
كلیة التربیة

512 االرشاد النفسي1 ادبي2علي عبداالمیر لطیف مراد
482 االرشاد النفسي2 ادبي2عالء حسین علیوي جاسم
480 االرشاد النفسي3 ادبي1رقیھ سامي احمد صالح
469 االرشاد النفسي4 ادبي1علي ممدوح مدحت حبیب
466 االرشاد النفسي5 ادبي2اماني حسن یونس فرج
463 االرشاد النفسي6 ادبي3جاسم محمد جسام محمد
463 االرشاد النفسي7 ادبي3سفیان عبد الكریم
462 االرشاد النفسي8 ادبي3علي مرتضى قیس فاضل عباس
461 االرشاد النفسي9 ادبي2رسول عبد الجبار راشد علي
449 االرشاد النفسي10 ادبي2رانیا عالء ثامر علي
447 االرشاد النفسي11 ادبي2حسین عواد كاطع جوده
447 االرشاد النفسي12 ادبي1مصطفى جعفر ھاشم عبد هللا
446 االرشاد النفسي13 ادبي3محمد عیدان ھادي عبدالحسن
444 االرشاد النفسي14 ادبي2احمد صالح زناد منخي
444 االرشاد النفسي15 ادبي2محمد الباقر جبار سلطان ظاھر
442 االرشاد النفسي16 ادبي2علي حسین علي داخل
441 االرشاد النفسي17 ادبي3حیدر رزاق یاسر نمر
437 االرشاد النفسي18 ادبي2زھراء كاظم حسین عیسى
436 االرشاد النفسي19 ادبي2احمد محیسن فرج كطین
436 االرشاد النفسي20 ادبي3علي جلیل جاسم رسن
433 االرشاد النفسي21 ادبي2علي جاسب شاكر لفتھ
430 االرشاد النفسي22 ادبي1ساره طھ عبد الجبار
429 االرشاد النفسي23 ادبي3علي غني عبود عناد
428 االرشاد النفسي24 ادبي2احمد بشیر حسن سلمان
425 االرشاد النفسي25 ادبي2امنة علي منذر شاكر
425 االرشاد النفسي26 ادبي2انفال طھ جمعھ عبد الحمید
424 االرشاد النفسي27 ادبي2حیدر ناظم جبار حمد
423 االرشاد النفسي28 ادبي3سرى زھیر محمد داود
423 االرشاد النفسي29 ادبي2صالح رحیم مراد زبون
422 االرشاد النفسي30 ادبي3احمد فراس حنون لفتة
418 االرشاد النفسي31 ادبي3كرار علوان لفتھ نعیمھ
417 االرشاد النفسي32 ادبي3نور مؤید شكر محمود
415 االرشاد النفسي33 ادبي3عباس وھیب محان عبد
414 االرشاد النفسي34 ادبي3احمد عفیف عفش ربیع
414 االرشاد النفسي35 ادبي2نور عادل داخل جاسم
413 االرشاد النفسي36 ادبي3احمد حسین جمیل كنبر
413 االرشاد النفسي37 ادبي3احمد عادل عبد مریز
413 االرشاد النفسي38 ادبي1اسماء محمد حسن جاسم
413 االرشاد النفسي39 ادبي2منار عبد الرحیم كریم حسین
412 االرشاد النفسي40 ادبي2سجاد حسین صدام الزم
411 االرشاد النفسي41 ادبي3حسین رحیم عریبي جماغ
411 االرشاد النفسي42 ادبي2حسین علي فاضل حسون
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411 االرشاد النفسي43 ادبي3نور علي الزم جبر
409 االرشاد النفسي44 ادبي2كاظم ھاشم زایر خلیف
409 االرشاد النفسي45 ادبي3یوسف عادل عبد العزیز محمود
407 االرشاد النفسي46 ادبي3كرار عبد االمیر علي حسین
406 االرشاد النفسي47 ادبي2ابراھیم عباس محسن داود
406 االرشاد النفسي48 ادبي3عمر ثامر جاسم محمود
406 االرشاد النفسي49 ادبي3محمد علي فیاض محمد
510 التاریخ50 ادبي1افراح عبدالساده عباس طاھر
499 التاریخ51 ادبي1احمد كریم جمیل عزیز
499 التاریخ52 ادبي3رویده احمد مجید رشید
495 التاریخ53 ادبي3ادھام صابر محمد حمد
492 التاریخ54 ادبي1رسول محمد كاظم محیسن
487 التاریخ55 ادبي2سارة حمید كاظم ثامر
481 التاریخ56 ادبي1راوند عبدالمجید حمید حسوني
475 التاریخ57 ادبي1اسیل مجید شاكر حسون
474 التاریخ58 ادبي2عبدالقادر طھ عبید علوان
471 التاریخ59 ادبي1انتصار ابراھیم حمودي عباس
470 التاریخ60 ادبي3رؤى قاسم عبد السادة علي
470 التاریخ61 ادبي1سحر فاضل محسن محمد
469 التاریخ62 ادبي2حامد حمید حسن داود
468 التاریخ63 ادبي1زینب علي محمد ھاشم
462 التاریخ64 ادبي3صفاء جمال علي عباس
459 التاریخ65 ادبي2سحى ماجد سعید كعود
457 التاریخ66 ادبي1نور عامر عالوي شاكر
456 التاریخ67 ادبي3سحر عبدهللا مجید مصطفى
454 التاریخ68 ادبي2صفاء كاظم محمد بریت
454 التاریخ69 ادبي2مریم جاسم علي ریكان
452 التاریخ70 ادبي3نور جاسم محمد علي
451 التاریخ71 ادبي2آیھ ابراھیم لفتھ دعبال
451 التاریخ72 ادبي2علي احمد عبید برین معامرة
450 التاریخ73 ادبي3ایھ حامد سلمان عبد الربیعي
450 التاریخ74 ادبي2ریام سالم كریم حمید
449 التاریخ75 ادبي2بیداء شاكر جاسم جابر
449 التاریخ76 ادبي2حسین قاسم خضر رسن
447 التاریخ77 ادبي1عبد العزیز عدنان حسین ظاھر
445 التاریخ78 ادبي2امیر جاسم عبد االمیر فرج
445 التاریخ79 ادبي1منتظر حسن جودة كاظم
445 التاریخ80 ادبي2نوره ھشام علي حسین
444 التاریخ81 ادبي1زینب عامر محمد مزھر
444 التاریخ82 ادبي2محمد رعد محمد حمادي
444 التاریخ83 ادبي2مصطفى عادل خلف جبر
443 التاریخ84 ادبي1زینب صادق محمد عبد هللا
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443 التاریخ85 ادبي1ھمسھ كاظم محیسن جوید
442 التاریخ86 ادبي2صابرین محمد حسین علي
442 التاریخ87 ادبي1عقیل علي محسن عبد الرضا المكصوصي
441 التاریخ88 ادبي1دانیھ نعمان ابو جري نعمھ
441 التاریخ89 ادبي2ذوالفقار موسى ملك كمر
441 التاریخ90 ادبي1سبأ كمال میرزا شامار
441 التاریخ91 ادبي1كریم شاكر كریم جریان
440 التاریخ92 ادبي2ایات خضیر عباس عبد هللا
440 التاریخ93 ادبي2جعفر كامل حمزة عبد عون
440 التاریخ94 ادبي2زینب مقداد محمد نعیمھ
440 التاریخ95 ادبي1سجاد علي أوختي علي
440 التاریخ96 ادبي2الرسا رحیم ھاشم ذجر
440 التاریخ97 ادبي2مینا فیصل احمد محمد
440 التاریخ98 ادبي2نور طالب حمیدي یاسین
439 التاریخ99 ادبي2دعاء عبد االمیر بدن مزیعل
439 التاریخ100 ادبي1علي عباس دعیر حمدان
438 التاریخ101 ادبي3طھ یاسین ابراھیم خمیس
438 التاریخ102 ادبي3ھدى ضیاء جواد عباس
437 التاریخ103 ادبي3ابتسام علي حسن كاظم
437 التاریخ104 ادبي2سلمان رحیم مطیر سلمان
437 التاریخ105 ادبي3ضحى محمد مجید حسین
437 التاریخ106 ادبي3محمد خلیل كاظم جاسم
437 التاریخ107 ادبي3مصطفى صباح اسماعیل شمال
437 التاریخ108 ادبي3نور حامد قاسم فلیح
436 التاریخ109 ادبي3حیدر علي علكة سحاب
436 التاریخ110 ادبي3علي عدنان عبدهللا احمد
436 التاریخ111 ادبي3مرتضى سعد ھاشم
435 التاریخ112 ادبي2حسن كاظم خمیس
435 التاریخ113 ادبي2رفل رافد عبد الجبار مجید
435 التاریخ114 ادبي3سالي لیث نصیف جاسم
434 التاریخ115 ادبي3زھراء احمد حسین مطشر
434 التاریخ116 ادبي1شھد عبدالكریم حسن عبداألمیر
434 التاریخ117 ادبي2محمد جاسب محسن كاظم
433 التاریخ118 ادبي1تقى حسین خلف كیطان
433 التاریخ119 ادبي2زین العابدین ستار جبار سعید
433 التاریخ120 ادبي2سناء حسین حماد عواد
433 التاریخ121 ادبي2كرار علي جبر تامول
433 التاریخ122 ادبي2نازك جواد كاظم عبود
432 التاریخ123 ادبي2علي جاسم محمد خلف
432 التاریخ124 ادبي2علي عادل محمد رشید
432 التاریخ125 ادبي2مریم رائد محمد جعفر
431 التاریخ126 ادبي3حسین محمدعلي عباس محسن
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431 التاریخ127 ادبي2صفا رعد محمد حسن
431 التاریخ128 ادبي2فائدة عباس فاضل حسین
431 التاریخ129 ادبي3مریم خلیل ابراھیم شالل
431 التاریخ130 ادبي2ھشام محمد ضاري شجاع
430 التاریخ131 ادبي1رانیا ھیثم علي عبد الوھاب
430 التاریخ132 ادبي3رواء مصطفى ناصر حیدر
430 التاریخ133 ادبي2زینب ولید محمود
430 التاریخ134 ادبي3عمر عادل خلف عبد
430 التاریخ135 ادبي1محمد عبد كریم ذري
430 التاریخ136 ادبي2میعاد جبر حواس شكایھ
429 التاریخ137 ادبي1حسین عصام ھانري فرانك
429 التاریخ138 ادبي2محمد قیس عبد الرزاق حبیب
429 التاریخ139 ادبي2ندى محمد جبار عبد الكاظم
428 التاریخ140 ادبي2حسن جواد كاظم حسین
428 التاریخ141 ادبي2ریھام جمعة راشد غتر
428 التاریخ142 ادبي3سجود حامد فنیطل جبر
428 التاریخ143 ادبي1عبد هللا صالح مھدي خلیل
427 التاریخ144 ادبي2علي جاسم عبدالحسین جلیوي
427 التاریخ145 ادبي2ماھر عبد مھدي حمد
426 التاریخ146 ادبي1انوار حسین فریح متیعب
426 التاریخ147 ادبي3حسن قصي ضمیر احمد
426 التاریخ148 ادبي2رغد حمید رحیم حمید
426 التاریخ149 ادبي2مصطفى محمد جواد
426 التاریخ150 ادبي1میعاد قاسم سعید سموم
426 التاریخ151 ادبي1ھدیر فالح مھدي صالح
425 التاریخ152 ادبي3ایمان عبود طعیمھ
425 التاریخ153 ادبي3دعاء نافع عبد الكریم علوان
425 التاریخ154 ادبي2زین العابدین علي كاظم سلمان
425 التاریخ155 ادبي2عمر صباح فھد خضیر
425 التاریخ156 ادبي2محمد جبار شنان كریم
425 التاریخ157 ادبي2مریم محمد خماس شبیجي
425 التاریخ158 ادبي3ھدى سامي كاظم جبر
424 التاریخ159 ادبي3احمد قصي جادر كریم
424 التاریخ160 ادبي3حسین مھدي صالح عبد هللا
424 التاریخ161 ادبي2زھراء نبیل مھدي ناصر الطائي
423 التاریخ162 ادبي2آمنھ ایاد شھاب حمد
423 التاریخ163 ادبي3امیر یحیى ناصر حسین
423 التاریخ164 ادبي2حوراء خضیر حسن عواد
423 التاریخ165 ادبي3حوراء ماجد شعبان عباس
423 التاریخ166 ادبي2محمد وسام محمد جعفر
423 التاریخ167 ادبي2واثق ھادي ابراھیم جواد
422 التاریخ168 ادبي2احمد مشتاق رزاق عبید
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422 التاریخ169 ادبي3اساور ذیاب علي صیوان
422 التاریخ170 ادبي2زھراء طالب معارج ثعلب
422 التاریخ171 ادبي1سجاد جعفر عبد السید كاظم
422 التاریخ172 ادبي2طیبة محمد علي جابر اسمیر
422 التاریخ173 ادبي2مصطفى احمد محمد سعد
421 التاریخ174 ادبي2امیر عبد االمیر عبد نعیس
421 التاریخ175 ادبي2حسن تمن ابو العوص شاني
421 التاریخ176 ادبي2حسن وسام حسن كطافة
421 التاریخ177 ادبي1شھد سالم بدر غضیب
421 التاریخ178 ادبي3ضرغام كریم حسن جبر
421 التاریخ179 ادبي2مرتضى طارق كاظم جبینة
420 التاریخ180 ادبي2حسام ستار نجم محمود
420 التاریخ181 ادبي2سجاد فاضل جاسب محي
420 التاریخ182 ادبي2عذراء ھدیر كاظم عزیز
420 التاریخ183 ادبي3علي نعمھ عبد عون سرحان
420 التاریخ184 ادبي3محمد صادق سعد عذیب عبد الحسن
420 التاریخ185 ادبي2محمد لطیف كفان حسن
420 التاریخ186 ادبي2ھبة ثابت جبار حمادي
420 التاریخ187 ادبي3ھدیل یاسین محي عبد الواحد
419 التاریخ188 ادبي1امیر محمد مجید عبد هللا
419 التاریخ189 ادبي2ایالف علي كریم قاسم
419 التاریخ190 ادبي2زینب ایاد عباس علي الشمري
419 التاریخ191 ادبي3عمر احمد حسین علي
419 التاریخ192 ادبي2ھدى عقیل یاسین طھ
418 التاریخ193 ادبي2امیر جاسم عصمت جاسم
418 التاریخ194 ادبي2رانیھ علي عبد الودود جمیل
418 التاریخ195 ادبي3رسول حمود خلف حمادي
418 التاریخ196 ادبي3سجاد سعد صبار خضیر
418 التاریخ197 ادبي2سرور عبد هللا علي كاظم
418 التاریخ198 ادبي3عالء حمید رشید حسن
418 التاریخ199 ادبي1كرار صباح عباس فیصل
418 التاریخ200 ادبي2نادین سمیر عطة حسن
417 التاریخ201 ادبي2دعاء سامي حسین سلمان
417 التاریخ202 ادبي3رسل احمد جاسم كنیدح
417 التاریخ203 ادبي2صادق جواد كاظم جبار
417 التاریخ204 ادبي2محمد احمد حمودي جمیل
417 التاریخ205 ادبي2مصطفى عدنان خلف
