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 9من   0  الصفحة   
 

 المالحظات المجموع سنة التخرج الفرع الجنس االسم الرباعي واللقب ت

  825 6002-6002 ادبي ذكــر التميمي مالجواد حميد قحطان جاسم  .1

  826 6012-6018 ادبي أنثــى منتهى حسن علي خلف الجبوري  .6

  855 6003-6006 علمي ذكــر التميمي حسين خميس محسن محمد  .3

  862 6012-6018 علمي أنثــى نور ابراهيم حميد حسن الجبوري  .5

  862 6002-6008 علمي ذكــر عالء سامي كامل جار هللا الشميسي  .8

  860 6005-6003 ادبي ذكــر حسن خليل ابراهيم سيد العبادي  .2

  818 6011-6010 ادبي أنثــى السعدي حسين فرحان سهد زينب  .2

  815 6005-6003 ادبي ذكــر علي حسن خلف كردي الجبوري  .5

  810 6012-6018 ادبي ذكــر ياسر طه محسن علي التميمي  .9

  593  6012-6018 ادبي أنثــى ميس محمد اسماعيل جاسم الزبيدي  .10

  555 6018-6015 ادبي أنثــى تغريد عبد هللا اسماعيل محمد الزهيري  .11

  552 6003-6006 علمي أنثــى مروه فاروق عبد منهل القيسي  .16

  552 6012-6018 ادبي  ذكــر مصطفى عدنان علي عنبر القيسي  .13

  552 6012-6018 ادبي أنثــى همسة يعرب محمود حميدي التميمي   .15

  552 6013-6016 ادبي أنثــى مروه اسماعيل خليل بريس الشمري  .18

  553 6015-6013 ادبي ذكــر سلطان عبد الكريم حسن القيسيضيف   .12

  550 6012-6018 ادبي أنثــى العزاوي حسين مهدي حسن هنده  .12

  522 6012-6018 ادبي ذكــر طه قيس عبد الرحيم عباس التويجري  .15

  522 6012-6018 ادبي أنثــى فاتن قاسم عارف حسين االماره  .19

  523 6012-6018 ادبي ذكــر الصميدعي صالح علي صالح احمد  .60

  523 6012-6018 ادبي ذكــر المرسومي شكر خلف الرزاق عبد محمد  .61

  526 6009-6005 علمي ذكــر سيف وعد هللا باييز خورشيد االغا  .66

  526 1995-1992 ادبي أنثــى الربيعي عوزي خضير كاظم االء  .63

  526 6012-6018 علمي ذكــر علي محمود حسين سلمان البياتي  .65

  521 6018-6015 ادبي ذكــر  عبد القادر حسين عبد زيدان الحربي  .68

  529 6012-6018 علمي أنثــى ساره عبد الكريم رشيد عويد العبيدي  .62

  529 6018-6015 ادبي ذكــر علي رعد علي خلف العبيدي  .62

  529 6012-6018 ادبي ذكــر تميم عدنان محمد عباس التميمي  .65

  522 6012-6018 ادبي أنثــى خضير اسماعيل الجبوريانوار ساجد   .69

  522 6013-6016 علمي ذكــر بوش علي ابراهيم شيت محمد بشار  .30

  522 6012-6018 ادبي أنثــى طيبة عامر امير علي العنبكي  .31

  522 6018-6015 علمي ذكــر عمر بهجت عبد الحميد عبد هللا الكرخي  .36

  522 6012-6018 ادبي أنثــى ريم عباس علي حسين التميمي  .33

  528 6012-6018 علمي أنثــى ابتهاج عبدالجليل مالك حسين الربيعي  .35

  528 6012-6018 علمي ذكــر عبد هللا غسان كاظم فرحان السعدي  .38

  528 6012-6018 ادبي ذكــر فرج محمد حمود حسون التميمي  .32

  523 6015-6013 ادبي أنثــى الباوي حسين عبود شالل اية  .32

  523 6003-6006 ادبي  انثى  انتصار ثائر علي حسين الصريوي   .35

  526 6003-6006 ادبي أنثــى وسن عبود جواد ياسين الساعدي  .39

  526 6012-6018 ادبي ذكــر النعيمي رشيد حميد خالص حارث  .50

  521 6018-6015 ادبي ذكــر ابراهيم محمد غريبة ابراهيم الدليمي  .51

  520 6012-6018 ادبي أنثــى حميد خليل يحيىانفال عصام   .56
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  520 6012-6018 ادبي أنثــى مريم جبار عوده جواد المعموري  .53

