدي637

االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعلي عمار جواد كاظم الساعدي638

االقتصادكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىمالك سعدون علي مهنا القره غولي639

االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعباس حسين ريا خديد العبودي640

اإلدارة الصناعةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىنور فاضل كاظم معيلي االنباري641

اإلدارة الصناعةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكردمحم رياض اسكندر داغر الفوادي642

اإلدارة الصناعةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىريا بكر صفاء حلومي العزاوي643

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىامال طه عبد الكريم محمود المهداوي644

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىعاليه سعد مجيد حميد العبيدي645

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىنغم جسام عوده حسين الدليمي646

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىطيبة حسين علوان سلطان المياحي647

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىهيام هيثم عبد القادر رشيد مرسومي648

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىيسرى غازي دمحم ياسين 649
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علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبد القهار دريد كمال منصور العاني650

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيذكرعامر جواد دمحم فتاح زركوش651

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرابراهيم طارق عباس علي العبوسي652

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىمها ابراهيم فياض عباس 653

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعامر خالد عبد بردي العسافي654

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىسكينه موسى جعفر جواد 655

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىسرور حسين جاسم حمود السعيدي656

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزينه حسين علي سالم الفضلي657

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكردمحم خضير عباس جليل الكالبي658

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىرشا عصام كريم جمعه الجميلي659

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىتبارك عبدالوهاب احمد عبدالواحد القيسي660

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىهند مهدي سعاده عبد الحميد ريحاني661

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىحنان حميد رشيد عيسى العامري662

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكردمحم قاسم بديوي عبدهللا الجبوري663

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرسجاد دمحم هادي ريكان الزبيدي664

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىهديل يونس يوسف احمد 665

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبد القادر سعدون درويش مطر الجنابي666

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرزين العابدين علي راضي حسن السعدي667

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىغفران صالح حسن خضير 668

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرمصطفى سعد زكي دمحمعلي الجبوري669

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىطيبه عقيل دمحم عبيد النداوي670

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعبد الرحمن حيدر قيس هادي السعيد671

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىرسل هيثم جاسم حمادي الحلبوسي672

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرطارق هادي دمحم سي حسن 673

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىزهرة نصير حسين علي 674

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىامل سالم عباس نغيمش الشمري675

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمنتظر يحيى كاظم دمحم المهداوي676

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرسجاد حاكم فندي محان العايدي677

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرالبشير زهير بشير قاسم الموصلي678

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرسلمان رحيم مطير سلمان الكعبي679

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىنور الهدى احمد حسن حسون العبيدي680

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين علي محمود حسين الزبيدي681

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعباس صباح عبد رسن الزركاني682

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرمؤمل كريم جساس متعب المعداني683

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرهادي اخريبط اشريف ظاهر الدراجي684

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىشكران اسامه فاضل صالح الخفاجي685

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرسجاد علي حسن عساف الحلفي686

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىسهيلة زيد فرحان حسين الطائي687

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىطيبه رياض هاشم شنته الغراوي688

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىهاجر دمحم طالب عباس 689

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىغفران عمر عبد الرزاق عبد علي الجنابي690

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين مهند علي حسين 691

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيانثىفاطمة طلب عبد صالح المشهداني692

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكر/حسن داود احمد صالح 693

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىحوراء رعد حميد هاشم السوداني694

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى عبد الجبار عبد الكريم دمحم 695

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىفرح دمحم جبار عناد الزيدي696

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىسارة علي سعدون جبر 697

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمرتضى حسين علي حسين 698

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم خالد علي خلف العكيلي699
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علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرسجاد عباس بليص مهيد الجعباوي700

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكردمحم حسين عباس عبدهللا فرحان الموسوي701

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرمجتبى دمحم حسين عاصي الساعدي702

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىفاطمة مشتاق عبد الجبار دمحم الدركزلي703

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرسجاد حميد كريم علوان 704

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين شاكر علي دمحم الذبحاوي705

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكريوسف ابراهيم عبد الحسن ماجد البو دمحم706

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين كريم داني عبد هللا العبيدي707

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكربهاء حميد والي فرحان الدلفي708

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعاممهني تجاريعراقيانثىنورس نزار عبد الرزاق حسن 709

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعلي حميد صغير داود عكبي710

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرأحمد فرج شفي بدير خشيمي711

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىطيبة يوسف خضر عباس البياتي712

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادعلميعلميعراقيذكرسجاد حسين علي عباس الشمري713

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيذكرحسين علي عبد الحسن حمود الزيدي714

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىروان دمحم جبار علي العبود715

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرعبدهللا خضير صلبوخ حمد الخالدي716

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى دمحم كريم جبر النداوي717

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىايات علي عبد شالل الطائي718

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادأحيائيعلميعراقيانثىغادة زياد طارق محمود 719

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكررامي قصي دمحم عبدالحسن الطحان720

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىزينب نعيم سلمان ناصر الشيخلي721

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرمصطفى رياض كاظم جواد الصافي722

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحيدر دمحم عباس سلمان الالمي723

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكردمحم سعيد عبدهللا حماده السامرائي724

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيانثىيسر حيدر شعبان حسين ماجد725

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين علي دمحم كريم ربيعه726

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرعبد هللا عدنان كاظم دمحم 727

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىسجى عبد الرؤوف رزاق كريم 728

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزينب جاسم دمحم كشاش 729

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرتوفيق عامر توفيق كريم العلي730

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزينب عبد الرزاق جبر زرزور الشويلي731

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادتطبيقيعلميعراقيذكرمرتضى عالء ناصر مسعد البو دمحم732

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيذكرحسين اسعد الزم جبار الفرطوسي733

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىزهراء عبد الوهاب حمادي ابراهيم العلوي734

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىداليا كريم عبدهللا مصطفى العابدله735

علوم مالية ومصرفيةكلية االدارة واالقتصادادبيادبيعراقيانثىكوثر دمحم ابراهيم هزبر الدوري736

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيذكردمحم فاضل دمحم ذنون البرزنجي737

التصميمكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيانثىمريم حديد اعبيد دمحم الشجيري738

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيانثىامنه عثمان حميد صباح النداوي739

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيذكربراء ناجي عيادة عبد الرزاق الدوري740

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىشهد باسل قدوري رشيد العزاوي741

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيذكرعلي عباس علي مفتن الربيعي742

التصميمكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيذكرعالء عماد عبدهللا سبتي الدليمي743

التصميمكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيذكرزيد مالك أنس طالب بركات744

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىعائده نبيل زيدان دروش الخزرجي745

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيانثىصبا عماد صبحي عوده العبيدي746

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيذكرطه احمد عبد حسين العبادي747

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيانثىزينب علوان جاسم حمادي الربيعي748

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىشدن اثير احسان محمود العزاوي749
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التصميمكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيانثىرغده طه ابراهيم دمحم النعيمي750

التصميمكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكرصالح سعيد عزيز خليفه النداوي751

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىنور نبيل سعيد عبد الرزاق الراوي752

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيانثىشهالء عدنان هاشم احمد الكرخي753

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىزبيده ياسر دمحم صالح قاسم الشيخلي754

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيذكرعبدالغفار بشير عجب نهر البيضاني755

التصميمكلية الفنون الجميلةالتصميم معهد الفنون الجميلةعراقيانثىنور عبد الكر يم داود سلمان البو قيس756

التصميمكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرعثمان عبدالمطلب مليك علي الراوي757

التصميمكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيانثىرسل موفق هاشم احمد النقشبندي758

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىهديل عبدالستار عبدالجبار خطاب العزاوي759

التصميمكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرياسر قيس خليل نصيف الغريري760

التصميمكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيذكراثير جعفر صادق مهدي التميمي761

التصميمكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيانثىفراس عبدالهادي دمحم حسن مباركه762

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىنور خالد ابراهيم عباس الخالدي763

التصميمكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرعبدهللا حسين جاسم دمحم االعظمي764

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىسجى سالم كاظم زاجي الزيرجاوي765

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىطيبه عمر عبد الستار حسين السامرائي766

التصميمكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكراحمد ظافر فيصل لفته القيسي767

التصميمكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىسجى عبد الزهره سلمان طه الخاقاني768

التصميمكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيانثىنجوى امجد جابر محسن القريشي769

التصميمكلية الفنون الجميلةأحيائيعلميعراقيذكرعلي نزار جاسم هاشم الربيعي770

التصميمكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرعلي ذياب مهر عليوي المطوكي771

التصميمكلية الفنون الجميلةأحيائيعلميعراقيذكردانتي حكمت ايشو شابو الحكيم772

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيانثىازهار دمحمعلي يونس مصطفى مصطفى773

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةالسينمائية والتلفزيونية معهد الفنون الجميلةعراقيذكراحمد واصف حاتم الحسن الحسناوي774

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرمهدي دمحم رضا حسين علي النوري775

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكراياد عبد الحسين سلمان داود العيدان776

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةالسينمائية والتلفزيونية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرسيف علي محمود ناصر البياتي777

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةالسينمائية والتلفزيونية معهد الفنون الجميلةعراقيذكركريم فاضل محسن زغير الحريشاوي778

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةالسينمائية والتلفزيونية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرمرتضى علي عدنان يونس الزيدي779

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةالسينمائية والتلفزيونية معهد الفنون الجميلةعراقيذكردمحم رعد علي فارس الجبوري780

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةالسمعية والمرئية معهد الفنون الجميلةعراقيذكردمحم نعمه كاظم كعيبر المرسومي781

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةالسينمائية والتلفزيونية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرعلي وليد فرحان سعيد المرسومي782

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيذكراحمد عبدالحسين مجيد سمار السوداني783

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةالسمعية والمرئية معهد الفنون الجميلةعراقيذكردالي سعد صبري موسى العبيدي784

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىرائده جاسم دمحم حسين الماطلي785

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكرحسين علي ابراهيم دمحمعلي االسدي786

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىوفاء خضير سلمان حسن شبالوي787

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرنبيل حميد صدام دريغ الشبيري788

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكرمصطفى احسان كريم كلش فوادي789

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرسالم عادل فليح حسن الدروغ790

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرعدي عبد الكاظم علي عنبر السواعد791

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىنبراس عباس عبد الرزاق عبد الوهاب البدري792

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرعبدالرحمن ماهر يونس عبدالمحسن التميمي793

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرطه زيد سعدي جميل الموسوي794

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرصفاء قاسم سيد تولة الربيعي795

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكرفائق قاسم دمحم نتغ العكبي796

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكررضا اسماعيل محمود حسن بهيازع797

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىامال صبيح حسون جري الخزاعي798

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىوهج غسان سرتيل فيصل الزبيدي799
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الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرعلي خليل دمحم مصطفى البياتي800

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرجعفر امير جعفر عبدالحسين الحسيني801

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةأحيائيعلميعراقيذكرليث خالد لطيف مظلوم العزاوي802

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرعلي حسن صبر واشح البهادلي803

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرمصطفى حميد عطيه سرور الفهداوي804

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىرسل علوان حمزه كاظم الشجيري805

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىحوراء فالح حسن مجبل االسدي806

الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىزهراء عماد جبار دمحم العامري807

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيانثىوداد حميد عبدهللا اسماعيل العزاوي808

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكرمصطفى سالم نغيمش حمد الصالحي809

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيانثىبسمه علي رشيد سعيد مبارك810

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرامين ايمن دمحم حسين عبدهللا زوين811

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيانثىساره انور جالل دمحم الطائي812

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرعثمان عماد خلف علي الجميلي813

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيانثىوهج دمحم حمادي صيوان الجنابي814

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيانثىطيبه صكبان صالح حميد الزيدي815

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرحسين علي ناجي فرج الحسيني816

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيانثىشيماء محمود جاسم بدر التميمي817

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيذكرحيدر علي زامل جبر الساعدي818

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيانثىدعاء صباح عزيز حمود شربه819

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىسرور كريم كاطع خيون الساعدي820

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرمصطفى أنور حسن موسى عنتر821

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةأحيائيعلميعراقيذكرهشام سوادي عكاب مسلم الحسناوي822

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىشهد زياد طارق احمد النعيمي823

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىهالة علي سعيد جاسم البياتي824

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيانثىامنة خالد كريم حسين القطبي825

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيانثىنجوى خضير خليل أبراهيم الزبيدي826

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيانثىرنا عدنان بندر شبيب الشبيبي827

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىتبارك حيدر مالك كاظم ال جاسم828

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىمنى هادي حميد حسين المعموري829

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيانثىنبراس عبد الرزاق حميد حمود حميد830

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرغسان خضير مزهر ثجيل السلطان831

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةتطبيقيعلميعراقيذكردمحم جبار هالل حسن ال برهان832

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكرأريان عبد الحميد علي نادر القره لوسي833

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيانثىسناء هادي جدوع عبدهللا الزبيدي834

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيانثىعدوية كاطع عبدالحسين مريشد الالمي835

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرعلي هيثم صباح دمحم الشكاكي836

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيانثىهند عبدالحسين عبد حسن البيضاني837

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيانثىحليمه حسين دبيس يونس الجعفري838

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكريوسف امير زيا شمعون سندي839

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىايه كاوه حسن دمحم البرزنجي840

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرعلي حبيب احمد موسى الخالدي841

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيانثىهديل عبدالهادي محسن عداي البو دمحم842

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىشهد فاروق علي خلف العبيدي843

الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيانثىرسل مقدم يعقوب راهي العميرات844

