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1أخالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةعلميحسين عبد الزهرة كاظم164

1إبنالكيمياءالعلومالكوفةعلميحسين عالوي محمد رضا165

1حفيدالتمريضالتمريضالكوفةعلميحسين مجيد عبد الحسين166

1حفيدالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةأدبيحسين محمد جواد167

2إبنالقانونالقانونالكوفةأدبيحيدر حسين خلف168

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالكوفةعلميحيدر فرحان مهدي169

1أخالقانونالقانونالكوفةأدبيخالد عبد الهادي جاسم170

1أخترياض األطفالالتربية األساسيةالكوفةأدبيدعاء عبد الحسين محمد171

1أخالتمريضالتمريضالكوفةعلميرؤوف كريم عبد هللا172

1أخالتمريضالتمريضالكوفةعلميرعد محي عفاص173

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالكوفةأدبيرياض كريم داود174

1حفيدةرياض األطفالالتربية األساسيةالكوفةأدبيزهراء حمزة عباس محمود175

1إبنالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةأدبيزهراء صباح جاسم176

1حفيدةالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةعلميزهراء نبيل خضير177

1حفيداللغة اإلنكليزيةاآلدابالكوفةأدبيزيد حيدر حسن178

1حفيدعلوم الحياةالعلومالكوفةعلميزين العابدين حيدر هاشم179

1حفيدةالكيمياءالعلومالكوفةعلميسارة حسن سعيد عباس180

1أخالتريضالتريضالكوفةعلميسالم علي فرهود181

1حفيدالكيمياءالعلومالكوفةعلميسجاد علي صبحي182

1أخالقانونالقانونالكوفةأدبيسعد جعاز حمود183

2أخالقانونالقانونالكوفةأدبيسالم عبد زيد سعود184

1إبنالقانونالقانونالكوفةأدبيسلمان عبد الزهرة حامض185

1حفيدالكيمياءالعلومالكوفةعلميسمير كريم محمود كاظم186

1أخالتمريضالتمريضالكوفةعلميصادق جعفر عزيز187

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالكوفةعلميصباح عزيز حسون188

1أخإقتصاداإلدارة واإلقتصادالكوفةأدبيعادل وداعة هندول189

1أخالقانونالقانونالكوفةعلميعامر جابر عليوي190
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1حفيدالتمريضالتمريضالكوفةعلميعباس ثامر مهدي191

1أخالتمريضالتمريضالكوفةعلميعباس عبد الحسين حسن192

1أخالقانونالقانونالكوفةعلميعبد الحسين ناصر عبد األمير193

1إبنالتمريضالتمريضالكوفةعلميعالوي مجهول جلود194

1إبناللغة اإلنكليزيةاآلدابالكوفةعلميعلي سالم حسن195

1أخعلوم الحياةالعلومالكوفةعلميعلي عبد الكاظم مهدي شريف196

1حفيداللغة اإلنكليزيةاآلدابالكوفةأدبيعلي عبد الكريم علي197

1إبنالقانونالقانونالكوفةأدبيعلي عدنان جعفر198

1إبنإقتصاداإلدارة واإلقتصادالكوفةأدبيعلي نجم عبد هللا199

1حفيدةعلوم الحياةالعلومالكوفةعلميغفران حسين فليح200

1حفيدةالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالكوفةأدبيفاطمة نعمه هاشم فرج201

1إبنالقانونالقانونالكوفةأدبيقاسم رزاق فاهم202

1حفيدالتمريضالتمريضالكوفةعلميقاسم فرحان حلو203

1أخعلوم الحياةالعلومالكوفةعلميقاسم محمد علي جاسم204

1حفيدإقتصاداإلدارة واإلقتصادالكوفةعلميكرار حيدر حسن205

1إبنالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةعلميكرار حيدر طالب206

1إبنالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالكوفةأدبيماهر سلمان كشيل207

1حفيدالكيمياءالعلومالكوفةعلميمحمد جواد رضا مهدي208

1حفيدعلوم الحياةالعلومالكوفةعلميمحمد حامد محمد علي209

1حفيدالتمريضالتمريضالكوفةعلميمحمد رضا فالح جابر210

1حفيدالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةأدبيمحمد عبد األمير محمد211

1أخرياض األطفالالتربية األساسيةالكوفةأدبيمحمد عبد الحسن جاسم212

1حفيدالتمريضالتمريضالكوفةعلميمرتضى طاهر حميد213

1أختاللغة اإلنكليزيةاآلدابالكوفةأدبيمروة أسود كريم214

3إبناللغة اإلنكليزيةاآلدابالكوفةعلميمصطفى عبد هللا وبل215

1حفيدإقتصاداإلدارة واإلقتصادالكوفةعلميمصطفى نبيل جواد216

1إبنالتمريضالتمريضالكوفةعلميمنتظر إبراهيم رحيم217

1أختالقانونالقانونالكوفةأدبيمنتهى طالب نجم218

1حفيدالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةأدبيمهند مهدي عباس جودة219

1حفيدةرياض األطفالالتربية األساسيةالكوفةأدبينور عقيل خضير220

1حفيدةالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةأدبيهبة قحطان عايد221

1حفيدالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادالكوفةعلميهمام محمد علي محمد222
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1أختاللغة اإلنكليزيةاآلدابالكوفةعلميوجدان فالح محسن223

1إبنالقانونالقانونالمثنىأدبيأحمد إبراهيم كرم224

1أخالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمثنىأدبيأكرم بهلول ثامر225

