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بيجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرفاضل عبد حرجان مجيت الجنابي331

بيجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمود ابراهيم محمد صالح القيسي332

بيجيماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف نزال هوسي عصمي الجنابي333

بيجيماجستيرمدرس ثالث  أنثىازهار ابراهيم هندي شلش الحمداني334

بيجيماجستيرمدرس ثالث  أنثىسهى جمعه حماد حمود الجنابي335

بيجيماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد احمد هوير كردي الجنابي336

بيجيماجستيرمدرس ثالث  أنثىليليان سامي ذياب محل الجنابي337

بيجيماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه عدنان مولود ياسين الجويني338

بيجيماجستيرمدرس ثالث  أنثىوسن حامد خلف صالح القيسي339

تكريتماجستيرمدرس ثالث  ذكرامين موفق ابراهيم محمود الشمري340

تكريتماجستيرمدرس ثالث  ذكرخضر سعود صبري عبد الشنداح341

تكريتماجستيرمدرس ثالث  ذكرصالح محمد علي يوسف العجيلي342

تكريتماجستيرمدرس ثالث  ذكرعصام سالم رشيد خلف الجميلي343

تكريتماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان كمال مولود ياس الحمداني344

تكريتماجستيرمدرس ثالث  ذكرمعاذ علي حسين مهيدي الفهداوي345

تكريتماجستيرمدرس ثالث  ذكرمقداد محمد ياسين واحد الكراعي346

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىبسمه غامس خضير حسن الدوري347

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىتهاني غالب عمر محمد النوسه348

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء احمد عبدالكريم عيسى االيادي349

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء خلف حمد سليمان الجبوري350

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىرنين وليد خالد صالح الحديثي351

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىرؤى جمال خضر خلف الجبوري352



تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينب محمد جاسم طالب التكريتي353

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثى/شهد ابراهيم محمد صالح 354

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىضمياء علي حميد كجوان الكراعي355

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاطمه عامر ياسين محمود الهزيم356

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىمديحه خالد عبدالحميد سالمه الجبوري357

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورا عمران رشيد علي الكراعي358

تكريتماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورس سبهان محمد شبيب الجبوري359

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحسان رشيد ابراهيم حمدي الرحماني360

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد رحيم احمد عياش البورحمن361

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرانس نعمان حسين جاسم السامرائي362

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرإبراهيم جمال فيصل عبد الجبار اإلبراهيم363

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرأنس خلف فارس عطية العباسي364

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرزيد مجيد حامد محمود الدراجي365

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا محمود حسين عليان العليان366

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء حسين نجم محمد البواسود367

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكر/علي حسين طعان مصطفى 368

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر جعفر جاسم محمد العاصي369

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرقصي بهجت سالم جاسم العزاوي370

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكركفاح خالد عبدهللا حسن العباسي371

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرلواء لؤي ابراهيم احمد العباسي372

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد ظافر فيصل محمد السامرائي373

سامراءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى احمد سلمان احمود السامرائي374

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء اسماعيل مصطفى توفيق الخطيب375

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان غازي معزب محل البازي376

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىبان محمد حسن عباس السامرائي377

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىحال سعد احمد حسين السامرائي378

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىرويده حامد مجيد عباس النيساني379

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىريم عبدالوهاب كريم حسين النيساني380

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىصبا حميد جاسم محمد الدراجي381

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه حميد عواد خلف العباسي382

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىهاله رياض مجبل عباس السامرائي383

سامراءماجستيرمدرس ثالث  أنثىهوازن مجيد احمد علوان البازي384



قرى آمرليماجستيرمدرس ثالث  ذكردالل زيدان فاضل مهدي المولى385

قرى آمرليماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالمنعم رياض علي حمد البياتي386

قرى آمرليماجستيرمدرس ثالث  ذكرلقمان عبدهللا حسين علي البياتي387

قرى آمرليماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد فرمان احمد مهدي البياتي388

قرى آمرليماجستيرمدرس ثالث  أنثىعالهن عارف سلمان يوسف البياتي389

قرى آمرليماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروج عبد رحيم حمزه 390

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرانمار مشعان ابراهيم احمد المزروعي391

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرأحمد أبراهيم عبد عزيز أعذيه392

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرباسم عبدعلي حسن سعيد االحبابي393

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرجالل سعيد محمد خلف الحبابي394

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسن جسام محمد جاسم الخفاجي395

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرصالح مهدي هاشم حسين الحبابي396

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرضياء لطيف سعيد عطية المزروعي397

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرعثمان سعد مطلك حميد المزروعي398

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرمثال مبدر مصلح احمد الحشماوي399

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى ياسين خلف صالح الحبابي400

يثربماجستيرمدرس ثالث  ذكرموفق حامد علي محمد الزبيدي401

يثربماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء خليل محمد الطيف الحشماوي402

يثربماجستيرمدرس ثالث  أنثىرسل طه حسين عبد العزاوي403

يثربماجستيرمدرس ثالث  أنثىوداد عليوي عداي محيميد الخزرجي404

بيجيماجستيرمحاسب  ذكرحسين علي حسن جاسم الجنابي405

تكريتماجستيرمحاسب  ذكريوسف حميد نايف حميد حميد406

العلمماجستيرمبرمج  ذكرمخلد عيسى خضر درويش الجبوري407

تكريتماجستيرمبرمج  ذكرعلي محمد خالد عمر الباشا408

سامراءماجستيرمبرمج  ذكرعبدهللا عبدالحميد احمد صالح السامرائي409

الدجيلماجستيرقانوني  ذكرسيف رشيد لطيف جاسم الخزرجي410

الدجيلماجستيرقانوني  ذكرعدنان رحيم علي سلطان الخزرجي411

الدورماجستيرقانوني  ذكرمحمد احمد عبدالنبي حسين الحاوي412

الشرقاطماجستيرقانوني  ذكرمحمد ذياب سطام حمد الجبوري413

الضلوعيةماجستيرقانوني  ذكرمصطفى جاسم محمد حسين الدليمي414

الطوزماجستيرقانوني  ذكرنمير اسماعيل شكور رضا الطائي415

العلمماجستيرقانوني  ذكراكرم غالب علي معروف االلوسي416



بلدماجستيرقانوني  ذكرصفاء مظهر عباس عبد العزاوي417

بيجيماجستيرقانوني  ذكرايمن ناصر الزم صبري الناصري418

تكريتماجستيرقانوني  ذكرعامر جايد زيدان مخلف الطائي419

سامراءماجستيرقانوني  ذكرمروان علي سلوم عبدهللا العباسي420

سامراءماجستيرقانوني  ذكرهاني حمدان عبدهللا علي المرسومي421

الشرقاطدكتوراهمعلم جامعي ثانذكرمحمد ابراهيم عبدهللا حسن الحسين422

تكريتدكتوراهمعلم جامعي ثانأنثىسهاد ابراهيم مصطفى حمد البياتي423

تكريتدكتوراهمعلم جامعي ثانأنثىشيماء منشد مرشد عطيه العبيدي424

الضلوعيةدكتوراهمشاور قانوني مساعد  ذكرمحمد ابراهيم تركي خلف الجبوري425

قرى آمرليدكتوراهمشاور قانوني مساعدذكرراجي يوسف محمود يوسف البياتي426

الشرقاطدكتوراهمرشد تربوي ثان  أنثىفاتن نواف حسن عوفي الشمري427

العلمدكتوراهمرشد تربوي ثان  ذكرسرمد عطية احمد حسين الجبوري428

تكريتدكتوراهمرشد تربوي ثان  ذكرعبدهللا عصام سايمان موسى البزوني429

الدراسة التركمانيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمرتضى حيدر عزت غني العساف430

الدراسة الكرديةدكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد رؤوف محمود احمد ال431

الدوردكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد ظاهر خسارة حسين الدوري432

الشرقاطدكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد سليمان جمعه محمد الجبوري433

الشرقاطدكتوراهمدرس ثان  ذكرعلي عبدهللا موسى خلف الجبوري434

الشرقاطدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمد اسماعيل حسن ناصر الجبوري435

الشرقاطدكتوراهمدرس ثان  ذكرمراد عبد حسن احمد الجبوري436

العلمدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمود عجاج فهد سبع العزاوي437

بلددكتوراهمدرس ثان  ذكرعاصم كاظم خزعل ردعان الرفيعي438

بيجيدكتوراهمدرس ثان  ذكرزهير محمد عبد احمد الجنابي439

تكريتدكتوراهمدرس ثان  ذكرعبدهللا حسن احمد معجون التكريتي440

تكريتدكتوراهمدرس ثان  ذكرعمر خليل ابراهيم سلمان الكيم441

تكريتدكتوراهمدرس ثان  أنثىساره عمران رشيد علي الكراعي442

تكريتدكتوراهمدرس ثان  أنثىميعاد سعيد حسن مرعي الدوري443

سامراءدكتوراهمدرس ثان  ذكرعمار فاضل عباس علي العباسي444

سامراءدكتوراهمدرس ثان  أنثىرغدة عبد الجبار اسعد هالل العقيلي445

االسحاقيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد غازي عبدهللا عطيه اطعيمة446

االسحاقيدبلوممعلم خامس  ذكرعباس منصور محمد حمد شايع447

االسحاقيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء ياس صالح غريب شايع448



االسحاقيدبلوممعلم خامس  أنثىجاد علي مشل محمد اطعيمه449

االسحاقيدبلوممعلم خامس  أنثىرونق حميد عبدهللا حسين يساري450

االسحاقيدبلوممعلم خامس  أنثىغيداء احمد حسين مغامس حرباوي451

االسحاقيدبلوممعلم خامس  أنثىمريم عامر عباس نصيف الدليمي452

الدجيلدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبد صالح علي الفراجي453

الدجيلدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبود مهدي حسين المكدمي454

الدجيلدبلوممعلم خامس  ذكرحسن لطيف عباس محمد الموسوي455

الدجيلدبلوممعلم خامس  ذكررائد خالص شحاذه وشل الخزرجي456

الدجيلدبلوممعلم خامس  ذكررؤف نجم ناصر حسين المكدمي457

الدجيلدبلوممعلم خامس  ذكرعلي طعمة احمد كاظم الخفاجي458

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىافراح ظافر حسين عباس الخزرجي459

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىايناس رياض حمزه علي الخزرجي460

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىحوراء محمد سعد علي الموسوي461

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىرشا وليد عبد القادر صالح البياتي462

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىزينه رعد نجم عبيد الشمري463

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىسكينه منذر مجيد عباس الزبيدي464

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىشأبيب حسين عبيد علي الدجيلي465

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء يونس صالح عبدهللا الفراجي466

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىشهد صباح ياسين خضير العنبكي467

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىشهد عبد الهادي عبد الرسول عبيد الخزعلي468

الدجيلدبلوممعلم خامس  أنثىمروه اسماعيل محمود حسن المكدمي469

الدراسة التركمانيةدبلوممعلم خامس  أنثى.سوسن عبدالحسين صابر امين 470

الدوردبلوممعلم خامس  ذكراسيل محمد شهاب احمد الدوري471

الدوردبلوممعلم خامس  ذكرايهاب طه عايد محمد الدوري472

الدوردبلوممعلم خامس  ذكرسعد حمد لطيف عيسى الدوري473

الدوردبلوممعلم خامس  ذكرظاهر احمد كاظم كركز العيساوي474

الدوردبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا حسين علي اسعد الدوري475

الدوردبلوممعلم خامس  ذكرمازن محمد رشاد حمدي الدوري476

الدوردبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عادل كامل عبود الطائي477

الدوردبلوممعلم خامس  ذكرنهاد نزار صبري حسن الدوري478

الدوردبلوممعلم خامس  ذكروليد سمير فاضل عمر الدوري479

الدوردبلوممعلم خامس  أنثىحنين علي فاضل علي الدوري480



الدوردبلوممعلم خامس  أنثىفرح فرمان صالح يوسف الدوري481

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكراحمد ابراهيم اسماعيل زغير الدليمي482

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكراحمد شهاب حميد فاضل الجبوري483

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبدالرحمن ياسين حبيب الجبوري484

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عطاهللا عليان اسود الجبوري485

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكراحمد علي ابراهيم كبيسي الجبوري486

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكراركان يوسف مصلح امحيميد الجبوري487

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرايهم مجول صبار احمد الجبوري488

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرجباره سلطان سعيد مطلك الجبوري489

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرحسن عبداللة حسن محمد الجبوري490

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكررعد محمد جارهللا حويجه الجميلي491

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرصالح اسماعيل محمد حماد الجبوري492

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرصباح سالم علي حمد الدليمي493

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرعادل فرحان روضان عبدالكافي الجبوري494

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالكريم نجم عبدهللا ياسين الجبوري495

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا جاسم محمد حماد الشمري496

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا عبد محمد احمد اللهيبي497

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرعالء صالح علي يوسف العبيدي498

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرعمر احمد محمد طه الجبوري499

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرغسان محمد عبد عبدهللا الجبوري500

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرفالح عسل بدي حسن الجبوري501

الشرقاطدبلوممعلم خامس  ذكرفايق احمد ذياب عبوش الجبوري502
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سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىشذى ابراهيم جاسم محمد العباسي677

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء خالد عبد هللا خضير السامرائي678

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء عبدالستار احمد مهدي السامرائي679

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىضحى عبدالوهاب طعمه خلف الشاماني680

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىغصون محيسن حسين احمد السالوي681

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حميد جاسم حسن السامرائي682

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىمروه عبدالغفار ظاهر مبارك السامرائي683

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىمنى سويدان عبد عصمي الجنابي684

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثى-مها عبدالرحيم احمد صالح 685

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىناديه شاكر محمود سعيد الرحماني686

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىهاجر سعد الطيف احمد البواسود687

سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىهنى رشيد مجيد خليل السامرائي688

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  ذكراحمد سهام حسين بكه البياتي689

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  ذكر*خالد حسين علي غيدان 690

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  ذكرعماد غازي عباس عرب البياتي691

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  ذكرفارس زيد كريم فارس البياتي692

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  ذكرمراد مخلص مولود حسن البياتي693

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  ذكرمهند سمين جعفر محمد البياتي694

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  ذكرولبد خزعل مهدي صالح البياتي695

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  ذكروليد رشيد مجيد عالوي البياتي696

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  أنثىازاده نقي تقي هزاع البياتي697

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  أنثىاشواق كريم صابر جوكل البياتي698

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  أنثىمروة عزيز احمد خلف البياتي699

قرى آمرليدبلوممعلم خامس  أنثىهدى احمد ولي علي جايرلي700

يثربدبلوممعلم خامس  ذكرراسم صالح عبدهللا خضير المزروعي701

يثربدبلوممعلم خامس  ذكرربيع ظاهر نصيف جاسم الخزرجي702

يثربدبلوممعلم خامس  ذكرسرمد شاكر محمود توفيق نصرت703

يثربدبلوممعلم خامس  ذكرسلمان احمد محمد عزيز البياتي704



يثربدبلوممعلم خامس  ذكرصميم مسلم حسين تفاح التميمي705

يثربدبلوممعلم خامس  ذكرعدي نواف محمد رميض المزروعي706

يثربدبلوممعلم خامس  أنثىامنه خضر عاصي سلمان الفضلي707

يثربدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء شاكر محمود محمد الزبيدي708

يثربدبلوممعلم خامس  أنثىرند رافد عبدالواحد كاظم الشمري709

يثربدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء كاظم حسن كاظم العابدي710

يثربدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين مذري علي حسين التميمي711

يثربدبلوممعلم خامس  أنثىوئام شاكر محمود محمد الزبيدي712

االسحاقيدبلومكاتب  ذكرتحسين علي حسين حمادي اطعيمه713

االسحاقيدبلومكاتب  أنثى/سهير حميد خضر صالح 714

التعليم المهنيدبلومكاتب  أنثىجيمن ساقي عبدالكريم محمد زنكنه715

التعليم المهنيدبلومكاتب  أنثىدعاء اياد حسن علي العاصي716

الدجيلدبلومكاتب  ذكرانور هادي يحيى بريسم المكدمي717

الدجيلدبلومكاتب  أنثىامل علي حاتم مهدي المرسومي718

الدجيلدبلومكاتب  أنثىرشا صباح عبيد حسون الحياني719

الدراسة التركمانيةدبلومكاتب  ذكرعلي صاحب ظاهر صالح البياتي720

الدراسة الكرديةدبلومكاتب  ذكرسمين امين حيدر مدحت صالح721

الدوردبلومكاتب  أنثىطيبة خالد شاكر محمود الدوري722

الشرقاطدبلومكاتب  ذكرجرياب حماده عصمان خلف الجبوري723

الشرقاطدبلومكاتب  ذكرقاسم حسين علي حسين الجبوري724

الشرقاطدبلومكاتب  ذكرمحمد صالح الدين شعالن احمد الجبوري725

الشرقاطدبلومكاتب  أنثىسهاد صباح محمد حسين الرملي726

الطوزدبلومكاتب  ذكرصفاء عاصي جاسم امين الطائي727

الطوزدبلومكاتب  أنثىسهاد جمال يوسف علي البياتي728

العلمدبلومكاتب  ذكرعبدالهادي احمد عناز عثمان الجميلي729

العلمدبلومكاتب  أنثىمريم خالد خلف درويش الجبوري730

بيجيدبلومكاتب  ذكرمصطفى ظافر مزهر ثامر الزاملي731

بيجيدبلومكاتب  أنثىبشرى محمود احمد ظاهر الجميلي732

تكريتدبلومكاتب  ذكراديب محمد حسين علوان العباسي733

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكراحمد سعيد صالح عبد الظفيري734

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكراحمد عباس محمود عباس السامرائي735

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرجمال سعد عزاوي صبار العبيدي736



ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرسعد محمد حسين سلمان الصميدعي737

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرسمير رشيد مجيد محمود البياتي738

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرسيف الدين عماد غانم شعبان التكريتي739

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرعلي ابراهيم علي سعيد عكيدي740

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرعلي حسين مخلف حسين المجمعي741

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرغيث سعيد صالح حبيب العباسي742

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرليث عدنان ياسين عبدالهادي الراوي743

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرمحمد جبار نقدي حسن بني الم744

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرمصطفى قاسم خلف عيسى الدوري745

ديوان المديريةدبلومكاتب  ذكرنوار محمد مجيد عبيد العبيدي746

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىاالء فيصل حسن احمد السامرائي747

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىاماني جاسم محمد جاسم الجبوري748

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىحنان جمال لطيف عيسى الدوري749

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىرنا علي حسين جعفر البياتي750

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىسجى قحطان عواد حسين الدوري751

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىضحى طه مطر علي الدوري752

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىعبير كفاح سامي شوقي الدوري753

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىكواكب محمد نوري محمد البياتي754

ديوان المديريةدبلومكاتب  أنثىمنتهى عبد هللا احمد حسين الجميلي755

سامراءدبلومكاتب  ذكرزياد طارق حسين علي البياتي756

سامراءدبلومكاتب  أنثىسماح ياسر خليل ابراهيم البشير757

قرى آمرليدبلومكاتب  ذكرماهر خميس منصور حسين البياتي758

قرى آمرليدبلومكاتب  ذكرمحمد خورشيد جهاد منصور البياتي759

الدجيلثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاسراء سالم فهد عباس العنزي760