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرحيدر كريم فليح شاهين فضلي845

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيانثىجلنار دمحم صالح كاظم الشمري846

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرعلي وليد مجيد كاظم الوداي847

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرمصطفى سلمان فياض ضميد الساعدي848

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرامير حاجم خلف شناوه الزيرجاوي849
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التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرجعفر جواد علي جواد العامري850

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلةعراقيذكرأيمن أمين حسين يوسف االكرع851

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرحسين حامد سلمان جاسم التميمي852

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيانثىعال علي ثامر جاسم الدليمي853

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىامنه ناصح لفته حسوني العبادي854

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىاستبرق وليد داود عبدالحسن الساعدي855

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىفاطمه حسين بطل وسيج بهادلي856

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىرانيا عباس فنجان ارخيص السويعدي857

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيانثىزينب حسن سريح علوان الربيعاوي858

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيانثىميسم عبد حسن موسى الهاشمي859

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىاسراء علي كريم علي الخزرجي860

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىنور جعفر حسين ضبع عبيدي861

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىمائده ساهي لعيبي سلطان العبودي862

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىاوراس جاسب حسن موسى ال جعفر863

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيانثىحوراء ابراهيم جويد داخل الجيزاني864

التربية الفنيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيانثىساره عماد صادق باقر الكفيش865

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلةالخط العربي والزخرفة معهد الفنون الجميلةعراقيانثىانوار مزهر علي سلمان الفوادي866

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلةالخط العربي والزخرفة معهد الفنون الجميلةعراقيذكرعالء مهدي سلمان صالح عجيلي867

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيانثىفاتن شاكر قاسم دمحم الكعبي868

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلةالخط العربي والزخرفة معهد الفنون الجميلةعراقيانثىنسرين كريم سلمان حران فهد869

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىطيبة دمحم جاسم حسين القريشي870

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىبتول خليل ابراهيم دمحم الدلوي871

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىرفيف حسين عباس حسين العكامي872

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلةالخط العربي والزخرفة معهد الفنون الجميلةعراقيانثىرسل احمد عالء الدين طه العاني873

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىانعام داود عبد نور علي جسماني874

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرسفيان حسين زوين ناصر الجبوري875

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرحيدر ورد دمحم محمود الغبان876

الخط العربي والزخرفةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيذكرميثم يونس جاسم موسى الخالدي877

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرفكرت حسين علوان عزيز العزاوي878

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرحسين غازي جبر روضان المياحي879

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرمروان عبد الخالق نايف جاسم المشهداني880

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرمهند علي حميد كريم التميمي881

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرمنتصر باهلل عماد جواد عويد عكيلي882

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيانثىمريم صباح حسن عبدالرسول شومان883

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيذكراحمد خالد دمحم علي عبد اليعقوبي884

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةالمسرحمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرسامر عدي عبد الحميد جواد الطائي885

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرجالل منير عبد الغني دمحم الكيم886

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىاسماء عزيز جواد كاظم سيد عباس887

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرثائر زيد عبد االمير جاسم المخزومي888

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىياسمين حسن علوان سهيل التميمي889

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىغصون عامر اسماعيل سلوم 890

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىدعاء عبد اللطيف مطيع حسب هللا االعرجي891

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرعلي جهاد خماس اصالن الركابي892

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكرزين العابدين عبد المطلب احمد حسين الشايع893

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةعلميعلميعراقيذكرعمر نجم عبدهللا سلمان باجالن894

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةفنون تطبيقية فنون تطبيقيةعراقيانثىهدى رياض جخيور مجبل البدري895

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرعلي عباس طعمه حسن الجزائري896

الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرسليم يوسف مدهوش عطيه الموسوي897

الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةادبيادبيعراقيذكرحيدر حميد عنيد جبار الجبار898

الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرعلي حميد خليفة يوسف الجابري899
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الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةالموسيقىمعهد الفنون الجميلةعراقيذكراسامه قحطان نعمان حمودي العبيدي900

الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني تجاري (للموهوبين فقط)مهني تجاري عراقيذكراحمد دمحم اسماعيل حسين المحمداوي901

الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةالموسيقىمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرياسين ثامر سالم نجم الدين االطرقجي902

الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلة(للموهوبين فقط)مهني صناعي (للموهوبين فقط)مهني صناعي عراقيذكرحسنين دمحم درع عبد العتابي903

الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةالموسيقىمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرمحمود ياسين ميرزا آغا سورميري904

الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةالموسيقىمعهد الفنون الجميلةعراقيذكرمصطفى سعدي هندي حمد الجنابي905

الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةالموسيقىمعهد الفنون الجميلةعراقيانثىنوره دمحم جمعه دمحم الشمري906

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنجالء عباس ثامر كريم الشتالي907

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسماح مهدي زغير وهيب سواعد908

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبد االله خالد عباس مريف كرغولي909

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد بديوي كاطع عوده الكعبي910

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرصفاء ناهض ادهام وزير الشهبان911

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسارة هندي داود نومان الدليمي912

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزينب ثائر عبد الوهاب حمزه العويد913

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىرويده احمد جواد كاظم العامري914

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىآيه ضياء حسين كبسون العماري915

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىاقبال حسين عبد الرحمن قدوري الشيخلي916

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزهراء صادق عبطان سبع بني حسن917

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىفاطمه اسماعيل ابراهيم خلف الحلبوسي918

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكركميل كاظم عبود عاصي الحجامي919

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىهدى عبد هللا فالح حسن العامري920

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكرغيث احمد صالح مهدي الزبيدي921

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىماجده هزاع سمير فجر السعيدي922

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسين علي عبد الحسين عليوي الغراوي923

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىكوثر وليد فتالي دمحم الوندي924

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىعذراء علي حمود نصار الدليمي925

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحيدر علي عبد بجاي العقبي926

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي كريم جواد سلمان السوداني927

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىغسق دمحم كرمان عاتي بيضاني928

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنادية عبد هللا كاظم خالطي الساعدي929

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكركرار سامي فطاس شارع الشمري930

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنور جاسم نجم عبد هللا العبيدي931

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعباس عبدالحسين سهر خلف الجعباوي932

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرحسن زهير ثجيل عليوي الحميداوي933

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىهديل حامد خليل عبد الجنابي934

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكررأفت عدي علي عبد الحسن الالمي935

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد ثائر علي سطاي غريري936

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىغدير محمود خزعل عباس التميمي937

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىبيداء حسين علي كاظم الجبوري938

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىهاجر وجدي احمد عاشور الزيدي939

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىرغد جاسم حسن فحل الواحد940

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكردمحم عدنان جويد سلمان العكيلي941

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكركرار عباس كاظم عبد الالمي942

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىجمانه بدر حميد كاظم المحمداوي943

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرخضر عبد الكريم حسين مخلف الفالحي944

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىعذراء ابراهيم جاسم عبدهللا اهليجي945

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىضحى الزم مزيد الزم البهادلي946

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرشاكر علي شاكر علي الكناني947

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىياسمين حاتم طالب جاسم الدليمي948

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنور طارق سعيد عبد الجبوري949
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اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبد هللا خالد ابراهيم دمحم السعدي950

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسين فاضل عليوي ليلو الجنابي951

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىغفران سعد شمران جابر العتابي952

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم علي دمحم راهن العبودي953

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرسالم عبد علي كاظم عجيل السلطاني954

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكررسول سويف حمادي حميد الهاشمي955

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىنور كريم حاتم جفن بني عكبه956

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىايالف طالل خليل ابراهيم الجميلي957

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبد الصالح صالح عبد جسام العيساوي958

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرحسين رافد علي احمد الفراجي959

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرباقر خريبط حمود جابر العبادي960

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي عادل محسن داغر الماجدي961

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرليث عادل عمار الزم الخزعلي962

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرايهاب هادي جاسم علي العجيلي963

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنورالحسين جمعة ارحيمة لعيبي الفرطوسي964

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىحنان موسى زغير خلف الزيداوي965

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم كاظم اهيل مشاري العكيلي966

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىصفا طاهر عليوي كاكي النفطجي967

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرحسين ميثاق حسون راضي الشرشاحي968

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىطيبه عدنان عبد الرحمن عبد هللا العجيلي969

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىهيا عبد الحكيم عامر اسماعيل العزاوي970

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرمرتضى علي دخيل المي البلحي971

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىتقى كريم جابر احمد الموسوي972

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىعفاف كريم نجم عبدهللا الكرعاوي973

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمصطفى جاسم خلف خضير الهاشمي974

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكرعلي أكبر نوري حمدان كاظم السعدي975

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىرفل رحيم عليوي عاشور الربيعي976

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىساره فؤاد حسن جبار الشمري977

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمصطفى دمحم جاسم دمحم الزبيدي978

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىوالء علي حميد حمزه الربيعي979

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىعلياء عارف خليفه خريبط الربيعي980

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنور الهدى صالح الدين عبد الحسين دمحم بنوش981

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىايه خالد رشيد حساني الكريطي982

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىضحى سعدي جواد كاظم زاهد983

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرطارق مجيد محيسن عذاب السعدي984

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرعبدالمجيد جمال دمحم مدهللا الراوي985

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىتبارك صباح جواد مسربت الربيعي986

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمريم عبد مجيد لطيف الجنابي987

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرالمجتبى عبدالرضا حسين بديوي الكناني988

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي كاظم عليوي مشتت الفيصالوي989

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىحوراء ناصر جميل حسين الخزرجي990

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىميس هيثم كاظم جواد السامرائي991

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراثير مطلب عاشور خليل الغريري992

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزهراء كاظم عباس محسن العبيدي993

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىحنين عبد االمير عبد الحسين دمحم الزبيدي994

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىاالء كاظم جواد احمد العجيلي995

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىعذراء خليل طه مدحي االوسي996

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزهراء دمحم كريم حرز النوري997

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرحسن كامل العيبي صباح الشرشاحي998

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىحنين محسن حسين ابراهيم المرشدي999
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اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىامنه عبد الكريم عبيد كاظم العجيلي1000

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبدالعزيز عبدالوهاب احمد جاسم الحياني1001

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي حسن جهاد خلف الزبيدي1002

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىصفا خليل نصيف جاسم العلواني1003

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرابراهيم عبد اللطيف دمحم ابراهيم السلماني1004

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنبراس حسن مجيد جاسم العيثاوي1005

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىريام اركان حمود رميض الجبوري1006

اللغة العربيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمروه جهاد كمر عباس كراغول1007

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكردمحم سعد كريم جبار الميالي1008

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم جبر عبدهللا دمحم العبيدي1009

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنجوى حسن علي حسون المرسومي1010

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسين سعيد لطيف محمود دليمي1011

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىاستبرق رحمان بريسم مشكور ربيعة1012

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىهدى جمال فاضل عبد الجميلي1013

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىرغد فيصل مهدي حسن الجبوري1014

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىساره دمحم صابر حسين العكيلي1015

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعمار حمد كاظم حمود الدجيلي1016

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىهيلين عباس عطيه زوير ال زيريج1017

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسارة عبد الرزاق فياض كاظم الساعدي1018

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسبأ فرات حميد مجيد السلطاني1019

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىانتصار سعد راضي وسمي كريش1020

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمها احمد فخري عبدهللا الجبوري1021

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىبيداء علي جياد عرسان الدليمي1022

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرموسى عبد الكريم هاشم دمحمعلي الموسوي1023

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسرى علي احمد وسمي العامري1024

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد عبدالخالق مجيد كاظم العزاوي1025

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىنور يحيى لفته خميس المياحي1026

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرليث نوري علي فياض المسعودي1027

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىرؤى جمال مسلم عبد غرير1028

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرمروان دمحم شاكر احمد الجبوري1029

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىصفا مالك مرادعلي حسين الفيلي1030

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىقمر الزمان راضي سلطان كرم الالمي1031

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسين عالء حسين موسى الخزعلي1032

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزينب خلف جازع داخل السواعدي1033

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزهراء محسن ناصر حسين العجيلي1034

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمنار صباح محمود خضير الشمري1035

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىمروه علي سلمان محيسن الشمري1036

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىساره طارق هاشم دمحم الدوري1037

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسام دمحم علي ابراهيم ابو شبع1038

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىآيه كاظم جاسم دمحم الحسناوي1039

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسرى بدر حميد كاظم المحمداوي1040

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىايات عبد الكاظم صكر زبين الجيزاني1041

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي حسين حميد صحن العويني1042

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكرعلي جاسم حمودي علي الربيعي1043

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمريم فوزي كريم جاسم العاصي1044

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىفرح باسم عويد خضر السماوي1045

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكركرار حيدر حسين مشيمش البو فرادي1046

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىحوراء رياض دمحم نعمه الفتالوي1047

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمجتبى كامل عبد االمير سلمان الالمي1048

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنبأ هيثم هاني غفوري العزاوي1049
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اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىفاطمه طارش عبد الحسن حمود الزيدي1050

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرالعباس علي شاكر جهاد المشهداني1051

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنور وليد كريم صالح الجميلي1052

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىداليا عبد االمير حميد مصطفى القصاب1053

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعماد حميد عبد حمادي العامري1054

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنور عبد الرضا طارش جاسم الهندي1055

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرهاشم جبار كريدي حسوني الساعدي1056

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىحنين حسين عليوي جاسم الشباني1057

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىاسل عالء عبد الرضا كبان الشمري1058