1أخالقانونالقانونالمثنىعلميأمير جابر واجد226

1حفيدةعلوم الحياةالعلومالمثنىعلميإكرام عبد المهدي موسى227

1إبنالقانونالقانونالمثنىأدبيثائر شنشول حسن228

1أخالقانونالقانونالمثنىأدبيحسن الهي جربوع229

1أخالقانونالقانونالمثنىأدبيعبد هللا عباس مناتي230

1حفيدالعلومالتربية األساسيةالمثنىأدبيعلي حسن محمود231

1حفيدالقانونالقانونالمثنىعلميعلي محسن عزيز232

1حفيدةعلوم الحياةالعلومالمثنىعلميغفران جاسم جبار233

1إبنالقانونالقانونالمثنىأدبيمسلم محمد ثامر غيدان234

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمثنىأدبيوائل عبد المهدي موسى235

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمثنىأدبيياسر عبد الكريم عبد زيد236

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالمستنصريةأدبيالحسين محمد عارف عبد الحسين237

1بنتإرشاد نفسي وتوجيه تربويالتربية األساسيةالمستنصريةأدبيآالء إبراهيم حسين238

1بنتاللغة اإلنكليزيةاآلدابالمستنصريةأدبيآمنه قاسم حمزة239

1أخإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيأحمد حميد كاظم240

1أخاللغة اإلنكليزيةاآلدابالمستنصريةأدبيأحمد عبد عالوي محسن241

1إبناإلعالماآلدابالمستنصريةعلميأحمد قاسم جبر242

1حفيدمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيأحمد كريم ناعم243

1حفيدةالتأريخالتربيةالمستنصريةأدبيأزهار صاحب وهاب حسين244

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية األساسيةالمستنصريةأدبيإسراء قاسم علي245

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية األساسيةالمستنصريةأدبيإيمان فؤاد عبد زيد246

1حفيداللغة اإلنكليزيةاآلدابالمستنصريةعلميبدر عالء جاسم247

1إبناللغة اإلنكليزيةاآلدابالمستنصريةأدبيجاسم كويم كريم248

1أخاإلعالماآلدابالمستنصريةأدبيجواد كاظم مسير249

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالمستنصريةعلميحسين أسامة حسن درةيش250

1إبنمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيحسين عبد مسلم251

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالمستنصريةعلميحسين علي حسين غزاي252

1إبناإلعالماآلدابالمستنصريةأدبيحميد شالل جواد جبر253

1أخعلوم القرآن وتربية إسالميةالتربيةالمستنصريةأدبيحيدر ريكان حسن254
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1حفيدالتربية الرياضيةالتربية الرياضيةالمستنصريةأدبيحيدر صادق جعفر عباس255

1حفيداإلعالماآلدابالمستنصريةأدبيحيدر عباس كاظم256

1أخإحصاءاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةعلميحيدر غالي كريم257

1حفيدالترجمةاآلدابالمستنصريةعلميخلدون عبد الودود محمد258

1حفيدةالمعلومات والمكتباتاآلدابالمستنصريةأدبيدعاء صالح هادي259

1أخإعالماآلدابالمستنصريةأدبيرسام عبود رسن260

1إبنالجغرافيةالتربية األساسيةالمستنصريةأدبيرعد علي عزيز261

1حفيدإعالماآلدابالمستنصريةأدبيزمان محمد عبد السادة سعد262

1حفيدةإقتصاداإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيزهراء حامد علي شاه سايه263

1حفيدةعلوم الحاسباتالتربيةالمستنصريةعلميزهراء عدنان عبود264

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةعلميسجاد حسين جعفر فليح265

4بنتأنثربولوجياآلدابالمستنصريةعلميسالمات عباس يوسف ياسين266

1أخإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةعلميشعالن زامل حنون267

1إبنإرشاد نفسي وتوجيه تربويالتربيةالمستنصريةأدبيشهيد كريم جابر268

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية األساسيةالمستنصريةأدبيعبد الحمزة طالب أصبيح عنبر269

1إبنإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةعلميعالء داخل مانع دنبوس270

1حفيدإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيعلي حسن علوان271

1إبناللغة اإلنكليزيةاآلدابالمستنصريةأدبيعلي حسين بداي272

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالمستنصريةعلميعلي حيدر حسن273

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالمستنصريةعلميعلي شمخي عبد الحسن274

1حفيدمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةعلميعلي عبد الزهرة عبد العباس275

1إبنالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةالمستنصريةأدبيعلي مؤيد كاظم276

1حفيدإعالماآلدابالمستنصريةأدبيعلي ماجد جلوب277

1حفيدةالجغرافيةالتربيةالمستنصريةعلميفرح كاظم منشد278

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيكرار حسين جمعة279

1حفيدإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيمحسن غانم تحسين280

1حفيدإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيمحمد سمير قاسم281

1حفيدالتربية الرياضيةالتربية الرياضيةالمستنصريةأدبيمحمد عبد الرسول حسن282

1حفيدمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيمحمد فيصل كريم283

1حفيدطرق تدريس القرآن والتربية اإلسالميةالتربية األساسيةالمستنصريةعلميمحمود حسين كريم284

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةعلميمصطفى فليح جعفر285

1حفيدإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةعلميمهدي قصي هاشم286
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1أخإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبيمهند فيصل كريم287

1حفيدتربية رياضيةالتربية األساسيةالمستنصريةأدبيمهيمن فاضل بدن288

1حفيدةالرياضياتالتربيةالمستنصريةعلميموج عماد عبد289

1حفيدةالتأريخالتربيةالمستنصريةأدبيمينا رعد عبد العزيز290

3إبنإعالماآلدابالمستنصريةعلمينبيل حميد جابر291

1أختإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادالمستنصريةأدبينجاة هادي حبيب292

1إبنعلوم الحاسباتالتربيةالمستنصريةعلمينزار تايه مهدي293

1أختالمعلومات والمكتباتاآلدابالمستنصريةأدبيوداد شعالن سلطان يوسف294

1حفيداإلعالماآلدابالمستنصريةأدبيياسر طالب حسن295

1حفيدعلوم تربوية ونفسيةالتربيةالمستنصريهأدبيقصي محسن راضي296

1حفيدهندسة البوليمرات والصناعات البتروكيماويةهندسة الموادبابلعلميأحمد باسم حبيب297

