
اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2008/2007 خريجصباحيالزبيدي وادي علي عبد الحسين عبد اسماء1

2008/2007 خريجصباحيالربيعي علي مزعل كريم بيداء2

2008/2007 خريجصباحيالبديري علوان كصاد حمزة راقية3

2008/2007 خريجصباحيالحصري موسى جليل رسول زهراء4

2008/2007 خريجصباحيالموسوي علي حمزة صالل شيماء5

2008/2007 خريجصباحيالالمي غالم حسين صباح6

2008/2007 خريجصباحيالزركاني جياد كاظم جواد عالء7

2008/2007 خريجصباحيالزبيدي علي عبد الحسين عبد علي هدى8

2009/2008 خريجمسائيجلوب حسن احمد1

2009/2008 خريجمسائيخضير فاضل احمد2

2009/2008 خريجمسائيالكاظم عبد محسن احمد3

2009/2008 خريجمسائيياسر نوري احمد4

2009/2008 خريجصباحيشهد جليل االء5

2009/2008 خريجصباحيسعيد حسن االء6

2009/2008 خريجمسائيمحمد مهدي ايثار7

2009/2008 خريجصباحيعلي االله عبد بان8

2009/2008 خريجمسائيشاهر عبود بشار9

2009/2008 خريجصباحيكاظم عبد جمال10

2009/2008 خريجمسائيطاهر مسلم حازم11

2009/2008 خريجمسائيخليل زهير حسنين12

2009/2008 خريجمسائيعية رحمن حسين13

2009/2008 خريجصباحيالصاحب عبد سعد حسين14

2009/2008 خريجصباحيلطيف حسن رسل15

2009/2008 خريجمسائيكريم السادة عبد رسول16

2009/2008 خريجمسائيمتعب محمود رعد17

2009/2008 خريجصباحيطاهر شوكت زهراء18

2009/2008 خريجصباحيالوهاب عبد طارق سجى19

2009/2008 خريجمسائيمسلم خضر سالم20

2009/2008 خريجمسائيمشحوت كاظم سالم21

2009/2008 خريجصباحينجم صالح سمارة22

2009/2008 خريجمسائيطه الحمزة عبد سمر23

2009/2008 خريجمسائياحمد حسن سهاد24

2009/2008 خريجمسائيعلي محمود شاكر25

2009/2008 خريجصباحيعباس الرسول عبد شيماء26

2009/2008 خريجصباحيحمودي هللا خير صفا27

2009/2008 خريجمسائياحمد محمد ضياء28

2009/2008 خريجمسائيمحمد راضي عادل29

2009/2008 خريجمسائيمنسي عبيد عباس30

2009/2008 خريجصباحيمحمود شاكر لمى31



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2009/2008 خريجمسائيعويد عزيز محمد32

2009/2008 خريجصباحياحمد شهاب مروة33

2009/2008 خريجصباحيمحمد جاسم ميس34

2009/2008 خريجصباحيحميد سعد نائله35

2009/2008 خريجصباحيسليم نعيم وسن36

2010/2009 خريجمسائيشالكة حميد احمد1

2010/2009 خريجصباحيكاظم كريم احمد2

2010/2009 خريجصباحيحسين هادي احمد3

2010/2009 خريجمسائيسفحي جاسب اركان4

2010/2009 خريجمسائيالحسين عبد االمير عبد اسعد5

2010/2009 خريجصباحيكاظم سعد انعام6

2010/2009 خريجمسائيمحمد طاهر تبع7

2010/2009 خريجمسائيجمال عويد حازم8

2010/2009 خريجصباحينوري لطفي حسين9

2010/2009 خريجصباحيعباس االمير عبد حيدر10

2010/2009 خريجصباحيعلوان محمد رشا11

2010/2009 خريجمسائيتوفيق احمد رفقة12

2010/2009 خريجمسائيرشيد علي سارة13

2010/2009 خريجصباحيسلطان عباس سرى14

2010/2009 خريجصباحيمجيد باقر سيف15

2010/2009 خريجمسائيمحسن رمضان شعبان16

2010/2009 خريجصباحيمكي سعدي شيرين17

2010/2009 خريجصباحيكاظم حسين صالح18

2010/2009 خريجمسائيسلمان والي االمير عبد19

2010/2009 خريجمسائيكاظم حسن هللا عبد20

2010/2009 خريجصباحيحميد وليد الودود عبد21

2010/2009 خريجمسائيكاظم تعبان علي22

2010/2009 خريجمسائيحنيش خزعل علي23

2010/2009 خريجصباحيداود سالم علي24

2010/2009 خريجصباحيزيدان عباس علي25

2010/2009 خريجصباحيخلف شاكر فاطمة26

2010/2009 خريجمسائيعباس ناجي فالح27

2010/2009 خريجمسائياالمير عبد صباح ليث28

2010/2009 خريجمسائيانيس محمد مضر29

2010/2009 خريجمسائيالحسن عبد كاظم نغم30

2010/2009 خريجمسائيراضي فاضل هدى31

2010/2009 خريجمسائيرسن جيزان هيثم32

2011/2010 خريجمسائيطعمة فرج لطيف احالم1

2011/2010 خريجصباحيالخزرجي سلمان حاتم حميد احمد2



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2011/2010 خريجصباحيصادق طاهر صادق احمد3

2011/2010 خريجصباحيالمياحي الكريم عبد مكطاع صبري اسامة4

2011/2010 خريجصباحيراضي صالح هللا خير اسراء5

2011/2010 خريجصباحيهلوس لفتة محسن االء6

2011/2010 خريجصباحيالمنصوري فضل راضي حسين امل7

2011/2010 خريجمسائيبرهان فاخر اميرة8

2011/2010 خريجصباحيالساعدي صحين شواي كريم ايمان9

2011/2010 خريجمسائيعلي الكريم عبد صاحب باقر10

2011/2010 خريجصباحيالالمي كاظم حسن علي برهان11

2011/2010 خريجصباحيتقي جاسم بشرى12

2011/2010 خريجمسائينعمة اسماعيل محسن جاسم13

2011/2010 خريجصباحيالساعدي شواي كريم جنان14

2011/2010 خريجمسائيحسين كريم حاتم15

2011/2010 خريجصباحيالخزعلي داود صاحب زهير حسام16

2011/2010 خريجمسائيمطير حنش خيون حسن17

2011/2010 خريجصباحيهللا الخير محمد هداب علي حسين18

2011/2010 خريجصباحيالخرساني عطية فرحان حسين19

2011/2010 خريجمسائيعاتي منيشد نعيم حميدة20

2011/2010 خريجصباحيالحلفي علي الجبار عبد الرضا عبد حنين21

2011/2010 خريجصباحيالحلفي محسن خلف الكريم عبد حوراء22

2011/2010 خريجصباحيموسى حسن فالح حوراء23

2011/2010 خريجمسائيالربيعي عناد مهنا سامي ذكرى24

2011/2010 خريجصباحيالخفاجي اوهيب عباس الكريم عبد رند25

2011/2010 خريجصباحيالهاشمي علي محمد خالد ريم26

2011/2010 خريجصباحيالجبوري مهدي العزيز عبد قاسم ريه27

2011/2010 خريجصباحيذهب ناصر تركي زهراء28

2011/2010 خريجصباحيحميد البو االمير عبد كاظم ثامر زهراء29

2011/2010 خريجصباحيمفتن حسين زهراء30

2011/2010 خريجصباحيالعامري مهدي عباس االمير عبد زهراء31

2011/2010 خريجصباحيالسعدي عزيز رعد زيد32

2011/2010 خريجصباحيالكعبي رسن كريم ستار زينب33

2011/2010 خريجصباحيمهدي صاحب ناظم زينب34

2011/2010 خريجصباحيالخزرجي هادي محمد جاسم سارة35

2011/2010 خريجصباحيالعلياوي عطية عالوي الحسن عبد سارة36

2011/2010 خريجصباحيالطائي عباس محمود جاسم سرى37

2011/2010 خريجصباحيعواد حسن ياسين سرى38

2011/2010 خريجصباحيالشويري طليع خلف سمير سماء39

2011/2010 خريجصباحيالعبودي جاسم مزعل كريم سمية40

2011/2010 خريجصباحيصادق نجاح شهد41



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2011/2010 خريجصباحيمهدي صالح هادي شهد42

2011/2010 خريجمسائيحسن حمود جعفر صادق43

2011/2010 خريجصباحيعبد رشيد نجدت صفا44

2011/2010 خريجصباحيحسين حسن فاضل ضحى45

2011/2010 خريجصباحيغالم ابراهيم محسن ضحى46

2011/2010 خريجصباحيالتميمي زيدان احمد معن طارق47

2011/2010 خريجصباحيالصفار اسماعيل توفيق ظافر عادل48

2011/2010 خريجمسائيالشماطي مطر شباط مخيف عادل49

2011/2010 خريجصباحيحسن حسين صادق محمد عطاء50

2011/2010 خريجصباحيالربيعي شهيد مجيد فارس عال51

2011/2010 خريجصباحيالبحراوي عطية سلمان قاسم عمار52

2011/2010 خريجمسائيالعبيدي خليل خلف عالء عمر53

2011/2010 خريجصباحيالالمي صالح حسين خضر غسق54

2011/2010 خريجصباحيعالوي محمد نادي فاتن55

2011/2010 خريجصباحيالساعدي السادة عبد كامل نوري فاطمة56

2011/2010 خريجصباحيكاظم ابراهيم خليل فرح57

2011/2010 خريجصباحيالجبوري حمادي عباس فاضل فرح58

2011/2010 خريجصباحيالعامري االمير عبد حاتم فيصل فرح59

2011/2010 خريجصباحيالوحيلي بدن غانم حميد فردوس60

2011/2010 خريجمسائيالفرطوسي حمدان غياض حسن فالح61

2011/2010 خريجصباحيالعنبكي نايل حميد هاشم قحطان62

2011/2010 خريجصباحيهادي حسن كرار63

2011/2010 خريجصباحينعمة رحيم عماد لقاء64

2011/2010 خريجمسائيجواد هادي ليلى65

2011/2010 خريجصباحيمحمد عزيز حسين لينا66

2011/2010 خريجمسائيكرم الحسن عبد فالح لينا67

2011/2010 خريجمسائيالسعدي حمد عبود سلمان مؤيد68

2011/2010 خريجمسائيالشويلي مطر عريبي محمود ماجد69

2011/2010 خريجصباحيالبهادلي صبر علي سالم محمد70

2011/2010 خريجمسائينجم كاطع محمد71

2011/2010 خريجمسائيمحمد احمد محمود72

2011/2010 خريجصباحيالخيالني شهاب احمد رعد مروة73

2011/2010 خريجصباحيالسعدي سعدون مجيد مروة74

2011/2010 خريجمسائيالصفار اسماعيل توفيق ظافر مروج75

2011/2010 خريجصباحيالشالجي الغني عبد شاكر الرضا عبد مروى76

2011/2010 خريجصباحيكاظم عالء مروى77

2011/2010 خريجصباحيناهض عيا ستار منى78

2011/2010 خريجصباحيالكناني شايع فيصل حسين ميادة79

2011/2010 خريجصباحيالبصام حسين جابر الكاظم عبد ميس80
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2011/2010 خريجمسائيالشمري حسين كريم نؤاس81

2011/2010 خريجصباحيالهيازعي حسن عباس حسن ندى82

2011/2010 خريجمسائيابراهيم خليل نسرين83

2011/2010 خريجصباحيحنتوش كاظم نهلة84

2011/2010 خريجصباحيعبد قاسم عامر نور85

2011/2010 خريجصباحيالحسين عبد الرسول عبد اكرم هدى86

2011/2010 خريجصباحياالمير عبد خزعل همسة87

2011/2010 خريجمسائيرشيد حسون هناء88

2011/2010 خريجمسائيالواحد عبد حميد رياض وجدان89

2011/2010 خريجصباحيمحمد سليم والء90

2011/2010 خريجمسائيالموسوي رضا محمد جبار ياسمين91

2011/2010 خريجصباحيالساعدي معلة رشيد مجيد ياسمين92

2012/2011 خريجصباحيخضير ياسين ابرار1

2012/2011 خريجمسائيالالمي حسين حمود عباس ابراهيم2

2012/2011 خريجصباحيالعميري حسين جليل احمد3

2012/2011 خريجمسائيالتميمي عباس الحسين عبد صبيح احمد4

2012/2011 خريجصباحيالالمي مظلوم جبارة الحسين عبد احمد5

2012/2011 خريجصباحيالبلداوي ياسين احمد مهند احمد6

2012/2011 خريجصباحيالعامري علوان عباس ابراهيم ازهار7

2012/2011 خريجصباحيالساعدي حمودي كاظم عودة اسيل8

2012/2011 خريجصباحيالخزرجي حسين جبار اكرم اشتر9

2012/2011 خريجصباحينجم سهيل اقبال10

2012/2011 خريجمسائيالصراف هللا عبد احمد علي االء11

2012/2011 خريجمسائيعلي جلوب الستار عبد التفات12

2012/2011 خريجصباحيسميسم محمد جواد امجد اماني13

2012/2011 خريجصباحيجاسم حباشة حيدر اماني14

2012/2011 خريجمسائيالعبادي حزام اسماعيل امل15

2012/2011 خريجمسائيالدليمي شكر محمد جاسم امل16

2012/2011 خريجصباحيالحكيم هللا عبد محمد سلمان امنة17

2012/2011 خريجمسائيالسوداني عبادة دوحي غازي امير18

2012/2011 خريجمسائيالجنابي علي جاسم مجيد اميرة19

2012/2011 خريجصباحيالشالجي حسين اللطيف عبد احسان انسام20

2012/2011 خريجصباحيالخزرجي علوان عون غانم انمار21

2012/2011 خريجصباحيالسعدي علي عبد محسن خالد ايات22

2012/2011 خريجصباحياحمد زهير اية23

2012/2011 خريجصباحيخليل عبد نعيم ايمان24

2012/2011 خريجمسائينصيف عباس ايناس25

2012/2011 خريجصباحيالهادي عبد طالب قاسم ايهاب26

2012/2011 خريجصباحيالعبيدي جعفر احمد شهاب بان27
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2012/2011 خريجمسائيالجسام صالح هادي جواد بشرى28