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسين عبد الزهره خريبط راضي الكورجي1059

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىلمياء عبد الجبار مرهش عوده الكرطاني1060

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىغفران ليث عبد العباس مرزة السعدي1061

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزينه جميل عكار محسن الركابي1062

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىاالء دمحم حسن حكيم كرده الزبيدي1063

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىغدير احمد علوان مهدي الزبيدي1064

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىايات طالل خليل ابراهيم الجميلي1065

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىميمونه سامي دمحم حسن القيسي1066

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي دمحم ابراهيم حمندي العكيدي1067

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرجعفر دمحم شبل جابر البو حميد1068

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمريم عبد الرزاق عبيد خميس الجبوري1069

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزهراء صفاء اغا مراد مصطفى قره ولوس1070

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسن عبد الكريم حسن كعيد الطائي1071

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىميس عبدالواحد قاسم صالح الساعدي1072

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىياسمين عبد العباس حمد خالد البوجميل1073

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىابرار عامر دمحم علي السعدي1074

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد حسين ياسين رسن البودنين1075

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىتبارك عالء محسن حنون الموسوي1076

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمقتدى علوان خضير عزيز العكيلي1077

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىرسل ماهر حميد داود المولى1078

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمحمود حاتم هيجل كحيط فريجي1079

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىسما اياد عبد الوهاب ايوب جوخدار1080

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزهراء احمد حسن جبر المالكي1081

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىزهراء رائد شبيب جابر الحضاري1082

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىنور هاشم رحيم جخيور النصراوي1083

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبد هللا عماد مظهر دمحم العزاوي1084

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرقاسم سعدون منصور حسين جنابي1085

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىازهار علي كاظم صالح الزبيدي1086

اللغة االنكليزيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىايات كريم عيال شرشاح الكناني1087

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد علي دمحم زياره الغراوي1088

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىرغد رحيم حسين خليفه الساعدي1089

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىهناء نعمت علي حسين القيسي1090

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبدالرحمن حميد لهمود ساجت شمري1091

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرعبد العزيز هادي خضير جرو القره غولي1092

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنبأ ناصر بارح خليفة فيصلي1093

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمشرق سامي طعمه كصيري العجياوي1094

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىامنه رعد عبد الواحد عبد هللا الدوسري1095

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىهديل عبد الرزاق سالم احمد العزاوي1096

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىاثمار جابر عباس حسين المصلوخي1097

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرصفاء سلمان محمود شكير الجنابي1098

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكرمصطفى احمد جاسم عبدهللا العيثاوي1099
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علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي كريم حسن موسى العلوي1100

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكريوسف محمود عباس حسن الغريري1101

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرانمار دمحم بريسم احمد الجنابين1102

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىاسراء عمار سالم جري المذكوري1103

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسنان احمد راشد خستاوي خماس1104

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد ذياب سلمان دواح البديري1105

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم فرج مرير كردوش الجدادي1106

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكرياسر احمد فهد محمود المشهداني1107

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكراحمد كريم عبيد عاصي الشجيري1108

علوم القرأن والتربية االسالميةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىهاجر كريم مغيثي جساب الساعدي1109

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىاسراء صباح ابراهيم صالح التميمي1110

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىرانيه قصي تاج عبد الصاحب الموسوي1111

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسمر جواد عوني عبيد التميمي1112

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىبان عبدهللا عبدالصاحب عبدهللا الخضري1113

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرزين العابدين دمحم نعيمه موسى الفياض1114

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىوسن حسن شلش عريبي الغراوي1115

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىرقيه حسن ياسين دمحم الحدراوي1116

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرطه حاتم احمد فياض الجميلي1117

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىأمنه أحمد علي مراد الخالدي1118

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزهراء فؤاد مجيد جاسم البياتي1119

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىحياة عالء كامل وادي السعدي1120

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىفرح ثائر كاظم جواد الشويخ1121

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىحنان احمد فياض علوان العلواني1122

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىلينه عامر عواد مخلف العباسي1123

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىاسيل علي محمود هلوس جعفري1124

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرهادي دمحم منهل جينة الغراوي1125

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىمنار عبد الكريم قاسم علوان الدفاعي1126

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمهدي عماد مهدي هادي الصميدعي1127

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىدعاء بيات داود فليح الساعدي1128

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىزهراء جبار برغوث نايف الزيدي1129

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمعتز ماجد كردي حماد العيساوي1130

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىروزه حسن قاسم مهاوي المذخوري1131

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرياسر احمد راشد خستاوي خماس1132

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد شاكر محمود حسين خليلي1133

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمثنى حاتم احمد فياض الجميلي1134

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرموسى علي عبد الحسين حسن عالكي1135

التاريخابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسام احمد عذاب سلطان هذيلي1136

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرزويد عالوي احمد زويد العيساوي1137

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعمار نصيف راشد ياسين جالبه1138

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبد العزيز محمود مهدي صالح الكرغولي1139

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسجى صاحب نجم عبد الحسين االنباري1140

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرخالد جاسم حمادي جاسم العيساوي1141

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكربركات دمحم كاظم مشكور كويدان1142

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمريم طارش عبد الحسن حمود الزيدي1143

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد سالم نواف فياض المسعودي1144

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرمصطفى طالب علي مرزا مندالوي1145

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمنتظر صالح هادي محيسن رديني1146

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنهى غازي هزاع راشد الغريري1147

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي دمحم حسن رمضان السوادي1148

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم نايف محمود نايف ال عويف1149
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الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمهند زياد طارق عبدعلي الدليمي1150

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرصفاء علي حسين توفيق الهيازعي1151

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعماد محمود عبد جلعوط العيساوي1152

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمرام هيثم دمحم سعيد العبدلي1153

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرغزوان دمحم جاسم حمود التميمي1154

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمصطفى دمحم محمود عبود الشمري1155

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىتبارك ابراهيم حمد حسين الدليمي1156

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىبتول نجم رحيم عيسى المندالوي1157

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمهند عراك عبد دمحم الكرطاني1158

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسالي قاسم حويد عباس االسدي1159

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبد فياض يوسف ضاحي المساري1160

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرذو الفقار جمال خميس جاسم العماري1161

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزهراء احمد عباس لفته الفرطوسي1162

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمصطفى جعفر هاشم عبد هللا كرعاني1163

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرخطاب ابراهيم مخلف سبع الحمداني1164

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىايناس صادق رشك ياسين الجابري1165

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكروليد حسن علي سليمان الحمداني1166

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي حازم جواد علي البريجي1167

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعمار وادي ظاهر مطر الزبيدي1168

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىصبا يوسف دمحم علي حاتم التميمي1169

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرعباس دهن محيسن داود االسدي1170

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد حسين نعيم بلبول االبراهيمي1171

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىجنان عبود منجي خلف الدليمي1172

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرحسين احمد زياره معارج البهادلي1173

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي حسين ياس خضير الزيدي1174

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرباسم عبيد حمادي جاسم العيساوي1175

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىرواسي سمير ابراهيم عايز المياحي1176

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعلي عامر حسين علي الجنابي1177

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكرمهند حيدر عبدهللا نجم الخزعلي1178

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرصالح فالح عبد فلحي عمران ال علي1179

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرانس فائق عبدالكريم الفي الظفيري1180

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكراحمد حسن فليح عبدالحسن الكناني1181

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمريم خضير صبري عباس الجعيفري1182

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعمر دمحم اسماعيل ابراهيم المشهداني1183

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكردمحم علي رابح صبر محمود الخفاجي1184

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم عبدالكريم حسين سعيد الدهلكي1185

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىايه احمد سرتيب شيخلي المياحي1186

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرابراهيم علي مسكت اليذ الشويرتاني1187

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرانس عبد الستار دعدوش فياض الجنابي1188

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىزهراء عبد الرحمن شلش عنبر العكيلي1189

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىضحى رائد ريسان داخل الخيكاني1190

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكردمحم عبدالكريم علي محمود المعموري1191

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيذكراحمد دمحم طعمه حمدان العبودي1192

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرغزوان مخلف عوده شهاب الحلبوسي1193

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمصطفى حسين علوان زكاط ارباكي1194

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرهادي جبار عبد نجرس الخالدي1195

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكريوسف فاضل حمد حسين الزبيدي1196

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىصبا حسن فخري كاظم الكاظم1197

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمهند مخيف جاسم دمحم الجنابي1198

الجغرافيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم عبد الخالق جبر غالم السوداني1199
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العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكررياض غالي مفتن راضي الساعدي1200

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىزينب خيون كاظم سلمان المياحي1201

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىرحمه قاسم سوسه سلمان البو خليفه1202

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىصبا عبد الرضا توفيق صالح عبد الستار1203

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىنور عبد الحسين علوان كرنفل السنافي1204

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرحسن دمحم خريبط سماري المصلوخي1205

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىدعاء كيالن عبد القادر احمد النعيمي1206

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىمريم حافظ هاشم نتيشه الفرطوسي1207

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىسميه عبد النبي جعفر مهاوش المالكي1208

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيذكرابراهيم خليل حاتم عبود ياسين1209

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرسجاد عباس عويد زاير العكيلي1210

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىمريم دمحم عوده احمد حمداني1211

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىساره حيدر محي محيسن الساعدي1212

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعمر رحيم سلوم مرهون معيني1213

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىدعاء صادق كاظم علي البدري1214

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىشمس عبدهللا سلمان دراج دلفي1215

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم اسامه عمران موسى الشمري1216

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىزهراء حسين داود زري الدراجي1217

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىبنين عادل جليل خريبط بيضاني1218

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىاسماء احمد عليوي حسين الخزرجي1219

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علميعلميعراقيانثىكافي حيدر محي محيسن الساعدي1220

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرمقداد علي ناجي عبود الربيعي1221

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم باقر عبد الحسين حلو حواس الغانمي1222

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىمروه علي نصيف جاسم الطائي1223

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرزومان عز الدين قطمير احمد السويد1224

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تطبيقيعلميعراقيانثىغدير علي عبدالحسن جمعه المالجي1225

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبدهللا احمد حسين جاسم الفتالوي1226

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرمهند احمد مهدي صالح الجناعرة1227

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىاالء خالد رشيد حساني الكريطي1228

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيانثىغفران شفيق عطيه حمد البديري1229

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبد هللا ماجد عبد الكريم ناصر الشمري1230

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيذكرعالء مهدي عبدهللا موسى البخاتي1231

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم عادل حسين مشجل زيرجاوي1232

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرعبد الكريم حامد عباس علي التميمي1233

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية أحيائيعلميعراقيانثىزهراء احمد عبد الحسين طعيمه السراي1234

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكرسجاد سامي رشيد خويط المياحي1235

العلوم التربوية والنفسيةابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ادبيادبيعراقيذكردمحم علي باسم ابراهيم ناصر الداوري1236

الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيانثىزينب زكي خميس حمزة الزبكي1237

الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكردمحم علي حسين سلطان الشويلي1238

الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكردمحم رعد جياد عريبي السوداني1239

الشريعةكلية العلوم االسالميةادبيادبيعراقيذكردمحم حسن سلمان عبود الشمري1240

الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيانثىاسراء فيصل عبيد صالح ابو محمود1241

الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيانثىانبهار منتظر حياوي شاكر الحار1242

الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرمجيد مردان جاسم خلف الشمري1243

الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيانثىمروه عادل هادي محمود الشمري1244

الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرقاسم جليل جاسم حسين الجبوري1245

الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكراوس رزاق محمود غدير الموسوي1246

الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكروليد حمدي جدوع جفجاف الشمري1247

الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرمختار دمحم كاظم عبد الالمي1248

الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيانثىسميره كريم سلمان حمود الحميدي1249
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الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكرماجد يونس غازي محمود المشهداني1250

الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيانثىشيرين عبد الزهره سالم وهيب العكيلي1251

الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرحسين فاضل زكي حسين الذبحاوي1252

الشريعةكلية العلوم االسالميةعلميعلميعراقيذكرابراهيم دمحم فيصل رعد الشمري1253

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيانثىانفال رعد زغير عليوي الخزعلي1254

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةادبيادبيعراقيانثىغفران رزاق منصور كاظم الجنابي1255

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرعبد الكريم فريق مرزه حميد الزبيدي1256

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيانثىسها سعد صاحي سكران الدليمي1257

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرمحمود صيهود فالح حميد الشمري1258

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيانثىنهال عبد الكاظم عبد دمحم سلمان سعد1259

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيانثىليلى انصيف جاسم امين الفتال1260

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكرأحمد عبد األمير علي فاضل الحيالي1261

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكراحمد رسول ابراهيم فياض الحلبوسي1262

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرعلي عبطان حداوي صلبوخ زبيد1263

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيانثىنغم عبد الرضا طه عباس الحمداني1264

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرحسين شايع عبيد زغير القريعي1265

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكراكرم ناطق شذر ليلو الجنابي1266

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكراركان خميس علي جواد الخزرجي1267

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرحسين جمال خليل ابراهيم الفهداوي1268

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرمصطفى داود سلمان ناموس الجحيشي1269

العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةادبيادبيعراقيانثىنجوم فلح حسن جواد العزاوي1270

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكرعلي عبد هللا سلمان دراج دلفي1271

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرعمر دمحم خلف هللا صالح الشمري1272

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكراحمد شمران فداوي نومان الخزعلي1273

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكرميثم عبد الكريم عبد الرحمن ذياب الغرباوي1274

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيانثىامال كاطع كرمش علي الشمري1275