  520 6012-6018 ادبي أنثــى زينب عيسى علي سعيد العبادي  .55

  585 6018-6015 ادبي ذكــر مروان محسن علي عجمي الصعبي  .58

  585 6012-6018 ادبي أنثــى  مريم عدنان بالسم احمد الكرخي  .52

  582 6012-6018 علمي أنثــى التميمي محمد فرهود احمد تقوى  .52

  582 6012-6018 علمي ذكــر صباح عباس احمد عباس العتبي  .55

  582 6015-6013 ادبي ذكــر الجاف الماس حكمه سعد جوان   .59

  582 6012-6018 ادبي أنثــى هاجر قحطان خلف منشد الكروي  .80

  582 6005-6003 ادبي ذكــر  الباوي ياسين طه حسن سعد   .81

  582 6012-6018 ادبي أنثــى سرى عدنان وحيد عباس العبيدي  .86

  582 6012-6018 ادبي أنثــى الكروي احمد هللا عبد نزار منه  .83

  582 6012-6018 ادبي ذكــر الكرخي حسون علي احمد حسن  .85

  588 6012-6018 ادبي ذكــر طارق نوري عبد الكريم ناصر الشمري  .88

  588 6012-6018 ادبي أنثــى الخزرجي علوان خالد الرضا عبد  شعب  .82

  588 6012-6018 علمي أنثــى شمس حيدر عبد الكريم عبد الحسن الطائي  .82

  588 6012-6018 ادبي أنثــى شمم عبد الرحمن خالد علوان المفرجي  .85

  588 6015-6013 علمي أنثــى نبا غسان عبد احمد العزاوي  .89

  585 6012-6018 ادبي أنثــى ميسم مؤيد محمد مبارك الصالحي  .20

  585 6018-6015 علمي أنثــى مالك صالح عبد الحميد حسين الساعدي  .21

  583 6011-6010 ادبي ذكــر اسالم طه وهيب احمد العبيدي  .26

  586 6018-6015 ادبي ذكــر عمر رجب حمادي جابر الكرخي  .23

   581 6012-6018 ادبي أنثــى سليم عبد الحسين الربيعيايه عبد الباسط   .25

  581 6012-6018 ادبي ذكــر حسين صالح حسن عباس الربيعي  .28

  581 6012-6018 ادبي أنثــى دعاء عبد الكريم علي صيوان الطائي  .22

  580 6012-6018 ادبي أنثــى نبا خالص عبود محمد السعدي  .22

  580 6012-6018 ادبي ذكــر رسول بشار جبار علوان السعدي  .25

  559 6012-6018 ادبي ذكــر حسين رمزي محسن خنجر العبودي  .29

  559 6012-6018 ادبي أنثــى سجى غفوري وهيب محمود الزهيري  .20

  559 6015-6013 علمي ذكــر اسامه هزبر نصيف جاسم الربيعي  .21

  559 6018-6015 ادبي ذكــر ايهاب كريم عكاب احمد العبيدي  .26

  559 6012-6018 ادبي ذكــر الزهيري مهدي خلف عادل مصطفى  .23

  555 6012-6018 ادبي أنثــى زهراء محمد داوي يوسف الساعدي  .25

  555 6012-6018 علمي أنثــى غفران علي فاضل محمد السعدي  .28

  555 6015-6013 ادبي أنثــى مروه محمد مهدي صالح الربيعي  .22

  552 6016-6011 ادبي ذكــر التميمي فاضل هللا عبد ساجد مظهر  .22

  552 6012-6018 ادبي ذكــر عامر محمود صالح محمود الدليمي  .25

  552 6012-6018 علمي ذكــر المجمعي خليل محمد عارف هللا عبد  .29

  558 6009-6005 علمي ذكــر ازهر كيالن صالح علي الشيخ عيسى  .50

  558 1998-1995 علمي ذكــر رعد سامي عارف حسين اإلمارة  .51

  558 6012-6018 علمي ذكــر سيف االسالم ظاهر خليل العزاوي  .56

  558 6012-6018 ادبي ذكــر الزهيري مهدي علوان مهدي سعد  .53

  555 6012-6018 علمي أنثــى حوراء سالم خليفة جعفر السعدي  .55

  555 6012-6018 ادبي ذكــر علي عبد خضير علوان الجبوري  .58

  555 6012-6018 ادبي ذكــر كريم التميمي  ليث حسين عبد  .52

  555 6018-6015 ادبي ذكــر  وليد خالد ابراهيم حسن العزاوي  .52
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 ست مواد 553 1996-1991 علمي أنثــى منى شكر محمود محمد الجبوري  .55