1حفيدهندسة شبكات المعلوماتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميأحمد جبار جاسم مكاوي298

1حفيدهندسة البرمجياتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميأحمد جعفر غالب عبد السيد299

1حفيدهندسة معادنهندسة الموادبابلعلميأحمد سالم حسن300

1إبنالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلعلميأحمد علي محمد سلمان301

1أخهندسة السيراميك ومواد البناءهندسة الموادبابلعلميأحمد محمد خضر302

1أخهندسة السيراميك ومواد البناءهندسة الموادبابلعلميأحمد مهدي حمزة303

1حفيدالتربية الفنيةالفنون الجميلةبابلأدبيأمير ناصر علي304

1حفيدةالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلعلميأنعام عدي عواد305

1أختاللغة اإلنكليزيةالتربية األساسيةبابلعلميإيناس علي محمود306

1أختالتربية الفنيةالفنون الجميلةبابلأدبيبتول كريم حمزة307

1حفيدةالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيبراق مكي هاني308

1أختاللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلأدبيبشرى حبيب عبد الشهيد309

1بنتهندسة شبكات المعلوماتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميبنين حسن مشط310

1حفيدالتمريضالتمريضبابلعلميجميل علي كاظم311

1أخالجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلأدبيحاكم حسن عبد الحسين312

1حفيدهندسة شبكات المعلوماتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميحسن محمود محمد راضي313

1إبناإلدارة الصناعيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيحسين عبد الحسين علي مزعل314

1حفيدالجغرافيةالتربية اإلساسيةبابلأدبيحسين عالوي حسن كاطع315

1حفيدهندسة البوليمرات والصناعات البتروكيماويةهندسة الموادبابلعلميحسين فاضل عباس316

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية األساسيةبابلعلميحنان قحطان عايد317

1حفيدةعلوم الحياةالعلومبابلعلميحنان لفته هاشم318
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1حفيدةهندسة شبكات المعلوماتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميحنين حسين عبد الرسول319

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية األساسيةبابلعلميحيدر مكي عبد الرضا320

1بنتعلوم الحياةالعلوم للبناتبابلعلميدعاء ناجي رزوقي هادي321

1إبنهندسة معادنهندسة الموادبابلعلميذو الفقار قاسم علي محمد322

1حفيدالتربية الفنيةالفنون الجميلةبابلعلميرياض أسود نعمة خليبص323

2أخهندسة السيراميك ومواد البناءهندسة الموادبابلعلميزاهر جاسم محمد حسن324

1حفيدةهندسة شبكات المعلوماتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميزهراء حاتم عبد اللطيف325

1إبنهندسة البرمجياتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميزهير مكي سلمان326

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلعلميزينب جبار جاسم327

1بنتالعلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلعلميسارة راشد محمد328

1أخالتربية الرياضيةالتربية الرياضيةبابلأدبيسجاد زامل عبد329

1بنتالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيسحر محمد جاسم راضي330

1حفيدعلوم الحياةالعلومبابلعلميسنان سعد عبيس331

1أختهندسة شبكات المعلوماتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميسندس ياسين شنين332

1حفيدالتمريضالتمريضبابلعلميسيف ستار علي حمزة333

1حفيدالتمريضالتمريضبابلعلميسيف فاضل أحمد334

1حفيدةالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيشهد كامل مالك335

1بنتاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلعلميصابرين ثجيل زيد336

1حفيدةالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيصابرين كاظم عبد السادة337

3أخالتمريضالتمريضبابلعلميصفاء إشهاب عبد الحسين338

1حفيدةالعلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلعلميضحى أحمد هاني339

1إبناللغة اإلنكليزيةالتربية األساسيةبابلعلميطالب حمادي حسين340

1حفيدةهندسة البرمجياتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميطيف علي طالب341

1حفيدلغة إنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلعلميعبد هللا حسين هاشم342

1إبنالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيعالء ناصر مجيد343

1حفيدالتمريضالتمريضبابلعلميعلي ثامر عبد الكاظم344

1حفيدالتمريضالتمريضبابلعلميعلي حاجم شمخي345

1أخعلوم الحياةالعلومبابلعلميعلي سلمان كاظم346

1حفيدعلوم الحياةالعلومبابلعلميعلي عباس حسين حمزة347

1أخهندسة البرمجياتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميعلي فرهود محمد348

1إبنهندسة معادنهندسة الموادبابلعلميعلي نعمه مروح349

1إبنهندسة البوليمرات والصناعات البتروكيماويةهندسة الموادبابلعلميعمار ناظم قاسم350
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1إبنالتربية الرياضيةالتربية الرياضيةبابلعلميقاسم فاضل عاشور351

2حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلأدبيقاسم يوسف راهي كاظم352

1إبنهندسة البرمجياتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميليث مجيد علي353

1أخهندسة معادنهندسة الموادبابلعلميمحمد المهدي هاتف يامر354

1حفيدهندسة السيراميك ومواد البناءهندسة الموادبابلعلميمحمد عباس علي عبود355

1حفيدعلوم الحياةالعلومبابلعلميمحمد عبد اإلله يحيى356

1إبنالتربية الرياضيةالتربية الرياضيةبابلأدبيمحمد عبد الحسين عبيد357

1حفيدالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلعلميمصطفى سالم حسين358

1حفيدهندسة البرمجياتهندسة تكنولوجيا المعلوماتبابلعلميمصطفى سلمان فهد359

1حفيدالجغرافيةالتربية األساسيةبابلأدبيمصطفى عايد عبد فهد360

1حفيدةالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيمها أحمد هاني361

1حفيدهندسة البوليمرات والصناعات البتروكيماويةهندسة الموادبابلعلميميامين عبد األمير محمد362

1أخالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلعلمينضال كنيش مطلوب363

1بنتالجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبابلأدبينور عامر موسى364

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية اإلساسيةبابلأدبينورس عبد العباس عبد الحسين365

1حفيدةالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيهبة عبد اإلمير محمد كاظم366

1إبنالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادبابلأدبيوعد عبد الكريم غاوي367

1حفيدالكيمياءالعلومبابلعلمييوسف علوان كتاب طراد368

1حفيدةالتأريخالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيأثمار ثائر خضير369

1أبتصميمالفنون الجميلةبغدادعلميأحمد جبار راشد370

2حفيدعلوم الحياةالعلومبغدادعلميأحمد حيدر فوزي371

1حفيدعلوم الحاسوبالعلومبغدادعلميأحمد رشيد غضبان ناصر372

1حفيدالكيمياءالعلومبغدادعلميأحمد صالح مهدي373

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميأحمد عبد الكريم حميد حسن374

1أخإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميأحمد فاضل علي375

1بنتإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميأرزو فاخر محمد أمين376

1حفيدعلوم الحاسوبالتربية للعلوم الصرفةبغدادعلميأسالم فارس محمد إبراهيم377

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيأمل سالم أحمود378

1أخالفنون الموسيقيةالفنون الجميلةبغدادعلميأمير شنشول طاهر379

1أختالفيزياءالعلومبغدادعلميإبتسام لفته عزيز 380

1حفيدالتقنيات اإلحيائيةالعلومبغدادعلميإبراهيم خليل صالح381

2حفيدةالتربية الفنيةالفنون الجميلةبغدادأدبيإسراء حميد كريم382
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1حفيدةالتربية الرياضيةالتربية الرياضية للبناتبغدادعلميإسراء هاشم محمد383

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادأدبيباسم عمارة مطشر384

1حفيدةالتمريضالتمريضبغدادعلميبراء محمد علي غائب385

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةاآلداببغدادأدبيتبارك ضياء الزم386

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميجعفر حسون عباس387

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميجعفر علي صالح388

1بنتالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادأدبيجنان عبد الحليم عبد الهادي رباط389

1حفيدالعلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيجوادين طه ياسين390

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادأدبيحسن سداوي ثويني391

1إبنالتمريضالتمريضبغدادعلميحسن علي صابر392

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيحسنين طه ياسين393

1إبنإالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيحسين رياض جبار394

1حفيدعلوم الحياةالعلومبغدادعلميحسين علي محمد تقي محمد395

1حفيدعلوم الحاسوبالعلومبغدادعلميحسين نصير حسن396

1حفيدةالرياضياتالعلومبغدادعلميحنان ثامر حنون ناصر397

1حفيدةإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيحوراء عدنان شاكر منصور398

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميحيدر محمد كريم399

1حفيدةالكيمياءالعلومبغدادعلميديانا سعيد أحمد400

1بنتمحاسبةاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميرسالة باقر داود حسن401

1بنتالتقنيات اإلحيائيةالعلومبغدادعلميرسل فاضل جبار402

1حفيدةعلوم الحياةالعلومبغدادعلميرسل هشام أحمد403

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيرسول عبد الرضا حمود404

1حفيدالتمريضالتمريضبغدادعلميرضا أحمد علي405

1حفيدةالتأريخالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيرفاء عبد الستار كريم406

1بنتفنون تشكيليةالفنون الجميلةبغدادأدبيرنا شاكر عبد الجبار407

1حفيدةالكيمياءالعلومبغدادعلميرنا عبد الرحمن عبد هللا408

1حفيدةإدارة عامةاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيروان خالد ناصر غضبان409

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيريام لطيف هاشم410

1حفيدةالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميزهراء مؤيد فاضل411

1حفيدةعلوم الحياةالعلومبغدادعلميزينب حيدر محمد علي412

1بنتعلوم الحاسوبالتربية للعلوم الصرفةبغدادعلميزينب سلمان عبد الكريم أحمد413

1أختاللغة اإلنكليزيةاآلداببغدادعلميزينب محسن شلتاغ414
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1حفيدةالتقنيات اإلحيائيةالعلومبغدادعلميزينب محمود حطاب415

1حفيدةالتقنيات اإلحيائية	العلومبغدادعلميسارة نبيل لمام416

1أختإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميسحر صادق حمادي417

1أختالتمريضالتمريضبغدادعلميسحر كاظم جواد هادي418

1أختعلم النفساآلداببغدادأدبيسلوى عباس عليوي جمعه419

2أختاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيسناء عزيز حسن420

1بنتإدارة عامةاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيسها إبراهيم خليل421

1إبنالكيمياءالعلومبغدادعلميسيف صيهود حطيب422

1حفيدةعلوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةبغدادعلميشهد عدنان محمد423

1حفيدعلوم الحاسوبالتربية للعلوم الصرفةبغدادعلميصالح محمد يوسف424

1حفيدةعلوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةبغدادعلميضحى كامل عبد الرزاق425

1حفيدالتمريضالتمريضبغدادعلميضرغام محمود تفاح426

1حفيدةعلوم الحياةالعلومبغدادعلميظفر سالم شلش سعدون427

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميعادل بالسم محسن428

1أخالكيمياءالعلومبغدادعلميعادل سميسم شكبان نجرس429

1حفيدالتمريضالتمريضبغدادعلميعباس أحمد كاظم430

1حفيداللغة اإلنكليزيةاآلداببغدادأدبيعبد هللا حازم محمد431

1حفيدالكيمياءالعلومبغدادعلميعبد الهادي أحمد هادي432

2حفيدةإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيعبير بشار عبد األمير433

1إبنالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادأدبيعدي عبد الجليل عباس434