417 التاریخ206 ادبي2منتظرمحمد محمود مرھون
417 التاریخ207 ادبي2مؤید كاظم عبید غنتاب
416 التاریخ208 ادبي2احمد كریم عبد حسین
416 التاریخ209 ادبي3حمزه یاسین نصر عبید
416 التاریخ210 ادبي3حنین صبیح جبر شنان
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416 التاریخ211 ادبي3رشا نصیف محسن حبیب
416 التاریخ212 ادبي3زھراء علي زعیان احمد
416 التاریخ213 ادبي3زھراء فاضل عبد الساده كاظم
416 التاریخ214 ادبي3سجاد نصار علیوي حسن
416 التاریخ215 ادبي3محمد عاید یوسف خضیر
416 التاریخ216 ادبي2مصطفى محسن رحیمة لفتة
415 التاریخ217 ادبي3طیبھ عبد الحسن حبیب كاطع
415 التاریخ218 ادبي1علي حامد كاظم اسماعیل
415 التاریخ219 ادبي3ھمام ماھر عداي حدید
414 التاریخ220 ادبي1تسنیم عبد االمیر شمخي عبد
414 التاریخ221 ادبي2رشا فاضل عبد مشھد
414 التاریخ222 ادبي2عبدالھادي حمدان دواي جاسم
414 التاریخ223 ادبي1عمر حمود غالي طریر
414 التاریخ224 ادبي2مصطفى كریم كاطع درجال
414 التاریخ225 ادبي2نبأ علي حسین محمد
413 التاریخ226 ادبي2احمد خلیفھ ھاشم حربي
413 التاریخ227 ادبي3سوزان ولي صحبت مرزه
413 التاریخ228 ادبي2غانم علیوي سلمان تریشم
413 التاریخ229 ادبي2مریم علي احمد ابراھیم
412 التاریخ230 ادبي2امیر فاضل زناد دویج
412 التاریخ231 ادبي3رنین اسماعیل ھاشم كویش
412 التاریخ232 ادبي3رؤى محمد حمود زعنون
412 التاریخ233 ادبي2سحر جبار رحیم حمید
412 التاریخ234 ادبي3مصطفى لطیف خشوش زناد
412 التاریخ235 ادبي3مصطفى محمد عبد النبي سلمان
412 التاریخ236 ادبي2نور الدین عادل دخیل
412 التاریخ237 ادبي2نور الھدى ھادي فالح جبر
411 التاریخ238 ادبي3رواء مشتاق نعیم برتو
411 التاریخ239 ادبي3سارة صباح عاتي عبود
411 التاریخ240 ادبي2سرى صباح كاظم كرم
410 التاریخ241 ادبي2زھراء نجم مزھر عطیھ
410 التاریخ242 ادبي3سجى ھاشم زیدان جماغ
410 التاریخ243 ادبي3عبدالرحمن مھدي جبر عبدالسادة
410 التاریخ244 ادبي2محمد رشید راضي جبر
410 التاریخ245 ادبي2یقین محمود ابراھیم جبر
409 التاریخ246 ادبي2احمد حیاوي سعود فیاض
409 التاریخ247 ادبي3اوراس محمد عبیس حمادي
409 التاریخ248 ادبي3حنین جلیل عزیز غضبان الجابري
409 التاریخ249 ادبي3رندة جاسم ساجد محمد
409 التاریخ250 ادبي3زینب محمد كاظم
409 التاریخ251 ادبي2عذراء سامي محمد علي
409 التاریخ252 ادبي3فاطمھ عیسى ناجي ادم الالمي
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409 التاریخ253 ادبي2مریم حكمت خلف ابراھیم
409 التاریخ254 ادبي3مریم رحیم حسن الزم الربیعاوي
409 التاریخ255 ادبي2مھدي صالح ھادي عرنوص
409 التاریخ256 ادبي3نور عبد الستار زین جبر
481 العلوم التربویة والنفسیة257 ادبي3غفران غازي عاشور عبد الحسین
476 العلوم التربویة والنفسیة258 ادبي2شیماء عبد الكاظم كاطع عبداللة
468 العلوم التربویة والنفسیة259 ادبي2احمد علي عباس درویش
463 العلوم التربویة والنفسیة260 ادبي1ساره جمیل خلیفة راضي
461 العلوم التربویة والنفسیة261 ادبي3احمد جمال عبد الكریم نایف
457 العلوم التربویة والنفسیة262 ادبي2زھراء محمد عبدالرضا سعید
453 العلوم التربویة والنفسیة263 ادبي2اطیاف رضا حسن محسن
452 العلوم التربویة والنفسیة264 ادبي2ایة ابراھیم حسین وادي
452 العلوم التربویة والنفسیة265 ادبي1بارق عبد هللا عبد الوھاب عبد هللا
443 العلوم التربویة والنفسیة266 ادبي2انسام صباح كریم شنیف
441 العلوم التربویة والنفسیة267 ادبي2برجس طاھر ضیغم حسن
440 العلوم التربویة والنفسیة268 ادبي2محمد عباس حسن ھادي
439 العلوم التربویة والنفسیة269 ادبي1ضیاء حسین عبدالساده شنجار
435 العلوم التربویة والنفسیة270 ادبي1رسل سلیم فرج مخیلف
433 العلوم التربویة والنفسیة271 ادبي1اسراء عالء عباس مناحي
432 العلوم التربویة والنفسیة272 ادبي2احمد كنعان اكرم كاظم
432 العلوم التربویة والنفسیة273 ادبي3علي حسن زغیر خلف
431 العلوم التربویة والنفسیة274 ادبي2نرجس احمد فرحان علي حسین
430 العلوم التربویة والنفسیة275 ادبي3مھند محسن عذاب عبید
427 العلوم التربویة والنفسیة276 ادبي3بتول زھیر ھادي حمید
427 العلوم التربویة والنفسیة277 ادبي1جعفر درید نریمان ملك
427 العلوم التربویة والنفسیة278 ادبي1ماجد یوسف علي فرحان
424 العلوم التربویة والنفسیة279 ادبي2اسراء عامر عبد االمیر خلف
424 العلوم التربویة والنفسیة280 ادبي2زھراء محسن ویسي كاظم
419 العلوم التربویة والنفسیة281 ادبي3بسمھ جمال عبدهللا علي
417 العلوم التربویة والنفسیة282 ادبي3سجى عبد هللا كامل عبد هللا
415 العلوم التربویة والنفسیة283 ادبي2علي الكرارمحمد جمیل سلطان
413 العلوم التربویة والنفسیة284 ادبي2دیانا عامر حتعوت
412 العلوم التربویة والنفسیة285 ادبي2حسن سبھان حسن عبدهللا
411 العلوم التربویة والنفسیة286 ادبي2علي سعدي عبید جاسم
411 العلوم التربویة والنفسیة287 ادبي2نور عبد الحمید مجید سعید
409 العلوم التربویة والنفسیة288 ادبي3محمد علي فالح حسن
408 العلوم التربویة والنفسیة289 ادبي3یوسف ایاد طارق عبد الرحیم
407 العلوم التربویة والنفسیة290 ادبي3سامر رسول امین راضي الشعبي
407 العلوم التربویة والنفسیة291 ادبي2صدام عبد الكریم محمود عبدهللا
407 العلوم التربویة والنفسیة292 ادبي2مریم طالب كاظم شیاع
407 العلوم التربویة والنفسیة293 ادبي2مصطفى ریاض حسن سلمان
599 اللغة العربیة294 ادبي1عذراء داخل ھزول ربیط الحلفي
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574 اللغة العربیة295 علمي عام2حسین كمال حمید عواد
561 اللغة العربیة296 علمي عام2وسام محمد سلمان حسن
537 اللغة العربیة297 ادبي1سرور محسن عبید سلمان
537 اللغة العربیة298 ادبي1یقین هللا ناجي جاسم جبار
525 اللغة العربیة299 علمي عام2زینب حسام جعفر ابراھیم
505 اللغة العربیة300 ادبي1نضال علي كریدي حسین
505 اللغة العربیة301 علمي عام1ھیثم مكطوف محمد لھمود
504 اللغة العربیة302 ادبي1دالل عبد الكریم مجید كاظم
493 اللغة العربیة303 ادبي1زینب عبد االمیر فنجان مھودر
490 اللغة العربیة304 ادبي1مصطفى علي عبد المنعم مغنم
489 اللغة العربیة305 ادبي1زینب خلیل ابراھیم
487 اللغة العربیة306 ادبي2محمد فاضل حسین علي
486 اللغة العربیة307 ادبي2محمد سلطان مشجل جاسم
483 اللغة العربیة308 ادبي2فاطمة محمد ھاشم جابر
481 اللغة العربیة309 ادبي1مشعان مجید فؤاد علي
481 اللغة العربیة310 ادبي3نور جاسم محسن عناد
480 اللغة العربیة311 ادبي2لقمان محمد ھنیدي انكاتھ
479 اللغة العربیة312 ادبي2زھراء بالسم ھاشم سبھان
479 اللغة العربیة313 ادبي1زینھ ماجد وسمي جاسم
479 اللغة العربیة314 ادبي1مریم مؤید لطیف محمد
474 اللغة العربیة315 ادبي1ایمان ناعم محسن ثامر
472 اللغة العربیة316 ادبي2رجاء كاظم عبدهللا مظلوم
471 اللغة العربیة317 ادبي1سجى لعیبي عریبي یاسر
471 اللغة العربیة318 ادبي1یاسر محمد ناھي شطیب
470 اللغة العربیة319 ادبي2نبأ صادق محمد عبد الحسین
468 اللغة العربیة320 ادبي2نورھان سلیم نوري جاسم
467 اللغة العربیة321 علمي احیائي2حوراء خالد حمید خلف
467 اللغة العربیة322 ادبي2زینب كاظم حسین علوان
467 اللغة العربیة323 علمي تطبیقي1نور مھدي جاسم جلوب
466 اللغة العربیة324 ادبي2سجى حسین علي عباس
466 اللغة العربیة325 علمي عام3علي عباس حسن الزم
464 اللغة العربیة326 ادبي2دعاء ھاني حمید كاظم
463 اللغة العربیة327 ادبي1ایة علي عبید اعوج
463 اللغة العربیة328 ادبي3خالد ولید خالد یوسف
462 اللغة العربیة329 علمي احیائي3رقیة سمیر عبد الحسین عبد االمیر
462 اللغة العربیة330 علمي تطبیقي2زھراء عداي جریان مخلف
462 اللغة العربیة331 ادبي2نور حاتم سلمان عبد الساده
461 اللغة العربیة332 ادبي2احمد حسین كریم مزعل
461 اللغة العربیة333 ادبي2انور ثامر عبدالكریم صالح
461 اللغة العربیة334 ادبي2ریھام عباس نایف عبدالحسین
460 اللغة العربیة335 ادبي3زھراء فالح صدام مطلك
460 اللغة العربیة336 ادبي2فاطمة احسان فاضل ناجي
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460 اللغة العربیة337 ادبي2ھدیل باسم شرھان
459 اللغة العربیة338 ادبي1حمزة حمید مجید حمودي
459 اللغة العربیة339 علمي احیائي2فاطمھ عدي حاتم علي
458 اللغة العربیة340 ادبي2زمن راضي محسن جلود
458 اللغة العربیة341 علمي احیائي1زینب ناظم كاظم سلمان
457 اللغة العربیة342 ادبي3مروه محمود جاسم محمد
456 اللغة العربیة343 علمي تطبیقي2احمد مظھر دیكان شیاع
456 اللغة العربیة344 ادبي2زھراء لیث اسماعیل ھادي
455 اللغة العربیة345 ادبي1ایة عیسى قاسم حمود
455 اللغة العربیة346 ادبي2مھدي نوري زامل عبدعلي
454 اللغة العربیة347 علمي احیائي1دیار لؤي كاظم ھادي
454 اللغة العربیة348 ادبي2زینب قاسم حزام بدر
454 اللغة العربیة349 ادبي1نور عالء كریم علي
454 اللغة العربیة350 ادبي3ولید عزاوي سریبت نجرس
453 اللغة العربیة351 علمي تطبیقي3اسراء سعد صبحي محمود
453 اللغة العربیة352 ادبي1رسل عباس فاضل محمد
452 اللغة العربیة353 ادبي1رغد كامل حمید داود
451 اللغة العربیة354 ادبي2دنیا عباس فاضل حسن
451 اللغة العربیة355 ادبي2دیانة ظافر خلیل
451 اللغة العربیة356 ادبي2سراب حامد رحیم حمید
450 اللغة العربیة357 ادبي2طیبھ عادل غضبان فرج
450 اللغة العربیة358 ادبي2عبدالملك محمد سلمان حسین
450 اللغة العربیة359 ادبي2علي حسین ماذي مشیر
450 اللغة العربیة360 ادبي1نور ناصر زیارة محسن
449 اللغة العربیة361 ادبي2زینب فیصل حیدر درویش
449 اللغة العربیة362 ادبي3عباس انور نامدار شامـار
448 اللغة العربیة363 ادبي2عباس حسن حسین وذیح
447 اللغة العربیة364 ادبي2اسعد جاسم صبر موزان
447 اللغة العربیة365 علمي تطبیقي1نور ریاض ھاشم شمخي
446 اللغة العربیة366 ادبي2حسن محمد وحید محمد
446 اللغة العربیة367 ادبي2علي كامل سعدون جاسم
446 اللغة العربیة368 ادبي2محسن رحیم علي فرج
445 اللغة العربیة369 ادبي2تماره احمد عویز حسوني
445 اللغة العربیة370 ادبي2ذكرى كریم جابر حمود
445 اللغة العربیة371 ادبي2سجاد علي حسین
445 اللغة العربیة372 علمي احیائي3مریم صبري عبد سلیمان عبد
445 اللغة العربیة373 ادبي1مؤمل ولید جعفر دحام
444 اللغة العربیة374 ادبي2ابراھیم قاسم جبر شناعھ
443 اللغة العربیة375 ادبي3علي عدنان حمید حسین
443 اللغة العربیة376 ادبي1علي ولید رسن جثیر
443 اللغة العربیة377 علمي احیائي2نور صباح مراد محمود
442 اللغة العربیة378 ادبي1باقر عوده جبر جابر
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442 اللغة العربیة379 ادبي2حسین حنون حسین جبر
442 اللغة العربیة380 ادبي1رسل رحیم علي حسین
442 اللغة العربیة381 ادبي2سجى خضیر ھاشم شرقي
442 اللغة العربیة382 علمي تطبیقي2عباس ولید ناصر حسین
442 اللغة العربیة383 علمي عام2مریم اسعد ناظم جعفر
