
كلیة التربیة االساسیة

643 االرشاد النفسي1 علمي عام1ریم عبدعلي حبیب هللا محمدھاشم

555 االرشاد النفسي2 ادبي1زینة غازي طالل خلف

529 االرشاد النفسي3 ادبي2ایھ محمود حسین

481 االرشاد النفسي4 ادبي2ولید مصلح محمود حسن الجمیلي

472 االرشاد النفسي5 ادبي1محمد ایاد علي حسن التمیمي

464 االرشاد النفسي6 ادبي1وسن واثق عبد الوھاب محمد

455 االرشاد النفسي7 ادبي1وسن حیدر طاھر حسین

451 االرشاد النفسي8 علمي عام1حیدر خالد بسام طھماز

451 االرشاد النفسي9 ادبي2محمود رحیم حمد عباس

449 االرشاد النفسي10 ادبي2جعفر كاظم علي عباس

446 االرشاد النفسي11 ادبي2نور حمدي عبدهللا یاسین

444 االرشاد النفسي12 ادبي1عالء فاضل مرعید خلف

442 االرشاد النفسي13 ادبي1بركات حسن مھدي صالح

442 االرشاد النفسي14 علمي تطبیقي1منى كریم اموري عبودي

441 االرشاد النفسي15 علمي احیائي1زھراء سالم عنبر بكال

436 االرشاد النفسي16 ادبي2علي حسن خلیف ساجت الیساري

436 االرشاد النفسي17 ادبي2منتھى عبد الحسین بداي علي

435 االرشاد النفسي18 ادبي3ایات محمد سلمان داود

434 االرشاد النفسي19 علمي تطبیقي3زھراء كرم علي سلمان

433 االرشاد النفسي20 علمي تطبیقي1سیف حیدر عبد الرضا عبد هللا

432 االرشاد النفسي21 ادبي3ایھ كرم عدنان عبد الرحمن

429 االرشاد النفسي22 ادبي1زینب عامر كاظم ابراھیم

428 االرشاد النفسي23 علمي احیائي1زینھ محمود شاكر خضیر

426 االرشاد النفسي24 ادبي3لیث موسى مراح صیھود

425 االرشاد النفسي25 علمي تطبیقي2االء باسم ابراھیم عبد هللا

425 االرشاد النفسي26 ادبي2نور نبیل عبد كاطع

423 االرشاد النفسي27 ادبي3حسین احمد عناد براك

421 االرشاد النفسي28 علمي تطبیقي2حنان مظفر حمودي جبرالحدیثي

421 االرشاد النفسي29 ادبي2عبد هللا حسین علي حسین العجیلي

420 االرشاد النفسي30 ادبي2ازھار احمد عبدهللا فتح هللا

420 االرشاد النفسي31 ادبي2ضحى محمد فاخر محمد

418 االرشاد النفسي32 ادبي2نیران نمیر فیصل مجید

418 االرشاد النفسي33 ادبي3ھیثم عبد النبي یونس عزیز

416 االرشاد النفسي34 ادبي3نورالھدى منذر عبدزید مظھر

415 االرشاد النفسي35 ادبي3بارق عبدالرحمن حمزة براك

415 االرشاد النفسي36 ادبي3عباس وھیب محان عبد

415 االرشاد النفسي37 ادبي2عمار عبید عدل عباس

414 االرشاد النفسي38 علمي احیائي2ایھ حیدر صباح محمد

414 االرشاد النفسي39 ادبي2فاطمة محمد عبود رشید

413 االرشاد النفسي40 ادبي2منار عبد الرحیم كریم حسین

412 االرشاد النفسي41 ادبي2حسن سبھان حسن عبدهللا

411 االرشاد النفسي42 ادبي2ضحى محمد دعیج حسون الزھیري
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410 االرشاد النفسي43 ادبي2حارث مھدي ابراھیم سكران