2012/2011 خريجمسائيجهادي لطيف بيداء29

2012/2011 خريجصباحيالعاملي الحسين عبد هادي حبيب تقوى30

2012/2011 خريجمسائيكاظم كامل تماضر31

2012/2011 خريجمسائيوهيب خريبط الباقي عبد تمام32

2012/2011 خريجمسائيحميد يعقوب جعفر33

2012/2011 خريجمسائيعبيد كاظم ربح جمال34

2012/2011 خريجصباحيالعقابي حسن حميد جواد35

2012/2011 خريجمسائيالساعدي شبيب بالسم علوان حازم36

2012/2011 خريجصباحيالسعدي رمضان الزم حسين حسام37

2012/2011 خريجصباحيالفريجي عاصي كريم عبود حسن38

2012/2011 خريجصباحيشفيق اكرم حسين39

2012/2011 خريجصباحيالحسين عبد باقر الرزاق عبد حسين40

2012/2011 خريجمسائيحسين عالوي حسين41

2012/2011 خريجصباحيراضي قادر علي حسين42

2012/2011 خريجمسائيسعيد عون نعمة حسين43

2012/2011 خريجصباحيالجنابي محمد قاسم محمد حوراء44

2012/2011 خريجمسائيالربيعي عبد نجم هللا عبد حيدر45

2012/2011 خريجصباحيالساعدي محمد سعدون مجيد حيدر46

2012/2011 خريجمسائيالمياحي عبود حسون راهي خالد47

2012/2011 خريجصباحيمهنة حاجم احمد دعاء48

2012/2011 خريجصباحيالجراح علي سلمان احمد دعاء49

2012/2011 خريجصباحيالسعدي شايع خميس جاسب دعاء50

2012/2011 خريجصباحيالعامري ياس سلمان داود دعاء51

2012/2011 خريجصباحيالجبوري محمد كاظم عامر دعاء52

2012/2011 خريجصباحيالبلداوي ياسين احمد مهند دينا53

2012/2011 خريجمسائيالحرباوي كاظم عثمان خالد رؤى54

2012/2011 خريجصباحيالخزرجي عباس مضحي راجي55

2012/2011 خريجمسائيحشوش عبود محمد رباب56

2012/2011 خريجمسائيالطريحي محمود شاكر كاظم رجاء57

2012/2011 خريجمسائيخلف عباس رسول58

2012/2011 خريجصباحيالمندالوي محمد سلمان ابجد رشا59

2012/2011 خريجصباحيالياسري محمد حسين نعمة رشا60

2012/2011 خريجمسائيعباس صاحب علي رعد61

2012/2011 خريجصباحيفاضل جمال رفقة62

2012/2011 خريجمسائيكريم هللا عبد رقية63

2012/2011 خريجصباحيمهدي صاحب ناظم رقية64

2012/2011 خريجصباحيسكران ضيول االمير عبد زهراء65

2012/2011 خريجمسائيالشهد نصيف كاظم خلف زياد66
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2012/2011 خريجصباحيعلي محمد صبري رضا زينب67

2012/2011 خريجمسائيعطية مطشر قاسم زينب68

2012/2011 خريجصباحيطيبة جعفر علي محمد زينب69

2012/2011 خريجمسائيالزبيدي حسين الجبار عبد رياض زينة70

2012/2011 خريجمسائيالربيعي محمد احمد هاشم زينة71

2012/2011 خريجمسائيالساعدي حسوني كاطع شرهان ساجدة72

2012/2011 خريجصباحيمحسن محمود سارة73

2012/2011 خريجصباحيالربيعي عبود هللا عبد بسام سجى74

2012/2011 خريجصباحيجبر خلف سرمد75

2012/2011 خريجصباحيالمدامغة جواد علي جواد سرى76

2012/2011 خريجصباحيالطائي الرضا عبد فاضل الحسين عبد سرى77

2012/2011 خريجمسائيالخليفاوي اخيدر جاسم سعدون78

2012/2011 خريجمسائيمحمد اسماعيل سفين79

2012/2011 خريجمسائيالخولدي هللا عبد خفيف محيل سالم80

2012/2011 خريجصباحيالحسين عبد هاني ثامر سلمى81

2012/2011 خريجصباحيالكيار حمودي حسن زيد سمية82

2012/2011 خريجمسائيمهدي شعبان الوهاب عبد سهاد83

2012/2011 خريجصباحياالعرجي موسى علي محمد سهاد84

2012/2011 خريجصباحيالحلفي حسين فرحان صاحب سهام85

2012/2011 خريجمسائيالعبيدي سلمان سعد صادق سهى86

2012/2011 خريجمسائيفليح الواحد عبد حمود شاكر87

2012/2011 خريجمسائيابراهيم اسماعيل شروق88

2012/2011 خريجصباحيالتميمي ابراهيم اسماعيل شيماء89

2012/2011 خريجمسائيمحسن ظاهر حسن شيماء90

2012/2011 خريجصباحيعمران حسين شيماء91

2012/2011 خريجصباحيمحمد كاظم شيماء92

2012/2011 خريجمسائيغاس مؤيد كريم شيماء93

2012/2011 خريجمسائياسد ميرزا علي صبحي94

2012/2011 خريجصباحيالمالكي هللا عبد محمد خلف صفاء95

2012/2011 خريجصباحيطعمة ابو محمد مزهر واثق ضرغام96

2012/2011 خريجمسائيالفاضلي فلحي دهش خلف ظافر97

2012/2011 خريجمسائيالسوداني كريم سلمان خضر عباس98

2012/2011 خريجمسائيالشمري باسم عباس نصيف عباس99

2012/2011 خريجصباحيالدوسري رسن عباس فائق الغفار عبد100

2012/2011 خريجمسائيالكعبي ابوالهوش كريم عدنان101

2012/2011 خريجمسائيكريم عدنان عدوية102

2012/2011 خريجمسائيالتميمي حلو مزبان حميد عطا103

2012/2011 خريجمسائيالزم عبد عقيل104

2012/2011 خريجمسائيالدراجي اعور عيدان عالء105



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2012/2011 خريجمسائيسفيح حسين علي106

2012/2011 خريجصباحيمحمد جاسم طالل علي107

2012/2011 خريجمسائيالني عوض كاطع علي108

2012/2011 خريجمسائيالساعدي زنير ناصر محسن علي109

2012/2011 خريجصباحيالغراوي عوني غانم قاسم علياء110

2012/2011 خريجمسائيالكاظم عبد جواد عماد111

2012/2011 خريجمسائياللطيف عبد علي عمار112

2012/2011 خريجمسائيالزغير صباح حميد عودة113

2012/2011 خريجصباحيالعبيدي هادي فاضل الكريم عبد غفران114

2012/2011 خريجمسائيالعزي احمد جاسم ناجي فارس115

2012/2011 خريجمسائيسعد حسن عباس فاضل116

2012/2011 خريجمسائيالراشدي عبيد زبون حسن فالح117

2012/2011 خريجمسائيضحيل هنيب والي فيحاء118

2012/2011 خريجمسائيعبيد ابراهيم قيس119

2012/2011 خريجمسائيخضير عبيد احمد كاظم120

2012/2011 خريجمسائيمهدي عباس مجهول كاظم121

2012/2011 خريجصباحيالزبيدي علي عبد عباس سعدي كرار122

2012/2011 خريجمسائيضيدان عودة كريم123

2012/2011 خريجصباحيباوة فهد حميد مؤيد124

2012/2011 خريجمسائيالدراجي جاسم علي محمد ماجد125

2012/2011 خريجمسائيالمالكي رسن عبود مالك126

2012/2011 خريجمسائيالمحمداوي حسن عبد ثابت محمد127

2012/2011 خريجصباحيسلمان محمد جاسم محمد128

2012/2011 خريجمسائيالكناني علي جمعة محمد129

2012/2011 خريجمسائيبنيان محيبس علي محمد130

2012/2011 خريجصباحيالخزرجي عكاب حمزة لفتة محمد131

2012/2011 خريجمسائيهللا عبد ابراهيم مطر محمد132

2012/2011 خريجمسائيساجت فيلي مطر محمد133

2012/2011 خريجصباحيالرضا عبد فاضل الناصر عبد مروة134

2012/2011 خريجصباحيطالل كاظم كامل مروى135

2012/2011 خريجمسائيالموالي فرج فياض محمد منال136

2012/2011 خريجصباحيالعبيدي حسين مجيد عادل منى137

2012/2011 خريجصباحيخليفة علي منير138

2012/2011 خريجمسائيجاسم فارس راسم مها139

2012/2011 خريجصباحيالدباغ محمود علي عبد صباح ميقات140

2012/2011 خريجصباحيالساعدي علي زامل حمدان نادية141

2012/2011 خريجصباحيالشرشاحي الرضا عبد علي عبد ناظم142

2012/2011 خريجمسائيالسعدي بدع حميد محمد نجالء143

2012/2011 خريجصباحيالجنابي عباس ناصر طالب نسرين144



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2012/2011 خريجمسائيحنش كريم نوال145

2012/2011 خريجمسائيعبد فاضل احمد نور146

2012/2011 خريجصباحيالباوي هللا عبد محمد الهدى نور147

2012/2011 خريجصباحيالدهان حسين علي موفق نور148

2012/2011 خريجمسائينجم جابر هبة149

2012/2011 خريجمسائيعطية علي نعيم هناء150

2012/2011 خريجمسائيعلوان طابور مجبل هند151

2012/2011 خريجمسائيالساعدي عبود كاطع الكاظم عبد وداد152

2012/2011 خريجمسائيدواح حمدي وسام153

2012/2011 خريجصباحيمجيد حميد وسن154

2012/2011 خريجصباحيالحسين عبد رزاق عباس وسن155

2012/2011 خريجمسائيالوائلي سبالوي العباس عبد وصفي156

2012/2011 خريجصباحيالعبيدي علي عبيد خالد وليد157

2012/2011 خريجصباحيالبياتي علي حسن فلح ياسر158

2012/2011 خريجصباحيالجبوري طاهر مسلم يوسف يعقوب159

2013/2012 خريجمسائييعزي حمود سالمة ابتسام1

2013/2012 خريجمسائيالدالبحي كاظم محمد ابتسام2

2013/2012 خريجمسائيالديناوي حسن مفتن مزهر ابتهال3

2013/2012 خريجمسائيالبياتي علو امين عبود احالم4

2013/2012 خريجمسائيسعيد محمود جاسم احمد5

2013/2012 خريجمسائيالزبيدي عبيد جليل احمد6

2013/2012 خريجصباحيالسراي علوان حبيب شاكر احمد7

2013/2012 خريجمسائيالسامرائي مهدي سعدون ضياء احمد8

2013/2012 خريجمسائيجاسم باني الكاظم عبد احمد9

2013/2012 خريجمسائيسعيد علي عبد احمد10

2013/2012 خريجمسائيالنجادي حويجة كرمة عبود احمد11

2013/2012 خريجمسائيصرفة علي عطية محمد احمد12

2013/2012 خريجصباحيالشكرجي غالم علي محمد احمد13

2013/2012 خريجمسائيالكعباوي محمد غليم مطشر احمد14

2013/2012 خريجصباحيسدخان حسن يسر احمد15

2013/2012 خريجمسائيالمفرجي حسن صالح ابراهيم ازهار16

2013/2012 خريجمسائيالجبوري عبود هللا خير جبار ازهار17

2013/2012 خريجصباحيكيار حمودي حسن عامر اسراء18

2013/2012 خريجصباحيالخزعلي حسين باقر عدنان اسراء19

2013/2012 خريجصباحيناجي محسن احمد اسعد20

2013/2012 خريجصباحيالرويتجاوي علي رشك الحسين عبد اسماء21

2013/2012 خريجمسائيالساعدي اكبير كعيد راهي اشواق22

2013/2012 خريجصباحيالبريم زابر ناصر شويش اكرم23

2013/2012 خريجصباحيفتلة ال عبود جدوع جبار االء24



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2013/2012 خريجصباحيواني مزهر حكيم االء25