442 اللغة العربیة384 ادبي3مریم حسین حمد هللا علي
442 اللغة العربیة385 ادبي2نور عزیز شدید حسون
442 اللغة العربیة386 علمي عام1وجدان صبري عبدالمجید غریب
441 اللغة العربیة387 ادبي1حیدر محمد جابر محیبس
441 اللغة العربیة388 ادبي2سجاد فالح حسن حاجم
441 اللغة العربیة389 ادبي2علي محمد عواد كاظم
441 اللغة العربیة390 ادبي2فرح عون فاضل رشید
441 اللغة العربیة391 علمي تطبیقي2قاسم حسوني كریم زیدان
441 اللغة العربیة392 ادبي2میثم محمد عبد الرضا حسان
440 اللغة العربیة393 ادبي1علي مثنى طة عبدهللا
440 اللغة العربیة394 ادبي1غفران كاظم عوده عیسى
440 اللغة العربیة395 علمي عام3مصطفى مجید حمید مھدي
440 اللغة العربیة396 ادبي1نرجس مؤید جمعة عبد
439 اللغة العربیة397 علمي عام2حوراء صفاء كاظم عباس السعدي
439 اللغة العربیة398 ادبي2ساره ستار جبار ابراھیم
439 اللغة العربیة399 ادبي1سجى احمد ھاشم كاظم
439 اللغة العربیة400 ادبي2نور كریم تولي مطر
438 اللغة العربیة401 ادبي2مصطفى راضي سلمان مثنى
437 اللغة العربیة402 ادبي2حسین عزیز زبون علیوي
437 اللغة العربیة403 ادبي2حنان حسین عونت سلیمان
437 اللغة العربیة404 ادبي2مصطفى باسم جواد سكران
437 اللغة العربیة405 ادبي2یقین حسین دحام عبدهللا
436 اللغة العربیة406 ادبي2جعفر قندیل عبد حمد هللا
436 اللغة العربیة407 ادبي2حسین محسن خلف نایف
436 اللغة العربیة408 ادبي2سعد عبید محمد مضعن
436 اللغة العربیة409 ادبي2سالم احمد سحاب راھي
436 اللغة العربیة410 ادبي3ھدیر محمدعلي علي حسین
435 اللغة العربیة411 ادبي2حسام ضیاء بدر ابراھیم
435 اللغة العربیة412 ادبي2حسن حمزه ساجت عبید
435 اللغة العربیة413 ادبي2رحاب سامي احمد علیوي
435 اللغة العربیة414 ادبي3رقیة خلیل رحیم نجم
435 اللغة العربیة415 ادبي1علي جاسم حنتوش فارس
435 اللغة العربیة416 ادبي2علي حسین سعدون جافي
435 اللغة العربیة417 علمي عام2كوثر عامر رمیض
435 اللغة العربیة418 ادبي2محمد عدنان كردي داوود
434 اللغة العربیة419 علمي عام2ابراھیم محمد طالب محمد
434 اللغة العربیة420 ادبي1دالل علي حسن خلف
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434 اللغة العربیة421 علمي تطبیقي2سامر رائد حمزة فیاض
434 اللغة العربیة422 ادبي2عبدهللا علي حسن علي
434 اللغة العربیة423 ادبي2قصي رحیم احمد زكري
434 اللغة العربیة424 ادبي2نبأ شنان شلیخ عنید
433 اللغة العربیة425 ادبي2انوار عبد الرزاق عوده خلیفة
433 اللغة العربیة426 ادبي1ایات ھاشم سرحان عبد غیاض
433 اللغة العربیة427 ادبي2عبدالحسین عباس عزاوي سلمان
433 اللغة العربیة428 ادبي1نبأ علي شاكر رحیم
432 اللغة العربیة429 ادبي1ابراھیم یحیى علي حسن
432 اللغة العربیة430 علمي عام2شھد عبد الكریم محمد وحید
432 اللغة العربیة431 ادبي1عبدهللا ستار عبدهللا سلمان
432 اللغة العربیة432 ادبي1مرتضى جسام مطیر ھنیدي
431 اللغة العربیة433 ادبي1رفل عادل عبد الزھره عباس
431 اللغة العربیة434 ادبي2رفل محمد مصطفى غني
431 اللغة العربیة435 ادبي1محمد خلیف عبد عبد هللا
431 اللغة العربیة436 ادبي2مصطفى قاسم خلف كاظم
431 اللغة العربیة437 ادبي2نورالھدى جاسم محمد عبدهللا
430 اللغة العربیة438 ادبي2رویدة صباح سلمان
430 اللغة العربیة439 علمي احیائي1محمد جمیل خشان شخیر
430 اللغة العربیة440 ادبي1محمد شاكر محمود سرحان
430 اللغة العربیة441 ادبي2منتظر حسن طاھر سرحان
430 اللغة العربیة442 ادبي2ولید ھادي احمد ابراھیم
429 اللغة العربیة443 ادبي2ایة خضیر وحید خضیر
429 اللغة العربیة444 ادبي2جیھان قاسم حسیب صالح
429 اللغة العربیة445 ادبي3حسام نعیم شناوه راھي
429 اللغة العربیة446 علمي احیائي1ریھام ولید خالد محمد
429 اللغة العربیة447 ادبي3عمار عبد الرضا جري حسین
429 اللغة العربیة448 ادبي1فاطمھ حسین كریم
429 اللغة العربیة449 ادبي3ھاجر رحیم كامل عجیل
428 اللغة العربیة450 ادبي2اصالھ غازي فیصل قاسم
428 اللغة العربیة451 ادبي2مقتدى علي ھزبر خلف
427 اللغة العربیة452 ادبي2احمد عبدهللا ابراھیم مجید
427 اللغة العربیة453 ادبي2احمد كاظم یساس سمیسم القریشي
427 اللغة العربیة454 ادبي3انس مالك عیسى علي عباس
427 اللغة العربیة455 ادبي1حسین صباح ابراھیم محسن
427 اللغة العربیة456 ادبي2حسین علي جلیل ابراھیم
427 اللغة العربیة457 ادبي2ریام رحیم جاسم محمد
427 اللغة العربیة458 ادبي2علي حسن جواد كاظم
427 اللغة العربیة459 ادبي1كرار خالد عبد عواد
426 اللغة العربیة460 ادبي2احمد شكر محمود طوفان
426 اللغة العربیة461 ادبي2تبارك حمزه یتیم
426 اللغة العربیة462 ادبي1تقي صبري حسن جاسم
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426 اللغة العربیة463 ادبي3حسن رضا سلوم داود
426 اللغة العربیة464 ادبي2حسین جاسم محمد سمیر
426 اللغة العربیة465 ادبي3حسین علي رحم جاسم
426 اللغة العربیة466 ادبي3حنین ریاض حمزه سرحان
426 اللغة العربیة467 ادبي3زینب كریم كاظم عبود
426 اللغة العربیة468 ادبي2نور اسعد ابراھیم
425 اللغة العربیة469 ادبي2بتول ستار كاظم محمد
425 اللغة العربیة470 علمي احیائي1جعفر فاضل حسون حمد
425 اللغة العربیة471 ادبي1رضاب علي حسین
425 اللغة العربیة472 ادبي3مریم منذر نعمھ عبود
425 اللغة العربیة473 ادبي2نور نبیل عبد كاطع
424 اللغة العربیة474 ادبي2االء حسین حمید شوكت الربیعي
424 اللغة العربیة475 ادبي3زینب فاضل عبد عودة المشایخي
424 اللغة العربیة476 ادبي2ساره مھند كریم جاسم
424 اللغة العربیة477 علمي تطبیقي2سجى قیس عاشور عبد
424 اللغة العربیة478 ادبي1عذراء فالح علي رزاق
424 اللغة العربیة479 ادبي1عال عالء عبدالرحمن عبدالوھاب
424 اللغة العربیة480 ادبي3علي رحیم جبار حسین الخلیفاوي
424 اللغة العربیة481 ادبي2فاطمھ ناجي جواد كاظم
424 اللغة العربیة482 ادبي3محمد تحسین مزھر حسین
424 اللغة العربیة483 ادبي1محمد غالب محمد كاظم
424 اللغة العربیة484 ادبي1نرجس ھیثم مسلم میزر
424 اللغة العربیة485 ادبي2نور الھدى نوري محمد جبر
423 اللغة العربیة486 ادبي2حاتم كریم حاتم محیبس
423 اللغة العربیة487 ادبي2حسین عمر بشار حمید
423 اللغة العربیة488 ادبي3شھد خضیر مجھول علي
423 اللغة العربیة489 ادبي2طیف علي خیرهللا علي الحمیداوي
423 اللغة العربیة490 ادبي3عبد المجید حسین مجید شلش
423 اللغة العربیة491 ادبي2غدیر محمد كاظم تایھ
423 اللغة العربیة492 ادبي2محمد زیاد خلف فتحي
422 اللغة العربیة493 ادبي2الخیزران علي روید محسن
422 اللغة العربیة494 ادبي3ثامر طالب دغش شلتاغ
422 اللغة العربیة495 ادبي2دعاء علي احمد یاسین
422 اللغة العربیة496 ادبي3رفاه حسن جمعھ ثویني
422 اللغة العربیة497 ادبي2سجاد سعدون مضلوم
422 اللغة العربیة498 ادبي2صادق كاظم جواد صالح
422 اللغة العربیة499 ادبي3طیبة رعد جمعة صبحي
422 اللغة العربیة500 ادبي3علي حسین اسماعیل بشارة
422 اللغة العربیة501 ادبي3مالك یحیى خلف عبد
422 اللغة العربیة502 ادبي1نور شھبد شریف خلیف
421 اللغة العربیة503 ادبي2احمد زھیر سلمان علو
421 اللغة العربیة504 ادبي1االء فرھود كماز مطشر
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421 اللغة العربیة505 ادبي2ایات قاسم مطشر علي المكصوصي
421 اللغة العربیة506 ادبي1بتول ھادي داعي الزم
421 اللغة العربیة507 علمي تطبیقي3حمزه رمضان جمیغ عبد هللا
421 اللغة العربیة508 ادبي2زھراء جاسب حسن غمیس
421 اللغة العربیة509 ادبي3سجاد نجم عبد الحسین كریم
421 اللغة العربیة510 ادبي1غدیر خالد سالم حاتم
421 اللغة العربیة511 ادبي1نذیر رسول ھادي عبدهللا
421 اللغة العربیة512 ادبي2ھند حمید عطیة سعود
420 اللغة العربیة513 ادبي3احمد عبد الرحمن ھادي عباس
420 اللغة العربیة514 ادبي2ازھار احمد عبد هللا
420 اللغة العربیة515 علمي تطبیقي2حمزه ساجت میزان جواد
420 اللغة العربیة516 ادبي2زھراء جواد كاظم عبد الجلیل
420 اللغة العربیة517 ادبي2زینب أحمد صالح احمد
420 اللغة العربیة518 ادبي2صالح ثامر مھدي صالح
420 اللغة العربیة519 ادبي1ضحى طالل بدر عبد
420 اللغة العربیة520 ادبي2عزیز فزع علي
420 اللغة العربیة521 ادبي2مرام محمود تركي حطحوط
420 اللغة العربیة522 ادبي1مروى محمد عبد كباشي
420 اللغة العربیة523 ادبي2منتظر صالح خزعل عبود
420 اللغة العربیة524 ادبي3نور ریاض علوان منصور
420 اللغة العربیة525 ادبي2ھدیل سمیر عبد الحسین
419 اللغة العربیة526 ادبي2احمد حسین مھلھل لكن
419 اللغة العربیة527 ادبي2االء عبدالحسین محمد جاسم
419 اللغة العربیة528 ادبي2بتول كاظم زیدان یاري الالمي
419 اللغة العربیة529 ادبي3جعفر فیصل طارش فنجان
419 اللغة العربیة530 علمي تطبیقي3حسین علي داخل ھزول
419 اللغة العربیة531 علمي احیائي2حسین ھیثم فرحان محمد
419 اللغة العربیة532 ادبي3دنیا حسن الھ محمد
419 اللغة العربیة533 ادبي2سجى حسن صالح محمد
419 اللغة العربیة534 ادبي2عالء جبر صحن حمیدي
419 اللغة العربیة535 ادبي3عمر ولید زعیان
419 اللغة العربیة536 ادبي3غفران محمد لفتة قاسم
419 اللغة العربیة537 ادبي2مصطفى حمزه یحیى سلوم
419 اللغة العربیة538 علمي تطبیقي1ھند حسن عاصي خضیر
418 اللغة العربیة539 ادبي2الزھراء عبد الحسن قاسم
418 اللغة العربیة540 ادبي2زھراء علي خماط حامد
418 اللغة العربیة541 ادبي3سیف حمید خلیفھ حاجم
418 اللغة العربیة542 ادبي2سیف عادل جعفر صادق
418 اللغة العربیة543 ادبي2عالء ھادي عریبي راشد
418 اللغة العربیة544 ادبي2فاطمة جاسم عبد ربھ عزیز
418 اللغة العربیة545 ادبي2ھاجر فاضل حمید ثجیل
418 اللغة العربیة546 ادبي3یعقوب یوسف محمد داود
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كلیة التربیة

417 اللغة العربیة547 ادبي1تبارك رضا سلمان ابو اللیل
417 اللغة العربیة548 علمي تطبیقي2جعفر كاظم جلیب عبد
417 اللغة العربیة549 ادبي2ذیاب عبدr محمد
417 اللغة العربیة550 ادبي1زینب علي عاكول جبر
417 اللغة العربیة551 علمي تطبیقي3عال مؤید عبدالرزاق بربوتي
417 اللغة العربیة552 علمي احیائي1علي عبد الرضا كاظم
417 اللغة العربیة553 ادبي2علي محمد شیاع خالد
417 اللغة العربیة554 ادبي3مجید جوید كاطع رسن
417 اللغة العربیة555 ادبي2مروان صداع صبار علوان
417 اللغة العربیة556 ادبي3منتظر ماھر ضیغم حسن
416 اللغة العربیة557 علمي احیائي3امنھ عبدالرحمان سعید حمید
416 اللغة العربیة558 ادبي3حنین مدیح حمید حبیب
416 اللغة العربیة559 ادبي2طیبھ خالد جسام ناعم
416 اللغة العربیة560 ادبي2علي سلمان جبار شمخي الشروعي
416 اللغة العربیة561 علمي احیائي3فاطمھ شرھان ناصر غریب
416 اللغة العربیة562 علمي تطبیقي3محمد ماجد جمعة سعید
416 اللغة العربیة563 ادبي1نورا كاصد عبد السادة غضبان
415 اللغة العربیة564 ادبي1حسن كریم طاھر ناصر