409 االرشاد النفسي44 ادبي3ھدیل طھ احمد علوش

407 االرشاد النفسي45 علمي تطبیقي2عائشة محمود شاكر حسن

446 التاریخ46 ادبي2زھراء طھ یاسین منسف الغراوي

439 التاریخ47 ادبي1سجاد قاسم حسان ساجت

438 التاریخ48 ادبي3فاطمھ غسان ذنون حسین

438 التاریخ49 ادبي2مصطفى طھ صالح سلیمان

434 التاریخ50 ادبي3اسراء ھاشم رحیم ضاحي

433 التاریخ51 ادبي2یقین محمد منشد جاسم

432 التاریخ52 ادبي2تبارك عبد اللطیف دیوان

432 التاریخ53 ادبي1معاذ احمد عبدالرزاق یعقوب الزیدي

428 التاریخ54 ادبي3زیدون حامد عبدهللا عاشور

428 التاریخ55 ادبي1سرمد حسین سامي عباس

428 التاریخ56 ادبي2عالء جمیل حسن مایع

427 التاریخ57 ادبي2محمد علي محمد كعید

425 التاریخ58 ادبي2تمارة عبد االمیر حسین عامر

425 التاریخ59 ادبي3رشا جبار عباس حمادي

422 التاریخ60 ادبي2شھد فوزي مجید مھدي

422 التاریخ61 ادبي3نبأ بشار ضاري مصلح

422 التاریخ62 ادبي3یحیى عكاب عباس علي

418 التاریخ63 ادبي2امیر جاسم عصمت جاسم

417 التاریخ64 ادبي2سجى حبیب خطار عباس

414 التاریخ65 ادبي2اركان احمد صالح غرب

412 التاریخ66 ادبي2حنین صادق راشد عوید

409 التاریخ67 ادبي2أنسام جبار عباس حمادي

409 التاریخ68 ادبي2طارق زیاد طارق رزوقي

409 التاریخ69 ادبي3فرح عادل حمد جواد

407 التاریخ70 ادبي2علي طالب عباس ماجد

406 التاریخ71 ادبي2حنین باسم محمد احمد

477 التربیة االسالمیة72 ادبي1ازھر شیاع حسون

464 التربیة االسالمیة73 ادبي1خدیجة فالح حسن حمود

435 التربیة االسالمیة74 ادبي2والء علي حسین شالل

434 التربیة االسالمیة75 ادبي2االء كاتب حرز راضي

434 التربیة االسالمیة76 ادبي2زھراء حامد عبدالكریم اسد

433 التربیة االسالمیة77 ادبي2زھراء موفق محمود داود

430 التربیة االسالمیة78 ادبي1محمد شاكر محمود سرحان

429 التربیة االسالمیة79 ادبي1سجاد عبد الرحمن كریم حمود

428 التربیة االسالمیة80 ادبي2علي عبد الكریم عبد الحسین كریم

424 التربیة االسالمیة81 ادبي2مریم احسان محمد ارحیم

421 التربیة االسالمیة82 ادبي2ولید خالد سامي حسین

420 التربیة االسالمیة83 ادبي2سرى رعد عبید جواد

420 التربیة االسالمیة84 ادبي2عمر ماجد یاسین مسیر
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420 التربیة االسالمیة85 ادبي2محمود حقي زیدان عیدان