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكروليد خالد سلمان صالح الساعدي1276

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيانثىندى طاهر عويد عيسى المالكي1277

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكراحمد جاسب نعيم عباس الحريشاوي1278

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكراوس قاسم دمحم عبد هللا القادري1279

الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيانثىطيبه احمد دمحم ايوب كيار1280

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرعبد هللا سعدون شهاب احمد العسافي1281

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةعلميعلميعراقيذكرسيف عبد المطلب مجيد عبد الربيعي1282

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرايسر صدام علي عباس كرغولي1283

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرعدنان نوفان معن داوي الشمري1284

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيانثىرسل خالد كامل صالح المشهداني1285

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرمصطفى شالل علي شالل كرغولي1286

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرعلي كاظم جبر جنزيل االسدي1287

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالميةمدارس اسالمية عراقيذكرهشام مطشر عكال ابو الدوح الزاملي1288

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكرعمار مهدي عبد الكاظم كركد الدليمي1289

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالميةاعدادية اسالميةعراقيذكرضياء قاسم رسه نصر هللا العقيلي1290

االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةخارجيمدارس اسالمية عراقيذكرشبلي محسن بكر حسين العامري1291

الحضارة واالثار االسالميةكلية العلوم االسالميةادبيادبيعراقيذكرغسان وليد عبيس عوده الشمري1292

اللغة االنكليزيةكلية االدابعلميعلميعراقيانثىنجالء محسن علي احمد الزبيدي1293

اللغة االنكليزيةكلية االدابعلميعلميعراقيذكرعلي حسين جدوع كاظم العامري1294

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىرؤى عبدالهادي حسين حمود العبيدي1295

اللغة االنكليزيةكلية االدابعلميعلميعراقيذكرناظم علي سلمان عبيس الدشتكي1296

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىسجى جواد عبدالكاظم حسن العبيدي1297

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيذكرحسن دمحم علي دمحم الشالجي1298

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىمينا واثق رشيد حميد العزاوي1299
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اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىنبأ رعد عيال اكطيمه سويعدي1300

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىرجاء علي كاظم حسين الحكيم1301

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرحسين طالل حسين عبدالوهاب السامرائي1302

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرسجاد جعفر هاتو راضي الالمي1303

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرعبدهللا حميد غناوي مطر الديواني1304

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيذكرطه حسين الحج خليف الجنابي1305

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرعلي مالك عبدهللا لفتة الشويلي1306

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىطيبة امجد دمحم مطشر الزيدي1307

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرمحمود شاكر محمود دمحم اللهيبي1308

اللغة االنكليزيةكلية االدابتطبيقيعلميعراقيذكراحمد دمحم ابراهيم جمعة الحداد1309

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىرقيه قيس صالح قدوري مرسومي1310

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرحيدر رزاق فرج ماضي الصبيح1311

اللغة االنكليزيةكلية االدابتطبيقيعلميعراقيانثىرقيه علي عبد الهادي ناجي العمراني1312

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىغسق لؤي عبد االمير مهدي الدخيل1313

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيذكروسناء رحيم حسن حمزه شمري1314

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرمحمود سعد عزاوي صالح الراوي1315

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىهبه هللا جبار محسن غضبان الربيعي1316

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىفاطمه منصور موسى الفت الزهيري1317

اللغة االنكليزيةكلية االدابتطبيقيعلميعراقيذكرحسن وضاح حسن محي الخزعلي1318

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىزهراء عدنان دمحم علي حسن التميمي1319

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىفاطمه عمر عبد الرزاق داود العاني1320

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيذكرعبد هللا زهير عباس حمود الجبوري1321

اللغة االنكليزيةكلية االدابتطبيقيعلميعراقيذكرهادي كاطع خضير عباس الالمي1322

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرعبد الجبار اياد عبد الجبار منصور الخالد1323

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىرشا نصر هاشم صالح الهاشمي1324

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرعلي حكمت عبد الرحمن عباس الدليمي1325

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىمريم سيف علي حسين الربيعي1326

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكردمحم كاظم ضمد خليفه البلعوطي1327

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىزهراء رائد فوزي شهاب الشريده.1328

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىتارا صالح حسن محمود الدلوي1329

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىفاطمه موحان سعدون عويد الفهداوي1330

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرعلي نمير عب الجليل عباس الزبوري1331

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىزينب دمحم سلمان علي المولى1332

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىرسل عادل عبدالرحمن كاظم النعيمي1333

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىسجى سليم دمحم علي الجبوري1334

اللغة االنكليزيةكلية االدابعلميعلميعراقيذكرعلي كاظم عزيز حمود المالكي1335

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىساره نزهان عبد بديوي الحمداني1336

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرعبدهللا حيدر صالح شكر الدايني1337

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىامال عبد السيد جابر دمحم الحميداوي1338

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىوجدان لؤي لطيف جاسم الزيدي1339

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىزهراء قاسم دمحم صالح الدليمي1340

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىرسل علي عبدالجبار عبدالحسين العبدان1341

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىنسرين رحيم جاسم راشد العطواني1342

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىزهراء عالء نوري دمحم الهاشمي1343

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىحنين احمد دمحم خلف الربيعي1344

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىدموع كمال اسماعيل خليل العزاوي1345

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىزينب سعدي عيدان عبد الحسن الوائلي1346

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىايه قتيبه عبد المجيد عبد الرزاق الدليمي1347

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىمنار جاسم دمحم عبد الفريجي1348

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرايوب كاظم جواد كاظم العياش1349
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اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىوسن محسن يالس جبر حميدان1350

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيذكرهاشم فراس هاشم ناصر الخطيب1351

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىابان ميثم سعيد سلمان جناح1352

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىرقيه علي رحيم مردود الخاطاني1353

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرخيري علي خلف مطيران الدميم1354

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىالزهراء قاسم دمحم كويجه الظالمي1355

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيذكروسام دمحم سلمان حسن التميمي1356

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىتبارك سالم عبد هللا جويعد التميمي1357

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرزين العابدين احسان قاسم هاشم الشمري1358

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىمريم حسام علي عبدالحسن السعدي1359

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكراحمد عبد الرحمن عبيد خميس الجبوري1360

اللغة االنكليزيةكلية االدابعلميعلميعراقيانثىريم ثائر فاضل رشيد الجنابي1361

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىتبارك فاضل كريم سليم الحضاري1362

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىحوراء منذر فالح حسن سهيري1363

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرمهند ماجد عبود عبيد العكيلي1364

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىساره دمحم هادي جارهللا العزاوي1365

اللغة االنكليزيةكلية االدابأحيائيعلميعراقيانثىمريم عماد ابراهيم دمحم صديق البرزنجي1366

اللغة االنكليزيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىمالك شاكر سعدي احمد العزاوي1367

اللغة العربيةكلية االدابعلميعلميعراقيذكريعرب قحطان عدنان عبد الجبار 1368

اللغة العربيةكلية االدابعلميعلميعراقيذكرعلي دمحم حسين خليل ابراهيم العطار1369

اللغة العربيةكلية االدابعلميعلميعراقيذكرصادق حسان رضا حسن الحسني1370

اللغة العربيةكلية االدابعلميعلميعراقيذكرعبد الرحمن طالب عبد هللا موسى القيسي1371

اللغة العربيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرطاهر هادي عبيس علوان الجنابي1372

اللغة العربيةكلية االدابادبيادبيعراقيذكرمصطفى احمد حسن داود التميمي1373

اللغة العربيةكلية االدابادبيادبيعراقيانثىزهراء حسن فيصل دمحم الفيصلي1374

التاريخكلية االدابادبيادبيعراقيانثىهاله فائز هاشم شاكر السامرائي1375

االجتماعكلية االدابعلميعلميعراقيذكرعقيل محسن ناصر حاجم الكيم1376

االجتماعكلية االدابادبيادبيعراقيذكرياسر عامر طه حسين المرسومي1377

االجتماعكلية االدابادبيادبيعراقيذكررزاق حسون ابراهيم حمد المعموري1378

االجتماعكلية االدابادبيادبيعراقيذكرغسان احمد دمحمعلي دمحم الحسني1379

االجتماعكلية االدابادبيادبيعراقيذكرمنتظر مهدي دمحم حميد المكصوصي1380

االجتماعكلية االدابادبيادبيعراقيانثىساره حسين حميد علي بعاطيه1381

االجتماعكلية االدابادبيادبيعراقيذكرعباس لفته راضي علي كعباوي1382

االجتماعكلية االدابادبيادبيعراقيذكردمحم احمد لفته محل التميمي1383

االجتماعكلية االدابادبيادبيعراقيذكرمخلد عدنان سبع حميد العزاوي1384

علوم االرضكلية علومتطبيقيعلميعراقيذكروسام جاسب خضير عيدان المالكي1385

علوم االرضكلية علومتطبيقيعلميعراقيذكراحمد عباس عبدالساده عريبي الماجدي1386

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىزينب عبد الكريم شكر حمود اللهيبي1387

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىساره مثنى فؤاد حسن الجبوري1388

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىمهتاب مصطفى جوان حسين راغب الباجالن1389

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىبراء صبري دمحم زكيحي معموري1390

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزهراء عبدالكريم دمحم علي الجبوري1391

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيذكرعبد هللا فالح ندى عباس الجنابي1392

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىيسر قيس يعقوب دمحم الجميل1393

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىايه جاسم دمحم علي الجبوري1394

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمرتضى امجد عطيه غافل السعيدي1395

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىقبس صالح الدين علي باقر 1396

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور خالد عبدالكريم حمود العاني1397

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىرونق ضياء مسلم خضير الجليحاوي1398

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور عبدالكريم جاسم دمحم الزيدي1399
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علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىنور سعد عبيد دمحم الرفاعي1400

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىحنين خزعل حاتم صبر الخوالني1401

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرقيه عبدالسالم شعالن رشيد الصعب1402

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور امين رشيد عبدالحسين الوائلي1403

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىاسالم نعيم حسن حسين القره غولي1404

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمينا ماهر ماجد حسن العيساوي1405

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسجى ليث مجيد عباس الشمري1406

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىتقى علي جاسم كاظم الكرد1407

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرحيدر خالد جاسم دمحم الصباح1408

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىعبير ستار جبار دمحم البصراوي1409

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىحوراء دمحم عبد الزهرة حسين العنزي1410

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزينه عبدهللا دمحم عبد 1411

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيذكرضياء احمد عبدالحسن فرج االبراهيمي1412

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسالي لؤي حكمت عبد العبيدي1413

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرحمه دمحم طارق نظمي العزاوي1414

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىموج عيسى احمد نايف جدوع1415

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىروان رائد داود رشيد الزيدي1416

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرقيه زياد عبدالكاظم فيصل عمران1417

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعلي احمد عبد المهدي عبود الجنابي1418

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكردمحم خالد جمال رجب الشمخي1419

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنسرين دمحم صبري محمود قنبر1420

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكراسامه خالد كعود كاظم التميمي1421

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمنتظر شاكر محمود كرحوت 1422

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرسل مازن فاضل صالح الجميلي1423

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمنار خالد جمال مراد علي اوبل1424

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمة دمحم جليب علوان الكعبي1425

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىاسماء عادل عبدالواحد محسن البهادلي1426

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىايالف سمير عبدالرحيم دمحم العاني1427

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىشفاء عبد الستار شعالن نايل الدليمي1428

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعلي خضير رشيد هزاع العزاوي1429

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىساره خلف دمحم هالل جميل1430

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمه عصام عباس علي الشكرجي1431

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعبد الرحمن يحيى عباس دمحم القدسي1432

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكربسام باسل نجيب بهنام صليوا1433

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرالمصطفى عبد الرسول جواد درويش االسود1434

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيذكراحمد قاسم دمحم ياسين الترابي1435

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىهاجر حازم صبحي عبدالمجيد القاضي1436

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمريم خالد ابراهيم ناصر المساري1437

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرهاشم عبدالكريم عباس جاسم العامري1438

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىانسام طالب عمير جاسم الدليمي1439

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىجمانه عارف ثابت مازاد الكناني1440

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيذكرحيدر عباس دمحم كتاب اليساري1441

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزهراء جمال كريم عبد الكعبي1442

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرحسن سعيد مجيد قادر الفرجاوي1443

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرحمة هللا علي عبد حداد 1444

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمحمود حيدر فنجان محسن الكناني1445

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمريم عمران علي اكبر دمحم 1446

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىايه خالد كعيطان علي 1447

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمصطفى اسماعيل دمحم زيدان الدفاعي1448

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور مؤيد دمحم محيبس البهادلي1449
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علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمينا منصور حميد منصور الدليمي1450

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىميساء خضير عبد ابراهيم الجواري1451

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيذكرامجد حميد رشيد ابراهيم المشهداني1452

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمة دمحم عبدالحسين علي الربيعي1453

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرزيد اسامة صالح مهدي الجمالي1454

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرزيد احمد اذياب حمادي المشهداني1455

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمصطفى ابراهيم دمحم عبد حميري1456

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىامنة نوفل ابراهيم حسن البيرقدار1457

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمنار عدي هالل عبدالرحمن الدربندي1458

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرطارق زياد طارق حسين العبيدي1459

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفرح تحسين عبدالستار عبدالرزاق العبيدي1460

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىوسن حسن عباس احمد العبيدي1461

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزينب عالء خضير حمزه الدليمي1462

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمه سهير جليب غريب الساعدي1463