415 اللغة العربیة565 ادبي3رسول عبد الكاظم كدر مخیري
415 اللغة العربیة566 ادبي3عبد هللا نوري حامد صالح
415 اللغة العربیة567 ادبي3قاسم سلمان عیسى علوان
415 اللغة العربیة568 علمي احیائي3ھاني رحیم غضیب فرحان
414 اللغة العربیة569 ادبي2اركان احمد صالح غرب
414 اللغة العربیة570 ادبي2امیر عبد الجبار عباس كاظم
414 اللغة العربیة571 ادبي2تبارك منذر حسن كریم السراي
414 اللغة العربیة572 ادبي3تراث علي محمود احمد
414 اللغة العربیة573 ادبي3حسن كامل عیدان دبخ
414 اللغة العربیة574 علمي تطبیقي3حسین علي جواد فلیح
414 اللغة العربیة575 ادبي2سیف ایاد نصر مسلم
414 اللغة العربیة576 ادبي3صادق سالم رحیم ناھض
414 اللغة العربیة577 ادبي2علي حسین جبار كاطع
414 اللغة العربیة578 علمي تطبیقي2ھالھ كنعان منصور ابراھیم
414 اللغة العربیة579 ادبي1یوسف كریم علوان محمد
413 اللغة العربیة580 ادبي1اسراء فاضل جبر محمود
413 اللغة العربیة581 ادبي2قیس عبد الرحمن حسون علي
413 اللغة العربیة582 ادبي1كوثر حسن ھندي مرھون
413 اللغة العربیة583 ادبي2كوثر عبد الرضا كاطع مریبط الخریبط
413 اللغة العربیة584 ادبي2ھدى خلف حسن ركبان
413 اللغة العربیة585 ادبي3وسن كاظم باي صابط
412 اللغة العربیة586 علمي احیائي2احمد سالم محمد عبید
412 اللغة العربیة587 ادبي2ازھار كریم محمد خضیر
412 اللغة العربیة588 علمي عام2انتصار احمد محمد سحاب
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كلیة التربیة

412 اللغة العربیة589 ادبي2ایھ باسم شیره درویش
412 اللغة العربیة590 ادبي2حسین علي حسن علي
412 اللغة العربیة591 علمي تطبیقي2حوراء قاسم بدري طھ
412 اللغة العربیة592 ادبي3زھراء صادق جعفر نجم السعدي
412 اللغة العربیة593 ادبي3ساره زاھر مشعان مناع
412 اللغة العربیة594 ادبي3سجاد سفیح ثجیل غانم
412 اللغة العربیة595 ادبي3سجاد عكار سحیب كاظم
412 اللغة العربیة596 ادبي3علي جعفر مزیعل عبود
412 اللغة العربیة597 ادبي2علي عباس فاضل عرمان
412 اللغة العربیة598 ادبي2لؤي حمید كریم سعید
412 اللغة العربیة599 ادبي3محمد احمد الطیف جاسم
412 اللغة العربیة600 ادبي2نھایھ منصور كریم لفتھ
584 جغرافیة601 ادبي1ابراھیم حامد محمد علیوي
530 جغرافیة602 ادبي2محمد حمید عبدهللا عباس
529 جغرافیة603 ادبي1عمر محمد عباس جسام
528 جغرافیة604 علمي عام1حسین جبار سھیل كاطع
493 جغرافیة605 ادبي3جاسم محمد عباس دیوان
484 جغرافیة606 ادبي3نبرلس كاظم كریم جمیل
475 جغرافیة607 ادبي3مرتضى جلیل ثاني علي
475 جغرافیة608 ادبي3میس حیدر سبتي جمعھ
474 جغرافیة609 ادبي1اسماء عبدالكریم عزیز سلمان
474 جغرافیة610 ادبي2لبنى حامد عبد الحسن دولھ
467 جغرافیة611 ادبي2مرجان علي حسین علي
465 جغرافیة612 ادبي2ایمان نجاح عبد المنعم محیسن
461 جغرافیة613 ادبي3محمد عبد الحسین لفتھ زایر
461 جغرافیة614 ادبي1مروه عمار محمود جاسم
460 جغرافیة615 ادبي2رواء مزاحم حسین شلش
459 جغرافیة616 ادبي2حیدر محسن خلف شمام
457 جغرافیة617 ادبي3دموع حسن مطرود شرباك
457 جغرافیة618 ادبي2سجاد حسین جابر بخیت
456 جغرافیة619 ادبي1فاطمة طاھر عبد العباس
455 جغرافیة620 ادبي2حسین محسن محمد یونس
452 جغرافیة621 ادبي3زینھ عادل محمد عكلھ
452 جغرافیة622 ادبي1مازن كاظم قاسم الزم
450 جغرافیة623 ادبي2علي عبدالرضا عزیز ثجیل
449 جغرافیة624 ادبي2حسین نزار ھاشم حبیب
449 جغرافیة625 ادبي3محمد عوید بندر عبید
448 جغرافیة626 ادبي2احمد كریم مھدي حسن
447 جغرافیة627 ادبي3كریم محمد یونس كریم
446 جغرافیة628 ادبي2جوھر علي شبیب احمد
446 جغرافیة629 ادبي1رسمیة جاسم حسین جواد
446 جغرافیة630 علمي تطبیقي3زینب سعدون علي شیخة
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445 جغرافیة631 ادبي1ازل كاظم جواد عبد
444 جغرافیة632 ادبي2آیھ ھیثم مھدي عبدالصاحب
444 جغرافیة633 ادبي2حسین عبد الستار خزعل عبود
443 جغرافیة634 ادبي1محمد ابراھیم عبید عبد هللا
442 جغرافیة635 علمي عام2افراح عبد حبیب داوود
442 جغرافیة636 ادبي1رسل علي عباس ھاشم
442 جغرافیة637 ادبي1سجى تحسین علي سعدون
442 جغرافیة638 ادبي3یاسین سھیل داود عبد الرزاق
441 جغرافیة639 ادبي1زھراء فوزي عبد الواحد ماھود
441 جغرافیة640 ادبي2ضحى صفاء یحیى ابراھیم
441 جغرافیة641 علمي احیائي1مالك علي نعیم شویع
440 جغرافیة642 ادبي3احمد اسامھ سعید احمد
440 جغرافیة643 ادبي1سارة صبیح دعیر مریوش
440 جغرافیة644 ادبي2علي مؤید محمد عبودي
440 جغرافیة645 ادبي1محمد نصر محمد خلف
440 جغرافیة646 ادبي1مریم عبد الرضا حباشھ عباس
439 جغرافیة647 ادبي2مرتضى جاسم علي فرحان
439 جغرافیة648 علمي عام3مصطفى علي عبد الكریم عالوي
438 جغرافیة649 ادبي3سلوى محمد حسن
438 جغرافیة650 ادبي2شیماء صالح حسن عظیم المالكي
437 جغرافیة651 ادبي1حیدر عادل احمد عداي
436 جغرافیة652 ادبي1رنین محمد موسى عبد المھدي
435 جغرافیة653 علمي احیائي2اسراء احمد محیسن
435 جغرافیة654 ادبي1ایة عمر موفق عمران
435 جغرافیة655 ادبي2زھراء علي ھاشم مردي
435 جغرافیة656 ادبي2ھشام جبار حنظل علي
434 جغرافیة657 ادبي2رقیھ شجاع مطشر كاظم
434 جغرافیة658 ادبي1زھراء اسعد راھي حمزة
434 جغرافیة659 علمي عام2سرحان محمد حبیب شاتي
433 جغرافیة660 ادبي2احمد جاسم سھر خلف
433 جغرافیة661 ادبي3حسین عبد جمیل علوان
433 جغرافیة662 ادبي2ھاشم عبد الوھاب فرج محمد
432 جغرافیة663 ادبي2حسن ماجد حمزة حسن
432 جغرافیة664 ادبي2زینب جمال عبد الرضا نجم
432 جغرافیة665 ادبي3زینب سعید نصیف باقر
432 جغرافیة666 ادبي1سمیره عبدهللا محمد نادر
432 جغرافیة667 ادبي1ھبة حسین زغیر فاخر
431 جغرافیة668 ادبي2اسراء محمد كنفذ خلیفة
431 جغرافیة669 ادبي2نور الھدى محمد فریح
430 جغرافیة670 ادبي2عباس علي حسن عبد
430 جغرافیة671 ادبي2میس نعمان كاظم مسعود
429 جغرافیة672 ادبي2ایسر احمد كاظم مھدي
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429 جغرافیة673 ادبي3عباس فاضل محمود فرج
428 جغرافیة674 ادبي1سجاد احمد كاظم بدر
427 جغرافیة675 ادبي2حنین نعمة علي صبار
427 جغرافیة676 ادبي3زھراء حسین محمود مبارك
427 جغرافیة677 ادبي3غیث شاكر محمود ناصر
427 جغرافیة678 ادبي2مینا ایسر فاضل علي
426 جغرافیة679 ادبي3ابراھیم سعد كامل محمد
426 جغرافیة680 ادبي1رسل جمعھ عجالن جبار
426 جغرافیة681 ادبي2سفیان احسان شراد جاسم
426 جغرافیة682 ادبي1نمیر سامي عبد عفتان
426 جغرافیة683 ادبي3نور عصام فلیح جاسم
426 جغرافیة684 ادبي2ھند محمد قاسم محمد
425 جغرافیة685 ادبي2حوراء علي سناوي عبدالواحد
425 جغرافیة686 ادبي3عبد هللا عبد الجبار عبد هللا محمد
424 جغرافیة687 ادبي2حسین رائد ھاشم محمد
424 جغرافیة688 ادبي2زمن عبد الزھره علیوي بركھ
424 جغرافیة689 ادبي3ساره ھاشم صاحب ضمد العشان
424 جغرافیة690 ادبي3میمون حسین خنیصر لفتھ
424 جغرافیة691 ادبي2نور سمیر ھادي حسین
423 جغرافیة692 ادبي2ریام عبد الكریم محمد كویطع
423 جغرافیة693 ادبي1عمر عامر ھادي ظفیر
423 جغرافیة694 ادبي2عھود محمد صالح حسن
423 جغرافیة695 ادبي2میسون مھند مخلف كاظم
422 جغرافیة696 ادبي3سمر جمال عبدهللا علي
422 جغرافیة697 ادبي2مریم حسین علوان
422 جغرافیة698 ادبي3مصطفى احمد حسن داود
421 جغرافیة699 ادبي2أیھ تحسین ھادي نصار
421 جغرافیة700 ادبي2حوراء یوسف جلوب حمادي
421 جغرافیة701 ادبي3نورا ستار جبر كاظـم
420 جغرافیة702 ادبي3اریج خالد حنون شالش
419 جغرافیة703 ادبي2نور حسین قاسم غازي
418 جغرافیة704 ادبي2اسماء مھدي نصیف جاسم
418 جغرافیة705 ادبي2زمن فالح حسن محیسن
418 جغرافیة706 ادبي3سجاد عباس حسین لوتي
418 جغرافیة707 علمي عام2شمس الضحى رعد فیصل عبود
418 جغرافیة708 علمي عام3علي ماجد كزار ورد
418 جغرافیة709 ادبي1مخلد كردي علي غرب
418 جغرافیة710 ادبي2نسرین بادي علكم حسین
417 جغرافیة711 ادبي3حیدر نجم عبد الواحد اسماعیل
417 جغرافیة712 ادبي1سارة قاسم لطیف عبد
417 جغرافیة713 ادبي2سجا عبد عیال فضالھ
417 جغرافیة714 ادبي3عباس محمود سریبت نجرس
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416 جغرافیة715 ادبي3االء غانم محمد حسن
416 جغرافیة716 علمي تطبیقي2طاھر عماد نجم عبید
415 جغرافیة717 ادبي3اسراء جمیل صعصع شمخي
415 جغرافیة718 ادبي2تبارك سامي داود سلمان
415 جغرافیة719 ادبي2طیبة ھیثم علي لایر
415 جغرافیة720 علمي تطبیقي3علي شامل راضي علوكي
414 جغرافیة721 علمي عام3جاسم محمد عبد جاسم
414 جغرافیة722 ادبي2ریام سعد محمد كاظم
414 جغرافیة723 علمي تطبیقي2زینب علي عبدالواحد علي
414 جغرافیة724 ادبي2قصي حمید محسن عبد هللا
414 جغرافیة725 ادبي3محمد علي حسین عبد
414 جغرافیة726 ادبي2مصطفى عادل خضیر یوسف
413 جغرافیة727 ادبي2انوار لعیبي عریبي یاسر
413 جغرافیة728 علمي احیائي1ایات علي حسین رمیض
413 جغرافیة729 ادبي3علي باسم عبید حمادي
413 جغرافیة730 علمي احیائي1غفران نعیم نجم كشاش
413 جغرافیة731 علمي عام3كرار موسى ملك كمر
413 جغرافیة732 ادبي2مریم حمید داخل حمود
413 جغرافیة733 ادبي2ھدى علي جاسم شمخي
413 جغرافیة734 ادبي2یوسف ماجد خلیل علوان
412 جغرافیة735 ادبي3جعفر حسن علي عبید
412 جغرافیة736 ادبي3علي عدنان مزاحم
411 جغرافیة737 ادبي3طیبة علي حسین احمد
411 جغرافیة738 ادبي2فرح كاظم نصار
411 جغرافیة739 ادبي3محمد فالح حسن عوده
411 جغرافیة740 ادبي3یونس فیض اسماعیل طاھر
410 جغرافیة741 ادبي3ایھ كاظم وھاب
410 جغرافیة742 ادبي3حسام خالد عبدالحسین عواد
410 جغرافیة743 ادبي3حوراء رحیم حسین حافظ
410 جغرافیة744 ادبي3حیدر حسن حمید ھلیل
410 جغرافیة745 ادبي2قائد شاكر عبدالكریم حسن
409 جغرافیة746 ادبي2افراح محمد عبد الرضا حسن
409 جغرافیة747 علمي احیائي3حیدر حمزه نویلي جواد
409 جغرافیة748 ادبي2زھراء بشار جاسم سھیم
409 جغرافیة749 علمي تطبیقي3زینب احمد عبدالرزاق محمد علي
409 جغرافیة750 علمي تطبیقي2سراج الدین علي مصطفى محسن
409 جغرافیة751 ادبي2طیبھ حسن محیي
409 جغرافیة752 علمي احیائي2فرقد عزیز علیوي ضاحي
409 جغرافیة753 ادبي2قاسم كامل فارس مسیر
409 جغرافیة754 ادبي2مصطفى وھیب حمد حسین
409 جغرافیة755 ادبي2نور صباح راضي كاظم
409 جغرافیة756 ادبي3نورھان عطیل یوسف علي
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408 جغرافیة757 علمي تطبیقي3احمد صباح سالم جاسم
408 جغرافیة758 علمي تطبیقي3احمد مؤید محسن محمود
408 جغرافیة759 ادبي3امنة خلف جاسم بالسم
408 جغرافیة760 ادبي3زینب عبد الرحیم محمد مارد
408 جغرافیة761 علمي عام3طاھر كاظم رحیمھ طاھر
408 جغرافیة762 علمي تطبیقي2عبد هللا ناصر طارش عیفان
408 جغرافیة763 علمي تطبیقي3علي ولید خالد بشیر
408 جغرافیة764 ادبي2عمر كریم رمح ظاھر