413 التربیة االسالمیة86 ادبي2انوار لعیبي عریبي یاسر

413 التربیة االسالمیة87 ادبي3یاسمین ماھر یعكوب یوسف

412 التربیة االسالمیة88 ادبي2محمد ھاشم عبدالرحمن حمد

410 التربیة االسالمیة89 ادبي3احمد عبید عباس مشجل

410 التربیة االسالمیة90 ادبي3علي كاظم جلوب رحیمھ

409 التربیة االسالمیة91 ادبي2ایة عباس فاضل مھدي

409 التربیة االسالمیة92 ادبي2عبد هللا عامر مظھر جاسم

407 التربیة االسالمیة93 ادبي2عباس محمد عباس منصور

407 التربیة االسالمیة94 ادبي2مروان ماھر حمید داود

406 التربیة االسالمیة95 ادبي3یاسین نصر یوسف عسل

460 الجغرافیة96 ادبي1فراس مھند محمد عیسى

440 الجغرافیة97 ادبي1مریم عبدالرضا حباشھ عباس

433 الجغرافیة98 ادبي2ھاشم عبد الوھاب فرج محمد

432 الجغرافیة99 ادبي3زینب سعید نصیف باقر

431 الجغرافیة100 ادبي1ایھ حسن سعدي ابراھیم

431 الجغرافیة101 ادبي2ایھ حمید مجید احمد

430 الجغرافیة102 ادبي3كرار صادق ناجي مظلوم

428 الجغرافیة103 ادبي2علیاء عامرعلوان سعید

427 الجغرافیة104 ادبي1ناھض نواف احمد علي

426 الجغرافیة105 ادبي1رسل جمعھ عجالن جبار

426 الجغرافیة106 ادبي2سناء حسین علي كریم

426 الجغرافیة107 ادبي3محمد عبد الكریم حسین سعید

421 الجغرافیة108 ادبي2شیماء رزاق محمود عبدالحسن االمي

421 الجغرافیة109 ادبي2ولید خالد عكیل حسن

418 الجغرافیة110 ادبي2جعفر داوود حمود عبد

418 الجغرافیة111 ادبي3زینب عامر حسن كاظم

417 الجغرافیة112 ادبي3حیدر نجم عبدالواحد اسماعیل

415 الجغرافیة113 ادبي3فاطمھ عدنان عبد الھادي ابراھیم

413 الجغرافیة114 ادبي2ایة مجید اموري علوان

409 الجغرافیة115 ادبي3علي مكي عباس علوان

408 الجغرافیة116 ادبي2عبد الرحمن عبد الستار عبد الجبار مخیط

526 الریاضیات117 علمي عام2ھدیل خالد طارق عبد كریم

470 الریاضیات118 علمي تطبیقي2حنین مالك عدنان یاسین

466 الریاضیات119 علمي عام2سفیان شاكر محمود عیفان

452 الریاضیات120 علمي تطبیقي1تبارك ماجد محسن عاصي

450 الریاضیات121 علمي عام3االء نعیم حسین حمودي

450 الریاضیات122 علمي تطبیقي1حسن محمد ھاشم حافظ

445 الریاضیات123 علمي تطبیقي1نور الھدى ناصر جاسم حسن

443 الریاضیات124 علمي تطبیقي2مریم سلیم علیوي

439 الریاضیات125 علمي احیائي1مینا احمد عبید محسن

437 الریاضیات126 علمي تطبیقي2ھدى منیر رمضان بدن
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434 الریاضیات127 علمي عام1ریھام محمد كاظم مكطوف