  553 6018-6015 علمي  ذكــر رفيق اسماعيل غضبان كاظم التميمي  .59

  553 6012-6018 ادبي ذكــر علي حسين عبد هللا حسين القيسي  .90

  553 6016-6011 علمي ذكــر  مصطفى خليل اسماعيل فرحان العزاوي  .91

   553 6018-6015 ادبي ذكــر انس فالح مهدي علي الكروي  .96

  553 6003-6006 ادبي ذكــر عالء خليل ابراهيم كاظم الكرخي  .93

  553 6016-6011 ادبي ذكــر مصطفى فوزي عبد علي الربيعي  .95

  556 6006-6001 ادبي أنثــى وصال عثمان عبد الجبار خلف السامرائي  .98

  556 6012-6018 ادبي أنثــى النداوي ابراهيم هادي غانم ورود  .92

  551 6012-6018 ادبي ذكــر حيدر وليد عزيز جاسم العبادي  .92

  551 6018-6015 علمي أنثــى  سجى يوسف احمد رميض العزاوي  .95

  551 6012-6018 ادبي أنثــى المشهداني جاسم ابراهيم القادر عبد الرا  .99

  551 6002-6008 علمي ذكــر العزاوي لطيف قاسم ياسين وليد  .100

  551 6012-6018 ادبي ذكــر حمزه احمد محمد كاظم الدليمي  .101

  551 6015-6013 ادبي ذكــر عمر سعيد حسن علوان المهداوي  .106

  550 6009-6005 ادبي ذكــر اثير رابح عبد الرحمن جبر الطائي  .103

  550 6018-6015 علمي ذكــر الربيعي جاسم غضبان عدنان مروان  .105

  550 6018-6015 علمي أنثــى مروه فيصل مجيد علوان العبيدي  .108

  550 6012-6018 ادبي أنثــى نبا حاتم هادي عبد الرضا الشمري  .102

  550 6012-6018 ادبي ذكــر منتظر مثنى محمد يحيى التميمي  .102

  550 6018-6015 ادبي ذكــر وسام حسين علي صعب العنبكي  .105

  550 6018-6015 ادبي ذكــر احمد كاظم ناجي صكر االفرجي  .109

  550 6018-6015 علمي ذكــر حردان عدنان غضبان جاسم الربيعي  .110

  550 6015-6013 ادبي أنثــى فاطمة عدنان عباس خميس الحديدي  .111

  539 6012-6018 ادبي أنثــى الزهيريحنين خضير عباس مهدي   .116

  539 6012-6018 ادبي  أنثــى سمر ابراهيم محمود حسين القيسي  .113

  539 6012-6018 ادبي ذكــر قاسم كامل جاسم حسن التميمي  .115

  539 6012-6018 ادبي ذكــر الفضلي خليل كاظم مصعب كاظم  .118

  539 6012-6018 ادبي ذكــر محمد قاسم حسب هللا محي الجبوري  .112

  535 6018-6015 علمي ذكــر حسين مظفر محمود شهاب العزاوي  .112

  535 6012-6018 ادبي أنثــى فرح كنعان محمد كاظم الدليمي  .115

  535 6012-6018 ادبي أنثــى السعدي سلمان جبار ستار هناء  .119

  532 6012-6018 ادبي أنثــى ايناس احمد حسين صالح العبيدي  .160

  532 6018-6015 ادبي أنثــى صباح رشيد القيسي فاطمه مؤيد  .161

  532 6018-6015 ادبي ذكــر طاهر قحطان هاشم محمد الموالي  .166

  532 6012-6018 ادبي أنثــى سلسبيل ماجد رشيد مجيد الربيعي  .163

  532 6012-6018 ادبي أنثــى شرين صاحب محمد احمد الخالدي  .165

  532 6012-6018 ادبي ذكــر عمار عامر حامد داود الشمري  .168

  532 6012-6018 ادبي أنثــى اثمار نجم عبد هللا علي النداوي  .162

  538 6012-6018 ادبي أنثــى ضحى منير خلف ابراهيم العزاوي  .162

  538 6012-6018 ادبي ذكــر عماد اسماعيل خليل ابراهيم الرجيبي  .165

  538 6012-6018 علمي ذكــر  مصطفى علي جاسم فنجان الكويشي  .169

  538 6015-6013 ادبي ذكــر الساعدي ناصر جعفر صادق احمد  .130

  538 6012-6018 ادبي ذكــر علي حامد حسين محمد الخزرجي  .131

  538 6015-6013 ادبي ذكــر محمد محمود حسين ضايع الجبوري  .136
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  538 6018-6015 ادبي أنثــى المفرجي منشد محمود متعب هبه  .133