1أخعلوم الحياةالعلومبغدادعلميعصام أحمد فارس435

1حفيدالكيمياءالعلومبغدادعلميعلي خضر محمد436

1حفيدمحاسبةاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميعلي خليل إسماعيل437

1حفيدالتربية الفنيةالفنون الجميلةبغدادأدبيعلي عبد الخالق جميل438

1إبناللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيعلي كاظم شاكر439

1حفيدإدارة عامةاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيعلي نجم عطية440

1أختالرياضياتالتربية للعلوم الصرفةبغدادعلميعلياء حسين عبد حسن441

1إبنالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميعماد قاسم كريم مخلف442

1حفيدةالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيغدير سالم حمود443

1بنتإدارة عامةاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميفاتن عبد اإلله عبد الرزاق سلمان444

3أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميفاضل محمد حسن445

1حفيدةعلوم الحاسوبالعلومبغدادعلميفاطمة عصام محسن علي446

( 14 - 22 )



عدد الشهداءالصلة بالشهيدالقسمالكليةالجامعة الفرعاألسمالتسلسل

1إبنالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميفالح حسن حمزة447

1حفيدالفيزياءالعلومبغدادعلميكرار راجي علوان448

1حفيدعلوم الحياةالعلومبغدادعلميكمال الدين بهاء الدين إبراهيم449

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادأدبيكميل كاظم حافظ450

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادأدبيلؤي أحمد روضان علي451

1حفيدالتمريضالتمريضبغدادعلميمجتبى سامي ياسين452

1إبنالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميمحمد القاسم قاسم عباس453

1حفيدالتمريضالتمريضبغدادعلميمحمد باقر مصطفى كامل454

1أخعلوم الحاسوبالعلومبغدادعلميمحمد سلمان مراد455

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميمحمد سويل رسن456

1أخالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادأدبيمحمد عبد الحميد جمعة457

1أخعلوم الحاسوبالعلومبغدادعلميمحمد عبد الرضا لطيف458

1أخعلوم الحياةالعلومبغدادعلميمحمد الزم عبد هللا لفته459

1حفيدإدارة عامةاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميمحمد مهدي موسى مهدي460

2حفيدةاللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيمرام علي أحمد461

1حفيدإدارة عامةاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميمرتضى عبد الكريم سلمان462

1حفيدالتقنيات اإلحيائيةالعلومبغدادعلميمروان حازم حسن463

1حفيدةعلوم الحاسوبالعلومبغدادعلميمريم علي عبد المحسن محمود464

2أخالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيمصطفى جبار مظلوم465

1حفيدعلوم الحاسباتالعلومبغدادعلميمصطفى عماد صبري محمد466

1إبناللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيمقداد كامل جاسم467

1حفيدالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميمنتظر أمير جبر468

1أخالتمريضالتمريضبغدادعلميمنتظر عبد الهادي عطا469

1حفيداللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبيمنتظر وضاح حسن470

1بنتالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميمنى قاصد راضي كاظم471

1حفيدةعلوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةبغدادعلميميس حميد إبراهيم472

1حفيدةمحاسبةاإلدارة واإلقتصادبغدادعلمينبأ محمد كاظم عباس473

1حفيدةعلوم الحياةالعلومبغدادعلميندى أياد موسى474

1حفيدةالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادأدبيندى رعد رضا475

1حفيدةكيمياءالعلومبغدادعلمينغم طاهر معيوف476

1حفيدالتقنيات اإلحيائيةالعلومبغدادعلمينور الدين ضياء داخل477

1حفيدةعلوم الحياةالعلومبغدادعلمينور الهدى قاسم علي حسن478
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1بنتعلوم الحياةالعلومبغدادعلمينور الهدى هادي خضير عباس479

1حفيدةعلوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةبغدادعلمينور عباس يحيى480

1حفيدةإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبينور عبد الكريم حازم481

1بنتالتأريخالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادأدبينور علي حسين علي482

1إبنالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةبغدادعلميهاشم عبد المطلب محسن483

1حفيدةعلوم الحاسوبالعلومبغدادعلميهبة ثامر حنون ناصر484

1حفيدةعلوم الحاسوبالعلومبغدادعلميهبة نزار عبد اللطيف485

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادعلميهدى أبو ذر محمد علي486

1حفيدةالرياضياتالعلومبغدادعلميهدى صالح كريم487

1حفيدةالتمريضالتمريضبغدادعلميهيام فاضل محمود جواد488

1إبنعلم النفساآلداببغدادأدبيوسام عبد الكاظم هاشم489

1إبنإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادبغدادأدبيياسر كاظم عباس490

1حفيدإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادبغدادعلميياسر نضال عودة491

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةبغدادعلمييسر وهاب ناصر492

1بنتالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادتكريتعلميسوسن سليم نور الدين493

1إبنالصيدلةالبصرة/ المعهد التقني جامعة المنطقة الجنوبيةعلميأحمد مجيد شاكر494

1حفيدالصيدلةالبصرة/ المعهد التقني جامعة المنطقة الجنوبيةعلميأيوب مهدي صالح495

1أختقنيات العملياتالبصرة/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الجنوبيةعلميبيان سامي سالم496

1حفيدالصيدلةالبصرة/ المعهد التقني جامعة المنطقة الجنوبيةعلميحسن فالح حسن497

1حفيدتقنيات مالية ومحاسبيةالبصرة/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الجنوبيةعلميحيدر حسن مجيد498

1بنتالصيدلةالبصرة/ المعهد التقني جامعة المنطقة الجنوبيةعلميسارة كامل عودة499

1حفيدالصيدلةالبصرة/ المعهد التقني جامعة المنطقة الجنوبيةعلميعلي حسين علي500

1حفيدالصيدلةالبصرة/ المعهد التقني جامعة المنطقة الجنوبيةعلميقاسم محمد عبد العباس501