2013/2012 خريجمسائيالليثاوي علوان كاظم عباس االء26

2013/2012 خريجمسائيالعاني محمود العال عبد االء27

2013/2012 خريجمسائيالشمري هاشم جمعة الهام28

2013/2012 خريجمسائيالتميمي حسن فليح االمير عبد امل29

2013/2012 خريجصباحيالنجار محمد الكريم عبد امنة30

2013/2012 خريجصباحيالساعدي محمد غانم كاظم امنة31

2013/2012 خريجصباحيابراهيم جواد جعفر علي اميرة32

2013/2012 خريجمسائيالزيداوي اسماعيل شامخ لعيبي انتصار33

2013/2012 خريجصباحيالمرسومي جواد كاظم محمد انتصار34

2013/2012 خريجصباحيالعامري محمد وهيب محمد اية35

2013/2012 خريجمسائيالسوداني احمد خلف جون ايمان36

2013/2012 خريجمسائيالخزعلي ابراهيم يوسف الكاظم عبد ايمان37

2013/2012 خريجصباحيالعبودي النبي عبد الرزاق عبد ايهاب38

2013/2012 خريجمسائيالعطية عطار صابط جبار براء39

2013/2012 خريجصباحيالموسوي قاسم وسام براق40

2013/2012 خريجمسائيالزيداوي لفتة راجح الجبار عبد بشرى41

2013/2012 خريجمسائيالعطافي كاظم صالح علي بشرى42

2013/2012 خريجمسائيالبلشة مهدي هادي بشرى43

2013/2012 خريجمسائيالساعدي بداي محمد شعالن بلسم44

2013/2012 خريجمسائيالمحمداوي جبر حسن حسين بيداء45

2013/2012 خريجمسائيالناصري حسين جمعة شاكر بيداء46

2013/2012 خريجمسائيالمكصوصي طارش ثجيل صبيح تحسين47

2013/2012 خريجصباحيسرسوح موسى الكاظم عبد تمارة48

2013/2012 خريجصباحيالسوعيدي فرج خشن خلف ثائر49

2013/2012 خريجمسائيالكشي غفوري ابراهيم جليل ثامر50

2013/2012 خريجمسائيالعلياوي عليوي طابور جاسب جاسم51

2013/2012 خريجصباحيالياسري حسين حميد رحمن جاسم52

2013/2012 خريجمسائيالعبادي الرزاق عبد صادق جعفر53

2013/2012 خريجصباحيالمعموري كركاس العباس عبد ناهض جعفر54

2013/2012 خريجمسائيالشباني حسن محمد كاظم جواد55

2013/2012 خريجصباحيالسعدي هاشم مهدي ذاري حذام56

2013/2012 خريجمسائيالشاوي صبيح كاظم علي حسام57

2013/2012 خريجمسائيالعقابي عليوي حاتم صبيح حسن58

2013/2012 خريجمسائيالحنان الحسن عبد خلف الهادي عبد حسن59

2013/2012 خريجصباحيالمساري حمودي علي حسن60

2013/2012 خريجصباحيالغشامي كزار حسن نوري حسن61

2013/2012 خريجصباحيالخرسة سلمان عاتي طالب حسين62

2013/2012 خريجمسائيالعنتاكي شاكر وهاب عالء حسين63



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2013/2012 خريجصباحيالجراح علوان حسين علي حسين64

2013/2012 خريجمسائيالدلفي صالح حمد عليوي حسين65

2013/2012 خريجصباحيالسوداني سبهان لعيبي حسن حمزة66

2013/2012 خريجصباحيالمكصوصي عباس عمود هادي حنان67

2013/2012 خريجصباحيالسعدي خيطان صدام جاسم حوراء68

2013/2012 خريجمسائيالمكصوصي عيدان شنداخ قاسم حيدر69

2013/2012 خريجصباحيالسراجي السراج زغير عبد نايف حيدر70

2013/2012 خريجصباحيجرنجي جبر مطشر عبد خالد71

2013/2012 خريجمسائيالدليمي العلي حسين عمران خطاب72

2013/2012 خريجصباحيسلمان هبسي جبار دعاء73

2013/2012 خريجصباحيالحطاب كاظم عباس جواد دعاء74

2013/2012 خريجصباحيالجعباوي كطان حسين خلف دعاء75

2013/2012 خريجصباحيكاظم علي خماط دعاء76

2013/2012 خريجصباحيالعكيدي وادي سلمان ثامر دالل77

2013/2012 خريجصباحيالدوري حسن معين دالل78

2013/2012 خريجصباحيالفرطوسي هليل حميد نهاد دينا79

2013/2012 خريجمسائيالشمري خضير عباس الفقار ذو80

2013/2012 خريجمسائيالتميمي عباس خضير رائد81

2013/2012 خريجمسائيالكريطي ياسين وحيد طالب رباب82

2013/2012 خريجمسائيالبطاط راضي سعد فاخر رحيم83

2013/2012 خريجمسائيالفجيجي امسيلم كريد حسن رزاق84

2013/2012 خريجصباحيالبياع محمد جواد كاظم رسل85

2013/2012 خريجمسائيالتميمي خليل هللا عبد نجم رشا86

2013/2012 خريجصباحيحسن حمود سعد رغد87

2013/2012 خريجمسائيالكعبي جاسم حمدان طالب رغد88

2013/2012 خريجصباحيزيدي صاحي مخيف عداي رغد89

2013/2012 خريجمسائيالعوسي حسن هادي اكرم رنا90

2013/2012 خريجصباحيالالمي سلمان جبر فاضل زمن91

2013/2012 خريجصباحيالمرسومي حسن مجبل حسن زهراء92

2013/2012 خريجصباحيالبرزنجي مهود كاظم صالح زهراء93

2013/2012 خريجصباحيالسالمي حسن علي عصام زهراء94

2013/2012 خريجصباحيالفريجي محسن غازي زهراء95

2013/2012 خريجصباحيالبهادلي عصمان رحيم كاظم زهراء96

2013/2012 خريجصباحيالخزعلي حسن مصطفى ماجد زهراء97

2013/2012 خريجصباحيالفيداوي محمد رشيد احمد زيد98

2013/2012 خريجصباحيالعيساوي هللا عبد طاهر حاتم زينب99

2013/2012 خريجصباحياالسدي علي سليمان حسن زينب100

2013/2012 خريجمسائيالجنابي لفتة محل رحمن زينب101

2013/2012 خريجمسائيهادي حمزة اللطيف عبد زينب102



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2013/2012 خريجمسائيالناصري يعقوب يوسف عالء زينب103

2013/2012 خريجمسائيبنيان فاضل زينب104

2013/2012 خريجصباحيسبوت محمد خزعل كريم زينب105

2013/2012 خريجصباحيالعسكر رسول محمد زينب106

2013/2012 خريجصباحيالموسوي علي محمد هاشم حسين سارة107

2013/2012 خريجمسائيالساعدي عويد هللا عبد نجم سالم108

2013/2012 خريجمسائيالفريجي حسن عبيد جبار سامي109

2013/2012 خريجصباحيالبياتي علي حمزة تحسين سرى110

2013/2012 خريجمسائيالفتالوي دخيل السادة عبد سالم سعاد111

2013/2012 خريجمسائيالخليفة مشتت صدام سالم112

2013/2012 خريجمسائيالمذكور مذكور شعنون ياسر سلمان113

2013/2012 خريجصباحيالربيعي عبود هللا عطا نوري سماح114

2013/2012 خريجصباحيالعامل الوهاب عبد الجبار عبد محمد سمر115

2013/2012 خريجمسائيالشرشاجي هذال كاطع رضا سهاد116

2013/2012 خريجمسائيالسعدي محمد قاسم زكي سهاد117

2013/2012 خريجصباحيالربيعي الرسول عبد الباسط عبد سورين118

2013/2012 خريجمسائيمحيسن عليوي حمدان شهاب119

2013/2012 خريجصباحيكطوف جمعة احمد شهب120

2013/2012 خريجصباحيالسعدي رمضان الزم حسن شهد121

2013/2012 خريجمسائيالدليوزي حسين علوان حسين شهناز122

2013/2012 خريجمسائيالحجي مزيد عودة ناظم شيرين123

2013/2012 خريجصباحيالفتالوي زغير عذاب شيماء124

2013/2012 خريجمسائيالعنيكي علي عباس فاضل شيماء125

2013/2012 خريجمسائيالجبوري درويش محمد فاضل شيماء126

2013/2012 خريجصباحيحمادي جسام فياض صابرين127

2013/2012 خريجصباحيالنجار ابراهيم صادق عامر صادق128

2013/2012 خريجمسائيالغراوي زاير حسن حسين صباح129

2013/2012 خريجمسائيخنيصرالساعدي فرهود شاكر صباح130

2013/2012 خريجصباحيالغريباوي شاتي مفكود فارس صباح131

2013/2012 خريجمسائيالمشوطي حسن كريدي الحسين عبد صفاء132

2013/2012 خريجمسائيالسعدون ثامر سلطان مالك صقر133

2013/2012 خريجمسائيالساعدي سندال سعد اهنيو ضياء134

2013/2012 خريجمسائيالزبيدي مطر مالح فاضل ضياء135

2013/2012 خريجمسائيقاسم احمد محمد ضياء136

2013/2012 خريجمسائيالخماسي جابر عطية جبار طارق137

2013/2012 خريجمسائيطاهر الرضا عبد رحيم عباس138

2013/2012 خريجصباحيالشمري لطيف عبود ياسين عباس139

2013/2012 خريجمسائيالساعدي مجيسرعاتي حنون الجبار عبد140

2013/2012 خريجمسائيالتميمي عباس خضير نصيف الحسين عبد141
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2013/2012 خريجمسائيالساعدي مصيح طعيمة موسى الرحمن عبد142

2013/2012 خريجصباحيالجليل عبد االله عبد الكريم عبد143

2013/2012 خريجمسائياالسدي سويهي جبر بالسم الهادي عبد144

2013/2012 خريجصباحيويس الرحمن عبد عدنان قصي عثمان145

2013/2012 خريجصباحيالخالدي حسين عيسى مجيد عدي146

2013/2012 خريجمسائيشهيب زيد عبد عقيل147

2013/2012 خريجمسائيالطائي هللا عبد ناجي جعفر عالء148

2013/2012 خريجصباحيالرزاق عبد عماد عالء149

2013/2012 خريجمسائيالساعدي علي كاظم احمد علي150

2013/2012 خريجصباحيالمحمداوي سعيد هاشم امجيد علي151

2013/2012 خريجصباحيالجبوري كاظم حمادي جاسم علي152

2013/2012 خريجمسائيكمر حسين كمر جعفر علي153

2013/2012 خريجمسائيخليفة البو عزيز كريم جمعة علي154

2013/2012 خريجمسائيالبيضاني علي داود حميد علي155

2013/2012 خريجصباحيالربيعي عبد برهان خالد علي156

2013/2012 خريجمسائيكردس علي حسن االمير عبد علي157

2013/2012 خريجمسائيالربيعي سلمان الحسين عبد علي158

2013/2012 خريجمسائيسعد البو حامد الرحيم عبد علي159

2013/2012 خريجمسائيالماجدي بحري شداوي السادة عبد علي160

2013/2012 خريجمسائيالسوداني محسن عكلة فاضل علي161

2013/2012 خريجصباحيالكعبي محيسن جابر كاظم علي162

2013/2012 خريجصباحيالدهير فرحان زويد كاظم علي163

2013/2012 خريجمسائيالحرباوي عثمان حسن محمد علي164

2013/2012 خريجمسائيالبيضاني جويج جبر موسى علي165

2013/2012 خريجمسائيالزيدي داود حرابة محسن عمار166

2013/2012 خريجصباحيالمحمداوي صبيح تحسين عمر167

2013/2012 خريجصباحيالشرابي حسين سعيد عمر غسان168

2013/2012 خريجمسائيفتلة ال مغير عبد هاني غسان169

2013/2012 خريجصباحيخلف كامل احمد غصون170

2013/2012 خريجمسائيالعبيدي صالح مهدي فارس171

2013/2012 خريجصباحيالدراجي مطير حسين عباس فاضل172

2013/2012 خريجمسائيالعبودي عكلة فرحان عباس فاضل173

2013/2012 خريجمسائيالحميداوي عبد هللا عبد فاضل174

2013/2012 خريجصباحيمرزة مجيد الدين صالح فاطمة175

2013/2012 خريجمسائيالجبوري نصيف منصور الزهرة عبد فاطمة176

2013/2012 خريجمسائيعلي فرج فاطمة177

2013/2012 خريجصباحيالساعدي اهنيو ضياء فرات178

2013/2012 خريجمسائيالجبوري جلعوط جبر حمزة فراس179

2013/2012 خريجصباحيعيدان كاظم محمد فردوس180



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2013/2012 خريجمسائيناصر كاظم محمد فضيلة181