408 جغرافیة765 ادبي3غفران امجد محمد كریم
408 جغرافیة766 علمي احیائي3لیلى داود ارحیم كاظم
408 جغرافیة767 ادبي3محمد كریم احمد فیاض
408 جغرافیة768 علمي عام2مھا فالح حسن احمد
407 جغرافیة769 ادبي2ابتھال علي زغیر صالح
407 جغرافیة770 ادبي2احمد صبجي كاظم ھاشم
407 جغرافیة771 ادبي2افراح عبد الرزاق حمید جاسم
407 جغرافیة772 ادبي3االء صالح علي علي جان
407 جغرافیة773 ادبي2ایام رائد عبد الرضا محمد
407 جغرافیة774 علمي عام3ایة اكرم احمد عبدهللا
407 جغرافیة775 ادبي2حوراء حمید فالح تایھ
407 جغرافیة776 علمي احیائي3زھراء علي عیال حسن
407 جغرافیة777 ادبي2زھراء علي مھیوب سلمان
407 جغرافیة778 ادبي3زینب اسعد درویش
407 جغرافیة779 ادبي2علي حسین علي كشیش
407 جغرافیة780 ادبي2مروان ماھر حمید داود
407 جغرافیة781 ادبي2مصطفى عدي محمد ویس
407 جغرافیة782 ادبي2نبا كاظم عبد سعدون
407 جغرافیة783 ادبي3نبأ ولید رشید خضیرالعزاوي
407 جغرافیة784 ادبي3ندى ھادي جمیل یاسین
407 جغرافیة785 ادبي3نور الھدى نوري ساھي خضیر
407 جغرافیة786 ادبي2ھند حسن علي حسین
407 جغرافیة787 ادبي2یوسف داود محمد عذاب
407 جغرافیة788 ادبي3یوسف الزم سكر سعید
406 جغرافیة789 ادبي2احمد عبد حمد صالح
406 جغرافیة790 ادبي2ازھار حاتم باتول مریشد
406 جغرافیة791 ادبي3ایات قاسم عبد الحسین عبد
406 جغرافیة792 علمي عام2حیدر كاظم حامد عباس
406 جغرافیة793 ادبي2زھراء بدري اسد قادر
406 جغرافیة794 علمي احیائي3زینب عماد عبد حبیتر
406 جغرافیة795 ادبي2سجاد محمد جاسب منعثر
406 جغرافیة796 ادبي2صادق عباس حسن علي
406 جغرافیة797 ادبي3عبد هللا غني علیوي علي
406 جغرافیة798 ادبي2علي حسین رسن محمد
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406 جغرافیة799 ادبي2علي عادل قصاب جبر
406 جغرافیة800 ادبي3عمار علي سھیل جاید
406 جغرافیة801 ادبي3غفران تركي نجم عبدهللا
406 جغرافیة802 ادبي2فارس حسین علي سكران
406 جغرافیة803 ادبي3فھد حمادي فھد حمادي
406 جغرافیة804 ادبي3كاظم محمد كاظم سبع
406 جغرافیة805 ادبي2لینة ماجد محمود مراد
406 جغرافیة806 ادبي2مصطفى رحیم كریم عواد
406 جغرافیة807 ادبي3منال مراد علي عجھ
406 جغرافیة808 ادبي2مؤمل علي بعرور فلك
406 جغرافیة809 ادبي3نور محمد عامر محي
553 حاسبات810 علمي عام1وسام محمد كریم احمد
529 حاسبات811 علمي احیائي1بلسم ھادي عشي صلبي
523 حاسبات812 علمي عام1وسام شھاب احمد صیوان
506 حاسبات813 علمي احیائي1االء محمود شاكر محسن
503 حاسبات814 علمي عام1نور عبد الستار جبار كاظم
496 حاسبات815 علمي عام2احمد رعد عیسى مریھج
493 حاسبات816 علمي عام3حوراء طالب نعیم كصاد
491 حاسبات817 علمي عام1شھد محمد جبار عبدالكاظم
482 حاسبات818 علمي احیائي1حسین علي جاسم كاظم
481 حاسبات819 علمي احیائي2حسین حیدر محمد حسین
480 حاسبات820 علمي عام2ھیام واثق قنوع جواد
477 حاسبات821 علمي احیائي1اسراء صادق جبر
475 حاسبات822 علمي عام2ایة بشیر احمد عنایة هللا
475 حاسبات823 علمي تطبیقي1تبارك عصام كریم حسین
474 حاسبات824 علمي احیائي1االء نعیم عباس علي عواد
472 حاسبات825 علمي تطبیقي1ابراھیم ضیاء عبدالحسین جمعة
472 حاسبات826 علمي عام1سعد محسن حسن بحر
472 حاسبات827 علمي تطبیقي2نور الھدى كاظم محمد
471 حاسبات828 علمي احیائي1امنھ عوني جودي سلمان
471 حاسبات829 علمي احیائي1زینب جمال ھندي جیاد العطوان
471 حاسبات830 علمي احیائي2مریم محمد رسول ناجي
469 حاسبات831 علمي احیائي2سجى لوى عبد الرضا نعمة
468 حاسبات832 علمي احیائي1دینا محمود احمد محمود
468 حاسبات833 علمي عام1محمد التقي جواد كاظم شبار
467 حاسبات834 علمي عام2سجاد حمزة نعمة عبود
467 حاسبات835 علمي عام1ودق علي عبد الواحد
465 حاسبات836 علمي تطبیقي2تبارك بشیر جھاد محمد
461 حاسبات837 علمي تطبیقي1زینھ حیدر عبد الحسن زبالھ
461 حاسبات838 علمي احیائي2طیبة محمد جاسم
460 حاسبات839 علمي عام1علي خالد عبد العظیم مندیل
459 حاسبات840 علمي عام3انور خیري جماغ خابط
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كلیة التربیة

459 حاسبات841 علمي تطبیقي2نور عالء حرزالدین حسین
458 حاسبات842 علمي احیائي1رانیة رحیم شامخ رحیمة
456 حاسبات843 علمي تطبیقي1عذراء محمد یاسین محمد
455 حاسبات844 علمي عام1اخالص عبد الحسین جمعة حمزة
454 حاسبات845 علمي احیائي2مرتضى سلومي علوان عاصي
451 حاسبات846 علمي احیائي1اساور جبار كاطع سید
450 حاسبات847 علمي تطبیقي2عبد الحمید احمد عبد الحمید جابر
450 حاسبات848 علمي تطبیقي1نور الھدى طاھر علي حاتم
449 حاسبات849 علمي احیائي1ایھ فائز حمدي رؤوف
449 حاسبات850 علمي تطبیقي2طیبة سمیر ھاشم حدید
448 حاسبات851 علمي عام1سامر عباس كاظم محل
448 حاسبات852 علمي عام2ضحى مالك جبر شیال
447 حاسبات853 علمي احیائي2ساره یاسین عباس علیوي
446 حاسبات854 علمي عام3احمد جبار بنیان صبر
446 حاسبات855 علمي تطبیقي3امیر عبد الحسین جاسم علیوي
444 حاسبات856 علمي احیائي1جعفر فاضل عوده شوكان البومسره
444 حاسبات857 علمي احیائي2شوان علي خسرو امان هللا
443 حاسبات858 علمي احیائي2ابرار عبد الحسین مجید داود
442 حاسبات859 علمي احیائي1عذراء علي والي زبون
442 حاسبات860 علمي عام3مصطفى رسول غازي خلف
442 حاسبات861 علمي تطبیقي1منى كریم اموري عبودي
441 حاسبات862 علمي احیائي2حسین نھاد علي صفر
441 حاسبات863 علمي تطبیقي2فاطمة علي نعمھ
440 حاسبات864 علمي تطبیقي1ابراھیم علي حسین جیاد
440 حاسبات865 علمي احیائي1احمد عبد المطلب فیصل منخي
440 حاسبات866 علمي تطبیقي2رسل عبدهللا یاسین عوده
440 حاسبات867 علمي احیائي1سجى رعد صادق جواد
439 حاسبات868 علمي احیائي1عبیر طارق محمد جواد
439 حاسبات869 علمي تطبیقي2علي حسین شویع فنوش
439 حاسبات870 علمي احیائي3كرم مظفر جابر علوان
439 حاسبات871 علمي عام3محمد یاسین جبار
436 حاسبات872 علمي عام2باقر زیدان جواد حبیب
436 حاسبات873 علمي احیائي3نبیل صفاء ھادي صالح
435 حاسبات874 علمي احیائي1ایھ احمد حنظل عبدهللا
435 حاسبات875 علمي تطبیقي2دانیة احمد عبد الھادي حسین
435 حاسبات876 علمي عام2محمد كریم عیدان جبر طارش
435 حاسبات877 علمي احیائي2مصطفى مؤید عبد زید جاسم
435 حاسبات878 علمي تطبیقي2میسره میثم محمد علي
435 حاسبات879 علمي احیائي1نبأ عادل سلمان علوان
434 حاسبات880 علمي عام3ابراھیم محمد ھویدي حمود
434 حاسبات881 علمي احیائي2اسیل سعد جودة حمزه
434 حاسبات882 علمي عام1االء سالم احمد عبد االمیر
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434 حاسبات883 علمي تطبیقي3حسین احسان جمیل عبداللطیف
434 حاسبات884 علمي عام2سعاد نوري شنیور عوید
434 حاسبات885 علمي عام3فیفیان محمدعبد النبي موسى
434 حاسبات886 علمي تطبیقي1نورا وسام صادق جعفر
433 حاسبات887 علمي تطبیقي2امیر عادل شاكر مھدي
433 حاسبات888 علمي احیائي2حیدر فرمان اغا ولي
433 حاسبات889 علمي تطبیقي1ریا وسیم عبد الرحمن عبد هللا الدوالیبي
433 حاسبات890 علمي احیائي2ساره شاكر عبد الحسن عیدان
433 حاسبات891 علمي احیائي2سجاد عباس غریب عبد
433 حاسبات892 علمي احیائي1سرى محمد جري دریعم
433 حاسبات893 علمي تطبیقي1شھد ولید داود حسین
432 حاسبات894 علمي تطبیقي2احمد سعدي جبر خلف
432 حاسبات895 علمي احیائي1ثامر عبد االمیر ثامر محمد
432 حاسبات896 علمي عام1فرقد حمید رشید مرھج
432 حاسبات897 علمي عام2كرار طارق حسین محمد
430 حاسبات898 علمي احیائي2حسین حسن جبر طارش
430 حاسبات899 علمي عام2حنان قیس جواد كاظم
429 حاسبات900 علمي تطبیقي1عبد الرحمن حسین حمید خلف
429 حاسبات901 علمي تطبیقي2علي عبد االمیر ابراھیم جبار
429 حاسبات902 علمي تطبیقي3مریم محسن فعیل
429 حاسبات903 علمي احیائي3مھند علي صالح مھدي
429 حاسبات904 علمي تطبیقي2میس حسین حمزه ھزاع
428 حاسبات905 علمي تطبیقي2االء عباس خلف ابراھیم
428 حاسبات906 علمي تطبیقي2بالل رزاق عبد محیسن الغشیماوي
428 حاسبات907 علمي عام3تقى علي عبدهللا
428 حاسبات908 علمي تطبیقي1فاطمة جمعة عبد هللا حسان
428 حاسبات909 علمي احیائي1قیس محمد رحیم زبار
427 حاسبات910 علمي تطبیقي3دالیا مسعود محمد سعید
427 حاسبات911 علمي احیائي2مصطفى راضي علي عنبر
426 حاسبات912 علمي عام2حنین درید محمود صالح
426 حاسبات913 علمي تطبیقي3حوراء عبدالكریم كاظم حسن
426 حاسبات914 علمي تطبیقي2زھراء علي حمزة طالل
426 حاسبات915 علمي عام2عبدالحمید عبدالرزاق حمید محمود
425 حاسبات916 علمي تطبیقي3حسین عبد القادر سلمان قنبر
425 حاسبات917 علمي عام1زینة حقي اسماعیل حاتم
425 حاسبات918 علمي تطبیقي2مریم رعد خلف عبد
424 حاسبات919 علمي تطبیقي1نرمین احمد علي اكبرعلي
423 حاسبات920 علمي احیائي1حنین سعید عبد الرضا
423 حاسبات921 علمي تطبیقي3یاسر علي صبري عناد
422 حاسبات922 علمي احیائي1ساره موسى كریم یاسر
422 حاسبات923 علمي تطبیقي3یوسف مجید حمید عاصي
421 حاسبات924 علمي تطبیقي2احمد محمد عبد غضیب
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421 حاسبات925 علمي عام2ایمان احمد خلیفة مدلول
421 حاسبات926 علمي تطبیقي2ستار صادق جعفر محمد
421 حاسبات927 علمي احیائي2سرور طارق لفتة رشید
421 حاسبات928 علمي تطبیقي2غدیر خالد كریم ھزام
421 حاسبات929 علمي تطبیقي2محمد ناظم جواد كاظم
420 حاسبات930 علمي عام1حسن ھادي حاتم علي
420 حاسبات931 علمي احیائي2حسین نجم عبد طعمة
420 حاسبات932 علمي احیائي3سرى مؤید مجید كاظم
420 حاسبات933 علمي احیائي1شھد نصیر كامل سلمان
420 حاسبات934 علمي احیائي3لینا جبوري شنان راضي
420 حاسبات935 علمي احیائي3نور الھدى مھند عبد الحمید مجید
420 حاسبات936 علمي احیائي2نور سعد هللا انور مجید
420 حاسبات937 علمي احیائي2ھدیل حمید حسین عامر
419 حاسبات938 علمي احیائي2دعاء سلطان محسن محمد[
419 حاسبات939 علمي احیائي1احمد عبد الجبار مجبل
419 حاسبات940 علمي احیائي1باقر عطا ھادي عویبد
419 حاسبات941 علمي عام2جعفر الصادق رعد فالح محیسن
419 حاسبات942 علمي احیائي3سجى حسین جمیل علي
419 حاسبات943 علمي احیائي2سرى طالب ھاني جاسم
419 حاسبات944 علمي تطبیقي2سلسبیل علي حسن مجیري
419 حاسبات945 علمي احیائي1عارف ثامر عزیز صبیخ
419 حاسبات946 علمي تطبیقي3علي فاروق محمود عبد الحمید
419 حاسبات947 علمي عام1فاطمھ حسین بریو حسن
419 حاسبات948 علمي تطبیقي2نور قحطان عیسى علي
418 حاسبات949 علمي عام3حنین حیدر عبدهللا محمد
418 حاسبات950 علمي احیائي3دعاء علي ناصر حسین
418 حاسبات951 علمي احیائي3زھراء نصار عوفان سداوي
418 حاسبات952 علمي عام3زید ابراھیم احمد عباس
418 حاسبات953 علمي احیائي1سجاد جاسم احنین حسین
418 حاسبات954 علمي احیائي3سمر سمیر حسن عبید
418 حاسبات955 علمي عام3غزوان صالح عارف عباس