1أختقنيات مالية ومحاسبيةالبصرة/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الجنوبيةعلميكريم علوان حرج502

1حفيدتقنيات مالية ومحاسبيةالبصرة/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الجنوبيةعلميمحمد ميثم غالي503

2أختقنيات العملياتالبصرة/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الجنوبيةعلميمصطفى عبد هللا ياسين504

1حفيدالصيدلةالبصرة/ المعهد التقني جامعة المنطقة الجنوبيةعلميمصطفى محمد ناجي خليل505

1حفيدتقنيات مالية ومحاسبيةالبصرة/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الجنوبيةعلميوداد توفيق رمضان506

1إبنالصيدلةالبصرة/ المعهد التقني جامعة المنطقة الجنوبيةعلمييحيى خلف سدخان507

2أخالتصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةجامعة المنطقة الوسطىأدبيأحمد حسن فالح508

1حفيدالتحليالت المرضيةالمنصور/ المعهد التقني الطبي جامعة المنطقة الوسطىعلميأحمد مهدي عبيد509

1زوجةتقنيات اإلعالنكلية الفنون التطبيقيةجامعة المنطقة الوسطىأدبيإنتصار عبد هللا عبد الرسول510
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1أختقنيات إدارة العملياتبغداد/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الوسطىأدبيحسن محمد حسن511

1حفيدالتحليالت المرضيةالمنصور/ المعهد التقني الطبي جامعة المنطقة الوسطىعلميحسنين علي سليم512

1حفيدتقنيات إدارة الجودة الشاملةبغداد/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الوسطىعلميرضا اآلء صبحي رضا513

1حفيدةتقنيات المالية والمحاسبيةبغداد/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الوسطىعلميرقية علي مكي514

1حفيدةالتحليالت المرضيةالمنصور/ المعهد التقني الطبي جامعة المنطقة الوسطىعلميسارة عماد خوام515

2أختقنيات اإلعالنكلية الفنون التطبيقيةجامعة المنطقة الوسطىعلميسعاد عباس حسين516

1أختقنيات إدارة العملياتبغداد/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الوسطىأدبيصباح حاتم ماشاف517

1إبنالتحليالت المرضيةالمنصور/ المعهد التقني الطبي جامعة المنطقة الوسطىعلميعلي خزعل فاضل518

1حفيدالتحليالت المرضيةالمنصور/ المعهد التقني الطبي جامعة المنطقة الوسطىعلميفائق ناصر كتاب طراد519

1حفيدالتحليالت المرضيةالمنصور/ المعهد التقني الطبي جامعة المنطقة الوسطىعلميليث صحو حميد حطيحط520

1إبنالتحليالت المرضيةالمنصور/ المعهد التقني الطبي جامعة المنطقة الوسطىعلميمحمد باقر محمد حسن521

1حفيدتقنيات المالية والمحاسبيةبغداد/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الوسطىعلميمحمد علي محسن خلف522

1حفيدةالتحليالت المرضيةالمنصور/ المعهد التقني الطبي جامعة المنطقة الوسطىعلميمروة يحيى كامل عباس523

1حفيدتقنيات المالية والمحاسبيةبغداد/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة المنطقة الوسطىعلميمنتظر صالح عبد الرزاق524

1حفيدةتقنيات اإلعالنكلية الفنون التطبيقيةجامعة المنطقة الوسطىأدبينبراس علي عبد الرضا525

1حفيدةالمالية والمحاسبيةالكوفة/ الكلية التقنية اإلدارية جامعة منطقة الفرات االوسطعلميغفران محمد كريم526

1حفيدةعلوم الحياةالعلومديالىعلميأمل مهدي قدوري527

1حفيدةمدنيالهندسةديالىعلميرضاء نبيل موسى جعفر528

1حفيدةمدنيالهندسةديالىعلميزهراء عدنان محمد529

2حفيدةاللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانيةديالىأدبيزينب عبد األمير حسن530

1إبنمدنيالهندسةديالىعلميعالء عبد الخضر جابر531

1حفيدمدنيالهندسةديالىعلميعلي كريم محمد حاتم532

1بنتعلوم الحياةالعلومديالىعلميعلياء حافظ عباس533

1حفيدعلوم الحياةالعلومديالىعلميعماد عبد الوهاب شدهان534

1أخميكانيكالهندسةديالىعلميقيس سلمان كاظم535

1بنتالقانونالقانون والعلوم السياسيةديالىأدبيكواكب جاسم محمد خلف536

1حفيدةالتحليالت المرضيةالعلومذي قارعلميآيه عدي لمام537

1أخالتمريضالتمريضذي قارعلميأحمد بريد كايم538

1أخالتحليالت المرضيةالعلومذي قارعلميأحمد جواد محمد539

1إبنالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادذي قارعلميأحمد غني نعمه540

1بنتعلوم الحاسباتالتربية للعلوم الصرفةذي قارعلميأسيل فرحان عودة541

1أختاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةذي قارعلميأفراح خلف ياسين542
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1حفيدعلوم الحاسباتالتربية للعلوم الصرفةذي قارعلميحسام حسن فليح543

1إبنالتحليالت المرضيةالعلومذي قارعلميحسن شريف برغوث544

2إبنالتمريضالتمريضذي قارعلميحسن عبد الزهرة حلو545

1حفيدالتمريضالتمريضذي قارعلميحسين شعبان عمران546

1حفيدالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادذي قارأدبيحسين عبد الكاظم رشيد547

1حفيدالتمريضالتمريضذي قارعلميحمزة عبيد مجهول548

1أخالتمريضالتمريضذي قارعلميحميد بريد كايم549

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةذي قارعلميحيدر حسين شادود550