2013/2012 خريجمسائيالتميمي كاظم علي حسن فالح182

2013/2012 خريجصباحيالبنوادي محمد كزار ظفير قاسم183

2013/2012 خريجمسائيالربيعي جميل محمود الجبار عبد قحطان184

2013/2012 خريجمسائيالربيعي جابر فرحان جبر قصي185

2013/2012 خريجمسائيالسامرائي حسين خلف الوهاب عبد قصي186

2013/2012 خريجمسائيالنعمة نعمة ابراهيم علي كرار187

2013/2012 خريجمسائيالسويعدي كاظم سلمان كريم كفاح188

2013/2012 خريجصباحيعباس رشيد حميد لقاء189

2013/2012 خريجصباحيالشمري جبار كاظم عدنان لقمان190

2013/2012 خريجصباحياالبراهيمي شياع ابراهيم عدنان لمياء191

2013/2012 خريجصباحياسيود حسن هادي لمياء192

2013/2012 خريجصباحيالليلو محمد جاسم ليث193

2013/2012 خريجمسائيعلي حسون هادي ماهر194

2013/2012 خريجصباحيالمهداوي محمود جاسم ابراهيم محمد195

2013/2012 خريجصباحيجليل احمد محمد196

2013/2012 خريجصباحيمحمد ابراهيم اسماعيل محمد197

2013/2012 خريجصباحيالنصيري علوان هادي باسم محمد198

2013/2012 خريجمسائيخوشناو عزيز صالح جمال محمد199

2013/2012 خريجصباحيالخزرجي كريم فاضل حمزة محمد200

2013/2012 خريجصباحيالربيعي جاسم راضي محمد201

2013/2012 خريجصباحيالعكيلي فندي السادة عبد رحيم محمد202

2013/2012 خريجصباحيحسن رسول محمد203

2013/2012 خريجصباحيحاتم ردام رياض محمد204

2013/2012 خريجصباحيمهدي صباح محمد205

2013/2012 خريجمسائيالسراجي زغير عبد نايف محمد206

2013/2012 خريجصباحيعبيد جمعة السالم عبد محمود207

2013/2012 خريجمسائيالتركي الحسين عبد شاكر فاضل محمود208

2013/2012 خريجصباحيطعيمة تركي محمد مرتضى209

2013/2012 خريجصباحيالزيداوي يوسف عبد االمير عبد مروة210

2013/2012 خريجصباحيالشمري زينل ناظم الرزاق عبد مسلم211

2013/2012 خريجصباحيالربيعي جنار حسين طالب مشتاق212

2013/2012 خريجصباحيالكرغولي داود عبار حميد مصطفى213

2013/2012 خريجصباحيالشمري مزيد عدنان مصطفى214

2013/2012 خريجمسائيالقيسي ناصر كريم علي مصطفى215

2013/2012 خريجمسائيالراوي الجوير نافع الرحمن عبد معالم216

2013/2012 خريجمسائيالشمري حسين عواد عبيد منال217

2013/2012 خريجصباحيغولي القرة عبد كاظم عواد منتظر218

2013/2012 خريجمسائيالموسوي جعفر علي مجيد منى219
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2013/2012 خريجصباحيشنيور نجيب خيري محمد منى220

2013/2012 خريجصباحياحمد الشيخ طه شديد مها221

2013/2012 خريجصباحيالسعدي محمد جاسم علي مهند222

2013/2012 خريجصباحيالربيعي سكران الحسن عبد جاسم ميثم223

2013/2012 خريجصباحياالبيض عناد رسن احمد نائل224

2013/2012 خريجمسائيالناشي جادر عطية حميد نبيل225

2013/2012 خريجمسائيالجبوري عواد صالح علي نجاح226

2013/2012 خريجصباحيداخل علي حسين نجالء227

2013/2012 خريجصباحيالطويرش مجلي صيوان داخل نجالء228

2013/2012 خريجمسائيالفتالوي راجي حلو الواحد عبد نذير229

2013/2012 خريجمسائيعبد شراد الرضا عبد نضال230

2013/2012 خريجمسائيالدفاعي محمد بدر علوان نهلة231

2013/2012 خريجصباحيالخزاعلي محمد نزار سعدي نور232

2013/2012 خريجصباحيعباس خضير فاضل نور233

2013/2012 خريجصباحيالبزوني سعد صكيب محمد نور234

2013/2012 خريجصباحيجودي ابراهيم زهير نورا235

2013/2012 خريجصباحيالمنذري مهدي صالح علي نورا236

2013/2012 خريجصباحيالساعدي مجيد عبود سعيد نورة237

2013/2012 خريجصباحيصالح ال جاسم حباشة حيدر هبة238

2013/2012 خريجصباحيالساعدي حسين نعمة عطوان هدى239

2013/2012 خريجصباحيالنجار علي االمير عبد الصاحب عبد هدير240

2013/2012 خريجصباحيالجوراني سعيد عواد الدين صفاء هديل241

2013/2012 خريجصباحيالساعدي حافظ محمد الرضا عبد هديل242

2013/2012 خريجمسائيالكعباوي خلف طعمة مهاوي هناء243

2013/2012 خريجصباحيعبداوي رسن علي االمير عبد هند244

2013/2012 خريجمسائيشريدة ابو علي صدام عبد هيثم245

2013/2012 خريجمسائيالزيدي جمعة عبد جدوع وئام246

2013/2012 خريجمسائيالمنشداوي صويح زغير علي وسام247

2013/2012 خريجمسائيالموسوي كاظم جواد عيسى وسن248

2013/2012 خريجصباحيالسالمي نصيف فاضل عباس ياسمين249

2014/2013 خريجصباحيالجبوري حسين حمادي سعدي ابراهيم1

2014/2013 خريجمسائيرومي حميد ثجيل احسان2

2014/2013 خريجمسائيحيدر آل داربيك فتاح جعفر احالم3

2014/2013 خريجمسائيالملطاشي غاوي محمد جاسم احمد4

2014/2013 خريجصباحيالبطبوطي عباس جاسم حسن احمد5

2014/2013 خريجصباحيجاموس عبيد حسين احمد6

2014/2013 خريجصباحياالزيرج حمدان خنجر صابر احمد7

2014/2013 خريجمسائيغولي القرة هادي مهاوش االمير عبد احمد8

2014/2013 خريجصباحيالدلفي حمود هللا حسب هللا عطا احمد9
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2014/2013 خريجصباحيمحمود البو والي حسين علي احمد10

2014/2013 خريجصباحيالجنابي نايف جلوب قاسم احمد11

2014/2013 خريجمسائيالطباطبائي حسين حسن حسين اخالص12

2014/2013 خريجصباحيالربيعي ياقوت الحسين عبد الكريم عبد اسامة13

2014/2013 خريجصباحيناصر ثامر فالح اسامة14

2014/2013 خريجصباحيالظالمي بدر الحسين عبد احمد اسراء15

2014/2013 خريجصباحيهميم عنيد خلف اسراء16

2014/2013 خريجمسائيالكوتي صالح عوني سعد اسراء17

2014/2013 خريجمسائيالهاشمي علي حسين الخالق عبد اسراء18

2014/2013 خريجصباحيالجعفري هلوس محمود محمد اصالة19

2014/2013 خريجمسائيالمالكي فؤاد عوده كعيد افراح20

2014/2013 خريجمسائيالزهروني تامول لفته سالم اكرم21

2014/2013 خريجمسائيالجادري علي نوروز علي محمد اكرم22

2014/2013 خريجمسائيالفريداوي صالح طعيمه حسين االء23

2014/2013 خريجصباحيدبيش نعمة ناصر امجد24

2014/2013 خريجصباحيلولة جعفر صادق امنة25

2014/2013 خريجمسائيالزبيدي سرهيد االمير عبد انتصار26

2014/2013 خريجمسائيالكريماوي محيسن مانع خالوي انعام27

2014/2013 خريجصباحيالعزاوي حميد هاشم احمد انمار28

2014/2013 خريجصباحيالطائي جواد عباس الستار عبد ايات29

2014/2013 خريجمسائيغناوي توفيق فؤاد ايات30

2014/2013 خريجصباحيالجبوري جواد صادق جعفر ايالف31

2014/2013 خريجمسائيالسوداني الحسين عبد الرضا عبد ايمان32

2014/2013 خريجصباحيالجبوري مهدي العزيز عبد العظيم عبد ايمان33

2014/2013 خريجمسائيالدليمي محمد جاسم حياوي ايناس34

2014/2013 خريجمسائيالناصري نعمة حميد ساجد ايناس35

2014/2013 خريجمسائيالشمري محمد جاسم موسى ايوب36

2014/2013 خريجصباحيالماجدي كريم محمد جاسم بارق37

2014/2013 خريجمسائيالساعدي صبر صالح هاشم باسمة38

2014/2013 خريجصباحيمشالي كاظم كامل براء39

2014/2013 خريجصباحيالزاملي حسن مزهر محمد بركات40

2014/2013 خريجمسائيمحمد نور رحمان برهان41

2014/2013 خريجصباحيالتميمي رشيد جبار طارق بشائر42

2014/2013 خريجمسائيجابر حسين علي بشرى43

2014/2013 خريجصباحيالعجياوي كاظم هالل جاسم بشير44

2014/2013 خريجمسائيالبدر داود ثامر ظافر بكر45

2014/2013 خريجصباحيالكعبي محمد كاظم عالوي تحسين46

2014/2013 خريجصباحيالخالدي عباس جواد الكريم عبد تقى47

2014/2013 خريجمسائيالحيدري حقي حسن فنجان جاسم48
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2014/2013 خريجمسائيالكعبي عويد حسين كاظم جاسم49