الدراسة التركمانيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربارش برهان الدين نوري توفيق البياتي761

الدراسة التركمانيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعلي عادل عزيز حميد قوشجو762

الدراسة الكرديةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربختيار كمال احمد حسين الداودي763

الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكر-خالد حماد جاسم حميد 764

الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعصام عجيل مطشر متعب البياتي765

الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسندس محمود احمد محمد البياتي766

العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاطياف عواد لطيف حمد الجبوري767

بلدثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسهير علي كريم ابريسم الشمري768



بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرؤى جاسم محمد عبدهللا الجبوري769

بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسجى اكرم حسين سارو االركوازي770

تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمنصور بدري صبحي نعمه العجيلي771

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد حميد سطوان عبد العجيلي772

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد عداون محمود مزعل العجيلي773

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد علي خلف محمد الجبوري774

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد محمود زيدان خلف البياتي775

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرازور سالم كجوان نصيف الكراعي776

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرباسم حسين عباس هاشم العزاوي777

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسالم شويش طه امين الجبوري778

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعمار خليل مزعل حمود العجيلي779

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرغسان محجوب احمد مصلح العزاوي780

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرنزار احمد خليف عذاب العزاوي781

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاحالم فيصل سليم وسمي البومحمد782

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىامال اسماعيل حسن محل الجبوري783

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىتغريد فؤاد علي ارزيق البدي784

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىدينا معن تركي عجيل الخشماني785

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرشا عبدهللا حسين ابراهيم الناصري786

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىعلياء صفاء محي مهدي حدين787

ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىمنال عبدهللا مصلح عجاج العزاوي788

سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىابتسام مهدي عبدالغفور حمد البدري789

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكراحمد فاضل محمد خضر العجيلي790

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرسبع عبدهللا ذياب خلف العجيلي791

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرشعالن حسين محمود علي الخزرجي792

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدالعظيم علي نوري محمد البياتي793

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدهللا عباس نوري محمد البياتي794

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعثمان احمد خليفة عطوان الدليمي795

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعمر اركان حاتم طايس الدوري796

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكر-فراس اصديد خلف محمد 797

ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمصعب طارق علي حسن التكريتي798

االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرجالل صالح حسين ضيف المجمعي799

التعليم المهنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرثمينة حسن علوان فدعم الجوراني800



التعليم المهنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصدام مزبان عدوان عناد العزاوي801

الدراسة التركمانيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد مراد عابد جبار االختيارلو802

الدراسة التركمانيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عادل علي عسكر البياتي803

الدراسة الكرديةثالث متوسطحرفي اول  ذكر-محسن حسين محمود جاسم 804

الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرحميد عفيف حميد احمد الدوري805

الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىوردة رفيق بكر عبد الرزاق الدوري806

الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىاطياف عبد حسين ضامن الجبوري807

الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعائد فاضل ابراهيم محمد الحمداني808

الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار محمد عيدان نجم الطربولي809

الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىزينب عبدالكريم محمد صالح علي الداودي810

العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر علي صالح سواد الجبوري811

بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرزياد طارق حميد حسن العزاوي812

بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد سمير عبد جارهللا المولى813

بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكررائد صالح منهي حسين القيسي814

بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرقصي اسماعيل ابراهيم حسين الجبوري815

بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرقصي صدام عبدهللا حسون الشمري816

بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود حسن مجيد جاسم العيثاوي817

بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمقداد محمود احمد علي الجبوري818

بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىأثار جاسم محمد ثلج الجبوري819

بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىنورس سعد ابراهيم عبدهللا الجبوري820

بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىوسن ناظم عزام ترك القيسي821

تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرسالم جاسم رؤوف احمد الجبوري822

تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر خالد عائد مشلح الشمري823

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ابراهيم كاظم صالح الحسني824

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عباس حسن حيدر البياتي825

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عباس زنهير صلبي الجنابي826

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد لؤي علي حسين القيسي827

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد واثق حمد عواد الجبوري828

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد يونس محمد حماد الجبوري829

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراركان مضر محمود عبد الجبوري830

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرامين غالب هادي شهاب المفرجي831

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكربرهان رشيد حمود نصيف العبيدي832



ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرحامد فوزي مرعي حسن الحديثي833

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسن علي موسى علي البياتي834

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرسليمان منذر نعمان عبدهللا الناصري835

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرصدام محمد نصيف عاكش القره غولي836

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعامر عبد الكريم عايد رجب الجبوري837

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالسالم حسن عمر بكر التكريتي838

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبدالمجيد رشيد حسين الدوري839

ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكر/محمد علي حسين علو 840
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بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنيات ابراهيم محمد ناصر الجنابي1300

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانفال سعد نامس طالل الجبوري1301

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنان محمد سعيد عبدالهادي مهدي المعماري1302

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجوانه محمد احمد جادهللا الجبوري1303

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخمائل محمد جاسم محمد الجبوري1304

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا حسين علي حسن الجنابي1305

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا فاضل كامل عبدهللا النعيمي1306

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرانيه محمد عبدهللا رشيد الدوري1307

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا هيثم عبداللطيف رحيم الثلح1308

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم زكي ابراهيم شالش الجبوري1309

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريهام محمد احمد طلب الحمداني1310

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزبيدة علي حماد فاضل الحمداني1311

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء علي نجم عبدهللا الجنابي1312



بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى اسماعيل ابراهيم موسى الجبوري1313

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر جاسم زيدان مخيلف الجنابي1314

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر علي حماد فاضل الحمداني1315

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسروه خلف محمد شالش الجبوري1316

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلوى صفر بديوي نبع الجنابي1317

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين صايب جاسم محمد الحديثي1318

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعلياء عطاهلل رشيد خلف المعيني1319

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلهيب مجيد طلب مخلف الحمداني1320

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميعاد احمد صالح عبدهللا القيسي1321

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىناهد هاشم صبري أنصيف الحديثي1322

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبراس ضاري محمد حسين المرسومي1323

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور جبار عبدالستار سلمان ليله1324

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور صباح مطر خضر القيسي1325

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور علي خلف عبدهللا الحمداني1326

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاجر حسين هادي حمود الصجري1327

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه بدر سمير علي الجنابي1328

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه خلف درزي سليم القيسي1329

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه فاروق هاشم محمد البرزنجي1330

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه محمد يونس عيسى النعيمي1331

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل لؤي عبداالمير محمد البرزنجي1332

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند حميد سعيد احمد الجوعاني1333

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند فرحان محمد حمد الحمداني1334

بيجيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند نجم عبدهللا محل الجنابي1335

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد عيسى سلمان الجبوري1336

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرادهم جواد كاظم عزيز الخشماني1337

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحازم دلف حسن هراط الدليمي1338

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحذيفه عبدالرحمن اسماعيل عبدالباقي العجيلي1339

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد محمد زباله حسين الكرخي1340

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكردريد عادل احمد عاشور البياتي1341

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض روكان محمد ذياب البياتي1342

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد عبدالرحمن كريم يحيى البياتي1343

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد سالم محمد مزعل بعير1344



تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف بديع عمر شريف الناصري1345

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصبار احمد رحيم حمد الطرازي1346

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح جمال محمدعلي فتحي الحمداني1347

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبداللطيف صالح عيسى محمد العبيدي1348

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا صالح ارحيم ابراهيم الناصري1349

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي حسين عايد محسن السليم1350

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي صابر علي احمد الدوري1351

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمار محمد صالح عبدالرزاق السامرائي1352

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغزوان علي حسن محمد الدوري1353

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد خلف حديد عبد العجيلي1354

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمسند خلف علو غايب العبيدي1355

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى باسل عمر صالح الشلهم1356

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى ثاير محمود فرحان اللهيبي1357

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى زياد عايد قدوري البزوني1358

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى مثنى ابراهيم علي التكريتي1359

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمد خطاب عمر الناصري1360

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند ابراهيم مخلف حسن العيساوي1361

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنمر نزال خلف حسين العزاوي1362

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام حمد صالح راضي1363

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد احمد حسين الدوري1364

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد زيدان خلف العبيدي1365

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروميض فائز صالح محمد التكريتي1366

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عبدالرحمن كريم عبدالرحمن الناصري1367

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عدنان محمد عبد الحسيني1368

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاطياف رفعت محمد عبد الناصري1369

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاوراس جمال دحام هواس الدوري1370

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان مظهر الطيف محمد الورد1371

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأسراى مهيدي عايد خلف الدليمي1372

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىآيات عبدالسالم محمد خلف العباسي1373

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجمان جرير عبدالكريم ياسين الناصري1374

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان ثابت صالح محمد التكريتي1375

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان محي علي خلف العباسي1376



تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلد محمد عطية كريم التكريتي1377

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلود خميس كعود علي العزاوي1378

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد ابراهيم الطيف عبود الزناد1379

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرويده ابراهيم خليل ابراهيم الدوري1380

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء عادل عبدهللا مهدي الدوري1381

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء نبيل نايف طه الجميلي1382

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب عبدهللا عبدالجليل عبدالكريم القرغولي1383

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره عامر حسن حمادي الناصري1384

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره علي حسين عبدهللا العبيدي1385

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسالي احمد ضامن محمد الناصري1386

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسالي سعدون سعيد حميد الدوري1387

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين شاكر مولود ذيبان االيوبي1388