1حفيدةالتمريضالتمريضذي قارعلميدعاء محمد جابر551

1حفيدةعلوم الحياةالعلومذي قارعلميدعاء محمد مرزوك552

1إبنالتحليالت المرضيةالعلومذي قارعلميرسول جبار جبر553

1إبناإلذاعة والتلفزيوناإلعالمذي قارعلميرياض شاطي ضمد شايع554

1حفيدةعلوم القرآناآلدابذي قارأدبيزهراء رزاق وحيد555

1حفيدةالتحليالت المرضيةالعلومذي قارعلميشدن أحمد راضي سالم556

1أختالجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانيةذي قارأدبيشيماء رزاق محمد557

1أختاإلقتصاداإلدارة واإلقتصادذي قارأدبيصابرين عبد الجبار جليل558

1أختاإلعالم الرقمياإلعالمذي قارأدبيضياء بيد هللا حميدي559

1إبناللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانيةذي قارأدبيعبد الرسول هادي رويش560

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةذي قارأدبيعضيد حبيب سعدون عبد هللا561

1إبنالصحافة المكتوبةاإلعالمذي قارأدبيعالء لطيف جابر562

1أخاإلعالم الرقمياإلعالمذي قارأدبيعلي جواد محمد563

1إبنالتمريضالتمريضذي قارعلميعلي حميد حبيب564

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةذي قارعلميعلي عباس خضير565

1أخالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادذي قارأدبيفاضل جاسب هليل566

1إبناإلذاعة والتلفزيوناإلعالمذي قارأدبيفايز عامر سعدون567

1حفيدالكيمياءالعلومذي قارعلميكرار حبيب بديوي برغوث568

1إبنعلوم الحاسوبالحاسبات والرياضياتذي قارعلميكميل عباس عزيز569

1حفيدعلوم الحاسباتالتربية للعلوم الصرفةذي قارعلميمحمد حسن فليح570

1إبنالتحليالت المرضيةالعلومذي قارعلميمحمد شاطي ضمد571

1أخالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادذي قارأدبيمحمود مشاري عودة572

1حفيدةعلوم الحياةالعلومذي قارعلميمريم كاظم هادي573

1أخعلوم الحياةالعلومذي قارعلميمنتصر مهدي ورد574
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1حفيدةالتمريضالتمريضذي قارعلمينغم جاسم محمد575

1حفيدهندسة مدنية وبيئيةالهندسةسامراءعلميحيدر محمد مرزوك576

1إبنمعلم الصفوف األولىالتربية األساسيةسومرأدبيأسامة عبد العباس يونس577

1أخمعلم الصفوف األولىالتربية األساسيةسومرأدبيرعد علي ريسان مبارك578

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةكربالءعلميآمنه ضياء علي عبود579

1حفيدالقانونالقانونكربالءأدبيأحمد قاسم عبد الحسن580

1حفيدالكيمياءالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلميأمير سالم محمد581

1بنتعلوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلميإنتظار سعد مهدي عودة582

1حفيدالرياضياتالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلميجواد رحمن جواد كاظم583

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربيةكربالءأدبيجواد غانم ردام بندر584

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادكربالءأدبيجواد كاظم محمد585

1أخالكيمياءالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلميحسن شعالن حمزة586

1إبنالقانونالقانونكربالءأدبيحسنين حامد شاكر587

1أخالقانونالقانونكربالءأدبيحسين عبد الحمزة وحيد588

1إبنالقانونالقانونكربالءعلميحيدر رجب رمضان589

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةكربالءأدبيحيدر عيسى محسن590

1إبنإدارة األعمالاإلدارة واإلقتصادكربالءأدبيحيدر غريب جبار591

1بنتالقانونالقانونكربالءعلميرجاء محمد عباس إبراهيم592

1أخالقانونالقانونكربالءأدبيرضا شريف جدوع عبد الرضا593

1زوجةالكيمياءالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلميزينب هادي سرحان594

1أخالقانونالقانونكربالءعلميسعد عبد الحسن عبد هللا595

1حفيدمحاسبةاإلدارة واإلقتصادكربالءأدبيشهاب أحمد كاظم596

1أخالقانونالقانونكربالءأدبيشهيد فاضل شياع597

1حفيدالقانونالقانونكربالءعلميطه كريم عبيس598

1أختالقانونالقانونكربالءأدبيعذراء هاتف محسن599

1إبنالقانونالقانونكربالءعلميعالء عبد الحسين صالح600

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادكربالءعلميعلي عيسى هادي601

1حفيداللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةكربالءعلميعلي محمد رضا محمد602

1إبنإدارة األعمالاإلدارة واإلقتصادكربالءعلميعلي محمود عبود603

1حفيدةرياضياتالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلميعلياء خضير عباس سلمان604

1حفيدالقانونالقانونكربالءأدبيكرار عبد الحسين رزاق605

1حفيدةعلوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلميمأب أحمد عبد األمير606
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1أخالقانونالقانونكربالءعلميمحمد باقر محمد علي علي مهدي607

1حفيدالعلوم المالية والمصرفيةاإلدارة واإلقتصادكربالءعلميمحمد بدري علي محمد608

1إبنالقانونالقانونكربالءأدبيمحمد عبد سلطان فنجان609

1حفيدمحاسبةاإلدارة واإلقتصادكربالءأدبيمحمد غازي عبد األمير إسماعيل610

1حفيدالقانونالقانونكربالءأدبيمحمد قاسم عبد الحسن611

1أخإدارة األعمالاإلدارة واإلقتصادكربالءعلميموفق حسين عباس حسين612

1حفيدةالكيمياءالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلميميسم موسى جعفر613

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانيةكربالءأدبينور الهدى حيدر عبد الرحمن614