2014/2013 خريجمسائيالشمري منصور محمود محمد جاسم50

2014/2013 خريجصباحيالجوعان كاظم بهيج تحسين جمان51

2014/2013 خريجصباحيالقزاز جعفر كاظم عادل جنان52

2014/2013 خريجمسائياليونس سلمان كاظم فتحي جنان53

2014/2013 خريجصباحيالعكيلي نحو سعد جهاد54

2014/2013 خريجصباحيعباس راضي كاظم جواد55

2014/2013 خريجمسائيالخطاوي سيد صحو كاظم جواد56

2014/2013 خريجصباحيالراشدي حسين عباس فهمي حارث57

2014/2013 خريجمسائيالسراجي مناتي عبيد جرمط حامد58

2014/2013 خريجمسائياالسدي صافي كامل حامد59

2014/2013 خريجصباحيالزيدي جابر صخي حبيب حسام60

2014/2013 خريجصباحيالمياحي كاظم جواد حمزة حسام61

2014/2013 خريجمسائيالبركي ونان حلواص االمير عبد حسن62

2014/2013 خريجمسائيالدفاعي لطيف امانة كريم حسن63

2014/2013 خريجمسائيالعلياوي مشعان زبون حتاجه حسين64

2014/2013 خريجمسائيذهب لفته طعمة حال65

2014/2013 خريجمسائيالنعيمي منصور احمد حافظ حليم66

2014/2013 خريجصباحيالفوادي ناصر مزهر سعدون حمزة67

2014/2013 خريجمسائيالعبادي عبادي كليف ناجي حنان68

2014/2013 خريجصباحيالحجامي صيهود كاظم فؤاد حنين69

2014/2013 خريجصباحيتاج حبيب الحسين عبد لطيف فاضل حنين70

2014/2013 خريجصباحيالساعدي محسن االمير عبد جمال حوراء71

2014/2013 خريجصباحيالحيدري حسين محسن علي حوراء72

2014/2013 خريجصباحيالساعدي عيسى هادي راضي حيدر73

2014/2013 خريجصباحيالشمري محمد سلمان قمبر حيدر74

2014/2013 خريجمسائيالمذخوري مطلك جابر كامل حيدر75

2014/2013 خريجصباحيسهيل هاشم محمد حيدر76

2014/2013 خريجمسائيعرموط دلف ابراهيم خالد77

2014/2013 خريجمسائيالعبادي والي كريم الحسين عبد خالد78

2014/2013 خريجصباحيشندي الحسين عبد علي موفق داليا79

2014/2013 خريجصباحيالجليلي حسن علي محمد نهاد داليا80

2014/2013 خريجصباحيعلي امير باسل دعاء81

2014/2013 خريجصباحياالسدي محمد حسين عالء دعاء82

2014/2013 خريجصباحيدهام جبر كريم دعاء83

2014/2013 خريجمسائيالمجمعي حسين عيدان مهدي ذكرى84

2014/2013 خريجصباحيشنين محمد منير رؤى85

2014/2013 خريجمسائيالعطواني عودة نعيم كاظم رائد86

2014/2013 خريجمسائيالبيضاني ياسين اوحيد حسن رافد87



اسماء الخريجين كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة

التخرج سنةالدراسةاالسمت

2014/2013 خريجصباحيالجبوري حسين ناصر الفتاح عبد رامح88

2014/2013 خريجمسائيعلوان جسام عباس رباب89

2014/2013 خريجصباحيجابرالمياحي فرحان جابر رسل90

2014/2013 خريجصباحيعلي كرم مجيد رشيد رسل91

2014/2013 خريجصباحيالموسوي عالوي محمد الغني عبد رسل92

2014/2013 خريجمسائيدرويش مجيد ابراهيم حسين رشا93

2014/2013 خريجصباحيحمودي قاسم سامي رشا94

2014/2013 خريجمسائيالسوداني حسن حمد حمود رعد95

2014/2013 خريجصباحيالمحمداوي طاهر سلمان محمد رعد96

2014/2013 خريجصباحيالحسناوي حسن موسى حسن رقية97

2014/2013 خريجصباحيالفرج عباس فاضل ثائر رنين98

2014/2013 خريجصباحيالعبودي صباح كريم فرحان رواء99

2014/2013 خريجصباحيالمولي برع ملبس الرحمن عبد روضة100

2014/2013 خريجصباحيالربيعي شامخ كاظم باسم ريام101

2014/2013 خريجصباحيالرماح مشكور سلمان جبوري زهراء102

2014/2013 خريجصباحيالرماحي جعفر صادق جعفر زهراء103

2014/2013 خريجصباحيعلي محمد صبري رضا زهراء104

2014/2013 خريجصباحيشغي رشم علي زهراء105

2014/2013 خريجصباحيالشراوي راضي حميد مجيد زهراء106

2014/2013 خريجصباحيالسعدي حميد مهدي محمد زهراء107

2014/2013 خريجصباحيالشموسي علي لطيف هداب زهراء108

2014/2013 خريجمسائيعربي حافظ عطية زينب109

2014/2013 خريجمسائيالعتابي فزع فندي عطية زينب110

2014/2013 خريجصباحيالتميمي رشيد جبار علي زينب111

2014/2013 خريجمسائيالسراج مرزة عباس فاضل زينب112

2014/2013 خريجصباحيالساعدي حسين علي كاظم زينب113

2014/2013 خريجصباحيالشويالت سيالن نمر كاظم زينب114

2014/2013 خريجصباحياسماعيل الرسول عبد حسن كميل زينب115

2014/2013 خريجمسائيهيبت محمود احمد محسن زينب116

2014/2013 خريجصباحيالفوادي زبون خزعل محمد زينب117

2014/2013 خريجصباحيالصفار عبد نعمان منذر زينب118

2014/2013 خريجصباحيالتميمي محيمد علي حسن زينة119

2014/2013 خريجصباحياليودة ناشوش االمير عبد حكمت سارة120

2014/2013 خريجصباحيالفتالوي داود الرضا عبد سهر سارة121

2014/2013 خريجمسائيالجنابي خضر عيسى طه سارة122

2014/2013 خريجمسائيالزبيدي سلمان صحن كريم سارة123

2014/2013 خريجصباحيالفريجي فالح كامل كريم سارة124

2014/2013 خريجصباحيالتميمي خليل مظلوم محمد سارة125

2014/2013 خريجصباحيالنجار مجيد ابراهيم غالب سجاد126
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2014/2013 خريجمسائيالشمري عبد حمادي احمد سجى127

2014/2013 خريجمسائيالمالكي حسين اسماعيل سراب128

2014/2013 خريجصباحيالصالحي شاكر الرحمن عبد صفاء سراب129

2014/2013 خريجصباحيالغريري جاسم علي جعفر سرى130

2014/2013 خريجصباحياالسدي جابر شمخي حسن سرى131

2014/2013 خريجصباحيالمطيري محمد حسين عالوي سرى132

2014/2013 خريجمسائيالعتبي هوبي جاسم رشيد سعد133

2014/2013 خريجصباحيبحت حسين كريم سفيان134

2014/2013 خريجمسائيالبيضاني زوير خصاف علي سالم135

2014/2013 خريجمسائيالسعدي خالف زيدان محمد سالم136

2014/2013 خريجصباحيالعبيدي طالب علي غازي سلوان137

2014/2013 خريجمسائيالفكيكي حسين فليح بلبل سميرة138

2014/2013 خريجمسائيالتميمي ابراهيم حمزة علي سناء139

2014/2013 خريجصباحيمهدي محمد قاسم سناء140

2014/2013 خريجصباحيالموسوي ريشه ابو عبد جاسم سهام141

2014/2013 خريجمسائيالوندي محمد كشكول عباس شبر142

2014/2013 خريجمسائيالفادغي حمزة علي محمود شذى143

2014/2013 خريجصباحيصالح هادي احمد شهد144

2014/2013 خريجصباحيعباس فاضل عالء شهد145

2014/2013 خريجصباحيالعامري علوان حسين ناهض شهد146

2014/2013 خريجمسائيالمبارك حسين سلمان سبتي شهيد147

2014/2013 خريجصباحيالفتلة فضيح شهيد جاسب شيماء148

2014/2013 خريجصباحيالياسري سلمان عبد حسين شيماء149

2014/2013 خريجمسائيالجنابي سعود جاسم القادر عبد شيماء150

2014/2013 خريجصباحيالبديري محمد عبد محسن شيماء151

2014/2013 خريجصباحيالجبوري عبود بديوي سليم صابرين152

2014/2013 خريجصباحيالحجي فريد عودة ناظم صابرين153

2014/2013 خريجصباحيالخفاجي حسين صادق غازي صادق154

2014/2013 خريجمسائيالحميد حسن احمد شهاب صدام155

2014/2013 خريجصباحيالعبيدي حسن كريم سليم صفا156

2014/2013 خريجمسائيبزون آل جويد السادة عبد صفاء157

2014/2013 خريجصباحيالبهادلي حاتم محمد المهدي عبد صفاء158

2014/2013 خريجمسائيالعجيلي حمزة خليف مهدي صالح159

2014/2013 خريجصباحيالسالمي عباس مهدي جعفر ضحى160

2014/2013 خريجصباحيالسبتي عبود صالل سعيد ضرغام161

2014/2013 خريجصباحيالحمداني عبود نجم سهيل ضرغام162

2014/2013 خريجمسائيهللا العبد محمد علي نوري طارق163

2014/2013 خريجصباحيالحسني مهدي كمال محمد عالية164

2014/2013 خريجمسائياالسماعيلي سليمان محمد سعدي عامر165
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2014/2013 خريجمسائيالعامري علي خلف اسماعيل عباس166

2014/2013 خريجصباحيمهدي االمير عبد الرحمن عبد عباس167

2014/2013 خريجمسائيالساعدي عطية صالح محمد عباس168

2014/2013 خريجمسائيالدراجي عجيمي حافظ خلف االمير عبد169

2014/2013 خريجصباحيمظلوم الحسن عبد الباري عبد170

2014/2013 خريجصباحيعودة مسلم جبار الرزاق عبد171

2014/2013 خريجمسائيالشويلي جبر داغر مفتن الكريم عبد172

2014/2013 خريجصباحيالحسيني كاظم االمير عبد علي هللا عبد173

2014/2013 خريجمسائياالسدي عروبي مكطف قاسم المنعم عبد174

2014/2013 خريجمسائيسواعد عيسى الزم المهدي عبد175

2014/2013 خريجصباحيالساعدي حمد الحسين عبد ناصر عبد176

2014/2013 خريجمسائيجبل علي كاظم مصطفى عدنان177

2014/2013 خريجمسائيالهماوندي علوان هادي رياض عذراء178

2014/2013 خريجصباحيالسعيد عبيد عذاب محسن عفاف179

2014/2013 خريجمسائيالشويلي ثويني جبر ناظم عقيل180

2014/2013 خريجمسائيالدلفي سعدون سلمان داود عقيلة181

2014/2013 خريجصباحيالخزرجي رشيد حسين علي عال182

2014/2013 خريجمسائيالسعداوي فرحان كاظم خضير الدين عالء183

2014/2013 خريجصباحيالمياحي محمد عكار تركي عالء184

2014/2013 خريجصباحيالحسني محمد كريم باسم علي185

2014/2013 خريجمسائيزنكنه عزيز محمد تراو علي186

2014/2013 خريجصباحيالكوناوي حسين جاسم علي187

2014/2013 خريجمسائيالعكيلي كاظم مطشر دخيل علي188

2014/2013 خريجمسائيالعتابي جابر شغي رشم علي189

2014/2013 خريجصباحيالساعدي روفه هاشم فاخر علي190

2014/2013 خريجصباحيالجنابي نايف جلوب قاسم علي191

2014/2013 خريجصباحيالمدلوسي حمادي عبود كريم علي192

2014/2013 خريجصباحياالسعدي كريم عزيز محمد علي193

2014/2013 خريجمسائيجبارة نعيمة علي عماد194

2014/2013 خريجمسائيالساعدي موسى فيصل حافظ عمار195

2014/2013 خريجصباحيعبد حاتم صفاء عمار196

2014/2013 خريجصباحيالدلفي جبر حسن عباس غفران197

2014/2013 خريجصباحيالربيعي هادي حسن موفق الدين غياث198

2014/2013 خريجصباحيالياس ابراهيم جميل فاتن199

2014/2013 خريجمسائيالحسناوي ابراهيم حسين جواد فاضل200

2014/2013 خريجمسائيالجعاري كاطع جاسم حسين فاضل201

2014/2013 خريجمسائينعيم البو ضباب فارس الحسين عبد فاضل202

2014/2013 خريجصباحيحسن مرتضى ماجد فاطمة203

2014/2013 خريجصباحيالكناني صالح خليل صالح فايزة204
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2014/2013 خريجصباحيالحسني اسماعيل رحيم باسم فرح205

2014/2013 خريجمسائيالعامري صالح محسن حسين فرح206

2014/2013 خريجمسائيالعميري عزيز جاسم حسن قاسم207

2014/2013 خريجمسائيالالمي عيسى يوسف محسن قاسم208

2014/2013 خريجصباحيصالح مهدي ناظم كاظم209

2014/2013 خريجمسائيالعبودي حسين طارش كامل210

2014/2013 خريجصباحيالربيعي عاتي صالح مهدي كرار211

2014/2013 خريجمسائيغريب محمد سنته كريم212

2014/2013 خريجمسائينجم منصور علي كمال213

2014/2013 خريجمسائيالسوداني ماهود محمد باقر كوثر214

2014/2013 خريجصباحيالحسن جواد عبود جواد حسين لؤلؤة215

2014/2013 خريجمسائيالدليمي العزيز عبد الرزاق عبد العزيز عبد كمال لمياء216

2014/2013 خريجصباحيالعميري سعدون عبد حسن ليث217

2014/2013 خريجصباحيالعنزي كايم مانع خالد ليث218

2014/2013 خريجمسائيالشمري طربال طالك جواد ليلى219

2014/2013 خريجصباحيعبد جهاد سعد ليلى220

2014/2013 خريجصباحيالزاملي عبيد شنان كريم مالك221

2014/2013 خريجمسائيالراشدي علي الحسن عبد مثنى222

2014/2013 خريجمسائيالدراجي زوره سالم عبد محسن223

2014/2013 خريجصباحيكريم دريول علي الباقر محمد224

2014/2013 خريجمسائيالحميري طوفان نظام حسن محمد225

2014/2013 خريجمسائيالعبادي الحسن منصورعبد طالب حسين محمد226

2014/2013 خريجمسائيالزبيدي علوان عبيس خضير محمد227

2014/2013 خريجصباحيحسن محمد رسول محمد228

2014/2013 خريجصباحيشمخي علي ضاحي محمد229

2014/2013 خريجصباحيالسعدي حسن حسين طالب محمد230

2014/2013 خريجصباحيعلوان قدوري عباس محمد231

2014/2013 خريجصباحيالسعيد هللا عبد الحميد عبد علي محمد232

2014/2013 خريجصباحيعبود سلمان قاسم محمد233

2014/2013 خريجصباحيالساعدي زامل الحسن عبد هاشم محمد234

2014/2013 خريجصباحيالالمي حسين فيصل ولي محمد235

2014/2013 خريجصباحيالبحراني فليح يعقوب صالح محمود236

2014/2013 خريجمسائيالحجامي عبيد صباح حميد مرتضى237

2014/2013 خريجصباحيكزار عتاب عماد مرتضى238

2014/2013 خريجمسائيالعبيدي حسن جابر كاظم مرتضى239

2014/2013 خريجصباحيعجيل جبر كاظم مرتضى240

2014/2013 خريجصباحيخضير محمد مرتضى241

2014/2013 خريجصباحيحسن جعفر صادق مروج242

2014/2013 خريجصباحيالسعدي حسين قاسم عيسى مريم243
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2014/2013 خريجمسائيعطية كاظم مريم244