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسارة عامر اموري صالح االسدي1464

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرنا عائد عبيد عبود العادي1465

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيذكرعبدالرزاق حسين غبن فياض المحياوي1466

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيذكراحمد جاسم دمحم علي المشهداني1467

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمريم فاضل مخلف ضايع 1468

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىصفا هيثم دمحم خماس العجيلي1469

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسما سلمان علي احمد فرجي1470

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكردمحم علي جسام دمحم شمر العلي1471

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىيقين دمحم شالكه جابر الربيعي1472

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيذكرديار نوري كامل فرحان 1473

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىايه عامر نعمه جاسم الدهيمي1474

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىدانية احمد عبدالرحمن عبدالحافظ ال طه1475

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىحوراء حسين زويد نجيرس االسدي1476

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرغد ليث عبد اللطيف عبد الحميد الحديثي1477

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعبدهللا ليث فاضل فرمان الحيالي1478

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمينا طارق دمحمسعيد صوفي طاهر العقراوي1479

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرحيل احمد فرحان عبد الدليمي1480

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىهبه رشيد ناجي رشيد البياتي1481

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىامنه احمد عبد الجبار عبد الهادي الصباغ1482

علوم الحياةكلية علومعلميعلميعراقيانثىبديعة فاضل صادق مهدي النقاش1483

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىدعاء جاسم دمحم عبدهللا الحلبوسي1484

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىاسماء نبيل حسين غنام الحديثي1485

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمريم داود سلمان سعيد الموسوي1486

علوم الحياةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىامنيه صالح بدر رضا العبيدي1487

علوم الحاسوبكلية علومعلميعلميعراقيذكرروان خالد عطاهللا عبود 1488

علوم الحاسوبكلية علومعلميعلميعراقيذكرمصطفى حميد كريم كاظم الشمري1489

علوم الحاسوبكلية علومعلميعلميعراقيذكردمحم كريم دمحم شكر العزاوي1490

علوم الحاسوبكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعلي جبار هاشم دمحم الياسري1491

علوم الحاسوبكلية علومأحيائيعلميعراقيذكردمحم فاضل دمحم حسن الشديدي1492

علوم الحاسوبكلية علومعلميعلميعراقيذكرحيدر قحطان عباس اسماعيل الربيعي1493

علوم الحاسوبكلية علومتطبيقيعلميعراقيذكرسجاد عادل عبدالرزاق علي 1494

علوم الحاسوبكلية علومعلميعلميعراقيذكرايمن سعد عراك خليل العايش1495

علوم الحاسوبكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعبدهللا ناصر عبيد عواد المعيني1496

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىاية عبدالجبار عبدالحميد حمد الخزرجي1497

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزينة علي هاشم محسن الحسني1498

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىعائشة هيثم حامد جاسم العلواني1499
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التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكركرم ناصر عفتان احمد الدليمي1500

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعبدهللا دمحم مغيدر روضان الحميداوي1501

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمصطفى جبار علي فرعون فتله1502

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىشمس احمد عبدالستار حماد الراوي1503

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىبغداد مؤيد رحيم حسن سواعد1504

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرند عمار سعاد سعيد البيرقدار1505

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمالك نصيف جاسم فرج الدليمي1506

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعبدهللا كمال ابراهيم عبد الرحمن الهاشمي1507

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىلمياء عالء نعمة علي الوحيلي1508

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىشهباء غسان نعمان عبدهللا ال بكر1509

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىاالء جمال كاظم عوده الغريري1510

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىهند مهند سعران حسني العاني1511

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىربى ياس مهدي علي عتاب1512

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىشهد وسام سعدون جبار الزبيدي1513

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزهراء عادل غفوري غالم الكاريزي1514

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيذكرمثنى مسلم جبير حبيب السعيدي1515

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكردمحم رشدي كامل مصطفى البياتي1516

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرحسين رائد عبد المجيد جمعة الصادق1517

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمه اياد شيحان مطرود العكيلي1518

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىمعراج جمعه جالب سلمان المحمداوي1519

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزينب خالد ابراهيم عبدالحسين االسدي1520

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور الهدى نجم عبدالرضا خويفج 1521

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىطيبة وسام فيصل جاسم الزيدي1522

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىتبارك جاسم شناوه جب 1523

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعمر حميد حسين ياسين الزيدي1524

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعبد الرحمن خالد عباس حايف الشجالوي1525

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنبأ عباس حمود علي االنباري1526

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمعتصم ماجد شاكر محمود الشمري1527

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعلي سليم عبد ابو كذيله الساعدي1528

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمريم فؤاد حميد كرم علي االسدي1529

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىعهود عباس علي عذاب الساعدي1530

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىحواء هادي خلف لفته العبودي1531

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىريم نصير غضبان خليل الربيعي1532

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىرحمه محمود مصطفى نجم الدوري1533

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمصطفى حسان عبد االله علي السويداوي1534

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىتبارك جالل كاظم رشك الموزاني1535

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمريم عمر هاشم احمد 1536

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكردمحم يحيى حميد مجيد العاني1537

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىهدى عبد السالم عبد علي لطيف الجده1538

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكريحيى نشأت فايز شغي الداغري1539

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىعائشة رميض حسين عبدهللا الحيالي1540

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىساره دمحم صالح محسن الجبوري1541

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيذكرمرتضى عباس جاسم حسين الساعدي1542

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمريم عالء عبد الحسين جبار الكرعاني1543

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىتمارا نبيل طالب كريم علي1544

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمة جاسم حسن خضر الزرفي1545

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمريم موفق علي حمود الكببجي1546

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىدعاء حسين علي جاسم البهادلي1547

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور عصام مزاحم عبد الشيخلي1548

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزينب عوف رحيم حسين الحسيناوي1549
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التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىبنان حسام داود راضي الساعدي1550

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرمؤمل جاسم دمحم حسين النعامنه1551

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىاالم صادق جاسم دمحم الجابري1552

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرايمن عبد عبيس مكي الجنابي1553

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىاية نبيل ابراهيم ظاهر الزهاوي1554

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمة علي قاسم مكي السماح1555

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسماره كريم والي وضيح الخفاجي1556

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيذكرحيدر احمد حسن كمال العطار1557

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعلي سلمان عبد زاير العبودي1558

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىديار بشير جواد طراد الزبيدي1559

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيذكرحسن عامر عبدالرزاق حسن الراوي1560

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور رعد احمد زيدان الجنابي1561

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسرى خوام عباس غليس الجعفري1562

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيانثىغفران قاسم حسين حمدان الشمري1563

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىقطرالندى سامح احمد عبداللطيف المختار1564

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعلي ثعبان محمود كاظم الشمري1565

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىتبارك ماجد دمحم عذوبي الربيعي1566

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىساره ثامر قاسم احمد الجوراني1567

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىايه عقيل مكي سلمان السعيدي1568

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىايه سامي جبار عباس الساعدي1569

التقنيات االحيائيةكلية علومعلميعلميعراقيذكرفاضل دمحم عبيد حسين العجياوي1570

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىابتهال ستار جبار عزيز الحمداني1571

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرخطاب جهاد محمود خضير الدليمي1572

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمة منصور علي شالكه القريشي1573

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىعال فاضل دمحم سعدون الربيعي1574

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىطيبة اكرم عبد الرزاق نجم الجميلي1575

التقنيات االحيائيةكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىفاطمه سهيل نجم كاظم القريشي1576

علوم الكيمياءكلية علومعلميعلميعراقيانثىايالف عبدالهادي موفق خميس الجنابي1577

علوم الكيمياءكلية علومعلميعلميعراقيذكرحيدر عبدالسادة رحيمة صبح العكيلي1578

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور احمد جميل جاسم قرغولي1579

علوم الكيمياءكلية علومتطبيقيعلميعراقيذكرنصيف جاسم دمحم سليمان القيسي1580

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىهبه عواد توفيق سلمان المجمعي1581

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىزهراء حبيب جعفر غضبان الشموسي1582

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرحسن علي محسن رسن العكيلي1583

علوم الكيمياءكلية علومعلميعلميعراقيذكرعلي عون دمحم توفيق الجبوري1584

علوم الكيمياءكلية علومعلميعلميعراقيذكرهيثم التمار نوري شلش جبر الدراجي1585

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىمسره موفق حسين حمد الجميلي1586

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيذكراحمد جمال دمحم عبد اللطيف القبطان1587

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيذكررضا حيدر كامل يوسف الحمداني1588

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرعبدهللا دمحم عبدهللا ناصر القيسي1589

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرحاتم يحيى حاتم عبد الرزاق هميز1590

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسجى رعد فاضل مطر الالمي1591

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىورود فرحان حسن نفاوه الساعدي1592

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىطيبه عبدهللا عمر حميد االلوسي1593

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرسجاد دمحم عبدالرزاق دمحم الجنابي1594

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىحنين احمد حاتم زعالن التميمي1595

علوم الكيمياءكلية علومتطبيقيعلميعراقيانثىحرير غانم قاسم زعوري الالمي1596

علوم الكيمياءكلية علومتطبيقيعلميعراقيانثىدرر اسامة دندح مهدي السامرائي1597

علوم الكيمياءكلية علومعلميعلميعراقيذكرجعفر قاسم علي جعفر الموسوي1598

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور الهدى ياسر احمد دلو القيسي1599
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علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىريم يحيى سلمان نصيف الجنابي1600

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسارة دمحم صباح عبداالمير الروماني1601

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىحنين أحمد عبدهللا علي الدلفي1602

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىهدى سعد عبدهللا جاسم السعدي1603

علوم الكيمياءكلية علومعلميعلميعراقيذكرنور الدين اسماعيل سهيل نجم الدلفي1604

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرغد ياسين ناصر سلمان الشموسي1605

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىحنين هشام مهدي هادي الشريفي1606

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىسالي سالم كامل حمادي العاني1607

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىرسل عقيل سالم باقر العيدان1608

علوم الكيمياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىياسمين دمحم عبد حسين الحساني1609

علوم الكيمياءكلية علومتطبيقيعلميعراقيذكرعبدالرحمن صبار جبار حسن البطاوي1610

علوم الكيمياءكلية علومتطبيقيعلميعراقيانثىغدير خيري علي ملوح العقابي1611

علوم الفيزياءكلية علومعلميعلميعراقيذكرعلي جبار سالم حوشي 1612

علوم الفيزياءكلية علومعلميعلميعراقيانثىسارة مازن ابراهيم حسن الحسناوي1613

علوم الفيزياءكلية علومأحيائيعلميعراقيذكرسجاد حيدر علي فرحان المشهداني1614

علوم الفيزياءكلية علومأحيائيعلميعراقيانثىنور الهدى طه فليح مزيعل الجبوري1615

الرياضياتكلية علومأحيائيعلميعراقيذكراحمد علي عبد الرسول علي البكيرات1616

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىمريم علي حسين خليل الطويل1617

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىامل قحطان عدنان منير المدرس1618

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرعبدهللا انور عبد مخلف الخليفي1619

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىعبير سعد شهاب احمد الشمري1620

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىليلى عبدالحمزة علي عبدالرسول الربيعي1621

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىشهد باسل حميد قادر السامرائي1622

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىهاله ابراهيم عليوي عواد العيساوي1623

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرفاضل عباس رشيد حمود الحلو1624

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكردمحم احمد ياسين خليل العبيدي1625

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكردمحم خالد عبدعلي حميد البهاشي1626

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىصفا ثامر دمحم جمعه الحداد1627

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىرسل عمار جاسم دمحم الخزرجي1628

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيانثىنور ميثم سوادي كاظم الشاهري1629

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىسجى حيدر جعفر سعيد االنباري1630

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىهدير عماد دمحم عجاج الدليمي1631

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميتطبيقيعلميعراقيذكردمحم علي سلمان عليوي خفاجي1632

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرامر العال رضا اكبر جعفر الحجازي1633

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرفراس ثامر حامد حسين العبيدي1634

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكراالمير دمحم سعود دمحم الزبيدي1635

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىاهلة عاطف ادريس علي الصالح1636

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىاية سمير غازي زيون الدجيلي1637

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميتطبيقيعلميعراقيذكرذو الفقار خليل سهيل عبد الحياني1638

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرعبدهللا امين عجيل داود الخفاجي1639

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيانثىهدى دمحم عبد هللا عباس القره غولي1640

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىداليا عادل صالح حسن بدي1641

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرهمام عبد الحسين خميس شايع السعدي1642

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميتطبيقيعلميعراقيذكرعلي رضا عبدالحسين سعيد السوداني1643

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىرؤى رائد دمحم حسن محسن العكوري1644

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكراحمد فاضل حسين عمران الخفاجي1645

الطب الحياتيكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرعبدهللا فائز حميد مصطفى الجنيدي1646

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميحاسباتمهني صناعيعراقيانثىسرى دمحم خضير عبد الزبيدي1647

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميحاسباتمهني صناعيعراقيانثىمريم سعد كريم مهدي الحسني1648

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميحاسباتمهني صناعيعراقيانثىالبتول زيد عباس علي الصراف1649
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المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكررسول توفيق سالم ابراهيم التميمي1650

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىريم احمد جميل جسوم الحديثي1651

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكريوسف زهير طه علي الطيار1652

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميتطبيقيعلمياخرىذكرزياد نعيم عبدهللا حسن ناصر1653

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيانثىشذى يوسف حسين ناصر الجعيفري1654