1حفيدةالرياضياتالتربية للعلوم الصرفةكربالءعلمينور جميل عبد زيد615

1إبنالقانونالقانون والعلوم السياسيةكركوكأدبيأسعد قاسم محمد616

1إبنالقانونالقانون والعلوم السياسيةكركوكأدبيبشتيوان ناصح أحمد617

1أخالتمريضالتمريضكركوكعلميبهزاد قادر حمد618

1إبنالقانونالقانونكركوكأدبيحسين رضا رشيد619

1حفيدالتمريضالتمريضكركوكعلميحسين صهيب تحسين620

1إبنالجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانيةكركوكأدبيديار إسماعيل قادر621

1إبنالتمريضالتمريضكركوكعلميديار جمال حمه عزيز622

3حفيدالتمريضالتمريضكركوكعلميرضا علي أكبر رضا623

1حفيدالتمريضالتمريضكركوكعلميرضا علي حيدر624

1بنتعلوم الحاسوبالعلومكركوكعلميسرى عمار عبد اإلله625

1أخإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادكركوكعلميعبد هللا أنور حسين626

1إبنالقانونالقانون والعلوم السياسيةكركوكعلميعلي عايد أحمد درويش627

1إبنإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادكركوكعلميعمر عايد أحمد درويش628

1أخالتمريضالتمريضكركوكعلميكارفان مرشد رشيد629

1حفيدالتمريضالتمريضكركوكعلميمحمد صبحي حسين علي630

1حفيدإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادكركوكأدبيمهدي أحمد محمد631

1حفيدةالجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانيةكركوكأدبينسار عدنان عبد هللا632

1حفيدالقانونالقانون والعلوم السياسيةكركوكعلميهاشم حسين رضا محمد633

1حفيدالعلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسيةكركوكعلميهشام بهجت كريم634

1إبنإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادكركوكأدبيهلو كريم رشيد635

1أخاللغة اإلنكليزيةالتربيةميسانأدبيأحمد حسين نبيت636

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربيةميسانأدبيدعاء خميس دراغ637

1حفيدةاللغة اإلنكليزيةالتربيةميسانأدبيشهد خلف علي638
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1بنتإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادميسانعلميشيماء غالب كاظم حسين639

1إبنالقانونالقانونميسانعلميعلي موسى محمد640

1إبنإدارة أعمالاإلدارة واإلقتصادميسانعلميعمار موسى محمد641

1أخالقانونالقانونميسانعلميفاضل عليوي شريجي642

1حفيدةالقانونالقانونميسانعلميفاطمة عادل مجبل643

2حفيدكهرباءالهندسةواسطعلميأحمد فوزي عواد رضا644

1حفيدالقانونالقانونواسطأدبيأمير محمد هادي645

2حفيدةتربية فنيةالفنون الجميلةواسطأدبيإبتسام خلف حمد646

1حفيدالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادواسطأدبيإبراهيم محمد إبراهيم647

1حفيدإقتصاداإلدارة واإلقتصادواسطعلميجنان عباس علي648

1حفيدالفيزياءالعلومواسطعلميحسن جميل إبراهيم موسى649

1إبنميكانيكالهندسةواسطعلميحسن علي عبد الزهرة650

1حفيدميكانيكالهندسةواسطعلميحسين حميد جلوب عباس651

2حفيدالتربية الرياضيةالتربية الرياضيةواسطأدبيحسين علي صادق652

1حفيدمحاسبةاإلدارة واإلقتصادواسطعلميحيدر محمد باقر نعيم653

1بنتالقانونالقانونواسطعلميختام شاكر كريم654

2حفيدةمحاسبةاإلدارة واإلقتصادواسطعلميرنا فوزي عواد655

1حفيدةالكهرباءالهندسةواسطعلميزهراء حسن حميد656

1أختالميكانيكالهندسةواسطعلميزينب طاهر عباس657

1إبنالقانونالقانونواسطعلميسنان ضياء عبد العزيز رشيد658

1حفيدالقانونالقانونواسطأدبيطارق فيصل راهي كاظم659

1حفيدعلوم الحياةالعلومواسطعلميعبد هللا أيهن ظاهر660

1أخمدنيالهندسةواسطعلميعلي بشارة محمد أبو الهيل661

1حفيدالقانونالقانونواسطأدبيعلي حسن عبد الحسين662

1أخمدنيالهندسةواسطعلميعلي زويد خلف663

1حفيدعلوم الحياةالعلومواسطعلميعمار جابر مشمور664

1أخالقانونالقانونواسطعلميفاخر خلف لفته665

1بنتاإلجتماعاآلدابواسطأدبيفاطمة عريبي مهدي666

1بنتتربية خاصةالتربية األساسيةواسطأدبيفاطمة وصفي جليل667

1إبنميكانيكالهندسةواسطعلميفراس عامر سعدون668

1حفيدكهرباءالهندسةواسطعلميمحمد طارق فخري669

1حفيدمدنيالهندسةواسطعلميمحمد علي راضي كاظم670
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1حفيدمدنيالهندسةواسطعلميمحمد محمود وناس671

1بنتالقانونالقانونواسطعلميمروة رسول محسن672

1إبنالميكانيكالهندسةواسطعلميمصطفى هاشم عبد الرسول أمين673

1حفيدمدنيالهندسةواسطعلميمهدي أحمد عبد الرحيم حسين674

1أخالكهرباءالهندسةواسطعلميمهدي إبراهيم مهدي صالح675

1إبنالقانونالقانونواسطعلميميثم نجاح كاظم676

1حفيدةالقانونالقانونواسطأدبينبأ كريم عيدان677

1حفيدةالكهرباءالهندسةواسطعلمينور العال خليل غفوري678

1حفيدةالمحاسبةاإلدارة واإلقتصادواسطأدبيهبة هللا خضير عباس679

1حفيدةالتربية الرياضيةالتربية الرياضيةواسطأدبيهديل حسن مناتي680
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