2014/2013 خريجصباحيالكروي حسن فاضل مقداد مريم245

2014/2013 خريجمسائيالمكصوصي صاحب شايع حميد مصطفى246

2014/2013 خريجصباحيالشمري حسين وحيد سعيد مصطفى247

2014/2013 خريجمسائيالدريعي طعمة عزيز كريم مصطفى248

2014/2013 خريجصباحيالساعدي الحسين عبد ناصر معتز249

2014/2013 خريجصباحيالفاخري محمود سلمان ناظم منال250

2014/2013 خريجصباحيمهدي علي سعدي منير251

2014/2013 خريجصباحيمهدي جعفر صفاء مهدي252

2014/2013 خريجمسائيالقرغولي شريف فرج صبار مهند253

2014/2013 خريجصباحيجواد كاظم عالء ميامين254

2014/2013 خريجصباحيالتميمي جاسم نصيف علي ميس255

2014/2013 خريجصباحيحسين رشيد محمد ميس256

2014/2013 خريجمسائيمحمد البو تعيب صدام حسن ميعاد257

2014/2013 خريجمسائيالحلفي محمود خلف حامد ميالد258

2014/2013 خريجصباحيالجبوري مربط حافظ هللا عبد ميالد259

2014/2013 خريجمسائيالعبيدي جبارة حميد هاشم ميالد260

2014/2013 خريجمسائيالمحمداوي مهاوي لوتي عبد نادية261

2014/2013 خريجمسائيالساعدي زبون ناصر مسلم نبأ262

2014/2013 خريجمسائيالخزرجي حسين ناصر احمد نبراس263

2014/2013 خريجمسائيالسامرائي علي محمد مجيد محمد نبراس264

2014/2013 خريجمسائيخنزير كبيح ناظم نصر265

2014/2013 خريجصباحيالجميلي عيدان ناجي صبري نصير266

2014/2013 خريجصباحيالبيه حمزة كاظم محمد نهاد267

2014/2013 خريجصباحيالشويلي نجم عجيل علي عبد نهرين268

2014/2013 خريجصباحيالعتابي عطية خضير ياسين نوح269

2014/2013 خريجصباحيالنداوي عليوي حاتم خالد نور270

2014/2013 خريجصباحيالجوراني فرحان كاظم راضي نور271

2014/2013 خريجصباحيالجابري نعيم كاظم صاحب نور272

2014/2013 خريجصباحيحسين قاسم الكريم عبد نور273

2014/2013 خريجصباحيالجدادي مخلف علوان نور274

2014/2013 خريجصباحيالخفاجي جسوب حسين علي نور275

2014/2013 خريجصباحيالعزاوي يوسف عيدان علي نور276

2014/2013 خريجصباحيعجيل هادي جودة كاظم نور277

2014/2013 خريجصباحيالحسيني كريم ابراهيم لؤي نور278

2014/2013 خريجصباحيالطائي صافي جاسم لفتة نور279

2014/2013 خريجصباحيكاظم حسين محسن نور280

2014/2013 خريجصباحيالعبودي كريم كاظم محمد نور281

2014/2013 خريجمسائيالشمري عباس خضير اسماعيل نورس282
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2014/2013 خريجصباحيالكناني عمران كاظم الغني عبد نورس283

2014/2013 خريجمسائيالجميلي عويد جبر مجيد هاشم284

2014/2013 خريجمسائيالساعدي جعفر رحيم عادل هالة285

2014/2013 خريجصباحيحمود الحسين عبد هاتو هالة286

2014/2013 خريجمسائيالصميدعي كريم عدنان هبة287

2014/2013 خريجصباحيالحديدي محمد جاسم محمد هدى288

2014/2013 خريجصباحيالمهناوي بطي غانم محمد هدى289

2014/2013 خريجصباحيالسعدي عبد والي سليم هديل290

2014/2013 خريجصباحيعاصي جالب االمير عبد هديل291

2014/2013 خريجمسائيطريش غياض عبد هللا عبد هناء292

2014/2013 خريجصباحيالكناني محمد صادق محمد هند293

2014/2013 خريجصباحيالالمي عبود الرضا عبد حسن وسام294

2014/2013 خريجصباحيحسن حمود مجيد وسام295

2014/2013 خريجصباحيعبود ابراهيم حميد وعد296

2014/2013 خريجمسائيالعطار علي باقر علي يحيى297

2014/2013 خريجصباحياالنباري مهدي الصاحب عبد فالح يحيى298

2014/2013 خريجمسائيالسعدي علي كاظم يسرى299

2014/2013 خريجصباحيكاظم جعفر كاظم يوسف300

2015/2014 خريجصباحيرزوك حسن كاظم ابرار1

2015/2014 خريجصباحيخضيرالصباغ عبد علي ابراهيم2

2015/2014 خريجمسائيسايري حمود عليوي حسين احسان3

2015/2014 خريجصباحيالرماحي سمير بعيوي تحسين احمد4

2015/2014 خريجصباحيجابر مجيد خزعل احمد5

2015/2014 خريجمسائيالدعم غالي خليف رحمن احمد6

2015/2014 خريجمسائيالدشتكي شناوه حميد رشيد احمد7

2015/2014 خريجمسائيجاسم خليف زيد عبد احمد8

2015/2014 خريجصباحيالسوداني مطشر عباس ثابت اسراء9

2015/2014 خريجصباحيحماد هللا عبد رزاق اسالم10

2015/2014 خريجصباحيعيسى يوسف صبري عدنان اسيل11

2015/2014 خريجمسائيموازن فزاع سلمان هاشم امال12

2015/2014 خريجصباحيامين مهدي ابراهيم امير13

2015/2014 خريجصباحيالدالل عباس فاضل ماهر امير14

2015/2014 خريجصباحيالبياع كميل هادي الكريم عبد اميره15

2015/2014 خريجمسائيسودان محمد حبيب الجبار عبد انتصار16

2015/2014 خريجمسائيالتميمي جاسم نصيف علي انتصار17

2015/2014 خريجصباحيالفرطوسي سفيح عباس حامد انور18

2015/2014 خريجصباحيالكمالي احمد اسماعيل اسعد اياد19

2015/2014 خريجصباحيجاسم احمد سعد اية20

2015/2014 خريجصباحيحسين جواد الكريم عبد اية21
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2015/2014 خريجمسائيالكفالوي حسن الحسين عبد سالم ايمان22

2015/2014 خريجصباحيالسلطانه عباس خضير محمد ايه23

2015/2014 خريجصباحيالتميمي حسين احمد جاسم ايهاب24

2015/2014 خريجصباحيالساعدي خميس عباس الحميد عبد براء25

2015/2014 خريجمسائيالكعبي نشمي علك جبار بشار26

2015/2014 خريجصباحيالسعدي مهدي صالح الحسين عبد الهدى بنت27

2015/2014 خريجصباحيالحلي قدوري خالد محمد تارة28

2015/2014 خريجمسائيهمامي سلمان كشيش علي تحسين29

2015/2014 خريجصباحيالساعدي متعب جبار الحسين عبد تماضر30

2015/2014 خريجصباحيالتميمي فرحان كامل جعفر توق31

2015/2014 خريجصباحيالحيدري صادق علي حسن حسام32

2015/2014 خريجصباحيالعمري فرهود سوده ابو فرحان حسام33

2015/2014 خريجصباحيالسعيد جاسم الكريم عبد علي حسن34

2015/2014 خريجمسائيالسوداني حسين منجل مزهر حسن35

2015/2014 خريجصباحيالطائي محمد ناصر علي حسين36

2015/2014 خريجمسائيالعكيلي زايد عبد شمخي حنان37

2015/2014 خريجمسائيالتميمي عنبر محسن عبد حنان38

2015/2014 خريجصباحيالشمري عيدان خليف جذول حنين39

2015/2014 خريجصباحيالعكيدي حسين محمد رمضان حنين40

2015/2014 خريجصباحيالخفاجي عباس خضير طالب حنين41

2015/2014 خريجصباحيجناح كاظم خضير رافد حوراء42

2015/2014 خريجصباحيالشمري ضيف علي عبد اياد حيدر43

2015/2014 خريجمسائيالمنشداوي محمد اكريم محمد حيدر44

2015/2014 خريجمسائيالشرشاحي هذال خضير محمد حيدر45

2015/2014 خريجصباحيالماذي العيبي خليفه مكي حيدر46

2015/2014 خريجصباحيالعميدي حسن قاسم هاشم حيدر47

2015/2014 خريجصباحيالمالكي قاسم كاظم احسان دعاء48

2015/2014 خريجصباحيالمالكي زغير جبار الباري عبد دعاء49

2015/2014 خريجصباحيالشويلي جلوب خزعل حسن رؤى50

2015/2014 خريجصباحيحسن عيسى حميد رؤى51

2015/2014 خريجصباحيالبدري المجيد عبد نجم علي رؤى52

2015/2014 خريجمسائيسيفاوي اميلح عباس سالم رانيه53

2015/2014 خريجمسائيالسوداني سعد جبار خليف رحيم54

2015/2014 خريجصباحيالعكيلي محمود ياس عباس رسل55

2015/2014 خريجصباحيالعيثاوي خلف حسن عطية رسل56

2015/2014 خريجصباحيالسوداني حمود زاهر حيدر رسول57

2015/2014 خريجصباحيالعبودي عذير حسون هادي رشا58

2015/2014 خريجمسائيالبياتي مطر زغير احمد رضا59

2015/2014 خريجصباحيالشناني ياسين كاظم سعيد رعد60
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2015/2014 خريجمسائيالكريم خلف شمال الباري عبد رغد61

2015/2014 خريجصباحياالميال نعمة كريم عالء رواء62

2015/2014 خريجصباحيالعبيدي داود سلوم باسم رياض63

2015/2014 خريجصباحيالمشاط راضي حسين محمد ريم64

2015/2014 خريجصباحيالعمري حمد احمد فائق زبيدة65

2015/2014 خريجصباحيالعبيدي جودة رسن جعفر زهراء66

2015/2014 خريجصباحيطائي عودة كنيهر جواد حامد زهراء67

2015/2014 خريجصباحيسعد البو علي حمود رحيم زهراء68

2015/2014 خريجصباحيالعبيدي علوان سرحان طالب زهراء69

2015/2014 خريجصباحيالسراي طعيمة شنيشل حسين زينب70

2015/2014 خريجصباحيالمرياني هذاب خريبط صباح زينب71

2015/2014 خريجصباحيالموسوي جعفر صادق عباس زينب72

2015/2014 خريجصباحيالدباغ غانم جواد كاظم زينب73

2015/2014 خريجصباحيالبهادلي عصمان رحيم كاظم زينب74

2015/2014 خريجمسائيالخزعلي حرب عبد ياسر زينب75

2015/2014 خريجصباحيالساعدي سفيح حسن حافظ سارة76

2015/2014 خريجمسائيالالمي جبر جاسم علي ساره77

2015/2014 خريجمسائيالقريشي علي ناصر ناظم ساره78

2015/2014 خريجمسائيزبيدي سلمان مطر جبار ستار79

2015/2014 خريجصباحيالزبيدي جياد كاظم محمد سجاد80

2015/2014 خريجمسائيشبيب ال حميدي مطشر كفاح سجى81

2015/2014 خريجمسائيعتاب كوين الهادي عبد خماس سحر82

2015/2014 خريجصباحيمعدل البو فيروز الزهرة عبد نجم سرى83

2015/2014 خريجصباحيالداوري عويد جبر مجيد سالم84

2015/2014 خريجمسائيحمادي هاشم شهيد سمير85

2015/2014 خريجمسائيالموسوي بهير سلمان محيسن سميره86

2015/2014 خريجصباحيالجنابي ناصر عبيد نجم سهيل87

2015/2014 خريجصباحيحنفيش احمد شهاب سيف88

2015/2014 خريجمسائيحميد عبد موفق سيف89

2015/2014 خريجصباحيحاجم سلطان جميل سيلين90

2015/2014 خريجصباحيالجنابي محمد حسين نوري سيناء91

2015/2014 خريجصباحيالزبيدي مالح فاضل ضياء شهد92

2015/2014 خريجصباحيالطائي طالب هاني فوزي شيرين93

2015/2014 خريجمسائيزيدي خميس الحسين عبد احمد شيماء94

2015/2014 خريجمسائيعلي رشيد حسين شيماء95

2015/2014 خريجمسائيالحمراني برهان محمد جعفر صادق96

2015/2014 خريجصباحيالعزاوي حسن الوهاب عبد سامي صبا97

2015/2014 خريجمسائيالكريماني راشد جابر ياسين صباح98

2015/2014 خريجصباحيحمود الحسين عبد هاتو ضرغام99
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2015/2014 خريجمسائيالياسري طعمة حسن محسن عامر100

2015/2014 خريجصباحيالربيعاوي رسن جبار حيدر عايد101

2015/2014 خريجصباحيالشويلي خلف مناتي سالم عباس102

2015/2014 خريجمسائيالخطيب علي محمد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن عبد103