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكراسماعيل دمحم نجدت قاسم مقصود1655

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكرمازن دمحم داود سلمان الجبوري1656

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرمصطفى مثنى جاسم دمحم 1657

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكرحسين عبد الفتاح محي فرهود الحبيب1658

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىافاق كريم علوان هدو الربيعي1659

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكريعقوب يوسف علي حسين الفالحي1660

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميتطبيقيعلميعراقيذكرايمن حميد سلطان علي الخالدي1661

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرزيد كريم حسن سدخان البيضاني1662

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرعبدالستار محمود عبدالستار شبو النعيمي1663

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىياره علي حسين علي الساعدي1664

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكردمحمهادي فالح عبدالتاج حسن العجيلي1665

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكرعبد هللا ليث دمحم عبيد الجبوري1666

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىرند اياد خضير عباس الوسمي1667

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكراحمد ثامر ذهب سمسم ذهب1668

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىهاجر دمحم جاسم علك الشرع1669

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكردمحم عبدهللا عبدالحميد عبدهللا الدليمي1670

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكردمحم كاطع حطيب خضير الوزوازي1671

المعلومات واالتصالتكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىعال جميل نواف عبدهللا الفهداوي1672

الميكاترونكسكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكرمصطفى دمحم سعيد صالح العبيدي1673

الميكاترونكسكلية الهندسة خوارزميكهرباءمهني صناعيعراقيانثىبتول علي داود حسين االنباري1674

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكراحمد جاسم دخان فهد العلي1675

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيذكراحمد رائد كامل ناجي التميمي1676

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىسما مهدي حمود ناهض الدراجي1677

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىبشائر طالل كريم عبدالخالق الحديدي1678

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىمنار طارق رياض عبد الوهاب العبيدي1679

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىنيفين عامر عبدالكريم كاظم المعيني1680

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميعلميعلميعراقيذكرعبد الوهاب حاتم عيسى جبر البهادلي1681

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىلبنى عباس حسن علي السواعدي1682

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىزينب عباس دمحم دخن الربيعي1683

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىفاطمة احمد عبدالصاحب امين العميدي1684

الكيمياء االحيائيةكلية الهندسة خوارزميأحيائيعلميعراقيانثىنور احمد حسين احمد العيثاوي1685

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي عراقيذكراحمد ظافر عباس حسون الشبلي1686

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرهيثم عبد خلف عبد البو بجاي1687

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكرعبدهللا نجم عبد علوان الصفار1688

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكرعلي فالح حسن شري الكناني1689

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكرنبيل دمحم سلمان دمحم الساعدي1690

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي عراقيذكرهاني عدنان هاشم ياسين الموسوي1691

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكرانور علي جمعة جامل الجعباوي1692

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي عراقيذكرعلي صبيح حمود لكساره السعيدي1693

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي عراقيذكرمهند خضير دمحم عايد المحياوي1694

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكرعالء دمحم جمعة كريم الواسطي1695

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)ادبي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)أدبي عراقيذكرعلي سالم عزيز حمد الشمري1696

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكردمحم علي داود حسين االنباري1697

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)تطبيقي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)علمي عراقيذكرعبدهللا قصي دمحمعلي صالح الزنجلجي1698

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكرعلي خيون كاظم سعود الخمساوي1699
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكريونس دمحم يونس جعفر السلطاني1700

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي عراقيذكردمحم لطيف منصور ناصر الحيدري1701

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرهيثم عبد اللطيف سرحان ياس الربيعي1702

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكرمحمود دمحم سلمان عذاب الشمري1703

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني تجاري عراقيذكرعلي وادي صالح بدر الحريشاوي1704

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)مهني صناعي عراقيذكرعمار عدنان رشيد حمد الزبيدي1705

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكرعلي سمير صبيح ضاحي ال بلحه1706

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكرعلي قيس علي غافل االركوازي1707

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرعلي رعد مجيد هجير الجصاني1708

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىزينب سامي ناصر دمحم ابراهيمي1709

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىذكرى كاظم عبد الكريم حسن الشمري1710

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةتطبيقيعلميعراقيذكرحسن سعدون فجر علوان الزبيدي1711

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)ادبي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)أدبي عراقيذكراحمد عباس احمد عباس السواعد1712

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرخلدون عبد هللا علي مظلوم العنزي1713

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرمحسن عبد الكريم حمود كرم الناجي1714

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرعبدهللا يوسف ابراهيم عاجل الربيعي1715

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكرعلي احمد ياسين فزع العبيدي1716

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)ادبي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)أدبي عراقيذكريوسف نائل حنا يونان متي1717

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)ادبي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)أدبي عراقيذكرحسين عالوي جمعة راشد الالمي1718

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرعلي صالح مهدي محمود القريشي1719

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكروسام دمحم سلمان حسن المعموري1720

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىزينب مهند دمحم العيبي الساعدي1721

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةتطبيقيعلميعراقيذكررسول جاسم دمحم فياض الشجيري1722

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)ادبي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)أدبي عراقيذكرالحسن احمد عاتي بالسم الخليفاوي1723

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)ادبي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)أدبي عراقيذكرمصطفى عادل غدير مري الجابري1724

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكربشار عدنان حمود صالح الشجيري1725

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة(لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)ادبي (لألبطال مرشحي اللجنة االولمبية فقط)أدبي عراقيذكرحسين رياض نجاح حسين العبيدي1726

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرعماد دمحم محارب خلف التميمي1727

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيانثىميس احسان سلمان حسين التميمي1728

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكرمصطفى احمد عبدالرزاق مطارد الدليمي1729

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكردمحم عدنان حميد حسين الطائي1730

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىضحى دمحم نحو رسن الشويلي1731

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرعلي زامل نايف عبدهللا الجنابي1732

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىهبه عبدالرزاق حسن حمادي الدليمي1733

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرحسين نزار هاشم حبيب البدراني1734

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكرفضل مزهر حمدان سلطان الساعدي1735

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىهبه قاسم دمحم بدر الشمري1736

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرامير سالم عبدهللا صايل العكيلي1737

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرمحمود جباري حافظ جالس الربيعاوي1738

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىدانية عالء اسود عباس 1739

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكراسماعيل حمزة كاظم طاهر الزبيدي1740

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرعبد اللة حسين علي حسين العجيلي1741

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرحسين محسن حميد صفر الزيدي1742

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكردمحم ابراهيم عباس محسن الجميلي1743

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكردمحم مصطفى سلمان دمحم 1744

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرمصطفى صبيح حسن عجه السرايه1745

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكركرار ظافر هاشم حسين مرادي1746

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىناهد مهند عبدالحميد دمحمسعيد القرغولي1747

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةأحيائيعلميعراقيانثىلوسين صباح كامل عبد االحد 1748

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكردمحم كنعان دمحم كاظم الدليمي1749
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىضحى ماجد محمود حسين الهاللي1750

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكراحمد رياض بدن شّداد الشمري1751

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرعمر عادل فاضل حسن العكيدي1752

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرميثم منعثر ثجيل غميس القريشي1753

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكردمحم كاظم خلف ناهي السراي1754

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيانثىفرح حسين عبد علي جبار الفريجي1755

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكراحمد اعتماد عبدالصاحب دمحمرضا زاهد1756

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىرند عبد الرزاق ناصر حسين العزاوي1757

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةتطبيقيعلميعراقيذكرعبدالعزيز اياد عبدهللا حسن عمار1758

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكراحمد علوان ظاهر عباس الكرغولي1759

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكرمهدي ثامر مهدي دمحم السعدي1760

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةأحيائيعلميعراقيانثىرند نجم عبدهللا رجا 1761

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكرحسن حيدر حمودي دمحم جواد دريوش1762

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكركاظم عباس عبد الرزاق ناجي ال حسن1763

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةعلميعلميعراقيذكرسيف صباح حسين علي المساري1764

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكركرار عالء يونس هادي 1765

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىنور عماد شهاب احمد الخيالني1766

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىبراء جاسم عادل راهي العتابي1767

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةأحيائيعلميعراقيذكرسجاد عدي كاظم فليح المياحي1768

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيذكركرم عامر احمد عمر الطائي1769

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةادبيادبيعراقيانثىرحمة خضير حسين عودة الخيكاني1770

البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكردمحم جبار طعمة اسماعيل البطاط1771

البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرمهند حمزة محسن ناصر الخفاجي1772

البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعياخرىذكرمصطفى رضوان حسن علي العيسى1773

البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرعامر صالح حمدان جاسم المسعودي1774

البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرحميد عباس عنيفص داود العجيلي1775

البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرعلي كاظم داود عبدالسادة الجمالي1776

البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرعمر عبد الرحمن يعكوب رزوقي العزاوي1777

البستنة وهندسة الحدائقكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرسيف احمد زيدان خلف الشجيري1778

االنتاج الحيوانيكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيانثىفاطمه مصطفى عبد الرضا خلف الجبوري1779

االنتاج الحيوانيكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرهادي ماضي سرهيد مصيخ الجنابي1780

االنتاج الحيوانيكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكراحمد هادي عبد هندي الشجيري1781

علوم االغذيةكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرحسين حمد صبر مرعيد العرداوي1782

علوم االغذيةكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرعمر موسى طه حامد الراوي1783

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرابراهيم احمد كاظم دمحم التميمي1784

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرحسن علي طاهر داود ألربحاوي1785

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيانثىنورس خالد عبد العزيز فعل الجنديل1786

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيانثىأنوار عبدهللا جتان محمود الخفاجي1787

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةعلميعلميعراقيذكرفراس دمحم جعفر كمون الربيعي1788

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيانثىمريم توفيق قنبر سليمان حسك1789

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةمهني زراعيمهني زراعيعراقيذكرعلي خضير زبار ابراهيم العلواني1790

وقاية النباتكلية علوم الهندسة الزراعيةتطبيقيعلميعراقيذكرحسنين جاسم دمحم صالح علي باش1791

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىمروه هاشم هادي عبود احويراوي1792

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرمهيب عدنان حسن حمد الجبوري1793

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكردمحم ثامر مظلوم فنجان الحاتمي1794

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكراحمد عبدهللا كاظم والي الوالي1795

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرعثمان سمير نشمي ناصر الخفاجي1796

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرجواد كاظم حسين مطلك الجراح1797

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكربارق طعمه غافل دمحم الشويلي1798

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيانثىنور الهدى عبدهللا غازي رمضان العقابي1799
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علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكردمحم علي حسون جاسم الجحيشي1800

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرحسين رحيم يحيى ابراهيم ال ناجي1801

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرمصطفى ماهر صالح ناجي 1802

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيذكرالحر فالح مهدي شياع العامري1803

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرعلي جمال عبدهللا دمحم السورميري1804

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىرنين معن موفق عبد اللطيف الوزان1805

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرادهام خالد خليل فضيل الكبيسي1806

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىايالف عبدالرزاق احمد صالح العبيدي1807

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرحيدر علوان عبدالرضا ناصر الهواسي1808

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرعلي حميد عياده رثيع الجليباوي1809

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكربارق دمحم خزعل هاشم الخزعلي1810

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىفاطمه احمد حسن ناصر المجمعي1811

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكررسول دمحم كاظم حسين العامري1812

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرحيدر جاسم دمحم علي كاظم العزام1813

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيانثىاسراء فراس شاكر محمود السامرائي1814

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيانثىمياسه قتيبه شياع ابراهيم الزيدي1815

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرصادق جعفر صادق امين الربيعي1816

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرالمصطفى عباس دمحم شبيب العيساوي1817

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرياسر عقيل حسن عبيس الركابي1818

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرمصطفى سلمان عبدهللا حسو الدليمي1819

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىزهراء جعفر دمحمصادق عباس 1820

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيانثىساره سلمان كريم احمد العامري1821

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرحسن ثامر فليح حسن موسى1822

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكردمحم خالد زويد سيد الدراجي1823

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيانثىساره نجم عبد حسين المكاصيص1824

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرعمر عباس خضير حمزة العزاوي1825

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةأحيائيعلميعراقيذكرخضر عقيل خضير خلف الالمي1826

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكراحمد ناصر زامل زبون الساعدي1827

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىنبأ عادل اسماعيل خليل االلوسي1828

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكريونس دمحم عبود دمحم العبيدي1829

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيانثىبراق عصام نجاح دمحم الجنابي1830

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرمروان حميد عباس ابراهيم العبيدي1831

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيذكراحمد غضنفر حميد عبد الطربولي1832

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكررياض اياد سعدي ناجي العزاوي1833

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرطارق جورج هرمز يوسف بيقاشا1834

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرمصطفى حمدي عبد غضبان السراي1835

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرادهام ستار حميد مجيد العامري1836

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكركرار حسين توفيق مهدي النصراوي1837

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكردمحم وسين هللا داد عزيز الدلوي1838

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيانثىسجى محمود عبد الحمزه حميد الزبيدي1839

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكراحمد خضير نجم عبدهللا الكرطاني1840

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكردمحم علي طاهر فاخر الموالي1841

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيذكرمجيد حيدر علي دمحم شنه1842

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكراركان دمحم سعيد رضا بشار1843

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىاسراء عالء عبدالكاظم كاطع الساعدي1844

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيانثىدموع سعد مهدي صالح الكرطاني1845

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيانثىساره سعد رضا دمحم الزيدي1846

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرموسى ناصر محمود سعيد الدلفي1847

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيانثىموج دمحم علي جعفر احمد الكاظمي1848

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرحسين سعدون حمود حزام الموسوي1849
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علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكراحمد جالل داود زيدان الحديثي1850