  538 6012-6018 ادبي أنثــى نسرين رشيد عسل علي التميمي  .135

  535 6011-6010 علمي أنثــى اسراء ابراهيم محمد مبارك السعدي  .138

  535 6012-6018 ادبي أنثــى بشرى حمد حميد حمد السعدي  .132

  535 6012-6018 ادبي أنثــى كوثر خالد علي صالح الزهيري  .132

  535 6012-6018 ادبي أنثــى  ياسمين عبد الكريم كامل خميس الكرخي  .135

  535 6012-6018 ادبي أنثــى التميمي عباس خضير مهدي ساره  .139

  535 6012-6018 ادبي أنثــى السعدي جميل الرزاق عبد مهند يسرى  .150

  533 6012-6018 ادبي ذكــر حسين احمد عبد علوان  العنبكي  .151

  533 6012-6018 ادبي ذكــر حيدر يحى مجيد علوان العبيدي  .156

  533 6012-6018 ادبي ذكــر حسيب عبد الحميد محسن التميميمناف   .153

  533 6012-6018 ادبي ذكــر الفهداوي سامي فدعل فؤاد حسين  .155

  533 1998-1995 علمي ذكــر كريم عبد حبيب عباس الزركوشي  .158

  536 6018-6015 ادبي أنثــى سيناء حسن لطيف حسن الخزرجي  .152

  536 6012-6018 ادبي أنثــى زينب جميل ابراهم علوان المجمعي  .152

  536 6015-6013 ادبي ذكــر محمد حامد عبد الكريم خليل القره غولي  .155

  536 6012-6018 علمي أنثــى سجى وهيب مهدي حسن الحميري  .159

  531 6012-6018 ادبي ذكــر محمد اسماعيل حميد عبد الخزرجي  .180

  531 6012-6018 ادبي أنثــى رونق كريم عبد هللا داود العبيدي  .181

  531 6012-6018 علمي أنثــى رنا ماهر هاتف محمد البهرزي  .186

  531 6012-6018 ادبي ذكــر الحكم علي فاضل عبد العبيدي  .183

  531 6012-6018 علمي أنثــى ساره نوفل محمود غيدان المولى  .185

  531 6012-6018 ادبي أنثــى العزاوي خالد عباس اسماعيل حقي اماني  .188

  531 6012-6018 ادبي أنثــى نهاد حكمت عارف االمارةبان   .182

  531 6009-6005 علمي ذكــر سمير محمد علي نادر الزركوشي  .182

  531 6012-6018 ادبي ذكــر علي حسين اسماعيل ابراهيم المجمعي  .185

  531 6012-6018 ادبي أنثــى العامري علوان حسين حازم ايات  .189

  531 6018-6015 ادبي ذكــر الداوديخليل ابراهيم فتاح مصطفى   .120

  530 6012-6018 ادبي ذكــر تبارك نوري اسماعيل فليح الشيباني  .121

  530 6012-6018 ادبي أنثــى غاده كريم عزيز جرمط التويجري  .126

  530 6012-6018 ادبي أنثــى فاطمه ناظم علوان حسن المشهداني  .123

  530 6015-6013 ادبي ذكــر كرار حيدر عزبز عبد الربيعي  .125

  530 6018-6015 ادبي ذكــر محمد علي صالح حسن الحمداني  .128

  530 6012-6018 ادبي ذكــر ايسر عدنان مطشر جاري الفضلي  .122

  530 6013-6016 ادبي ذكــر الربيعي كاظم ابراهيم حكمة محمد  .122

  569 6012-6018 ادبي أنثــى تبارك زيد حاتم حميد الزهيري  .125

  569 6012-6018 ادبي أنثــى عال حسين سلمان ابريسم الشمري  .129

  569 6012-6018 ادبي أنثــى وهاج فاضل مهدي احمد الدليمي  .120
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