2015/2014 خريجمسائيالتميمي حسن كاظم حسين عقيل104

2015/2014 خريجمسائيالفرطوسي فرج رحيمه سلمان عقيل105

2015/2014 خريجصباحيالمزرقجي هادي حمودي طارق عقيل106

2015/2014 خريجمسائيالملطاشي جاسم حمدان ناجي عالء107

2015/2014 خريجصباحيذيبان ال عنكود عذاب خالد علي108

2015/2014 خريجمسائيشيحاني عكبر عباس خضير علي109

2015/2014 خريجصباحيسالمي خضير عون نجم سهيل علي110

2015/2014 خريجصباحيالجرو احمد هللا عبد الرزاق عبد علي111

2015/2014 خريجصباحيالعلياوي عذير حسون الكريم عبد علي112

2015/2014 خريجصباحيالعلوي هاكم نعمة عدنان علي113

2015/2014 خريجمسائيالعمشاني زرزور قاسم علي114

2015/2014 خريجمسائيالسعدي حسن غضبان كريم علي115

2015/2014 خريجصباحيالطائي صافي جاسم لفتة علي116

2015/2014 خريجصباحيمريخ مطلك لفتة علي117

2015/2014 خريجمسائيالرفاعي مشمش عباس محسن علي118

2015/2014 خريجصباحيالكاظمي جاسم فاضل ناصر علي119

2015/2014 خريجصباحيغولي القره صباح سالم صباح عمار120

2015/2014 خريجمسائيالحمداني الرضا عبد الرزاق عبد علي محمد عمار121

2015/2014 خريجصباحيالعبيدي حمود خلف ابراهيم ستار عمر122

2015/2014 خريجمسائيالطائي جواد خميس ابراهيم غسان123

2015/2014 خريجصباحيالكاظمي محمد مطلق عباس غفران124

2015/2014 خريجمسائيالياسري علي حسن العباس عبد فائق125

2015/2014 خريجصباحيالوائلي حمود وناس علي فاطمه126

2015/2014 خريجمسائيالبيضاني ياسين اوحيد حسن كريم127

2015/2014 خريجمسائيمحمد حسن عزيز لؤي128

2015/2014 خريجمسائيالمحمداوي سرحان عكله الحسين عبد لمياء129

2015/2014 خريجصباحيالطعاني سلمان عبد كريم ليث130

2015/2014 خريجصباحيالتميمي خلف شندي جاسب لينا131

2015/2014 خريجصباحيعبيدي جاسم نصيف العزيز عبد ماهر132

2015/2014 خريجصباحيمهوس خريبط ثجيل محسن133

2015/2014 خريجصباحيالداوري عويد جبر حامد محمد134

2015/2014 خريجصباحيرغيف ابو ال علي رحمة حسن محمد135

2015/2014 خريجصباحيحربة كاظم عثمان خالد محمد136

2015/2014 خريجمسائيالغنامي مدهوش علي شالل محمد137

2015/2014 خريجصباحيالسوداني علي حنتوش عبود محمد138
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2015/2014 خريجمسائيحسين كاظم نوري محمد139

2015/2014 خريجمسائيالشمري خواف جابر هادي محمد140

2015/2014 خريجمسائيالالمي روسي شنور هادي محمد141

2015/2014 خريجصباحيالربيعاوي جبر صبار كامل مخلد142

2015/2014 خريجمسائيظاهر حبيب سالم مرتضى143

2015/2014 خريجصباحيالنفط البو صالح حيدر عادل مرتضى144

2015/2014 خريجصباحيالمنصوري مدلل الكريم عبد الحسن عبد مروه145

2015/2014 خريجصباحيالخزعلي حمودي فاضل عباس مريم146

2015/2014 خريجصباحيالشمري ابراهيم خليل ابراهيم مصطفى147

2015/2014 خريجمسائيخليفاوي جعاتي عداي حنين مصطفى148

2015/2014 خريجمسائيالفتالوي حمزة زكيان شاكر مصطفى149

2015/2014 خريجصباحيبهادلي ال السادة عبد جاسم طعمه مصطفى150

2015/2014 خريجمسائيالبيضان مزعل خلف عباس مصطفى151

2015/2014 خريجصباحيسعاعدي مجيسر حنون الجبار عبد مصطفى152

2015/2014 خريجصباحيخزاعل حسين الرضا عبد عزيز مصطفى153

2015/2014 خريجصباحيقيسي عليوي حميد محمد مالذ154

2015/2014 خريجصباحيالساعدي النبي عبد كاظم هللا عبد منتظر155

2015/2014 خريجمسائيالفريجي فنجان عاتي حمود منتهى156

2015/2014 خريجصباحيالدشتكي سعيد داود صباح منى157

2015/2014 خريجصباحيفتله جبر حداوي محمد مها158

2015/2014 خريجمسائيالحريشي فاضل بدر صالح مهدي159

2015/2014 خريجصباحيسواعد مهاوي حسين جمال مهند160

2015/2014 خريجصباحيالخزعلي عواد كريم سالم مهند161

2015/2014 خريجصباحياالسدي جاسم حسن علي مهند162

2015/2014 خريجمسائيالعلي صالح هادي فخري مهند163

2015/2014 خريجصباحيالربيعي توفيق احمد علي ميس164

2015/2014 خريجصباحيالعتابي طوفان ماهر كريم ندى165

2015/2014 خريجصباحيالدلفي طوفان شمخي كطوف نضال166

2015/2014 خريجصباحيالقيسي حميد نعمان منذر نعمت167

2015/2014 خريجصباحيالربيعي هلوس الحسن عبد سعد نور168

2015/2014 خريجصباحيالياسري هادي كاطع عالوي نور169

2015/2014 خريجصباحيالربيعي توفيق احمد علي نور170

2015/2014 خريجصباحيحسين كاظم غازي نور171

2015/2014 خريجصباحيالشرهاني علوان كاظم كريم نور172

2015/2014 خريجصباحيبكناش علي حسون محمد نور173

2015/2014 خريجصباحيالساعدي زامل الواحد عبد عباس نورس174

2015/2014 خريجصباحيالمرسومي عبود كاظم حيدر هاجر175

2015/2014 خريجصباحيالسوداني سعد الحسين عبد سعدون هاجر176

2015/2014 خريجصباحيالساعدي سلمان الزهره عبد الرسول عبد هادي177
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2015/2014 خريجصباحيجبر منصور علي هدى178

2015/2014 خريجصباحيحيدر صالح جليل هديل179

2015/2014 خريجصباحيالسوالمة حيدر يعكوب فيصل هشام180

2015/2014 خريجمسائيلويلو عرمش كريم حمود هيفاء181

2015/2014 خريجمسائيالمي صابط راشد مولود وجدان182

2015/2014 خريجصباحيالتميمي الوهاب عبد نجم سعد وسام183

2015/2014 خريجصباحيالشمري هالل كاظم محمود وسام184

2015/2014 خريجمسائيالشباني شهيب حمزه خضر ياس185

2015/2014 خريجمسائيالزبيدي خضير حمزه كاظم ياسين186

2015/2014 خريجصباحيقرغولي سالمة محمد شلش يسرى187

2016/2015 خريجصباحيالخزرجي حاتم احمد عادل ابتهال1

2016/2015 خريجصباحيالتميمي خليل كاظم بشار ابراهيم2

2016/2015 خريجمسائيالزكي سعود مزهر عالء احسان3

2016/2015 خريجمسائيالغزي دندوش عباس حسن احالم4

2016/2015 خريجصباحيالساعدي سلمان محمد جاسم احمد5

2016/2015 خريجصباحياالبراهيمي ابراهيم جعفر حسن احمد6

2016/2015 خريجمسائيالزركاني حسين مهدي خليل احمد7

2016/2015 خريجصباحيجلو جالب الصاحب عبد رياض احمد8

2016/2015 خريجصباحيسعدي حسين جاسم الرزاق عبد احمد9

2016/2015 خريجصباحيالحسيني سلمان احمد علي احمد10

2016/2015 خريجمسائيالحريشي اكرم خليفة فالح احمد11

2016/2015 خريجصباحيالحميداوي السادة عبد عاصي فرحان احمد12

2016/2015 خريجمسائياالسدي عباس اشكير محمود احمد13

2016/2015 خريجصباحيكسار كريم الجبار عبد ازهر14

2016/2015 خريجصباحيعلوان كاظم خالد اسراء15

2016/2015 خريجمسائيالساعدي عطية كاظم عباس اسعد16

2016/2015 خريجمسائيعلوي حسين علي يوسف اسماء17

2016/2015 خريجمسائياالنباري خضير ابراهيم عبيد اسيا18

2016/2015 خريجصباحيالزبيدي محمود جاسم فخري اسيل19

2016/2015 خريجمسائيالسراي فليح حمود جودة اكرم20

2016/2015 خريجصباحيالماجدي عماره محسن احمد االء21

2016/2015 خريجمسائيكنانه كاظم جواد كريم الق22

2016/2015 خريجصباحيالسلطان هوبي حميد قاسم البنين ام23

2016/2015 خريجصباحيعيون ابو الحسن عبد هادي هالل البنين ام24

2016/2015 خريجمسائيالشيحاني عليوي زوير موحان امل25

2016/2015 خريجصباحيالغضباوي حسين عبود راضي امير26

2016/2015 خريجمسائيالربيعي نصيري محمد هاشم انتصار27

2016/2015 خريجصباحيالعتاب ندة بهار حمود ايات28

2016/2015 خريجصباحيالشالجي عبدالرحيم يوسف نزار ايات29
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2016/2015 خريجصباحيالكرجي سعيد عبود ضياء اية30

2016/2015 خريجمسائيالبياتي محمد علي حسن ايفان31

2016/2015 خريجمسائينداوي فتحي جبر خلف ايمان32

2016/2015 خريجمسائيالالمي حسين محمد جاسم برور33

2016/2015 خريجصباحيالديك تقي الحسين عبد عدنان بنين34

2016/2015 خريجمسائيالخرسان داود زيد حيدر بهاء35

2016/2015 خريجصباحيالمباري سلطان الكريم عبد محمد تبارك36

2016/2015 خريجصباحيفهد مايس محمد تبارك37

2016/2015 خريجصباحيالخزرجي ابراهيم االمير عبد مرتضى تهاني38

2016/2015 خريجمسائيالخزعلي حبيب عبد حمزه ثائر39

2016/2015 خريجصباحيالسعدي سالم صبحي محمد جاسم40

2016/2015 خريجمسائيالشمري داود الستار عبد الكريم عبد حاتم41

2016/2015 خريجمسائيويس صالح حسب محمود حسام42

2016/2015 خريجمسائيالعباسي جاسم نصيف شاكر حسن43

2016/2015 خريجمسائيالربيعي عباس حسن صادق حسن44

2016/2015 خريجصباحيالعنتاكي شاكر وهاب عالء حسن45

2016/2015 خريجمسائيالسامرائي خماس هللا عبد طارق حسين46

2016/2015 خريجمسائيالعبودي جبر شمخي الزهرة عبد حسين47

2016/2015 خريجصباحيالسعدي حمدي حسين علي حسين48

2016/2015 خريجصباحيالسويعدي نعمة زيارة علي حسين49

2016/2015 خريجصباحيالبزوني ميذاب حسن فليح حسين50

2016/2015 خريجصباحيمحسن الجليل عبد قيس حسين51

2016/2015 خريجمسائيالبهادلي وهيم سندال كريم حسين52

2016/2015 خريجصباحيالمسعودي مطلك حميد سباهي حميد53

2016/2015 خريجصباحيالواني رشيد حميد ماجد حميد54

2016/2015 خريجصباحيالطائي سلمان هادي سعدي حنان55

2016/2015 خريجصباحيالدراجي معيذر فارس دعير حنين56

2016/2015 خريجصباحيالعطار جعفر صادق سلمان حنين57

2016/2015 خريجمسائيالقيسي جاسم حماد فؤاد حنين58

2016/2015 خريجصباحيتويج مزهر الجبار عبد سليم حوراء59

2016/2015 خريجصباحياالنباري شهاب االمير عبد شهاب حوراء60

2016/2015 خريجصباحيالحيدري حسين هويدي الجبار عبد حوراء61

2016/2015 خريجصباحيالساعدي حسوني حسان عباس حيدر62

2016/2015 خريجصباحيالهاللي هللا عبد حسن محمد حيدر63

2016/2015 خريجمسائيالكرعاني عباس فهيد محمد حيدر64

2016/2015 خريجصباحيالفوادي فليح صبار هاشم حيدر65

2016/2015 خريجصباحيالشمري علي كاظم مولود خبير66

2016/2015 خريجمسائيالعكيدي محمود محمد جاسم خليل67

2016/2015 خريجمسائيالحديدي حامد الرزاق عبد الدين عز خيري68
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2016/2015 خريجصباحيالدباة حسن سعودي احمد دعاء69