418 حاسبات956 علمي احیائي3كوثر طاھر علیوي كاكي
418 حاسبات957 علمي احیائي3محمد حسن علي خلف مجید
418 حاسبات958 علمي تطبیقي3مصطفى رعد نعیمھ
417 حاسبات959 علمي تطبیقي2زینب سعد ھاشم حسن
417 حاسبات960 علمي عام3فاطمھ حسین علي عاتي
417 حاسبات961 علمي احیائي1محسن سعدون محسن غضیب
417 حاسبات962 علمي احیائي1مرتضى یوسف حمود مساعد
417 حاسبات963 علمي احیائي2میس عماد عباس سلمان
416 حاسبات964 علمي تطبیقي3ابراھیم احمد كاظم غفوري
416 حاسبات965 علمي تطبیقي3احمد رحیم صخي زغیر
416 حاسبات966 علمي تطبیقي3تبارك صادق عاشور شدید
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416 حاسبات967 علمي تطبیقي1سجاد عالوي خلیف لھیب الكروي
416 حاسبات968 علمي عام3عبدالخالق علي ھادي حمید
416 حاسبات969 علمي تطبیقي2غفران محمد یونس علي
416 حاسبات970 علمي تطبیقي3مھدي قصي جبار محسن
416 حاسبات971 علمي تطبیقي3یوسف عباس فاضل رضا
416 حاسبات972 علمي تطبیقي3یوسف فائق ناجي
415 حاسبات973 علمي احیائي3ایة كامل عبد الحسین سلمان
415 حاسبات974 علمي عام2محمد قاسم علي محمد
415 حاسبات975 علمي احیائي3نور خضیر عباس غضیب
415 حاسبات976 علمي احیائي1نورالدین عمران عطیھ حسن
414 حاسبات977 علمي احیائي3ایات عصام محمد رحیمھ
414 حاسبات978 علمي عام2ایات ناجي نواف رمل
414 حاسبات979 علمي تطبیقي1تمار میثم سعید سلمان
414 حاسبات980 علمي احیائي3حسین عباس حسین سلمان
414 حاسبات981 علمي تطبیقي2سجى غالب اضالل كاطع
414 حاسبات982 علمي تطبیقي3سیف عامر معروف مرھون
414 حاسبات983 علمي تطبیقي2علي محمد خزعل جبر
414 حاسبات984 علمي تطبیقي2مصطفى اركان جمیل عبد الحسن
414 حاسبات985 علمي احیائي1مھیمن عبد السالم حسن طاھر
414 حاسبات986 علمي احیائي3ھالھ عالء محمد
413 حاسبات987 علمي احیائي1ایات علي حسین رمیض
413 حاسبات988 علمي عام2بان محسن حمیدي حسن
413 حاسبات989 علمي احیائي1تقى عامر جاسم محمد
413 حاسبات990 علمي عام3سرى رحیم رشید عاشور
413 حاسبات991 علمي تطبیقي2فرقان باقر جواد باقر
413 حاسبات992 علمي عام3لبنى غني مجید محمد
413 حاسبات993 علمي احیائي2ھدى كاظم جعفر مولى
412 حاسبات994 علمي احیائي3امیر منتظر حمید مجید
412 حاسبات995 علمي عام2ایھ فاضل جبر
412 حاسبات996 علمي احیائي3رفاه رشدي محمود علوان
412 حاسبات997 علمي احیائي2علي زیاد حمود سریح
412 حاسبات998 علمي احیائي2علي سعدون كباشي سبھان
412 حاسبات999 علمي احیائي3فاطمة سلمان محیسن جیدیر
412 حاسبات1,000 علمي احیائي2محمد حسین علي حسن
411 حاسبات1,001 علمي عام3حسین علي حسین علي
411 حاسبات1,002 علمي تطبیقي3زینب سعد عوده حسین
411 حاسبات1,003 علمي احیائي2عبد هللا انیس بني علوان
411 حاسبات1,004 علمي عام2علي احمد ارحیم سعد
411 حاسبات1,005 علمي تطبیقي3كرار علي عبد الحسین مظلوم
411 حاسبات1,006 علمي احیائي3محمد الباقر صباح نوروز حریثي
410 حاسبات1,007 علمي احیائي2بنان شوكت محمد خنجر
410 حاسبات1,008 علمي احیائي3لمى الزم سوادي فجر
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410 حاسبات1,009 علمي تطبیقي3محمد فالح فضیل صالح
410 حاسبات1,010 علمي احیائي3میعاد طارق كریم محمود
410 حاسبات1,011 علمي تطبیقي2ھاجر ایاد زوین محمد
672 ریاضیات1,012 علمي عام1كرار جاسب بدر الدریعي
616 ریاضیات1,013 علمي عام1كوثر شاكر محمود علوان
614 ریاضیات1,014 علمي عام1حیدر محمد علي محمد
606 ریاضیات1,015 علمي عام2حسین سلمان كاطع فرج
577 ریاضیات1,016 علمي عام1تحسین فالح غانم جابر
536 ریاضیات1,017 علمي عام2امال حسین نعمھ عبد
528 ریاضیات1,018 علمي عام3نداء ھاشم محمدكاظم
524 ریاضیات1,019 علمي عام2نور أبو بكر محمد خالد صابر
520 ریاضیات1,020 علمي عام1زینة علي مھاوي محسن
518 ریاضیات1,021 علمي تطبیقي1نرجس عبد الرحمن جبار ناصر
517 ریاضیات1,022 علمي عام1ایة اركان ابراھیم جعفر
516 ریاضیات1,023 علمي تطبیقي1اشتر عباس جمعة عباس
513 ریاضیات1,024 علمي احیائي3عباس حاكم علوان عدوان
512 ریاضیات1,025 علمي عام2منى جالل حسین غائب
511 ریاضیات1,026 علمي تطبیقي1یوسف عماد كاظم سلمان
509 ریاضیات1,027 علمي احیائي3حسین حسن میس عوده
509 ریاضیات1,028 علمي احیائي2منى علي خمیس حسین
508 ریاضیات1,029 علمي احیائي2بشائر محمد جبار
506 ریاضیات1,030 علمي عام2كرار نصیر نصیف جاسم
505 ریاضیات1,031 علمي احیائي2ریام ھیثم زیارة محي
503 ریاضیات1,032 علمي عام2مصطفى محمد علي محمد
502 ریاضیات1,033 علمي احیائي2حوراء ھادي كاظم خلف
499 ریاضیات1,034 علمي عام1سارة سمیر عبد النبي عمار
495 ریاضیات1,035 علمي عام1دعاء غافل طارش جوید
495 ریاضیات1,036 علمي احیائي2محمد عیسى مغیر عمران السلطاني
493 ریاضیات1,037 علمي احیائي2ابراھیم صباح فیاض محمد
490 ریاضیات1,038 علمي احیائي3منتظر حسن طعمھ رحیمھ
489 ریاضیات1,039 علمي احیائي1انور فیصل عبد هللا نھابة
489 ریاضیات1,040 علمي احیائي1زھراء امین عبدالزھره نور
489 ریاضیات1,041 علمي احیائي2عیسى محمد شالخ حسین
487 ریاضیات1,042 علمي عام1رندة كاظم سریح سعید
487 ریاضیات1,043 علمي تطبیقي3عباس مھدي حسن حمید
486 ریاضیات1,044 علمي عام3تمارة نزار سعدي توفیق
485 ریاضیات1,045 علمي عام2اسراء عبد الحسین عبد الكریم حسن
485 ریاضیات1,046 علمي احیائي1براء سلمان خشان شاني
484 ریاضیات1,047 علمي تطبیقي1احمد حاكم ثامر فرحان
483 ریاضیات1,048 علمي تطبیقي1معاذ احمد خضیر
482 ریاضیات1,049 علمي احیائي2تبارك محمد فاضل رشید
481 ریاضیات1,050 علمي احیائي2حسین عبد االمیر لطیف عبد الحسین
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كلیة التربیة

481 ریاضیات1,051 علمي احیائي1رفاه عدنان موسى عبد
481 ریاضیات1,052 علمي احیائي2زینب فؤاد رزاق شري
481 ریاضیات1,053 علمي احیائي2غدیر علي فرحان عبد علي
480 ریاضیات1,054 علمي احیائي3افاق جواد كاظم جمعھ
480 ریاضیات1,055 علمي احیائي2ایة قاسم عواد حنون
479 ریاضیات1,056 علمي احیائي2زھراء فاضل خلف فرحان
478 ریاضیات1,057 علمي احیائي3ھبھ عادل محمد موسى البیضاني
477 ریاضیات1,058 علمي احیائي1طیبھ رعد خشان خلیل
477 ریاضیات1,059 علمي احیائي2یس سامي شالل محیسن
476 ریاضیات1,060 علمي احیائي2نھا سعد خزعل حسین
476 ریاضیات1,061 علمي تطبیقي1ھالھ خلیل ذیاب خلف
474 ریاضیات1,062 علمي احیائي2سجى جمال عبد محمد
473 ریاضیات1,063 علمي احیائي1سدى سعید مونس محمد
473 ریاضیات1,064 علمي عام2كرار كریم مطشر جزل
473 ریاضیات1,065 علمي احیائي2مرتضى كامل جبر خفي
472 ریاضیات1,066 علمي احیائي1لطیف عادل عبد الرضا نعیمھ
472 ریاضیات1,067 علمي تطبیقي1موسى جندیل جبر علیوي
471 ریاضیات1,068 علمي احیائي1فاطمة صادق بخیت سعید
470 ریاضیات1,069 علمي تطبیقي1فاطمھ عبد االمیر فنجان مھودر
469 ریاضیات1,070 علمي احیائي2حسین كریم صدام عباس
469 ریاضیات1,071 علمي تطبیقي1مروه جاسم محمد زغیر
468 ریاضیات1,072 علمي احیائي1رانیا طارق جاسم حمادي
467 ریاضیات1,073 علمي تطبیقي2حسین عبد الكریم قاسم علوان
467 ریاضیات1,074 علمي تطبیقي1فاطمة علي علوان حسین
466 ریاضیات1,075 علمي تطبیقي2اركان عدنان صحن حیونطھ
466 ریاضیات1,076 علمي احیائي1حارث قیس حمادي خلف
466 ریاضیات1,077 علمي احیائي1سرى احمد سعید حاجي
466 ریاضیات1,078 علمي عام3ھند مالك احمد شفك
465 ریاضیات1,079 علمي احیائي1سما باسل محمد مجید
463 ریاضیات1,080 علمي عام1علي رحیم خلف جوده
462 ریاضیات1,081 علمي احیائي2جعفر علي بجاو خلیف
462 ریاضیات1,082 علمي احیائي1حسین عباس رحیم عبد
462 ریاضیات1,083 علمي احیائي2نوال حمیدي رداد عبد الساده
461 ریاضیات1,084 علمي عام3رغد محمد عوده سلمان
461 ریاضیات1,085 علمي تطبیقي2زھراء موفق كریم سفیح
461 ریاضیات1,086 علمي احیائي1سرور حكمت فیصل قاسم
460 ریاضیات1,087 علمي احیائي2حیدر صالح حسن حمزة
459 ریاضیات1,088 علمي احیائي2تمار محمد عبدالواحد ثامر
459 ریاضیات1,089 علمي تطبیقي1ساره احمد سلیم بھجت
459 ریاضیات1,090 علمي تطبیقي2محمد كاطع كاظم غالم
459 ریاضیات1,091 علمي عام3نور عالء حسین عباس
458 ریاضیات1,092 علمي تطبیقي1امیر عاید محیبس عبید
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458 ریاضیات1,093 علمي احیائي1ایالف باسم فرحان داود
458 ریاضیات1,094 علمي عام2دیانا نجم عبد سمیر المعیني
458 ریاضیات1,095 علمي احیائي1رسل حسین علوان جبر
458 ریاضیات1,096 علمي احیائي2محمد احمد لفتھ عبید
457 ریاضیات1,097 علمي تطبیقي1احمد نبیل عبد السالم عبد الوھاب
457 ریاضیات1,098 علمي عام3اریج عماد صادق
457 ریاضیات1,099 علمي احیائي3عبدالرحمن عباس لفتھ عبود
457 ریاضیات1,100 علمي احیائي1عمر ناھض علیوي خضر
456 ریاضیات1,101 علمي احیائي1اساور عبد الكریم حسین حمید
456 ریاضیات1,102 علمي تطبیقي1ایات ھاشم ثامر رھیف العكیلي
456 ریاضیات1,103 علمي احیائي1بشائر عبد الرزاق
456 ریاضیات1,104 علمي احیائي2عبیر نسیم حسین كاظم
456 ریاضیات1,105 علمي تطبیقي2علي رعد رشید عبد
456 ریاضیات1,106 علمي تطبیقي3محمد صادق موسى كریم حسین
456 ریاضیات1,107 علمي احیائي2محمد ظاھر حسین رشید
455 ریاضیات1,108 علمي احیائي2ابراھیم زید سامي عبد اللطیف
455 ریاضیات1,109 علمي احیائي2افراح عبد هللا جعفر عثمان
455 ریاضیات1,110 علمي احیائي1زینب علي عبدالرضا عباس
455 ریاضیات1,111 علمي احیائي1سالم عوده ھالل عنایھ
455 ریاضیات1,112 علمي تطبیقي2عمر محمد رشید خضیر
455 ریاضیات1,113 علمي تطبیقي2محمد صبحي كریم حمدان
455 ریاضیات1,114 علمي عام2مروان سعد سلطان فیاض
454 ریاضیات1,115 علمي تطبیقي2احمد سالم محسن محمد
454 ریاضیات1,116 علمي تطبیقي3بسام ستار صاحب علیوي
454 ریاضیات1,117 علمي عام3حمزه شامل فیاض محمید
454 ریاضیات1,118 علمي احیائي1ماھر احمد عیسى محمد
454 ریاضیات1,119 علمي احیائي2میالد مسلم دایش عنبر
454 ریاضیات1,120 علمي تطبیقي1یقین احمد جاسم علیوي
453 ریاضیات1,121 علمي احیائي1احمد ھیثم سلمان محمد
453 ریاضیات1,122 علمي تطبیقي2حسن مصطفى كامل رحیم
453 ریاضیات1,123 علمي عام2نور ستار جبار عبد
452 ریاضیات1,124 علمي عام2احمد حمید عطیة نھیو
452 ریاضیات1,125 علمي احیائي2عباس ھاشم مسنح فیاض
452 ریاضیات1,126 علمي عام2علي عبد الحسین عبید
452 ریاضیات1,127 علمي احیائي2فالح حسن حسین عبد
452 ریاضیات1,128 علمي تطبیقي2محمد حامد خضیر
451 ریاضیات1,129 علمي تطبیقي1احمد ستار جباره جواد هللا
451 ریاضیات1,130 علمي عام2االء حسن حامد عبد الحي
451 ریاضیات1,131 علمي تطبیقي1ایھ فراس سعد صالح
451 ریاضیات1,132 علمي احیائي3زین العابدین علي محمد محمود
451 ریاضیات1,133 علمي تطبیقي2سجاد فالح خزعل بدر