433 الریاضیات128 علمي احیائي1جنید عبد الستار جبیر جفال

433 الریاضیات129 علمي تطبیقي1ریا وسیم عبد الرحمن عبد هللا الدوالیبي

432 الریاضیات130 علمي احیائي1روز كریم شطب سروط

432 الریاضیات131 علمي تطبیقي2ضیاء حمید فالح حسن التمیمي

432 الریاضیات132 علمي احیائي2منتظر جالل عبد االمیر عبد الحسن

432 الریاضیات133 علمي عام3میس فارس عارف مجید

431 الریاضیات134 علمي عام1رند زاھد عبد الجبار رشید

431 الریاضیات135 علمي احیائي1كرار حسین علي سالم

426 الریاضیات136 علمي عام2حنین درید محمود صالح

425 الریاضیات137 علمي احیائي1جعفر فاضل حسون حمد

424 الریاضیات138 علمي عام2كریم مطشر عبید عواد

423 الریاضیات139 علمي تطبیقي1اقبال حامد شھادة محمد

423 الریاضیات140 علمي احیائي1حنین سعید عبد الرضا عباس

422 الریاضیات141 علمي عام3رواسي غانم مذكور

421 الریاضیات142 علمي عام2بكر محمدعلي حسین

421 الریاضیات143 علمي احیائي2دینا قاسم عبد الساده

421 الریاضیات144 علمي عام2محمد جبار حسین عبدهللا

420 الریاضیات145 علمي احیائي2علي محمد محمود محمد

418 الریاضیات146 علمي احیائي3زھراء نصار عوفان سداوي

418 الریاضیات147 علمي احیائي1سجاد جاسم أحنین حسین

418 الریاضیات148 علمي احیائي3سمر سمیر حسن عبید

417 الریاضیات149 علمي تطبیقي3صادق عبدالرزاق مصلح

416 الریاضیات150 علمي احیائي3االء احمد محمد حسن

416 الریاضیات151 علمي تطبیقي2طاھر عماد نجم عبید

414 الریاضیات152 علمي احیائي3ایات عصام محمد رحیمھ

414 الریاضیات153 علمي تطبیقي1سجى حیدر مقداد خلیل

414 الریاضیات154 علمي تطبیقي1عبدالعزیز صالح محمد فیاض

414 الریاضیات155 علمي تطبیقي2مصطفى محمد كمال عبد

414 الریاضیات156 علمي عام3منار نھاد عبدعلي محمد

413 الریاضیات157 علمي احیائي3اسراء رحیم عبد الطیف محمد

410 الریاضیات158 علمي احیائي2عبدهللا عامر ناصر حسین

409 الریاضیات159 علمي تطبیقي2نوره رائد سعدون نجم

489 العلوم160 علمي عام2شروق محمد ابراھیم شالل

485 العلوم161 علمي عام2امیھ ستار مطلك محمد

472 العلوم162 علمي عام2شیماء غالب حاتم عبد النبي

470 العلوم163 علمي عام2رواء حسان ھادي حسین

468 العلوم164 علمي احیائي2مریم أحمد مجید عبد الوھاب

444 العلوم165 علمي تطبیقي1حنین فلیح عبد الحر سواري

438 العلوم166 علمي عام1مصطفى علي محمد خلف

437 العلوم167 علمي تطبیقي2ارشد محمد ھالل خلف المساري

435 العلوم168 علمي عام1حسین صبیح جلوب علي
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435 العلوم169 علمي احیائي2حنین حسن حمود رسن