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاتن عبدالرحمن محمود محمد الخزرجي1389

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفيحاء ظاهر فهد مربط العبيدي1390

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلبنى بدر عبد مهدي الدوري1391

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده حواس حميدي حسين الحسيني1392

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوال ابراهيم محمد ابراهيم الناصري1393

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوران عبدالحي فهد احمد الناصري1394

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله كمال مصطفى مطلك البياتي1395

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهنده محمود ابراهيم محمود البومطشر1396

تكريتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه سعد علوان ابراهيم الناصري1397

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عبدالعزيز يحيى احمد العزوز1398

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير عبد االمير ظاهر عبود اعباده1399

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسن خضير مصلح البواسود1400

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبدالحميد عبد الكريم نصيف البازي1401

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكر/احمد كريم حسن ياسين 1402

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مزهر صالح اسود البوحمود1403

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ناجي عبد احمد البدري1404

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرالمأمون حسن عبدهللا عليوي العباسي1405

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأحمد معن محمد طعمة حمدان1406

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربرزان فارس هالل محمد النيساني1407

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرتاج الدين ليث عبدالعزيز كاظم السامرائي1408



سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم حميد جاسم محمد الدراجي1409

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمال عبد الناصر محمد صالح البو رحمان1410

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن عيسى عبد هللا مرعي البو اسود1411

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد عايد حسن صالح الربيعي1412

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد خلوف جمعه حرز النيساني1413

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفاء خليل فهد احمد المخلبي1414

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطاهر عماد طاهر مهود البازي1415

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالجبار عطاهلل محيميد صالح الربيعي1416

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن عبدهللا هادي سلمان العباسي1417

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز حميد خليفة محمد ابوعاصي1418

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا محمد ابراهيم محمود البدري1419

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان غني عبدهللا مهدي الجولي1420

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزام حماد قدوري حبيب العباسي1421

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعقيل شهاب احمد محمد ال رزوقي1422

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد عبدالعزيز كاظم ابراهيم السامرائي1423

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر انصيف جاسم محمد البوحمود1424

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر خوام عباس حسين البواسود1425

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عبدالمجيد حسين علي الدوري1426

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمد حسين حمد العيساوي1427

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح حسن صالح علوان الرحماني1428

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركريم غازي كريم حميد العزاوي1429

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكر/محمد تركي محمد حبيب 1430

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حميد محمد حمد السامرائي1431

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد رزوق مجيد محمود النيساني1432

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدالقادر حميد رزوقي الدوري1433

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عالء رزوق عباس السامرائي1434

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاروق شلتاغ مهدي البازي1435

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاروق صلوح محمود العشوشي1436

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فؤاد اسد هللا علي الجاف1437

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد كمال محمد داود الطعيس1438

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود صالح هدو الدراجي1439

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود عواد سلمان السامرائي1440



سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى حسين علي محمد السامرائي1441

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى صباح حمادي حمود العباسي1442

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عزة طعمة حماش البو عباس1443

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمود طالب محمد السامرائي1444

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعاذ ابراهيم محمود علي السامرائي1445

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند نعمه سالم علوان العباسي1446

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناظم صفاء جنعان حسن الدراجي1447

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنزار عبدالكريم خلف حسن النيساني1448

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنعمان احمد عبد خليفه البازي1449

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنمير واثق حسن درويش السالوي1450

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوري حميد حسين خواف الطائي1451

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهادي قيس عبدهللا مضحي اعذي1452

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم عبدهللا محمد عواد العباسي1453

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم نبراس ثامر دحام النيساني1454

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام احمد حسن جاسم االمهيدي1455

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام جاسم خضير عباس البو نيسان1456

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام شعالن شالل احمد1457

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسين ثابت احمد صالح الدراجي1458

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص صالح احمد حسين السامرائي1459

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء ماجد جهاد حسن العزاوي1460

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء مهند مولود خزعل السامرائي1461

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاصيل لطف هللا احمد محمد الدوري1462

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاقبال حميد مخلف طعمة الربيعي1463

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثى-اليس سلوم عاشور كردي 1464

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاماني جمال ابراهيم مجيد الفتوح1465

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس حسين محسن ياس العاني1466

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس فاضل الطيف احمد الربيعي1467

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان ازهر حميد حسن الوطني1468

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان عدي لطوف فاصل السامرائي1469

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبدور جاسم محمد مهدي1470

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيداء ياسين حسان خلف البومهدي1471

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء باسم ناجي ياسين النيساني1472



سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء صبيح احمد محمد ال رزوقي1473

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا عبدالكريم سعيد حسن العباسي1474

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا خزعل الطيف صالح المليس1475

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد جبار محي علي ا1476

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرقية محي محيميد صالح الربيعي1477

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا جاسم صالح احمد العباسي1478

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى حميد جاسم محمد السامرائي1479

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريا نايف عبود سلمان البونيسان1480

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمن بديع حالوب كاظم السامرائي1481

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب كامل امان شاه الدليمي1482

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى عبدالصمد مجيد محمود السامرائي1483

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى يونس حمادي حسين الكنعاني1484

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثى-سميه محمد يوسف بالل 1485

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسناء مهدي محمد عران ال نيسان1486

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء اسماعيل احمد هيالن العباسي1487

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى احمد جاسم محمد الخوجة1488

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى رشيد حميد حبيب العباسي1489

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعادلة خليل ابراهيم صالح البشير1490

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعامره عبدالجبار حمودي حسين الحمد1491

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعذراء محمد ابراهيم محمد الدراجي1492

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثى-غادة محمد صبار حسين 1493

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغصون سعد علي حسين البواسود1494

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران حامد ياسين عبود العباسي1495

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران محي الدين مصطفى حمود العباسي1496

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاتن عبد الصمد تفاح طعمة القلعاوي1497

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفيافي سهيل فهد سهيل العيساوي1498

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلينه محمد خلف حمد البواسود1499

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه طارق لطفي عبد االمير االلوسي1500

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميادة خليل جاسم محمد العباسي1501

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده خضير مصطاف جمعة الدوري1502

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ احمد شكري محمود الوطني1503

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ عمر كامل طعمه الشاماني1504



سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنريمان المنتصر صبار محمد الربيعي1505

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله محمود علو مهدي السامرائي1506

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى مبدر صالح علي السامرائي1507

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد بشير مهدي الجولي1508

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهمسه صالح عبود سرحان البازي1509

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند مجيد محمد حميد السامرائي1510

سامراءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىورود هاشم صالح احمد كنزع1511

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكر0حسن هجران امين لطيف 1512

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسجاد صالح حسين علي البياتي1513

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر محمد جاسم محمد البياتي1514

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مزهر نوري ذياب البياتي1515

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمناور محمد حسون محمد البياتي1516

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنذر علي عبد موسى البياتي1517

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنهاد محمد يوسف حسن البياتي1518

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهشام عبوش محمد عبدو البياتي1519

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف احمد لطيف جاسم البياتي1520

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال هاشم محمد علي االمرلي1521

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتسواهن جعفر حمد سليمان البياتي1522

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحربيه علي هزاع علي البياتي1523

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان رياض علي حمد البياتي1524

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل فاضل حميد حمزه البياتي1525

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه فاضل خليل قرندل البياتي1526

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه حسن خورشيد حميد البياتي1527

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنال جمعه فهد خورشيد البياتي1528

قرى آمرليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوره محمد عبداالمير مصطفى البياتي1529

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم طه خلف صالح الحبابي1530

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراوس حبيب احمد علي العزاوي1531

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد خلف حمد حسين االحبابي1532

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد غانم مهدي خلف التميمي1533

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربهاء جاسم خلف شهاب األحبابي1534

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم خلف علي زيدان االحبابي1535

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمود مزهر حمود حسن العزاوي1536



يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر عباس حربي طعمه الدليمي1537

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسامي وهاب خلف فالح العاني1538

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه طالل هاشم سعيد الكيالني1539

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الرحمن غالب هاشم محمد االوسي1540

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد فيصل محمد علوان العزاوي1541

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر مالك محمد طه الحشماوي1542

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد جاسم محمد حسين الحشماوي1543

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر عبدالرزاق علي حمود الحشماوي1544

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمأمون شبيب خميس جداع األحبابي1545

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصلح عبد مصلح حسين الحشماوي1546

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناهض احمد حسين علي السامرائي1547

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبيل اسماعيل كردي احمد العزاوي1548

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبيل حسين رشيد حميد الحشماوي1549

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر فيصل محمد علي االحبابي1550

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء جاسم خلف صالح االحبابي1551

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عداي جبير عداي الخزرجي1552

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتارا ابراهيم صالح خلف العزاوي1553

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتغريد علي حسين كاظم التميمي1554

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحمه جودر عبدالكافي حمودي المجمعي1555

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا برع ميرز محيميد الخزرجي1556

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنده باسم حميد عباس االحبابي1557

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء جبار خضير عباس المعموري1558

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء خميس حسن جاسم الجنابي1559

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىطيبة سعد جاسم عباس االحباب1560

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه عصام متعب احمد العزاوي1561

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة لؤي محمود شهاب القيسي1562

يثرببكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد علي حسين التميمي1563

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرحاتم حكمت حاتم مهدي الدوري1564

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعمر رعد سعدي مهدي1565

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمصطفى فخري رشيد صالح العلكاوي1566

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىعالهن حمد عبدهللا حسين الجميلي1567

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىميس ضياء محمد ناصر البصري1568



يثرببكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعباس شاكر حامد نايل الخزرجي1569

الدجيلبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىدعاء عالء حسين علوان العبيدي1570