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكردمحم ليث طالب صالح الحسني1851

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرمصطفى عبد الكريم داود سلمان باشا1852

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرمثنى سلمان جبر عساف السعيدي1853

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىايه عبد الرزاق كاظم راهي البديري1854

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىمريم جواد سالم محمود العبيدي1855

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرابو الحسن علي جمال عبد المهدي علي المجبلي1856

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىألفت عالء دمحم هادي البغدادي1857

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرحميد وليد حميد كاظم العزاوي1858

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكراحمد زهير نصيف جاسم التميمي1859

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكراسعد رحيم شخير سيالن الساعدي1860

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرحسين ضياء زهير عباس الدليمي1861

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكردمحم ثامر سامي فرج الموسوي1862

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرعصام علي حسين دمحم العامري1863

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكردمحم زهير عبدالكريم يوسف الحسيني1864

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرالحسن مجبل خلف كاطع 1865

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرعلي قصي عزيز مصطفى مصطفى1866

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرنوار رعد محسن محسن الذرب1867

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرحيدر سلمان دمحم عليوي الجبوري1868

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىمنار رافد علي حسين الكرعاني1869

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرحسان ثابت دمحم سعيد بشار1870

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىعبير اياد حمزة عاصي العجيلي1871

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكردمحم بدري فاضل بدري البدري1872

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىناديه ستار شياع جبر الساعدي1873

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرجميل حسين جودة رجة الكناني1874

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرعلي طالب كاظم حسين الزيدي1875

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكراحمد ماجد عبدالسيد عبدنور الخماسي1876

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرمصطفى حميد علي عبد هللا المعمار1877

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرسجاد سلمان فرمان دمحم القرلوسي1878

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرعبدهللا عباس فاضل حسين الحياني1879

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرعبدهللا احمد هادي عبد الشجيري1880

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكراحمد جالل خضير ابو ذينة عكبي1881

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيذكرعبدهللا قاسم هادي جاسم عامري1882

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىتبارك كمال حسن دمحم السوداني1883

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرمهدي زاهد مهدي جواد القزاز1884

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكردمحم طاهر عباس خضير النداوي1885

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىبنين ستار جابر عاكول جابري1886

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكركرار مبارك محسن فندي الركابي1887

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرضحى سامي عبد الرضا سلمان اخورزنه1888

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكراحمد سامي محسن حسب الزيرجاوي1889

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرحسن سعد عبيد خميس الجنابي1890

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرعبدالستار علي ستار شفيق الخيكاني1891

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيذكرعلي صادق عبدالخضر كربول المعموري1892

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيذكريوسف محمود فرحان يوسف الكناني1893

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةعلميعلميعراقيذكرمحمود عبدالوهاب دمحم ياسين المشهداني1894

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيذكرعلي حسين ابراهيم حسن الشمري1895

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةتطبيقيعلميعراقيذكرسيف فالح هادي محمود الالمي1896

علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةادبيادبيعراقيانثىنور دلير سليمان احمد الجرموندي1897

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكردمحم احمد خضر خلف قره باش1898

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكردمحم منعم صالح مرهج الكناني1899
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االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعلي عبداالمير فاضل علي المسعودي1900

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكرعلي مطلك تركي يحيى الجبوري1901

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرالمؤمل عادل دوحي ياسين السوداني1902

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىاشراق مزاحم علوان خلف البهادلي1903

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكرسرمد راجح حميد رشيد الجبوري1904

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكرعلي جاسم دمحم رحوم الدهلكي1905

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىفرح اسماعيل محسن حمزة الربيعي1906

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىسجى جاسم عباس حميدي عباس1907

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىسعاد احمد مصطفى ابراهيم شعبان1908

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىبان علي جبير جاسم الشمري1909

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىزينة فاضل حسن شاكر العزاوي1910

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىهبه نهران عجرش عبدهللا العبودي1911

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيانثىشيماء عبد االمير دمحم عبد علي الكرع1912

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىمريم صالح عبد المهدي حسين النداوي1913

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعلي ميثم محمود كاظم الساعدي1914

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىزهراء حسن صالح صياد الحلفي1915

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكراسامة احمد حسين علي الطائي1916

االنكليزيكلية اللغاتتطبيقيعلميعراقيانثىزهراء ستار جبار رشيد العنبكي1917

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكردمحم حنون كاظم جالب الثرواني1918

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىمريم صبيح قاسم احمد الشيخلي1919

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعلي طالب هادي حسين الطائي1920

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىحوراء شعالن صبار كعيد الخزرجي1921

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىرند احسان عبد الرضا حمودي العميد1922

االنكليزيكلية اللغاتتطبيقيعلميعراقيانثىسارة محمود محسن دمحم الزبيدي1923

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرليث فهمي نجيب غريب كوي1924

االنكليزيكلية اللغاتتطبيقيعلميعراقيانثىزينه زهير نصيف عبداالمير الربيعي1925

االنكليزيكلية اللغاتتطبيقيعلميعراقيانثىسكينه مدين دمحم علي العزاوي1926

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىوهج عصام احمد جارهللا الدايني1927

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىحوراء حسين ناظم علي الجبوري1928

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىطيبة رياض عبدالكريم زاير الحيدري1929

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىشادية خالد دمحم خليفة العكيدي1930

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىنجالء قاسم ابراهيم مراد االحمدي1931

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكرايوب احمد دمحم خلف الطائي1932

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكرهاني دمحم مجيد دمحم الميالي1933

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعبد العزيز داود خلف مطلك المعيني1934

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكرصبري عزيز عبدالكريم عبد هللا العامري1935

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىمريم علي عبود مسلط الفيصل1936

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيانثىايه فائق ناصر موسى الساعدي1937

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكرمرتضى عبد الكريم عبد علي عجيل الماجدي1938

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرايوب صباح قمر علي بور1939

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكرامير مهدي هاشم دمحم علي الموسوي1940

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىزينه عبد الجبار حميد فرج االميري1941

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعبد العزيز سامي عبد العزيز علي العزاوي1942

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعلي احمد هويدي محمود العنبكي1943

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىنورهان سالم علوان احمد العبيدي1944

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعلي مهدي عبود سبهان سراي1945

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيانثىدانيه سعدون احمد عبد الكريم االعظمي1946

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىزينب علي جاسم حسين البصري1947

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكرمنتظر كريم دمحم ضايع الموسوي1948

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىكوثر جاسم دمحم عودة العلياوي1949
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االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكرايسر عادل حافظ محمود الزبيدي1950

االنكليزيكلية اللغاتتطبيقيعلميعراقيذكراحمد عدنان زبون بشير المالكي1951

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيانثىايالف حسين صبري حسين االسدي1952

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرسجاد عباس جميل عالوي العبيدي1953

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرامير عماد هاشم محمود الدوري1954

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىحنين فجر سويدان درويش الدرويش1955

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكراحمد سعد محمود شبيب العباس1956

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىهبة كاظم دمحم كاظم الربيعي1957

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىشهد دمحم جبار حسين السوداني1958

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىميمونة عباس جبار فالح الخالدي1959

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبياخرىانثىزينب احمد شعبان دمحم الحامدي1960

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيانثىضحى عباس ماشاف عباس الجابري1961

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىفاطمة رعد عبد الكريم سلمان الالمي1962

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرحيدر فراس عبد اللطيف داود الشمري1963

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيانثىاعراف علي عبد الحر عرنوص الشمري1964

االنكليزيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىسيماء سعدي احمد محمود العزاوي1965

االنكليزيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكردمحم توفيق سلمان صالح المرسومي1966

االنكليزيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيانثىتقى حكمت غالب صالح الصافي1967

التركيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىزهراء احمد طالل نعمان العزاوي1968

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكراسامه جمال عبطان صبار الدليمي1969

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكردمحم عبد الرحمن جوير حسن الدليمي1970

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرامنه سمير جابر عبدالكريم العاملي1971

التركيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكردمحم علي حسن حسين بني سعد1972

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىرزوند حبيب كامل مصحب الزبيدي1973

التركيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكرحسين امير عبد الحسن علوان البكيرات1974

التركيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىغادة عبدالمنعم دمحمجميل عبدالغني القيسي1975

التركيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكربشير عالء حافظ ياسين التميمي1976

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرغيث مزهر حمودي حمادي البدر1977

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرسيف علي سعد علي الكردي1978

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىغيداء ثامر طخاخ دهش الشمري1979

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىساره احمد جاسم دمحم الطائي1980

التركيكلية اللغاتتطبيقيعلميعراقيذكرحسام اثير يحيى هادي الزيدي1981

التركيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىايالف انور اسماعيل سعيد االوجي1982

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعلي حيدر علي رضا البياتي1983

التركيكلية اللغاتتطبيقيعلميعراقيانثىايات رائد مصطفى عبود البدر1984

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرياسر دمحم صبري عبود البنوي1985

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرعبود دمحم عبد العباس صياح الموسوي1986

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيانثىامنه عالء الدين نصر هللا اسماعيل الجنابي1987

التركيكلية اللغاتعلميعلميعراقيانثىزينب حسن فرحان جبر المشرفاوي1988

التركيكلية اللغاتأحيائيعلميعراقيذكرجالل عادل رسول منصور شوهاني1989

التركيكلية اللغاتتطبيقيعلميعراقيذكركرم فراس دمحم حسن الشريفي1990

التركيكلية اللغاتعلميعلميعراقيذكرعبدالكريم يوسف ناصر حسين العبيدي1991

التركيكلية اللغاتادبيادبيعراقيذكرسفيان شعالن علي حمد الشمري1992

علوم حياةكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىعائشه عبد عبيد كاظم القيسي1993

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىسارة سالم عطية عبد الفتالوي1994

علوم حياةكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىانوار دمحم صادق دمحم جواد عبد الباقي عليان1995

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىنور الهدى سعد حمد دمحم 1996

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىاية دمحم مهدي عمران التميمي1997

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىزهراء كاظم جنيح شتيم العصامي1998

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىحفصة عمر محسن عبد الهادي الكناني1999
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علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىاسماء حسن صخي رويضي دبيان2000

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىاهداب علي سلمان هاني النجار2001

علوم حياةكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىزينب ميثم عبد الكريم حسين معله2002

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىغفران ياسر عبدالحسين جعفر ال عيسى2003

علوم حياةكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىسازان وليد عمر طاهر البرزنجي2004

علوم حياةكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىسجى قحطان حسين علي الطائي2005

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىغفران صبر خليف خليل العويد2006

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىمنار فالح عبد فليح الربيعي2007

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىرند ياسر هشام عبد الرسول الدوري2008

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىطيبة خالد عزيز حسين الجبوري2009

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىرواء سعد ابراهيم حمادي الحياني2010

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىرحاب عبدالجليل حامد فرحان 2011

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىساره حسين خضر غربي الشجيري2012

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىهدى فوزي فرحان محمود 2013

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىرقية عالء احمد دمحم باقر وفي2014

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىحوراء صالح قدوري علي الشمري2015

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىكوثر احمد دمحم علوان زيداوي2016

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىنور دمحم صالح مخلف الدليمي2017

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىرفل وليد شهاب احمد التميمي2018

علوم حياةكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىعذراء عزيز عباس ابو الشون الخضيري2019

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىايه كاظم ياسين عبد الحدراوي2020

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىعصماء عبدالرزاق شبيب سليمان الطائي2021

علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىاسراء حسن علي عباس 2022

الكيمياءكلية العلوم للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىاسماء دمحم عبد الجليل عباس حمود2023

الكيمياءكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىنغم خالد زبيري دمحم االلوسي2024

الكيمياءكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىمكين حسام الدين جواد كاظم الجنابي2025

الكيمياءكلية العلوم للبناتأحيائيعلميعراقيانثىنور الهدى كاظم عاشور عباس الفتالوي2026

الكيمياءكلية العلوم للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىتمارا عمار عبدهللا ربيع الطائي2027

الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىميناء خليل محسن خنجر الزيدي2028

الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىاستبرق مظفر عباس دمحم دراج2029

الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميعلميعراقيانثىامنه علي كاظم موسى سوداني2030

الخدمة االجتماعيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىجنان كريم حمزه جياد الجبوري2031

الخدمة االجتماعيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىمينا اميل صالح اسماعيل العبيدي2032

الخدمة االجتماعيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىروز اكرم عويد عبد هللا الحسيني2033

الخدمة االجتماعيةكلية التربية للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىميقات سعد حسين دمحم العاني2034

الخدمة االجتماعيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىبنين علي جاسم كنون الجبوري2035

الخدمة االجتماعيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىمريمان علي عبد الرزاق عبد الهادي االسدي2036

اللغة العربيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىايالف عبدالرضا زامل حسان الصبيحاوي2037

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىندى جاسم فاضل علي العبيدي2038

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىانتصار سعد مطلك طعمة الموسوي2039

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىسجا سعد فهد نايل الجنابي2040

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحياة عيسى خلف جاسم الكعبي2041

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىرانيه مشتاق عبدالوهاب حمودي الطائي2042

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىمالك عماد حسين دمحم علي السعدي2043

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىزينب ياسين علوان صالح 2044

اللغة العربيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىاسماء حسين حمد صالح 2045

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحوراء سعد سليم ناجي الحداد2046

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىرشا جمال عبدالرسول عباس الزبيدي2047