2016/2015 خريجصباحيعيدان خضير كاظم عامر دعاء70

2016/2015 خريجصباحيالداوري سلوم خلف عايد دعاء71

2016/2015 خريجصباحيالهاللي كاظم حسين حميد رؤى72

2016/2015 خريجمسائيعلي حسين علي راغب73

2016/2015 خريجصباحيالعابد سلمان صكبان حسين رسل74

2016/2015 خريجصباحيالحجامي عبيس صاحب عواد رسل75

2016/2015 خريجصباحيالمعموري خلف كاظم كريم رسل76

2016/2015 خريجصباحيالمساري حسين علوان محمود رسل77

2016/2015 خريجمسائيغضيب عباس خضير رغد78

2016/2015 خريجمسائيالدراجي شالل فرحان دحام رغد79

2016/2015 خريجصباحيالعنبكي رشيد حميد جمال رنا80

2016/2015 خريجمسائيالالمي كريم قنبر عباس رنا81

2016/2015 خريجمسائيالجنابي هللا عبد نيروز غازي رنا82

2016/2015 خريجمسائيالربيعي محمود الحسن عبد محمد رنا83

2016/2015 خريجصباحيالدراجي صوالغ حميد باسم رونق84

2016/2015 خريجمسائيمجيد حمادي جبار ريام85

2016/2015 خريجصباحيالعائدي علي نفل صباح ريم86

2016/2015 خريجصباحيالسعدي كريم حسين حيدر زهراء87

2016/2015 خريجصباحيساهي دعير خالد زهراء88

2016/2015 خريجصباحيالعزاوي الحميد عبد المجيد عبد رعد زهراء89

2016/2015 خريجمسائيالعطار سليم كمال سليم زهراء90

2016/2015 خريجصباحيجواد حسن صادق زهراء91

2016/2015 خريجصباحيزيني عطية منجي صفاء زهراء92

2016/2015 خريجصباحيابراهيم شبوط علي زهراء93

2016/2015 خريجمسائيالنويني راضي محمد غسان زهراء94

2016/2015 خريجصباحيالسعدون هللا عبد دشر قاسم زهراء95

2016/2015 خريجمسائيالزركان فاضل محل هادي زهراء96

2016/2015 خريجصباحياالسدي جواد الحسين عبد جعفر زينب97

2016/2015 خريجصباحيالدباغ حسين غانم حسن زينب98

2016/2015 خريجصباحيعمران حسين ناصر زينب99

2016/2015 خريجمسائيالزاملي ظاهر جواد حمزة زينة100

2016/2015 خريجصباحيالخضراني شنشل زغير فاضل زينة101

2016/2015 خريجصباحيالذهيبات عبد نجم حميد سارة102

2016/2015 خريجمسائيكنانة كاظم جواد قيس سالي103

2016/2015 خريجمسائيالعابدي علي عباس فالح ستار104

2016/2015 خريجمسائيمزعل ال زيد عبد حسن سجى105

2016/2015 خريجصباحيكنانة مزبان نعمة عيدان سجى106

2016/2015 خريجصباحيالخزاعي هللا نصر حسن جمال سحر107
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2016/2015 خريجمسائيالعامري جواد عبد نجم غازي سحر108

2016/2015 خريجصباحيالشواي كاظم الخالق عبد صفاء سرور109

2016/2015 خريجمسائيالبهادلي محمد جبر حميد سعاد110

2016/2015 خريجصباحيالعبيدي علوان حسين محمود سعد111

2016/2015 خريجصباحيالمنشي رضا مرتضى عامر سالم112

2016/2015 خريجمسائيالبصري خضير كاظم شوكت سلسبيل113

2016/2015 خريجمسائيالزبيدي سوير الحسين عبد علي سلوى114

2016/2015 خريجصباحيغزاي حمزة حسين سمر115

2016/2015 خريجصباحيالتميمي علو عبيد عباس سهى116

2016/2015 خريجمسائيالتميمي شكير كاظم فالح سيناء117

2016/2015 خريجصباحيالوصيلي جبر عباس االمير عبد شهد118

2016/2015 خريجصباحياالسدي مرشد حسين محمد علي شهد119

2016/2015 خريجمسائيالركابي مخيلف لوشي نصار شيماء120

2016/2015 خريجصباحيالجبوري حميد سلطان لؤي صبا121

2016/2015 خريجمسائيكمر حسين كمر صبيح122

2016/2015 خريجصباحيالربيعي قاسم جاسم احمد ضحى123

2016/2015 خريجمسائيالجيزاني سالم الرضا عبد صادق ضياء124

2016/2015 خريجصباحيهللا فتح ال عباس الحسين عبد الكريم عبد ضياء125

2016/2015 خريجمسائيالربيعي علي سلمان جالل عباس126

2016/2015 خريجمسائيالعنزي محمد مجيد حكمت عباس127

2016/2015 خريجمسائيالعمراني جبر فرج حنون عباس128

2016/2015 خريجصباحيمهنا ال حسين ياسر مجبل الحسين عبد129

2016/2015 خريجصباحيالكناني يوسف جبار سليم هللا عبد130

2016/2015 خريجصباحيالقديفجي الهادي عبد ايوب الكريم عبد عبير131

2016/2015 خريجمسائيالساعدي حسين جلوب نعمة عدي132

2016/2015 خريجصباحيالمالكي عباس عواجة مهدي عفاف133

2016/2015 خريجصباحيتميمي ابراهيم حمزه علي عالء134

2016/2015 خريجصباحيحمود صالح احمد علي135

2016/2015 خريجصباحيالربيعي مطير داهي جعفر علي136

2016/2015 خريجمسائيالتميمي هللا حسب كاظم حبيب علي137

2016/2015 خريجصباحيالعامري جاسم علي حسين علي138

2016/2015 خريجمسائيكعب/  الكناني محمد جبر خنجر علي139

2016/2015 خريجصباحيالجروخي برهان جاعد ستار علي140

2016/2015 خريجصباحيالكرعاوي صهيود غريب عادل علي141

2016/2015 خريجصباحيالجزائري حسين يوسف عادل علي142

2016/2015 خريجصباحيالساعدي سلمان لفتة الحسين عبد علي143

2016/2015 خريجصباحيالفوادي خنجر السادة عبد قاسم علي144

2016/2015 خريجصباحيالموسوي فالح امهودر محمد علي145

2016/2015 خريجصباحيالناشي علوان عذاب ناصر علي146
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2016/2015 خريجصباحيشبيل حسان محسن يحيى علي147

2016/2015 خريجمسائيالخالدي جمعة عبيد خالد عمار148

2016/2015 خريجمسائيالفريجي عطبان كاظم كريم عمار149

2016/2015 خريجصباحيالعبيدي مهدي مجيد فاضل عمر150

2016/2015 خريجصباحيالشويلي محمد مجيد احمد غفران151

2016/2015 خريجصباحيالسعدي خضير حكمت خالد غفران152

2016/2015 خريجصباحيالكناني حسين الرزاق عبد ستار غفران153

2016/2015 خريجصباحيالنقيب علي عبد حسين صباح غفران154

2016/2015 خريجصباحيالمحمودي عباس صاحب صالح غفران155

2016/2015 خريجمسائيالسعدي عمران االمير عبد حيدر فاتن156

2016/2015 خريجصباحيالقيسي عواد الكريم عبد فراس157

2016/2015 خريجمسائيماجدي جبر مكطوف هاشم فردوس158

2016/2015 خريجصباحيالعنزي علي محمد مجيد حميد قاسم159

2016/2015 خريجمسائياليعقوبي طعمة محمد باسم كرار160

2016/2015 خريجصباحيالكناني كيطان كاظم جواد كرار161

2016/2015 خريجصباحيجابر حسين صالح كرار162

2016/2015 خريجمسائيالطاهر مهودر دويلي علي عبد كرار163

2016/2015 خريجصباحيالسعدي جعفر مشتت موسى كرار164

2016/2015 خريجصباحيالكعبي حسين علي صباح لطيف165

2016/2015 خريجصباحيالوائلي شري حمد مهدي لمى166

2016/2015 خريجصباحيالحيدري محسن علي فتحي ليث167

2016/2015 خريجمسائيالمالكي هاشم كاطع علي لينا168

2016/2015 خريجصباحيفرحان عباس فاضل لينا169

2016/2015 خريجمسائيمحمد علي خليل مؤيد170

2016/2015 خريجصباحيجياد محمد جاسم محمد171

2016/2015 خريجصباحيالمشاط مهدي محمد نبيل حسن محمد172

2016/2015 خريجصباحيالشويلي محمد مجيد حميد محمد173

2016/2015 خريجمسائيالربيعي مهدي صالح صباح محمد174

2016/2015 خريجصباحيحسن ال جان اغا كاظم ثائر طه محمد175

2016/2015 خريجمسائيالراشدي جباركريم الستار عبد محمد176

2016/2015 خريجمسائيالنجار احمد فاضل عدنان محمد177

2016/2015 خريجصباحيالبدري عباس محمد مصطفى محمد178

2016/2015 خريجمسائيالحجامي محمد حلبوص نعمة محمد179

2016/2015 خريجصباحيالخزرجي حاتم محمد هاشم محمد180

2016/2015 خريجصباحيالموسوي عبود محمود عبود محمود181

2016/2015 خريجصباحيحسون محي عماد محي182

2016/2015 خريجمسائيالعذاري سلطان عباس جميل مرتضى183

2016/2015 خريجصباحيالكريزي حاجم شناوة رحيم مرتضى184

2016/2015 خريجصباحيالساعدي مالح الرضا عبد رمضان مرتضى185
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2016/2015 خريجصباحيالفضلي خضير جمعة غازي مرتضى186

2016/2015 خريجصباحيمذبوب نعيم كريم مرتضى187

2016/2015 خريجمسائيالبلداوي هادي هاشم عدنان مروة188

2016/2015 خريجصباحيالزبيدي جواد سعيد رائد مريم189

2016/2015 خريجصباحيحافظ خلف فاضل مريم190

2016/2015 خريجصباحياالنباري سعيد جعفر ماجد مريم191

2016/2015 خريجمسائيالنعيمي احمد عواد محمد مريم192

2016/2015 خريجصباحيهللا كرم ال نعيمة جليل مصطفى193

2016/2015 خريجمسائيالساعدي صغير كاظم جواد مصطفى194

2016/2015 خريجصباحيالعلياوي سوادي شنيشل فرحان مصطفى195

2016/2015 خريجمسائيمكوم صالح محمد فيصل مصطفى196

2016/2015 خريجمسائيالبيضاني جويج جبر محسن منار197

2016/2015 خريجمسائيالفواردة كاطع جاسم سعدون مهند198

2016/2015 خريجمسائيعزوز شريف االله عبد موفق199

2016/2015 خريجصباحيالمكصوصي خلف شعبان سبع ميامي200

2016/2015 خريجصباحيالسعدي ابراهيم طعمة عادل ميسم201

2016/2015 خريجمسائيالبدري حمودي محمود الرحمن عبد نبراس202

2016/2015 خريجمسائيالعبيدي ناجي حامد مرزة نبراس203

2016/2015 خريجصباحيمهدي تكليف كاظم نجالء204

2016/2015 خريجمسائيالجبوري محمد جاسم عبود نجم205

2016/2015 خريجصباحيالنصار مسلم خلف محسن نرجس206

2016/2015 خريجصباحيالتميمي ضيدان عباس خالد نرمين207

2016/2015 خريجمسائيالدجيلي هاني هادي عماد نهاد208

2016/2015 خريجصباحيالقريشي ياسين كاظم نعمان الحسن نور209

2016/2015 خريجصباحيالزيداوي شامخ لعيبي غازي الهدى نور210

2016/2015 خريجصباحيالماجدي كبر حميد نوري الهدى نور211

2016/2015 خريجمسائيالمحمدواي عذير عباس سعدون نور212

2016/2015 خريجصباحيسلمان رضا محمد ماجد نور213

2016/2015 خريجصباحيالجبوري مربط محمود محمد نور214

2016/2015 خريجصباحيتريجي كريم محسن نورا215

2016/2015 خريجصباحيالجبوري حسن عالوي حسين هاجر216

2016/2015 خريجمسائيالعوادي جواد كاظم اسعد هبة217

2016/2015 خريجمسائيالعقابي عبيد جاسم حسين هبة218

2016/2015 خريجصباحيالخزرجي حاتم احمد عادل هبة219

2016/2015 خريجمسائيالربيعي حمادي عباس محمد هدى220

2016/2015 خريجصباحيالربيعي علي فاضل محمد هدى221

2016/2015 خريجمسائيالعلوي ياسين مشفي كريم هديل222

2016/2015 خريجصباحيكاظم مطلك رحمن هيثم223

2016/2015 خريجصباحيالزيادي حسين واوي كريم ورود224
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2016/2015 خريجمسائيالرميج مكطوف حمد علوان وسام225

2016/2015 خريجمسائيالعتابي محيميد جبر بدن وفاء226

2016/2015 خريجصباحيهللا مال علي اديب محمد ياسر227