الدوربكالوريوسمعاون مهندس  ذكراسامه عبدالرزاق مخلف طعمه الربيعي1571

الشرقاطبكالوريوسمعاون مهندس  ذكررافد زيدان خليف عيسى الجبوري1572

الطوزبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرالزاهدي-عبدالقادر محمد حميد محمود 1573

بيجيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراكرم نهار سالم عبدهللا الجميلي1574

تكريتبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىايمان نورالدين ابراهيم حسين البياتي1575

سامراءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر زياد حسين علوان البومهدي1576

قرى آمرليبكالوريوسمعاون مهندس  ذكر.مناف فوزي كريم محمد 1577

االسحاقيبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى عطا حبيب محمد اطعيمه1578

التعليم المهنيبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد طالب ذياب حسين البدراني1579

التعليم المهنيبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفرات سعدون عبود احمد التكريتي1580

الدجيلبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىفاطمه جاسم طعمه محمد صالح الزبيدي1581

الدراسة الكرديةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهيمن جمعه طيب لطف هللا الداودي1582

الدوربكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنور ثائر كليب مطلك الحيدري1583

الشرقاطبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد شهاب احمد حميد الجبوري1584

الشرقاطبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزكريا يحيى نجرس ياسين الجبوري1585

الشرقاطبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان عمر جار موسى المرسومي1586

الطوزبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرادريس غازي فيصل مهدي الباتي1587

الطوزبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربرهم قنبر امين رشيد الداودي1588

الطوزبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىابتهال رشيد محمد حيدر االختيارلي1589

العلمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحيدر ابراهيم صالح كريم النعيمي1590

بلدبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرامين طالل ذياب احمد الجنابي1591

بيجيبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح حرجان جاسم محمد الجنابي1592

بيجيبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىموج احمد حمود غريب الجنابي1593

تكريتبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفيصل غازي فيصل محمود الناصري1594

تكريتبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهارون رشيد صالح حميد العجيلي1595

تكريتبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسارة صباح محمد شهاب داموك1596

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابراهيم فائق مشعل قدوري العبيدي1597

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد صالح خلف عبدالكريم الجبوري1598

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرإبراهيم محمود إبراهيم محمد الحديثي1599

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحارث عبدهللا صالح مصطفى الجبوري1600



ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررائد حامد تركي زعيتر النمراوي1601

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح نعمه جواد خضير العزاوي1602

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصهيب صالح محي مصطفى االيوبي1603

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالفتاح حسن رمضان حسين الجميلي1604

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي حسين احجاب عبد الرحمن الجبوري1605

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمار محمد صابر عبدالعزيز الرفاعي1606

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر عبدالغفور رزوقي حسين النعيمي1607

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغزوان صبار مصطفى عبدهللا الموسى فرج1608

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقتيبه حسن علوان لطيف العزاوي1609

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد حمزة علي محمد السبعاوي1610

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد سميط احمد عبد الجبوري1611

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عبدالسالم خضير عبدالرزاق التكريتي1612

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهيثم يوسف سعدون يوسف الحبابي1613

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرواثق عبد المجيد مظهور حسن الجبوري1614

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاروى علي سلمان خلف الجبوري1615

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاسوار باسل مجول فيصل الحديثي1616

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاشجان ربيع عبد حمادي الجنابي1617

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاوراد ربيع شاكر محمود الناصري1618

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايمان محمد ناصر حمد ا1619

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىدعاء عامر جاسم محمد علي الحمداني1620

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرنا ادريس محمد يونس الجنابي1621

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشروق محمود حماده صالح الجبوري1622

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشهد سالم خطاب اسعد الناصري1623

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىعال نافع محمود رجب الحديثي1624

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىماهرة مدهللا عبدهللا محسن الصحن1625

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىموج خالد ابراهيم عواد المفرجي1626

سامراءبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسالمه مانع فاضل جمعه السامرائي1627

سامراءبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايمان هالل عباس محمد السامرائي1628

سامراءبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسجى حامد حسن بخيت العباسي1629

قرى آمرليبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسعيد عبد السالم هزاع حسن البياتي1630

يثرببكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىبثينه عباس محمود وادي الطائي1631

الطوزبكالوريوسمعاون مدقق  أنثى.دنيز بيات حسين حيدر 1632



بلدبكالوريوسمعاون مدقق  ذكروالء حميد احمد محمد الرفيعي1633

تكريتبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىعال قصي علي حسن الخزرجي1634

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرقاسم محمد مخلف محمد العجيلي1635

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمهند ناظم طه ياسين الكراعي1636

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىايناس قاسم ابراهيم مطر السامرائي1637

سامراءبكالوريوسمعاون مدقق  أنثى-مروه حيدر حميد مراد 1638

الدجيلبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىحوراء احمد عبيد عباس الزبيدي1639

الدوربكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنبأ علي احمد صالح اللهيبي1640

الشرقاطبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىسرور عدنان حمد خضر الجبوري1641

الضلوعيةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاماني علي عبيد عطية الجبوري1642

الطوزبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىصفا خالد صفر خلف البياتي1643

العلمبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىدعاء ضامن حسين عليوي العبيدي1644

بلدبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعمر نصيف جاسم محمد األحبابي1645

بيجيبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعبد هللا صالح الزم عبد الهادي السعدون1646

تكريتبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعالء عبدالودود احمد خطاب الزبيدي1647

تكريتبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىرانيه موالن شجاع ذرب العزاوي1648

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد ساجد قاسم ابراهيم العنكر1649

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكربكر رشيد عبدهللا ابراهيم الناصري1650

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرغزوان عدنان حسين علي االحبابي1651

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمروان هاشم اصليفج محمود الناصري1652

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمنذر صالح احمد محمود الصميدعي1653

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاسراء سمير عبدهللا محمود النعيمي1654

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاالء موفق كامل محمود الحديثي1655

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىرواء حامد ايوب ابراهيم المرابحي1656

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىشهد احسان خليل ابراهيم العبيدي1657

سامراءبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنيران صباح شاكر محمود الشوراب1658

التعليم المهنيبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايوب محمد موسى رضا دا مرجي1659

الدجيلبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحاتم محمد عبد هللا جلوي الذيابي1660

الدوربكالوريوسمعاون محاسب  ذكر/عبدهللا هاشم رجب خضر 1661

الشرقاطبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد يوسف عياش محمد الجبوري1662

الضلوعيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد عبدهللا عكيل حماده الدليمي1663

الضلوعيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاحالم حاتم عبود سلمان العنبكي1664



الطوزبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين علي محمود عبدهللا خرمانلو1665

الطوزبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىليلى حمه زياد محمد امين سعيد صالحي1666

العلمبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرنشوان خليل ابراهيم حمود الجبوري1667

بلدبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمار فرحان محمد حسين العزاوي1668

بيجيبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمر عادل صالح يوسف القيسي1669

تكريتبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايمن حمادة جاسم حسن الفراجي1670

تكريتبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىساره سامي سلطان محمد الناصري1671

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرالحارث صالح الطيف متعب الشاهري1672

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكربالل عزيز كردي حمود الجبوري1673

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمثنى عبدالرزاق عبدهللا ابراهيم الدوري1674

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد علي جويد محمد المحمد1675

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد عماد حسين علوان الشجيري1676

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاميمه وضاح طه بكر القاسمي1677

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرشا مفيد طعمه عبدالرزاق التكريتي1678

سامراءبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمهند كريم حسين محمد العيساوي1679

سامراءبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىساره مجيد جمعه مجيد االبليبل1680

قرى آمرليبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرجمال سمين رفعت رضا الطائي1681

الدجيلبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىندى حميد كريم عليوي العبودي1682

الدوربكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرهيثم صابر عواد خضر الدوري1683

الشرقاطبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرصباح خلف سليمان خلف الجبوري1684

الشرقاطبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرشا خالد جاسم محمد الجبوري1685

الضلوعيةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكروسام نمير ابراهيم حميد الصميدعي1686

الطوزبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىدنيز حيدر احمد غائب البياتي1687

العلمبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدالرحمن نجم حسين صالح الجبوري1688

بلدبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي نصيف جاسم محمد االحبابي1689

بيجيبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراسماعيل محمد حسن حسين الجبوري1690

بيجيبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىلمياء عبيد خلف صالح القيسي1691

تكريتبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدالرحمن عالء عبدالرحمن طه التكريتي1692

تكريتبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىغصون ضامن علي احمد الناصري1693

تكريتبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىوصال سعود حسين داود العزاوي1694

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكر0اسالم موفق جابر مرعي 1695

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكربارق وائل فتحي محسن الدوري1696



ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرسيف عبدالحليم ياسين صالح التكريتي1697

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعمر قصي صادق ياس التكريتي1698

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمأمون موفق ابراهيم محمود الشمري1699

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمثنى حمود عبدهللا خلف العجيلي1700

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكروليد خالد انور عمر النوسة1701

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرياسر ابراهيم نايف طعمة الجبوري1702

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىسيماء جالل عبدهللا مرعي النعيمي1703

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىشهد حسين خورشيد غريب البياتي1704

سامراءبكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد طعمه خلف مطر البدري1705

سامراءبكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرحاب فيصل مشعل حسن1706

االسحاقيبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرقائد حسين درويش جاسم شايع1707

التعليم المهنيبكالوريوسمعاون قانوني  ذكريالجين زياد حسين سمين الحمداني1708

الشرقاطبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفؤاد ابراهيم محمد حمد الجبوري1709

بيجيبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد احمد علي محيميد العبيدي1710

تكريتبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى علي حميد كجوان الكراعي1711

تكريتبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىازهار هزاع اسماعيل عبد العالي الحيالي1712

تكريتبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىزينه ايوب محمد جواد الدوري1713

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفراس شريف جسام حسان األحبابي1714

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمود علي محمود صالح الشيشاوي1715

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىامية محمود حمد خلف الجبوري1716

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىمينا منصور جعفر ابراهيم التكريتي1717

قرى آمرليبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعماد نوري حسين موسى البياتي1718

الشرقاطبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرمحمد فارس علي احمد الجبوري1719

بيجيبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرجهاد خالد كريم مغير جنابي1720

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرعمار طالب كاظم جاسم المكدمي1721

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرهذال حاتم محمد شهاب الخزرجي1722

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىانفال حسين جاسم شهاب المرسومي1723

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىهند عالء عبد الخضر عباس المكدمي1724

ديوان المديريةبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىياسمين علي هادي حسين الزبيدي1725

يثرببكالوريوسمعاون احصائي  ذكرعمر ابراهيم محمد حمود المزروعي1726

االسحاقيبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرضياء ياسين مخلف فرحان العزاوي1727

االسحاقيبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعاد مالك عبد ضاري اغضيب1728



االسحاقيبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعثمان خوام مهدي خزعل الرفيعي1729

االسحاقيبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىهيام حسين احمد عويد اغضيب1730

الدراسة التركمانيةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثى.زينب علي حميد علي 1731

الدراسة الكرديةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكر-علي صالح عزالدين احمد 1732

الدوربكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرراكان ربيع جدوع محمد اللهيبي1733

الدوربكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكروضاح محمود شاكر أحمد الدوري1734

الدوربكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينب محمد ناصر رضا العبيدي1735

الدوربكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشيرين حمزه فتحي يوسف الدوري1736

الشرقاطبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعطاهلل أحمد سلمان عبدالرحمن الجبوري1737

الشرقاطبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد عبدهللا محمد رشيد الجبوري1738

الشرقاطبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنوفل ابراهيم يوسف احمد الجبوري1739

الشرقاطبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىريام علي محمد الطيف الجبوري1740

الضلوعيةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراثير ناظم رعيف حسن الجواري1741

الضلوعيةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرايمن كريم عبد خلف الفراجي1742

الضلوعيةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرأركان عدنان رضا حميد الجواري1743

الضلوعيةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىختام محمد حسن كلش الدليمي1744

الطوزبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرابو بكر احمد ابراهيم حمودي البياتي1745

الطوزبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي فرحان عبد شراد البياتي1746

الطوزبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرهيثم ياسين باقي حميد العزاوي1747

الطوزبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىغيداء حافظ محمد اسماعيل الجبوري1748

العلمبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالخالق حماش جاسم حنده الجميلي1749

العلمبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعصام ناجي رجب عبدالجبار البزوني1750

العلمبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشهد عماد عزاوي احمد العبيدي1751

بلدبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحماد فاضل علي درويش الدراجي1752

بلدبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرشالل جاسم محمد طالل الرفيعي1753

بلدبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرقيصر سالم محيميد فيحان عذي1754

بلدبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرموسى حسين عبد هادي الفراجي1755

بلدبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىخلود مزاحم رشيد محمود العزاوي1756

بلدبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنوره صباح حبيب مطلك التميمي1757

بيجيبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىايالف عامر عبدالرحمن طه الحديثي1758

بيجيبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىلباب صالح ارشد مهدي العزاوي1759

تكريتبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعاصم عبد مشحن حمدان الدليمي1760



تكريتبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرغزوان فيصل غازي بكر التكريتي1761

تكريتبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمروان علي حسن محمد الدوري1762

تكريتبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىانوار تحسين محمد حميد السكماني1763

تكريتبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنبأ ثابت عبدالعزيز عمر التكريتي1764

سامراءبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد ياسين نصيف جاسم البازي1765

سامراءبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربشار بشير قدوري سلطان السامرائي1766

سامراءبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحسن احمد يوسف محمد الدراجي1767

سامراءبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرفارس نشأت فارس طعان العزاوي1768

سامراءبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىانتصار كرم عبدعلي حسن علش1769

سامراءبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىصفا منير محمد مصطفى الحسني1770

سامراءبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىوسن زيد خلف فارس العزاوي1771

قرى آمرليبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمر صالح ابراهيم عبد هللا البياتي1772

قرى آمرليبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىرؤى كاظم مبارك موسى الموسوي1773

يثرببكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى نزهان حمادي زيدان االحبابي1774

يثرببكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىريم عبد الجبار كريم عبد هللا الشمري1775

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم جسام محمد جاسم اطعيمه1776

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير صباح محمد جسام اغضيب1777

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عنبر درويش بدع الرفيعي1778

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كاطع خلف حمد اغضيب1779

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد لفته معروف لفته الجنابي1780

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل غانم حسين علي اغضيب1781

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراشرف عدنان فرحان عناد عذي1782

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد شحاذه محمد يوسف القيسي1783

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق كامل صعب علي اطعيمه1784

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي خميس موسى اعذي1785

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررغد صالح محمد حبيب اعذيه1786

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسليم ابراهيم محمد حسن مشمري1787

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب حسن علي خلف المجمعي1788

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء حسين نوري جميل اطعيمه1789

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحكيم عبدالرحيم عباس محسن شايع1790

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبجل حسان عليان اغضيب1791

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان عبدهللا حسين فياض اكرني1792



االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدي جاسم محمد خميس المجمعي1793

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال جاسم محمد عليان الشايع1794

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم رشيد حبيب المجمعي1795

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود ابراهيم رشيد حبيب مجمعي1796

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد عيدان حمدان انصيف اعذي1797

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق زيدان خلف حمد المجمعي1798

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عبد زيدان خلف اطعيمه1799

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهذال علي محمد حبيب اعذي1800

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء سامي صالح محمد اطعيمه1801

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فاضل صعب علي طعيمة1802

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء محمد حميد احمد الصميدعي1803

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب عادل ساهي حسن طرفه1804

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد حسين علي عبدهللا شايع1805

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا صالح محمد ضيف عطيش1806

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء حسين عبد حسين شايع1807

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده محمود بدر حسين طرفه1808

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران احمد شذر حسين طرفه1809

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمديحة كريم عداي طلك اغضيب1810

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم حسن صالح جاسم اطعيمة1811

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى زياد خلف صالح اطيعمه1812

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثى/نعيمه عبد الواحد كلش حنتوش 1813

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي خيرهللا صالح العبيدي1814

االسحاقيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود خالد عبدالطيف علي طرفه1815

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر رعد مجيد سعيد1816

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف ابراهيم ذياب احمد الدراجي1817

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالحسين مدحت نامق التونجي1818

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفارس خوام كعيد خلف الجواري1819

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثى/اسماء احمد السيد عبدالمقصود 1820

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل ناجي عبد الكاظم حسن الخزعلي1821

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء منذر طه رمان التكريتي1822

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد هالل محمود سعيد البياتي1823

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة مقدام طعمه عبدالصاحب الموالي1824



التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى صاحب رشيد برجد البياتي1825

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه احمد يوسف محمد الدراجي1826

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء يوسف علوان محمد السامرائي1827

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء بنيان اسماعيل دخيل التميمي1828

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم قيس نجم عبدهللا مشايخي1829

التعليم المهنيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالك مالك عباد محمد الجبوري1830

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خميس محمد حبيب المشهداني1831

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سكران حمادي زلف الخزرجي1832

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبود فرحان عباس التميمي1833

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد قاسم كاظم جواد المرسومي1834

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادريس عبد السالم حسين علي الدليمي1835

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور احمد عويد حسن الحشماوي1836

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتميم شاكر محمود مهدي التميمي1837

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن باسم صالح حسن الزبيدي1838

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين فليح حسن سعيد الخفاجي1839

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر طلب حسين مطلك الخزرجي1840

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضر سعيد فرحان سعيد المكدمي1841

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل حبيب خليل حسين الخزرجي1842

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافد احمد محمد جسام المجمعي1843

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرريسان لطيف محمد حسين الخزرجي1844

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان جسام شمس عبيد المكدمي1845

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم فاضل علوان حسين المكدمي1846

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم نصيف جاسم محمد التميمي1847

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق عادل سامي مالك الخزرجي1848

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عواد محمود احمد الحشماوي1849

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار حسين علوان غريب المشايخي1850

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث غانم محمد حسين التميمي1851

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان حسن عبود حميد المكدمي1852

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حسن عباس حسن الموسوي1853

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حسن علي حسين المجمعي1854

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز تركي صالح احمد الدليمي1855

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصيف جاسم نصيف جاسم المكدمي1856



الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد حسان عباس حمزه الخزرجي1857

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ابراهيم خلف علي السعيدي1858

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال اسماعيل خضير صالح الخزرجي1859

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام محمد جاسم حسن المرسومي1860

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات محسن مهدي طلمس الشمري1861

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايسن علي خضير عباس المشايخي1862

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان احمد محمود حمد المشهداني1863

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد عناد محمود هزاع الخزرجي1864

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة احمد حسين علي الخزرجي1865

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية علي احمد عيدان السعدي1866

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عباس كاظم عباس التميمي1867

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء كاظم حسين جاسم دباغي1868

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب شهاب احمد حسين الربيعي1869

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح اسعد عبد اللطيف خلف الزيدي1870

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء نشات هديب مطلق الخالدي1871

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد هاشم حميد مجيد المشايخي1872

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران هيالن خضير عباس التميمي1873

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه طارق صادق حسين المشايخي1874

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم رعد ابراهيم يوسف الخزرجي1875