اللغة العربيةكلية التربية للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىميس سعد دمحم احمد المشهداني2048

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىفاطمه ناصر عبد الحسن الزم الزبيدي2049
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اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىفاتن مجيد فاضل عبد نعيرات2050

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىنبأ عدنان عبد الحسين علي العيداني2051

اللغة العربيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىاية دمحم عبد علي محمود الشمري2052

اللغة العربيةكلية التربية للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىكوثر جاسم دمحمعلي عطيه العامري2053

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىرحمه دمحم علي ابراهيم البوعامر2054

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىمريم عبد الكريم مجيد فليفل االزيرجي2055

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىطيبة دمحم علي صالح الخفاجي2056

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىلقاء حميد قاسم بدر السراي2057

اللغة العربيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىسماء ضياء كاظم جواد القريشي2058

اللغة العربيةكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىحوراء علي عبد علي دمحم حسن العامري2059

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىهدير غسان عبد الكريم دمحم الحمداني2060

اللغة العربيةكلية التربية للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىايه علي عبدالرضا جداي السالمي2061

اللغة العربيةكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىرسل احمد خلف ياسين العيثاوي2062

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىتبارك علي عبد ابراهيم القيسي2063

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىبراري جميل عطيه شناوة الجبوري2064

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىمريم طالب عريبي جاسم الربيعي2065

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىغفران علي خميس خلف الدليمي2066

اللغة العربيةكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىزينب ياسين خضير كاظم المحياوي2067

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىايات عباس دمحم انجاد القيسي2068

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىشهد عبد الرحيم جياد ناصر العبدلي2069

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىايمان صباح جبار حسين الربيعي2070

اللغة العربيةكلية التربية للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىزهراء جواد كاظم محسن الفوادي2071

اللغة العربيةكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىسارة عالء مدرع مصحب الحميري2072

اللغة العربيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىضحى عماد دمحم عبد الحيدري2073

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحنين عالوي مهدي ماجد الغريري2074

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحنان جواد عبد ضاحي الدليمي2075

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىنوال ياسر هاشم دحام الراوي2076

اللغة العربيةكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىساره حيدر كريم حسن العزاوي2077

اللغة العربيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىسالي هيثم قمندار عبدالكريم االلوسوي2078

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىايه جاسم دمحم علي الفنهراوي2079

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىزينة ثائر سامي جاسم الدوري2080

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىرسل طعمه عبد معيوف العبيدي2081

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىفاطمة عبد هللا مزيد فرج الربيعي2082

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىنورس شهاب احمد حسن الصكوك2083

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىأية قيس عباس حامد الجبوري2084

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىسماء اسعد مجيد ناصر العجرشي2085

اللغة العربيةكلية التربية للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىاسراء كريم عبدهللا ارديني الجبوري2086

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىتماضر علي سلمان علي الركيباوي2087

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىتمارة عبد الكريم جبر كاظم الياسري2088

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىدنيا نجم عبد هللا فرحان الجبوري2089

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىزينب رشيد حميد احمد الهيتي2090

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىزهراء حسين هادي كاظم خمساوي2091

اللغة العربيةكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىعلياء عبدهللا عبد عالوي الالمي2092

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىخديجه عمران زغير دمحم جالبي2093

اللغة العربيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىنور خضر علي سويد الحيالي2094

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىمريم عدنان عبد حسين القيسي2095

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىرغد كاظم عبد الرحمن كاظم العبادي2096

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىالنا محي مظلوم عبد العذاري2097

اللغة العربيةكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىرسل ماجد حميد مجيد المعموري2098

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىزينب سامي عامر عبد علي ال لفته2099
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اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىجيهان حيدر ناصر حسين العامري2100

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحفصة عماد حسن داود الجبوري2101

اللغة العربيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحوراء حسن علي جواد البريجي2102

رياض االطفالكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىنجالء حسن توفيق فليح العاني2103

رياض االطفالكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىزهراء ناجي دمحم دحل العيساوي2104

رياض االطفالكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىهدى مهدي رشيد مهدي عكرة2105

رياض االطفالكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىنور علي جاسم فالح الكريماوي2106

رياض االطفالكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىربى خالد حمزه خضير المسعودي2107

رياض االطفالكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىوداد رعد سعدي محمود العنون2108

رياض االطفالكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىنيران سرحان احمد عكلة الدليمي2109

رياض االطفالكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىزينب وميض دمحم صالح الخفاجي2110

رياض االطفالكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحنين طالل عبد الرحمن شفيع المدرس2111

علوم القرأنكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىمنار محسن علي جاسم الفهداوي2112

علوم القرأنكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىسوسن كامل عواد محمود العامري2113

علوم القرأنكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىضحى عبدالكريم عواد هادي الزباري2114

علوم القرأنكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىنهاد عادل احمد صالح العيثاوي2115

علوم القرأنكلية التربية للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىزينب حسين مراد ثويني الربيعي2116

علوم القرأنكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىنبأ زكي عوده عبدنور العبودي2117

علوم القرأنكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىهديل عصام ناصر ابراهيم الراوي2118

علوم القرأنكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىزهراء احمد نوري عجيمي الزيدي2119

علوم القرأنكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىرقية حامد جواد كاظم المختار2120

علوم القرأنكلية التربية للبناتتطبيقيعلميعراقيانثىزينب حميد نعمة حسين الساعدي2121

علوم القرأنكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىاسماء فاروق عبدالخالق عبدالمنعم الجبوري2122

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىتغريد ثامر محمود جمعه المولى2123

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحوراء ضياء عبود مهدي الخفاجي2124

الجغرافيةكلية التربية للبناتعلميعلميعراقيانثىرانيا ماجد لطيف حسين الخيكاني2125

الجغرافيةكلية التربية للبناتأحيائيعلميعراقيانثىمريم احمد عبد المجيد حميد السامرائي2126

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىرانيا حميد حمودي خزعل نصره2127

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىطيبة قيس منذر علي التاجر2128

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىزهراء عامر خليل ابراهيم البطة2129

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىسجى صباح عبد الحمزة سلمان العامري2130

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىهاجر احمد حسن مهدي الحمداني2131

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىاسماء حامد حسن علي العلواني2132

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحوراء اسماعيل سعيد دمحم البيضاني2133

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىلمياء حاتم حميد جاسم العكيلي2134

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىطيبة خليل قمر رشيد رشيد2135

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىسرى منذر سعدون فياض الدليمي2136

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىحوراء دمحم خضر احمد العزاوي2137

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىاسراء جاسم دمحم جلوب الدليمي2138

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىتبارك رجب عبيد ذياب الجنابي2139

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىفاطمه احمد علي خضير الشيري2140

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىنبـأ هاشم دمحم حسن الدلحاوي2141

الجغرافيةكلية التربية للبناتادبيادبيعراقيانثىزينب سعد طالب سلمان الربيعي2142

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرابراهيم عدنان ابراهيم حسين السامرائي2143

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرايمن احمد محجوب سليمان الدليمي2144

الصحافةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكردمحم خالد رشيد صالح المشهداني2145

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيانثىنرجس سعد كاظم محيميد الزبيدي2146

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرمصطفى حسين نصيف يوسف الالمي2147

الصحافةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيذكرعلي حسين علي حسن الزيدي2148

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرصفاء جمال احمد حمود حمود2149
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الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرياسر جليل راشد ديوان السراي2150

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكراحمد عبد الكريم محسن عوني الربيعي2151

الصحافةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيانثىنور صفاء جاسم دمحم الحمداني2152

الصحافةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيذكرعلي فاضل فرج جارهللا الجابري2153

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيانثىريام محمود احمد مصطاف الغريري2154

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكردمحم عبد جاسم جريذي غشام2155

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيانثىزهراء وعد فياض موزان المحمداوي2156

الصحافةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكرامير هشام عبد االمير حسن الشديدي2157

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرشامل احمد شامل شاكر البكري2158

الصحافةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيانثىسفانة دوهان نجم عبد هللا اليساري2159

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكريوسف دمحم زيدان نصيف الخفاجي2160

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكردمحم فاضل مثنى فاضل ابراهيم العاني2161

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكركرار حيدر سالم حسن الكيار2162

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرعماد الدين اياد رحيم مفتن الكناني2163

الصحافةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكرعبد هللا خضر كاظم جاسم كروي2164

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكراحمد عماد عيسى عواد الكعباوي2165

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيانثىفاطمه عبد الحسين حسن جوده الزبيدي2166

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيانثىورقاء جبار شمخي جبر الخزاعي2167

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرحسن قيس دمحم ابراهيم نقاش2168

الصحافةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكرأسامة دمحم عبد هللا عباس القره غولي2169

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيانثىزينه عامر هادي غلوم الدراجي2170

الصحافةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكردمحم سالم حربي مهضوم الركابي2171

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيانثىمريم مهدي محمود شاكر االعرجي2172

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكردمحم حسين غناوي مطر الديواني2173

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرسجاد دمحم عبدالرضا سلطان الحريشاوي2174

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرمصطفى صالح عبد الرضا سلطان الحريشاوي2175

الصحافةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيذكرمصدق عبدعلي كاظم مقبول 2176

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيانثىمها اياد عباس جودي النجار2177

الصحافةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيذكرمهدي عادل علي جريخي الفكيكي2178

الصحافةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيذكرعبد هللا نجم عبيد حسن مسعود2179

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرسجاد عماد كاظم عبد التميمي2180

الصحافةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيانثىاسراء علي دمحم غانم الدليمي2181

الصحافةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيانثىبشائر واثق مجيد سلمان الشرهاني2182

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرمثنى حامد مرعيد منصور الدلفي2183

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرفريد سليم حميد عبيد 2184

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكراياد سعد احمد علي الجنابي2185

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرالحسام مهند عبد الحميد دمحم سعيد القره غولي2186

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرمصطفى شمسي ماجد سلمان الغريري2187

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيانثىزهراء حسيب سلمان جدوع العامري2188

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرعلي حسن جبار محسن الموسوي2189

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكروائل حامد شايع علوان البخاتي2190

الصحافةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرمثنى علي عبدالرضا جداي السالمي2191

الصحافةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرحسن عبدالزهره حسن زوير السويعدي2192

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيانثىنبأ جعفر عبد الكاظم مهدي القزاز2193

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيانثىنبأ دمحم فاضل سلمان الخزرجي2194

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرالمعتمد باهلل فؤاد صادق لطيف المال2195

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرسامر احمد عيسى علي المندالوي2196

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكريوسف ثامر حمود عبود الزبيدي2197

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرسيف احمد صالح داود الكيالني2198

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرحيدر صالح حسن كاطع الجريسي2199
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الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرعبدالقادر حيدر هميل خلف الساعدي2200

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرحيدر ضياء ناصر حسين العذاري2201

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكررائد عبد عاتي عاصي ال شميل2202

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرحسين عبد الستار عبد الجبار علي الحلفي2203

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرأحمد نوار عبد الحميد عبد المجيد العزاوي2204

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكركيالن سعد داود سلمان صدقي2205

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرهشام سامي شمال خلف الكريم2206

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكراحمد عبدهللا صالح علوان القرة غولي2207

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرزيدون كاظم دمحم غانم السراج2208

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرصديق غانم حمد حسين السبعاوي2209

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيانثىدعاء ليث عزاوي محي الدين الهاشمي2210

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلمياخرىانثىرحاب محجوب الطريفي حمد 2211

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكراحسان عدنان مصطاف ماجد الغريري2212

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرسيف الدين مجيد ناصر تعيب العساكره2213

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرطه مازن حامد عبدالحي الطائي2214

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكرعلي غانم جواد كاظم الباوي2215

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرحيدر محسن وثيج مهلهل الخفاجي2216

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيانثىعال عماد اسماعيل عبد الكريم العبيدي2217

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكروسام محي رشك محسن التميمي2218

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكريوسف عيسى جاسم دمحم سليم2219

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرعبد هللا سالم حميد سالم المالكي2220

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيانثىزينب عماد فالح دمحم 2221

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكرليث سالم علوان داود النداوي2222

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكرعلي دمحم حسن كاظم كنانة2223

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيانثىيسرى مالك جبر شيال الزرقاوي2224

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرهيثم مهدي صبار هليل الربيعاوي2225

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرعلي نجم ابراهيم نجم الجميلي2226

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرمحمود حردان مجالي خلف الخليفي2227

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرالحسن عالء حسن عباس الجبوري2228

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرعلي حسين علي جبار الربيعاوي2229

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكرعلي عماد موسى شلتاغ المحمداوي2230

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرعلي مطشر شبيب جاسم الحميداوي2231

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيانثىايه ناجي سعد ياسين النصار2232

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمعلميعلميعراقيذكرحيدر علي غني حبيب السماوي2233

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيذكرخالد رائد نوري عبد الكريم الجادري2234

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرزياد دمحم سعيد غالم الشمري2235

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيذكرعباس كريم جارهللا دمحم الشمري2236

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرعلي ستار عبدالجبار فرج الهاشمي2237

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكراثير طالب مطر معيضد المسعراوي2238

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمأحيائيعلميعراقيذكررامي انس يونس عبد الجنابي2239

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمادبيادبيعراقيذكرليث سعد دمحم علي السعداوي2240

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيانثىضحى ثامر عبد جسام الدليمي2241

الصحافة االذاعية والتلفزيونيةكلية االعالمتطبيقيعلميعراقيانثىحوراء رشاد حميد محمود البياتي2242
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