451 ریاضیات1,134 علمي احیائي1عمر ماھر حمزه حسین
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451 ریاضیات1,135 علمي عام1مریم سامي قاسم علوان
450 ریاضیات1,136 علمي تطبیقي2ایناس قاسم محمد حسن
450 ریاضیات1,137 علمي تطبیقي1حسن عبد الرحمن حمود موزان
450 ریاضیات1,138 علمي تطبیقي1حسن محمد ھاشم حافظ
450 ریاضیات1,139 علمي احیائي1حوراء محمد شناوة ناھي
450 ریاضیات1,140 علمي احیائي2نبأ ولید جاسم نصیف
449 ریاضیات1,141 علمي عام2احمد علي حسین فجر
449 ریاضیات1,142 علمي عام3حسین كرم هللا جبار
449 ریاضیات1,143 علمي احیائي2زینب خضر راضي عبدالحسن
449 ریاضیات1,144 علمي تطبیقي1سجاد عماد منعثر عبد الرضا
449 ریاضیات1,145 علمي تطبیقي1شوق یوسف احمد ارمیض
449 ریاضیات1,146 علمي تطبیقي2صفا سلمان محمد جاسم
449 ریاضیات1,147 علمي احیائي2علي ھادي عواد فزع
448 ریاضیات1,148 علمي احیائي1جعفر احمد حنین راضي
448 ریاضیات1,149 علمي تطبیقي2حسن وسام ھلیل سلطان
448 ریاضیات1,150 علمي احیائي1حیدر فرج زایر شریف
448 ریاضیات1,151 علمي تطبیقي1رانیا حسن حسون علي
448 ریاضیات1,152 علمي تطبیقي2سجى محمد لفتھ كاظم
448 ریاضیات1,153 علمي احیائي1غفران مھدي صالح فیزع
448 ریاضیات1,154 علمي عام1لیث علي عبدالزھرة علي
448 ریاضیات1,155 علمي احیائي3مصطفى كامل ابراھیم احمد
448 ریاضیات1,156 علمي تطبیقي1منتظر محمد نصیف جاسم
448 ریاضیات1,157 علمي احیائي2نور الدین فرحان حصین كود
447 ریاضیات1,158 علمي احیائي2احمد منصور داود وطیفي
447 ریاضیات1,159 علمي تطبیقي2صادق عدنان مشرف كاظم
447 ریاضیات1,160 علمي عام2نرجس سعدون نصیف جاسم
446 ریاضیات1,161 علمي تطبیقي1رنا عبدالباري عباس الیاس
446 ریاضیات1,162 علمي احیائي2سوالف سمیر كریم مراد
446 ریاضیات1,163 علمي احیائي3شھد فاضل حسین علي
445 ریاضیات1,164 علمي احیائي1امجد كاظم سعد جبار
445 ریاضیات1,165 علمي عام1سجى طالب مرشد عوید
445 ریاضیات1,166 علمي احیائي2سرى ثامر محسن شایع
445 ریاضیات1,167 علمي احیائي2ضحى جعفر عباس جاسم
445 ریاضیات1,168 علمي عام1علي غضبان احمد فارس
445 ریاضیات1,169 علمي عام3عمر حماد صالح محسن
445 ریاضیات1,170 علمي تطبیقي3فؤاد كامل داود سلمان
444 ریاضیات1,171 علمي احیائي1حسین خالد بسام طھماز
444 ریاضیات1,172 علمي تطبیقي2حیدر احمد شاكر لطیف
444 ریاضیات1,173 علمي احیائي1علیاء عبدالرحمن خماس سھیل
444 ریاضیات1,174 علمي احیائي1نزار محسن عبد فرج
443 ریاضیات1,175 علمي تطبیقي2تقى عبدالحمید حسن جلیوي
443 ریاضیات1,176 علمي احیائي2حوراء حسین جبار محمد
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443 ریاضیات1,177 علمي تطبیقي1فاطمة راضي دریس اسود
443 ریاضیات1,178 علمي احیائي1مروة سالم محمود صالح
443 ریاضیات1,179 علمي عام2مریم حسن نصیف جاسم
443 ریاضیات1,180 علمي تطبیقي2مریم سلیم علیوي ناصر
443 ریاضیات1,181 علمي تطبیقي2نجم شوقي نجم عبد هللا
442 ریاضیات1,182 علمي احیائي2انوار فؤاد عزیز مطر
442 ریاضیات1,183 علمي احیائي2جعفر فرج حسین نمر
442 ریاضیات1,184 علمي احیائي1حسن علي ثامر یونس
442 ریاضیات1,185 علمي تطبیقي2رؤى میثم سمیر جیاد
442 ریاضیات1,186 علمي احیائي1علي ماجد ابراھیم حسین
442 ریاضیات1,187 علمي تطبیقي3لیث فاضل یاس خضیر
441 ریاضیات1,188 علمي احیائي2علي محمد وھاب بیرام
441 ریاضیات1,189 علمي احیائي1محمد كاظم كریم طاھر
441 ریاضیات1,190 علمي احیائي1مریم عبد الرضا سعدون مجید
440 ریاضیات1,191 علمي عام3ختام خضر جاسم محمد
440 ریاضیات1,192 علمي عام2علي برھان عبد هللا
440 ریاضیات1,193 علمي عام2محمد المھدي صالح عبد فیاض
440 ریاضیات1,194 علمي تطبیقي3موسى ناھي عناد مسلم
440 ریاضیات1,195 علمي احیائي1ھبھ حمید ناجي عبد الساده
439 ریاضیات1,196 علمي تطبیقي3زید ستار جبار شاطي
439 ریاضیات1,197 علمي عام1زینب عالء راضي عبد
439 ریاضیات1,198 علمي تطبیقي1علي حسین علي حسن موسى
439 ریاضیات1,199 علمي احیائي1علي ھاشم محمد فرج
439 ریاضیات1,200 علمي عام2مصطفى حیدر ھادي زبون الجماسي
438 ریاضیات1,201 علمي احیائي1حسین علي سلمان عبد الحمزه
438 ریاضیات1,202 علمي عام2حمزة ناجي خلف حسوني
438 ریاضیات1,203 علمي احیائي1حوراء عدنان درویش مصحب
438 ریاضیات1,204 علمي احیائي1صادق شعالن ھاتف عبد السادة
438 ریاضیات1,205 علمي تطبیقي1طارق ھاشم ابراھیم ھاشم
438 ریاضیات1,206 علمي احیائي3نور ضیاء عبد عسكر
438 ریاضیات1,207 علمي عام3نور عاصم خشف حسین
438 ریاضیات1,208 علمي احیائي2ھدى كاطع مطر حربي
437 ریاضیات1,209 علمي احیائي1امجد حسین خنجر بدن
437 ریاضیات1,210 علمي عام2ایات عباس رشید
437 ریاضیات1,211 علمي تطبیقي2رنا صالح عریبي كاظم
437 ریاضیات1,212 علمي عام2ساره كمال شفیع طعمھ
437 ریاضیات1,213 علمي تطبیقي2عذراء نعیم سعید صنیبر
437 ریاضیات1,214 علمي عام1علي حسن علي حسن
437 ریاضیات1,215 علمي تطبیقي1مروة حاتم منصور عباس
437 ریاضیات1,216 علمي تطبیقي2ھدى منیر رمضان بدن
523 علوم القرآن1,217 ادبي1میساء رعد سلمان حسون التمیمي
494 علوم القرآن1,218 ادبي2تغرید فتاح حسون عباس
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471 علوم القرآن1,219 ادبي2میثم محمد فاضل محسن
455 علوم القرآن1,220 ادبي2خدیجھ غالي شدید ثاجب
447 علوم القرآن1,221 ادبي2احمد عادل كاظم عبد هللا
446 علوم القرآن1,222 ادبي3وسام ارحیم علیوي كلي
445 علوم القرآن1,223 ادبي1جمانھ فاضل كریم طارش
445 علوم القرآن1,224 ادبي2كرار جودت كاظم حمید
443 علوم القرآن1,225 ادبي2ایھ جبار عاصي خواف
441 علوم القرآن1,226 ادبي1ایھ عقیل عبید صالح
438 علوم القرآن1,227 ادبي3احمد ریاض عادي محسن
438 علوم القرآن1,228 ادبي2شیماء كاظم مغتاض عباس
437 علوم القرآن1,229 ادبي1احمد رحیم طعیمة علي
436 علوم القرآن1,230 ادبي3مالك جمال حمید حنتوش
435 علوم القرآن1,231 ادبي2زینب زھیر محمد وداعھ
434 علوم القرآن1,232 ادبي1ضحى ریاض نعیم خلف
432 علوم القرآن1,233 ادبي1ایھ احمد حسن علي
432 علوم القرآن1,234 ادبي2حوراء جبار عاصي خواف
430 علوم القرآن1,235 ادبي2تبارك عباس عطیھ كاظم
429 علوم القرآن1,236 ادبي1وفاء حسین قاسم عبودي
428 علوم القرآن1,237 ادبي2باسم محمد توفیق شریف
428 علوم القرآن1,238 ادبي2محمد صادق حیدر تعبان محلي
426 علوم القرآن1,239 ادبي3غفران قاسم حمید فھد
425 علوم القرآن1,240 ادبي2احمد سامي خلوف محمود
424 علوم القرآن1,241 ادبي3یاسین حسن جخم مطیر
423 علوم القرآن1,242 ادبي3ستار عبد هللا كامل جار هللا
422 علوم القرآن1,243 ادبي2ھبة مزھر حسین علي
421 علوم القرآن1,244 ادبي2حسین عواد كحواش عوض
421 علوم القرآن1,245 ادبي2ولید خالد سامي حسین
419 علوم القرآن1,246 ادبي2زینب سبتي حسین جاسم
419 علوم القرآن1,247 ادبي2یامین حسین عباس سلمان
418 علوم القرآن1,248 ادبي3حسین عالء عبد هللا حسین
417 علوم القرآن1,249 ادبي2ایاد حمید ابراھیم جاسم
417 علوم القرآن1,250 ادبي2حیدر محمد ماھر محیبس
417 علوم القرآن1,251 ادبي2محمد عبد االمیر بشاره شرموخ
416 علوم القرآن1,252 ادبي3دعاء عبد الكریم جباره داخل
416 علوم القرآن1,253 ادبي2عبدالعظیم حسن ناصر طاعون
414 علوم القرآن1,254 ادبي3اسیل عدنان مفتن كاظم
414 علوم القرآن1,255 ادبي2انتظار داود سالم الزم
414 علوم القرآن1,256 ادبي3فرح صادق صافي حافظ ال جویر
414 علوم القرآن1,257 ادبي2الرا لفتھ عوج قاسم
413 علوم القرآن1,258 ادبي3حنین نوري الیج محسن
413 علوم القرآن1,259 ادبي3فھد محمد علي حرز
413 علوم القرآن1,260 ادبي2محمد علي جمعة عباس
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413 علوم القرآن1,261 ادبي3یاسمین ماھر یعكوب یوسف
412 علوم القرآن1,262 ادبي2خالد كاطع عبد متعب
412 علوم القرآن1,263 ادبي2زھراء خلف مطشر بطي
411 علوم القرآن1,264 ادبي3عبد الرحمن نده ساھي نایف
410 علوم القرآن1,265 ادبي3احمد یاسین عبدهللا ھراط
410 علوم القرآن1,266 ادبي2مینا رحمن داود سلمان
409 علوم القرآن1,267 ادبي2اسماء باھر فاضل احمد
409 علوم القرآن1,268 ادبي2حمزه دھش نعمھ لفتھ
409 علوم القرآن1,269 ادبي3دالل تركي زمام وضاح الحمیداوي
409 علوم القرآن1,270 ادبي3عبد هللا حسن عبد هللا خضیر
409 علوم القرآن1,271 ادبي2علي احمد مزھر عبد
408 علوم القرآن1,272 ادبي3جیھان خلف جوني نعیس الكرعاني
408 علوم القرآن1,273 ادبي3حسام ماجد زعیج التي
408 علوم القرآن1,274 ادبي3حسین ستار جبار مطبر
408 علوم القرآن1,275 ادبي3علي عبدالحمید جاسم ابوالھني
407 علوم القرآن1,276 ادبي3احمد جاسم محمد عرب
407 علوم القرآن1,277 ادبي2اكرام نعمھ خلف مبادر
407 علوم القرآن1,278 ادبي2امل خلیف حسین
407 علوم القرآن1,279 ادبي3سجى ثامر جاسم حسن
407 علوم القرآن1,280 ادبي3نورالزھراء احسان علي نصرهللا
406 علوم القرآن1,281 ادبي2حنین سلمان عبد هللا موسى
406 علوم القرآن1,282 ادبي2غفران كریم محسن ثویني
406 علوم القرآن1,283 ادبي2كرار علي حسن علي
406 علوم القرآن1,284 ادبي3لیث علي حسین علي
406 علوم القرآن1,285 ادبي2محمد باقر خالد حسین علیوي
406 علوم القرآن1,286 ادبي3یاسین نصر یوسف عسل
610 فیزیاء1,287 علمي عام1مصطفى رعد كاظم سلمان
515 فیزیاء1,288 علمي احیائي2زینب كریم حسن عبد
508 فیزیاء1,289 علمي عام2وسام مجید حسین بعنون
499 فیزیاء1,290 علمي احیائي2یاسر ایاد جاسم محمد
495 فیزیاء1,291 علمي احیائي1حمزه سالم جرمط نصیف
495 فیزیاء1,292 علمي احیائي1نور احمد خزعل حمادي
493 فیزیاء1,293 علمي احیائي1شھالء احمد خلیل
492 فیزیاء1,294 علمي احیائي1مصطفى كریم عباس ھلیل
486 فیزیاء1,295 علمي احیائي2دنیا عبدالكاظم محمد صالح
482 فیزیاء1,296 علمي تطبیقي1شمس عمر عبدالقادر محمد
481 فیزیاء1,297 علمي احیائي2بدور عیسى عاشور عبدو
481 فیزیاء1,298 علمي احیائي3كرار تموز صبر مكطوف
477 فیزیاء1,299 علمي عام1مریم محمود عبود فرج
474 فیزیاء1,300 علمي احیائي1صفاء فائز جالل حمودي
472 فیزیاء1,301 علمي عام1شھد عالء عبد االمیر موسى
472 فیزیاء1,302 علمي تطبیقي1منتظر علي جاسم عنبر
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471 فیزیاء1,303 علمي تطبیقي2اثیر اسماعیل خلیف علوان
470 فیزیاء1,304 علمي عام3ھبة محمد ناصر كاطع
468 فیزیاء1,305 علمي عام2حیدر نزار سمیر جیاد
468 فیزیاء1,306 علمي احیائي3عاتكة محمد راضي صالح
468 فیزیاء1,307 علمي احیائي2مریم سالم یعقوب میرولي
467 فیزیاء1,308 علمي تطبیقي2كرار حیدر الزم محمد المطوكي
467 فیزیاء1,309 علمي احیائي1محمد كاظم خلیل ابراھیم
465 فیزیاء1,310 علمي عام2احمد ابراھیم حمید علي
465 فیزیاء1,311 علمي تطبیقي2علي ماجد مظلوم شھیب
463 فیزیاء1,312 علمي عام2اسراء محمد محمود محمد