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء عادل علي ناصر الخزرجي1876

الدجيلبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين مسلم كاظم علي السعدي1877

الدراسة التركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم كمال حيدر ابراهيم الخليفة1878

الدراسة التركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاني طلعت عزيز شفيق القاضي1879

الدراسة التركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثى-ايبك قايماز علي موسى 1880

الدراسة التركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب قنبر شهباز حسن اماملي1881

الدراسة التركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد محمد مهدي حسن بزركان1882

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرديار محمد عبد هللا مجيد الداودي1883

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررزكار ازاد حسين عزيز الدوادي1884

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد محمد صالح علي احمد الداودي1885

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشامل كامل مجيد علي1886

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاردو محمد محمود قادر الداودي1887

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرميان غازي حسين مصطفى الداودي1888



الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكر-مهند بهمن عبدالكريم رشاد 1889

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبز جبار احمد سعيد الداودي1890

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهردي محمدتقي صديق لطف هللا  1891

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثى-امل علي عبدالكريم حمه الو 1892

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عثمان صابر احمد صالحي1893

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثى-جيالن ماهر احمد عبدهللا 1894

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزريا ابراهيم مدحت محمد الداودي1895

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشريهان نعمان مردان رضا الداودي1896

الدراسة الكرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثى-شلير حسين محمود احمد 1897

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حمد عداد عطية الجذله1898

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد وليد محمد صالح الدوري1899

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرأرشد محمد مظفر جاسم الدوري1900

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار منذر يونس فاضل السامرائي1901

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان حسام توفيق حساني الدوري1902

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد تركي فليح محداة الشمري1903

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف باسم حاتم جامل العبيدي1904

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل ضياء عبدهللا مضحي الدوري1905

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد القادر ياسين محمود ارحيم الدوري1906

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحيم كرم احمد زهو الدوري1907

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق جميل عطيه صلفيج الشمري1908

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل وليد خالد شهاب مال خليل1909

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي النشمي هليل رعد الجذله1910

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرفواز عماد مجيد طه الدوري1911

الدوربكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى رافع علي عبدالقادر الحمداني1912

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مصطفى زعيان احمد الدوري1913

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقحوان ثابت نعمان ياسين الدوري1914

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف عماد مجيد طه الدوري1915

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا عبدالغني محمد عبدالعزيز الدوري1916

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى عزيز مهدي صالح الدوري1917

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه مهند اسعد عبدالكريم الصباغ1918

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده محمد مجيد عبيد العبيدي1919

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان خليفه نجم عبدهللا البو عجيل1920



الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد احمد عبدالنبي حسين الحاوي1921

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر علي احمد صالح اللهيبي1922

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىليالن عدي عبد الرزاق مهدي السامرائي1923

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى نجم محي الدين كاظم البياتي1924

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثى-نها قحطان ناجي محمود 1925

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى عيسى جاسم محمد الدوري1926

الدوربكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين عزالدين احمد خلف الدوري1927

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمود محمد سعدون الجبوري1928

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم اسماعيل هويدي الخلف1929

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم حسين حمادي الجبوري1930

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جمعه سالمه محمد الجبوري1931

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خضر صالح محمد الجبوري1932

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد راكان حسين علي الجبوري1933

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالباسط محمد جمعه الجبوري1934

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد موفق ترك محمد الجبوري1935

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ياس سعيد حديد الجبوري1936

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراديب اسماعيل خلف جاسم الجبوري1937

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد خلف رشيد محمد الجبوري1938

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق فاضل محمد احمد الجبوري1939

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجهاد مدهللا عبدهللا محسن الصحن1940

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث حسن حديس جاسم الجميلي1941

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام رجب عبدهللا عمر الجبوري1942

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن خلف محمد حمد الجبوري1943

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن صالح محمد خلف الجبوري1944

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عمر حسن محمد الجبوري1945

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين محمد خلف علي العلي1946

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد عبدهللا دولت طلب الجبوري1947

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد زكي حبيب حسين الجبوري1948

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامي ناظم حسين خضر الجميلي1949

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد محمود عثمان سعد الجبوري1950

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان حسن مدهللا صالح الجبوري1951

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم جمعه حسن صحن الجميلي1952



الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عبد احمد رجب الجنابي1953

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان عدنان محمد فرتم الجبوري1954

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير عبدهللا محسن محمد الجبوري1955

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسهيل نجم هليم ربع الجبوري1956

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف حسين مطر حلو الجلو1957

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح احمد علي احمد الصحن1958

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء حسن علي محمد الجغيفي1959

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء عبدهللا محمد صبحي الدليمي1960

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن احمد حطاب عيسى الجبوري1961

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم حسين الحديدي1962

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا اعشوي دلي أمغيليث الشمري1963

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا صالح اسماعيل روضان الجبوري1964

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا ظاهر عبدهللا محمد الجبوري1965

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالهادي عاني محمود عبدهللا الجبوري1966

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعجاج اسماعيل احمد ظاهر الظاهر1967

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء صالح محمد عطا هللا الجميلي1968

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سميط محمد معيوف الجبوري1969

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار خلف حمد عياش الجبوري1970

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي احمد فرتم الجبوري1971

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفبصل خالد مطر فنجان الشمري1972

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس فارس ظاهر حمد الجبوري1973

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد خلف حمود الجبوري1974

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ذياب محمد محمود الجميلي1975

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نواف احمد حمادي الجبوري1976

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد عبدهللا نامس شكطي الشكطي1977

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمطلك سعود خلف اللجي اللهيبي1978

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز عيسى صلبي سعيد الجميلي1979

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي صالح احمد ظاهر الجبوري1980

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند خالد حسين مندال الجبوري1981

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنشوان عبدهللا محي ياسين الجبوري1982

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوري حواس عزاوي هزاع الجبوري1983

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاني حبيب ظاهر حسن الجبوري1984



الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهبه ايوب عبدالجليل رومي الحمد1985

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام عبدهللا ابراهيم حسين الجبوري1986

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم جاسم حماده احمد الشمري1987

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم رياض محمد فاضل الجبوري1988

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرواثق خليل ضيف شمر الجبوري1989

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام مطلك جدوع عبد الجبوري1990

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد حمد حسن الجبوري1991

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين عزالدين عبدهللا احمد اللهيبي1992

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف فرج عثمان عبدالرحمن الجبوري1993

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار يونس يحيى احجاب الجبوري1994

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق عيسى سلطان جادهللا الجبوري1995

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياب حبيب حسن علي الجبوري1996

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوزهان فاضل زين العابدين محمد البياتي1997

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات صالح اسماعيل عطيه الجبوري1998

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عامر مصلح محمد الجميلي1999

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد احمد عبدالكريم الجبوري2000

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنان مصطفى هلوش خضر الحمداني2001

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه ضياء الدين فاضل علي الجميلي2002

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب حسين خلف مساعد اللهيبي2003

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل عبدالحميد سعيد مهدي التكريتي2004

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام عامر برجس درويش الجبوري2005

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم علي عطية حميد اللهيبي2006

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب سعد عسل محمود الجبوري2007

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور فارس علي احمد الجبوري2008

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء احمد حريد خلف الجبوري2009

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير ذياب مهيدي سليمان المرسومي2010

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفجر فرحان محمد خلف الجبوري2011

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمآثر اكرم عبدهللا محمد الجبوري2012

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى نجرس حسن علي الجبوري2013

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار سليم جاسم حسين الجحيشي2014

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى نجرس حسن علي الجبوري2015

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم خضير جاسم محمد العبيدي2016



الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء جاسم محمد حسين الجبوري2017

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند فارس علي احمد الجبوري2018

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام احمد ابراهيم حمد الناصري2019

الشرقاطبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين محمد رشيد حمد السعيدي2020

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد صالح عزاوي حمدان الفراجي2021

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد حميد محمد محمود العزاوي2022

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتاج الدين خميس بندر محمد الجواري2023

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحازم جسام محمد جاسم الحبابي2024

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن سعيد احمد حسن ال رزوقي2025

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جبار حسين مصلح الجبوري2026

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن مصطفى بليل عكيل الدليمي2027

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا بشير احمد عبدالغني الجبوري2028

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سلمان درويش خلف الجبوري2029

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل علي ظاهر عبد الوهاب الجنابي2030

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود احمد جاسم احمد الفراجي2031

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود طارق احمد حسن األحبابي2032

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان احمد عبدالحميد كمون الفراجي2033

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند جاسم محمد فارس الخزرجي2034

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنورس رشيد لطيف عطيه العبيدي2035

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروقاص سعد علي حسن الخزرجي2036

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر علي جاسم محمد الفراجي2037

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء فاضل محمد حسن الجبوري2038

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالتفات عزيز رشيد صالح الجبوري2039

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبدهللا غازي حسون الخزرجي2040

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدانيه رياض عبدهللا كوان الجبوري2041

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء صباح كريم ابراهيم الفراجي2042

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا حمود مهدي صالح العزاوي2043

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عبداللطيف هشم محمد البواسود2044

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبدالعزيز خضير مزعل الدليمي2045

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساهره نجرس زيدان خلف الجبوري2046

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى ناظم كامل حمود السامرائي2047

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى سعيد جاسم محمد الخزرجي2048



الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقبس عبدهللا عبيد عطية الجبوري2049

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مهدي عبد حسن العزاوي2050

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورالهدى مطلك خلف عبدهللا الجبوري2051

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه دحام جاسم محمد 2052

الضلوعيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه مزبان عكاب صالح الجبوري2053

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غضبان حمزة صالح المولى2054

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نورالدين عزيز علي البياتي2055

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكراشرف انور محمد حسن البياتي2056

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايوب محسن حق ويردي علي البياتي2057

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاكم حمدان محمد حمد البياتي2058

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر بيات اكبر محمد البياتي2059

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل ابراهيم احمد محمد العزي2060

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل قاسم خليل ابراهيم البياتي2061

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكردنيا نجاة عبيد محمد الداودي2062

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالغفور مديح امين حميد اليياتي2063

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا علي محمد سليمان البياتي2064

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل بدران صالح مطر البياتي2065

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل عواد قاسم محمد البياتي2066

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس ناظم عبد المحسن مصطفى البياتي2067

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد عباوي سليمان البياتي2068

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عيدان محمد اسماعيل البياتي2069

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند شاكر محمود خلف البياتي2070

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوار جمعه عبدالواحد جهاد الخرمانلو2071

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام محمود عبدهللا صالح العزي2072

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عباس خضير ويس المجمعي2073

الطوزبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل اسماعيل مجيد محمد البياتي2074
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تكريتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين محمد كريم عبدالرحمن الناصري2360
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سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي عواد صالح الشهرلي2408

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس احمد جاسم حمد العيساوي2409

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس حامد محي احمد العباسي2410

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس حميد فرحان سنيد االسودي2411

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث علي حسين مهدي2412

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمجدالدين محمد صالح خليل السامرائي2413

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ثامر جاسم محمد البو مهيدي2414

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد جاسم النيساني2415

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طه محمود حبيب2416

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فارس صبري حبيب السامرائي2417

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود صباح نوري عبدهللا العباسي2418

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى اسماعيل علي محيميد النيساني2419

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى باسل حياوي محمد السامرائي2420

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى قاسم جمعه مهدي السامرائي2421

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى هاشم جاسم ابراهيم الربيعي2422

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند جمال مجيد بريسم اعذيه2423

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند صالح محمد مصلح البو عباس2424

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤمن جمال الدين عبد اللطيف عبد النبي البدري2425

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنور الدين عبد الرزاق محمد حسن السامرائي2426

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر احمد خضير زيدان العيساوي2427

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر ارحيم علي خلف العباسي2428

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف رعد يوسف حميد الرحماني2429

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج سعيد ابراهيم صالح الهاشمي2430

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حسن كنعان احمد العباسي2431

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء طه عواد بري البوهادي2432



سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاغادير سعيد محمود الطيف النيساني2433

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح ابراهيم صالح محمود العيساوي2434

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء فريد عبدالمجيد صالح العابد2435

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء موفق عبد العزيز كاظم السامرائي2436

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبد الكريم احمد عبد هللا الدوري2437

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميمه حسن ابراهيم صالح الرحماني2438

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عبدالسالم عبدالستار ياسين الفهد2439

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايهاب حازم محمد سمير السامرائي2440

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآية سعيد عباس حسن البو اسود2441

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول سعود جبر حسين الكربولي2442

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء مخلف عباس ياسين الكنعاني2443

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىثناء طه سامي يونس الساجي2444

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجمانه شاكر احمد خلف الفي2445

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصة علي حميد رزوقي الدوري2446

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثى/حنين عبد السالم حمد جاسم 2447

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء مجيد رشيد حميد السامرائي2448

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراوية عزيز شاكر عزيز السامرائي2449

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرضاب جاسم محمد لطيف االمراد2450

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده بخيت محمود محمد العباسي2451

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده ابراهيم مصلح لطيف العصافي2452

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عدي لطوف فاضل السامرائي2453

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عيسى احمد امين الصالحي2454

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب احمد كاظم ياسين السامرائي2455

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب طه حميد فرحان االسودي2456

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبدهللا حمود شبيب العباسي2457

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدالقادر حمودي حسين الحمد2458

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عدي عبدهللا علوان السامرائي2459

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساهره عبدهللا حسين سلمان العباسي2460

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى زكي لفته محمود العريف2461

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين شاكر محمود حبيب العباسي2462

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى عامر احمد علي السامرائي2463

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه احمد ابراهيم احمد العواد2464



سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثى.عذراء محمد زيدان حسين 2465

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثى0عال ماجد حسن علي 2466

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران حسام فاضل رشيد السامرائي2467

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حسن ابراهيم خلف السامرائي2468

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه علي احمد حسين الدراجي2469

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيحاء محمد عواد صالح الشهرلي2470

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقمر نبيل ابراهيم محمد مال حسين2471

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر رشيد حميد غضبان الدراجي2472

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عبدالحميد احمد صالح السامرائي2473

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عسكر محمد علي السامرائي2474

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد نمر حسن الحسيني2475

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم سعود محمد حبيب البومهدي2476

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثى-منى علي حسين احمد 2477

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثى-منى محمد ياسين احمد 2478

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس اسماعيل عبد علي العباسي2479

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس عسكر محمد علي السامرائي2480

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم ياسين هادي فرحان السامرائي2481

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عدنان ابراهيم علي العزاوي2482

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى مجيد فاضل مصطفى العباسي2483

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدالجبار ناصر محمد الخابور2484

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة عصام زكي حسون العباسي2485

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه نعمان سرحان حميد السامرائي2486

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى اياد عبدالرزاق احمد البلخي2487

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى رياض مجيد صالح السامرائي2488

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عبدالرزاق مهدي صالح العباسي2489

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى نوفان عبدهللا علي العباسي2490

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير هيثم عزت صالح السامرائي2491

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل محمد محمود احمد النيساني2492

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند روكان ذياب جاسم الويسي2493

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء حسين خالد مصلح المصلح2494

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء عبد محمد حاجم الربيعي2495

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه ابراهيم عبدالباقي حمود السامرائي2496



سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه محمد صاحب شاكر الدوري2497

سامراءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيونان يونس جاسم سلمان السامرائي2498

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحسان نواف موسى حميد البياتي2499

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اصغر علي صفر البياتي2500

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكر-احمد عبدالستار عزيز حمزه 2501

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مزهر نوري ذياب الخناني2502

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان حمد رضوان شكور االمرلي2503

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد خلف حبيب محمد البياتي2504

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد محمد ابراهيم علي البياتي2505

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد مزهر نوري ذياب البياتي2506

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف محمد محمود خليل امرلي2507

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر نجم عبدهللا فيصل البياتي2508

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس ابراهيم احمد سليمان البياتي2509

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالسالم خورشيد جهاد منصور البياتي2510

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا امين قاسم عباس البياتي2511

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي كريم محمد اسالن البياتي2512

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر كريم حسين خلف البياتي2513

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عسكر موسى اسماعيل الباتي2514

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نوري عبدهللا محمد البياتي2515

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمزهر غازي كريم ذياب البياتي2516

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكر0مهند عدوان خلف علي 2517

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميثم عبد الحسين جهاد شريف البياتي2518

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجم عبدهللا احمد زهمر البياتي2519

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء اكرم علي موسى البياتي2520

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل عبدهللا شكور زين العابدين البياتي2521

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان حسن حمد كاظم البياتي2522

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان قاسم محمد نجم البياتي2523

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عصام فليح حسن البياتي2524

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويدة عزيز علي ابراهبم البياتي2525

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب كريم صابر جوكل البياتي2526

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء علي محمد حسن البياتي2527

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها فاضل محمد زيدان البياتي2528



قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجله علي خلف عبدهللا البياتي2529

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثى.نوره قاسم محمود ولي 2530

قرى آمرليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء هادي فهد اسماعيل البياتي2531

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد توفيق صالح حسن الحبابي2532

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكربشير عزال محمد علي الحشماوي2533

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرثامر صالح ابراهيم احمد االحبابي2534

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم فاضل جسوم مهدي السعدي2535

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر ابراهيم علي عباس التميمي2536

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهير علي عطيه علي الجنابي2537

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيدان بشير محمد يونس الجنابي2538

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف منصور رحيم محمد الحشماوي2539

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين عبد حسين االحبابي2540

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد حسن علي العزاوي2541

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتيبة فالح حسن سعدي الخزرجي2542

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرقحطان عدنان حسين علي االحبابي2543

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي حضير عباس حسين العزاوي2544

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود شاكر محمود ناصر االحبابي2545

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان بدر عزيز كماش الخسرجي2546

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند احمد عباس احمد التميمي2547

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصيف جاسم محمد حسين الحبابي2548

يثرببكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين مخييبر مالك حسين العبادي2549

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسعاد صليل عداي محيميد الخزرجي2550

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة خالد حسن علي االحبابي2551

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء سعد محمد علي االحبابي2552

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب عبد العزيز علي عبد العزاوي2553

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى جمال سرهيد جراد العيساوي2554

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن رائد غازي علي الحبابي2555

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي مهدي علي خليفه الخزرجي2556

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىشاميران عليوي عداي محيميد الخزرجي2557

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد خضير عباس عكاب التميمي2558

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىغادة نصيف جاسم محمد األحبابي2559

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر مالك احمد هذال الحبابي2560



يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عباس حسين علي التميمي2561

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالذ خلف محمد رميض المزروعي2562

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهى ايوب حماده حميد الخزرجي2563

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىميعاد علي خلف خميس البياتي2564

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ حميد جاسم خلف الحبابي2565

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس حسن عباس حميد التميمي2566

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الهدى نجم عبدهللا عيسى البوعلي2567

يثرببكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه كوان حميد عبد العزاوي2568
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