463 فیزیاء1,313 علمي تطبیقي2حبیب ھادي عسكر صباح
462 فیزیاء1,314 علمي عام1اسراء حازم محمد راضي
462 فیزیاء1,315 علمي احیائي2علي حسین خزعل كبیس
462 فیزیاء1,316 علمي عام3عمر خلف عیفان سالم
460 فیزیاء1,317 علمي احیائي1ابراھیم محمد بدر حسون
460 فیزیاء1,318 علمي احیائي1تبارك بسام منعم محمد
459 فیزیاء1,319 علمي احیائي1حسن عواد ھاشم عبد الحسن
459 فیزیاء1,320 علمي احیائي1زھراء علي جمیل عباس
458 فیزیاء1,321 علمي عام2سامر موسى ملك كمر
458 فیزیاء1,322 علمي احیائي1فاطمة باقر علي
458 فیزیاء1,323 علمي تطبیقي2نور الھدى كریم عبید سعید
457 فیزیاء1,324 علمي عام2حیدر عمار صابر محمد
457 فیزیاء1,325 علمي احیائي2مریم سامي طھ عیرم
455 فیزیاء1,326 علمي عام2حسین جابر كاظم صالح
455 فیزیاء1,327 علمي احیائي3ریام خلیفھ محیسن فضل
455 فیزیاء1,328 علمي احیائي1طھ حبیب شاتي منحوش
453 فیزیاء1,329 علمي احیائي2حوراء عادل كریم شلیبھ
453 فیزیاء1,330 علمي عام1زھراء حمید خلف علیوي
453 فیزیاء1,331 علمي تطبیقي1زھراء عبد الكریم باني عنبر
453 فیزیاء1,332 علمي احیائي1زھراء فاضل عودة سلمان
453 فیزیاء1,333 علمي تطبیقي1طیبھ حسن كاطع سلمان
453 فیزیاء1,334 علمي احیائي3محمد حامد كامل حمد
452 فیزیاء1,335 علمي تطبیقي2حسین عامر متعب حسین
452 فیزیاء1,336 علمي تطبیقي2دالیا عبد الھادي صالح یاسین
452 فیزیاء1,337 علمي تطبیقي1رغده عبد الكریم جاسم محمد
452 فیزیاء1,338 علمي تطبیقي1عباس جمیل راضي عریبي
452 فیزیاء1,339 علمي تطبیقي1عبد هللا احمد سعدي علي
451 فیزیاء1,340 علمي تطبیقي1احمد قیس اسماعیل حسین
451 فیزیاء1,341 علمي تطبیقي2عبدهللا صكبان وحید محمود
450 فیزیاء1,342 علمي احیائي1قبس ھادي دیلي سلمان
450 فیزیاء1,343 علمي تطبیقي2كاظم نجم علیان شامي
449 فیزیاء1,344 علمي احیائي3سجى یحیى صباح سید
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449 فیزیاء1,345 علمي احیائي2عامر عدنان رشید عبدهللا
449 فیزیاء1,346 علمي تطبیقي2علي احمد طارق عباس
449 فیزیاء1,347 علمي تطبیقي3مھدي جاسب راضي خلف
448 فیزیاء1,348 علمي تطبیقي3رسول حمید حسین فرحان
448 فیزیاء1,349 علمي احیائي1فاطمھ خضیر مزبان محمد
448 فیزیاء1,350 علمي عام2مصطفى احمد منصور خلف
447 فیزیاء1,351 علمي احیائي1ایھ طارق مراد علي
447 فیزیاء1,352 علمي عام3تقى خلدون ابراھیم مرزة
447 فیزیاء1,353 علمي تطبیقي2علي غني رھیف راھي
447 فیزیاء1,354 علمي تطبیقي2علي لطیف فالح حمد الزبیدي
447 فیزیاء1,355 علمي احیائي1مصطفى جواد مجذاب دھش
447 فیزیاء1,356 علمي عام3ھاجر احمد حمید جویر
446 فیزیاء1,357 علمي عام1سیناء حمود حسن عباس
446 فیزیاء1,358 علمي تطبیقي2عبدهللا حمید جسام احمد
446 فیزیاء1,359 علمي احیائي2فاطمة كریم عبد خلف الفریجي
446 فیزیاء1,360 علمي احیائي1محمد سالم شناوة صالح
446 فیزیاء1,361 علمي تطبیقي2نور الزھراء خلیفھ جبر ھاشم
445 فیزیاء1,362 علمي احیائي2سجى سلمان فائق سلمان
445 فیزیاء1,363 علمي عام3عادل عباس محمد خورشید
444 فیزیاء1,364 علمي تطبیقي1عباس سعد احمد عباس
444 فیزیاء1,365 علمي احیائي2علي جاسم محمد علي حسن
444 فیزیاء1,366 علمي عام2علي عقیل جاسم ھاني
444 فیزیاء1,367 علمي احیائي2نور محمد بنیان كاطع
443 فیزیاء1,368 علمي تطبیقي3ابراھیم علي امین وھاب
443 فیزیاء1,369 علمي تطبیقي2رؤى جبار غافل عبدهللا
443 فیزیاء1,370 علمي احیائي3فرح رمزي عبد المحسن مجید
443 فیزیاء1,371 علمي تطبیقي3میس صالح حسن محیسن
442 فیزیاء1,372 علمي احیائي2علي تركي غافل ثامر
442 فیزیاء1,373 علمي عام2محي الدین محمد فرج لفتة
441 فیزیاء1,374 علمي احیائي2حسین محمد حسن غویز
441 فیزیاء1,375 علمي عام2مصطفى مؤید یحیى وھبي
441 فیزیاء1,376 علمي احیائي2نور كاظم عوده داغر
440 فیزیاء1,377 علمي احیائي3ابراھیم رھیف محبس خلیف
440 فیزیاء1,378 علمي تطبیقي1تماره منجد عبد القادر محمود
440 فیزیاء1,379 علمي احیائي2زھراء ھاشم كامل محمد
439 فیزیاء1,380 علمي تطبیقي2شكران عدنان عباس طارش
439 فیزیاء1,381 علمي احیائي2عھد صبحي عبدالصاحب نارس
438 فیزیاء1,382 علمي تطبیقي3حسن كاظم راضي لفتھ
438 فیزیاء1,383 علمي تطبیقي1سما جاسم محمد رشید
438 فیزیاء1,384 علمي عام3مصطفى عبداالمیر محمد محمدعلي
438 فیزیاء1,385 علمي تطبیقي3نور مناف ابراھیم سلمان
437 فیزیاء1,386 علمي عام2فیان جواد حسن خمان
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437 فیزیاء1,387 علمي احیائي1مصطفى عبید علو مھیدي
437 فیزیاء1,388 علمي تطبیقي3نور خالد صالح حسین
436 فیزیاء1,389 علمي عام3ابتھال كریم حسن شمخي
436 فیزیاء1,390 علمي احیائي2حسن حسین علي حسین
436 فیزیاء1,391 علمي عام3حسین علي حافظ شبوط
436 فیزیاء1,392 علمي احیائي2حسین محمد قاسم جاسم
436 فیزیاء1,393 علمي احیائي2ریام فارس تركي مسلم
436 فیزیاء1,394 علمي احیائي1شھد عقیل جواد حمد
435 فیزیاء1,395 علمي احیائي1ابراھیم حسن عذاب مزعل
435 فیزیاء1,396 علمي احیائي1بیان محمود محمـد درع
435 فیزیاء1,397 علمي تطبیقي2جعفر صباح صاحب شلش
435 فیزیاء1,398 علمي تطبیقي2خضیر عباس شیتراو برغش
435 فیزیاء1,399 علمي تطبیقي2دعاء محسن علي فارس
435 فیزیاء1,400 علمي احیائي2زبیدة أسعد عبدالھادي شرھان
435 فیزیاء1,401 علمي احیائي3زھراء خالد عبدالمجید عبدهللا
435 فیزیاء1,402 علمي تطبیقي2زھراء عقیل طالب جلوب
435 فیزیاء1,403 علمي تطبیقي2زینب صفاء كریم مھدي
435 فیزیاء1,404 علمي احیائي2زینب عباس عبد الحسین طالل
435 فیزیاء1,405 علمي تطبیقي2كرار اسماعیل خلیف علوان
435 فیزیاء1,406 علمي تطبیقي2محمد ضیاء نور ھاشم
435 فیزیاء1,407 علمي تطبیقي2یوسف احمد كاظم مصطفى
434 فیزیاء1,408 علمي احیائي1احمد نھیر شبانھ جامل
434 فیزیاء1,409 علمي احیائي3ایات عامر ابراھیم محمد
434 فیزیاء1,410 علمي تطبیقي1حوراء شناوه عبد الحسین جري
434 فیزیاء1,411 علمي تطبیقي3سلمان جبار محمد كعید
434 فیزیاء1,412 علمي احیائي2عبد الواجد علي ندشھ ساھي
434 فیزیاء1,413 علمي تطبیقي3علي فوزي وادي حسن
433 فیزیاء1,414 علمي احیائي3احمد صباح عبد الساده دوین
433 فیزیاء1,415 علمي احیائي1ایسر محسن جاسم تبینھ
433 فیزیاء1,416 علمي تطبیقي2تیسیر طالل احمد خلف
433 فیزیاء1,417 علمي احیائي1جنید عبد الستار جبیر جفال
433 فیزیاء1,418 علمي احیائي3زینب عباس محمد جابر
433 فیزیاء1,419 علمي احیائي1ساره عبدالرحمن نجم عبدهللا
433 فیزیاء1,420 علمي احیائي1مصطفى مرتضى ناصر عبود
433 فیزیاء1,421 علمي احیائي3منتظر سعد عبد عنبر
433 فیزیاء1,422 علمي تطبیقي3نور احمد عبد هللا حمودي
432 فیزیاء1,423 علمي تطبیقي3حسین محمد جوري جواد
432 فیزیاء1,424 علمي عام3زھراء حیدر حسن علي
432 فیزیاء1,425 علمي تطبیقي2غیث سعدي علي فیاض
432 فیزیاء1,426 علمي تطبیقي2مصطفى حبیب عبد الحسین علي
431 فیزیاء1,427 علمي احیائي1ایمان قاسم حمید كاظم
431 فیزیاء1,428 علمي تطبیقي1سفیان حافظ علي عبد
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كلیة التربیة

431 فیزیاء1,429 علمي احیائي2نوار ضیاء حسین باقر
430 فیزیاء1,430 علمي تطبیقي1حسین حیدر عبد مراح
430 فیزیاء1,431 علمي عام2رئال ستار جبار مطلق
430 فیزیاء1,432 علمي تطبیقي1عمر علي ذیاب حمید
429 فیزیاء1,433 علمي احیائي2احمد زھیر جاسم سلمان
429 فیزیاء1,434 علمي احیائي3امنھ طاھر محمد كاظم
429 فیزیاء1,435 علمي احیائي3ریم غني عبد الرزاق محمد
429 فیزیاء1,436 علمي تطبیقي2غسق محمد عبد الحسین جبار
429 فیزیاء1,437 علمي احیائي1محمد سعید فیحان حمود
429 فیزیاء1,438 علمي احیائي3محمد ھادي غازي شیاع
429 فیزیاء1,439 علمي تطبیقي1نور حمید تركي خلف
428 فیزیاء1,440 علمي احیائي3اثمار زامل كامل عبید
428 فیزیاء1,441 علمي تطبیقي1احمد حسین غازي خضیر
428 فیزیاء1,442 علمي عام3احمد دایخ خلیف محمد
428 فیزیاء1,443 علمي احیائي1ایفان علي احمد حسین
428 فیزیاء1,444 علمي تطبیقي2رحمھ مھدي صالح كشیش
428 فیزیاء1,445 علمي تطبیقي2عبدهللا سعدي احمد سعید
428 فیزیاء1,446 علمي احیائي1علي سعد زیدان خالف
428 فیزیاء1,447 علمي احیائي1مھا خالد زاھد صغیر
427 فیزیاء1,448 علمي احیائي1محمد رائد مھدي عبد السادة
427 فیزیاء1,449 علمي تطبیقي2محمد ریاض تایھ كریم
427 فیزیاء1,450 علمي تطبیقي2محمد كاظم اسماعیل عبد هللا
427 فیزیاء1,451 علمي تطبیقي2مصطفى فالح محسن طعیمھ
426 فیزیاء1,452 علمي تطبیقي3براء عباس خضیر عباس
426 فیزیاء1,453 علمي تطبیقي3تقى علي عبد سلطان
426 فیزیاء1,454 علمي تطبیقي2حیدر رائد نعمة خاجي
426 فیزیاء1,455 علمي تطبیقي2رحیل علي عبدهللا حسین
426 فیزیاء1,456 علمي احیائي1علي حمید حسن عبدهللا
426 فیزیاء1,457 علمي احیائي3مصطفى حسین سویدان حمزة
426 فیزیاء1,458 علمي احیائي2منتظر جاسم ضایع موسى
426 فیزیاء1,459 علمي تطبیقي3ھبة ھشام علیوي محمد
425 فیزیاء1,460 علمي تطبیقي1احمد طارق كامل ابراھیم
425 فیزیاء1,461 علمي عام3اسراء ایاد حسن حسین
425 فیزیاء1,462 علمي احیائي3حنین سعد طالب عباس
425 فیزیاء1,463 علمي احیائي1رضاب یعرب خالد جبار
425 فیزیاء1,464 علمي عام1زھراء صابر مكطوف محسن
425 فیزیاء1,465 علمي احیائي3زھراء علي قاسم علي
425 فیزیاء1,466 علمي تطبیقي2ضحى ناصر لطیف كاظم
425 فیزیاء1,467 علمي عام3علي عماد فنر حسین
425 فیزیاء1,468 علمي عام3لیث حسون علي حسین بنواوي
424 فیزیاء1,469 علمي تطبیقي3احمد عباس حسین مشیمش
424 فیزیاء1,470 علمي احیائي3اغارید كاظم خلف
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424 فیزیاء1,471 علمي تطبیقي3شامل حسین عبد الحسن حمد
424 فیزیاء1,472 علمي عام3عبیر حمید عبد علي
424 فیزیاء1,473 علمي تطبیقي1كرار ضیاء عبد جحیل
424 فیزیاء1,474 علمي تطبیقي3ھند علي جبیر
424 فیزیاء1,475 علمي احیائي3یاسمین ناجي بردي راضي
423 فیزیاء1,476 علمي احیائي1ایھاب باسم محمد دوخي
423 فیزیاء1,477 علمي احیائي2جنان حكمت رحیم حریز
423 فیزیاء1,478 علمي احیائي2رحمة عماد یاسین شكر
423 فیزیاء1,479 علمي احیائي2رسل نبیل موسى حسن
423 فیزیاء1,480 علمي احیائي1زھراء مجید راشد دیوان
423 فیزیاء1,481 علمي احیائي2شھد حمودي جابر حسین
423 فیزیاء1,482 علمي عام2عباس جمیل یوسف عبد الخالق
423 فیزیاء1,483 علمي احیائي1ھاجر علي ابو اللیل صالح
422 فیزیاء1,484 علمي عام3حسن عاید مجید منھل
422 فیزیاء1,485 علمي تطبیقي2حسین وضاح حسن مھدي
422 فیزیاء1,486 علمي احیائي1زھراء خیر هللا ناسي بدر
422 فیزیاء1,487 علمي تطبیقي3فرح خلیل كریم عاكول
422 فیزیاء1,488 علمي احیائي2قتیبھ عدنان حسین محمد
422 فیزیاء1,489 علمي عام2مرتضى محمد علي مراد
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