433 العلوم170 علمي احیائي2براء ھشام عبود محمد

433 العلوم171 علمي احیائي1سرى محمد جري دریعم

433 العلوم172 علمي عام2فالح عبد المھدي خلف هللا زبون جاسم

433 العلوم173 علمي عام1وسمي صالح محمد وسمي

432 العلوم174 علمي احیائي1منى حسین علي نزال عبد الرضا

430 العلوم175 علمي تطبیقي3احمد حلیم ھزبر ھادي

430 العلوم176 علمي تطبیقي2علي مؤید حسین محمود

429 العلوم177 علمي تطبیقي1عبد الرحمن حسین حمید خلف

429 العلوم178 علمي تطبیقي1محمد عباس ماجد سعید

428 العلوم179 علمي تطبیقي2طیبة عدنان ھاشم

426 العلوم180 علمي تطبیقي2شھد معروف غني شمخي

425 العلوم181 علمي تطبیقي2احمد زھیر جسام محمد

425 العلوم182 علمي عام1زید رشید علي عبدالرضا

424 العلوم183 علمي احیائي1غفران نھاد دحام صالح

423 العلوم184 علمي عام2شھد صادق حسین عوید الدھلكي

423 العلوم185 علمي احیائي3عبدهللا محمد فرحان كناص

423 العلوم186 علمي تطبیقي2مریم ریاض جعفر مھدي

422 العلوم187 علمي عام2حسین علي محمود احمد

421 العلوم188 علمي تطبیقي2جاسم محمد شاكر محمود

421 العلوم189 علمي احیائي2زھراء احمد عبد عبدالرضا

421 العلوم190 علمي احیائي1عبد هللا صدام اكرم محمد

421 العلوم191 علمي عام2علي ایوب عبدهللا كنون

418 العلوم192 علمي احیائي3دعاء علي ناصر حسین

416 العلوم193 علمي عام3ھیثم حمد حمدان طھ

415 العلوم194 علمي احیائي2تبارك ھشام عدنان بدر

414 العلوم195 علمي احیائي1مھیمن عبدالسالم حسن طاھر

413 العلوم196 علمي عام2احمد رحیمة شویط اسماعیل

413 العلوم197 علمي احیائي2احمد عاید احمد حمود

413 العلوم198 علمي احیائي1حسین امیر احمد جاسم

411 العلوم199 علمي احیائي2سوزان حسن فالح عبد الستار

410 العلوم200 علمي احیائي3غفران فرحان سالم حسین

408 العلوم201 علمي احیائي2مجتبى علي محمد باقر

406 العلوم202 علمي احیائي2شیرین سعود عبد العزیز مھدي

558 اللغة االنكلیزیة203 ادبي1ندى علوان علي خلف الساعدي

529 اللغة االنكلیزیة204 ادبي3نورا جبار علیوي حسین

523 اللغة االنكلیزیة205 ادبي2سعد محمد جبل مغیر

522 اللغة االنكلیزیة206 ادبي1زھراء عبد االمیر محمد صالح

507 اللغة االنكلیزیة207 علمي عام3حسام حسن عبید شیاع

505 اللغة االنكلیزیة208 ادبي1نضال علي كریدي حسین

498 اللغة االنكلیزیة209 ادبي1ھند موسى راضي سعد

496 اللغة االنكلیزیة210 ادبي2علي جبار حسن خلف
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485 اللغة االنكلیزیة211 ادبي1علي مالك عبد هللا لفتھ

484 اللغة االنكلیزیة212 ادبي2مروه محمد طرفھ شطب

482 اللغة االنكلیزیة213 علمي احیائي1سنا عامر غني محمد

480 اللغة االنكلیزیة214 علمي احیائي2مھا حسین علي مصطفى

480 اللغة االنكلیزیة215 ادبي1ھاجر ضیاء حمید مطر

479 اللغة االنكلیزیة216 علمي تطبیقي1زینھ ابراھیم سلمان صایل

477 اللغة االنكلیزیة217 ادبي2علي محمد عبد الرضا جیاد

477 اللغة االنكلیزیة218 ادبي1عمار خالد یاسین ابراھیم

477 اللغة االنكلیزیة219 ادبي2فاطمة علي عطیھ هللا الحسن

476 اللغة االنكلیزیة220 ادبي1نور الھدى صباح جبار العیبي

474 اللغة االنكلیزیة221 ادبي2اثیر سعید ھزیم عمر

474 اللغة االنكلیزیة222 ادبي2عبدالقادر طھ عبید علوان

473 اللغة االنكلیزیة223 ادبي1براء ھادي محمد خلیفھ

469 اللغة االنكلیزیة224 علمي احیائي2دینا احمد حسین حسن

469 اللغة االنكلیزیة225 ادبي2شاه زنان محمد راضي

469 اللغة االنكلیزیة226 علمي تطبیقي2شھد ریاض عبد الرضا حسین

468 اللغة االنكلیزیة227 علمي عام1زینب محمد جمعة

466 اللغة االنكلیزیة228 ادبي1نسرین شكر شاه رضا

465 اللغة االنكلیزیة229 ادبي1زھراء ھاشم محمد علي

465 اللغة االنكلیزیة230 ادبي2علي محمود جمعھ حسن

465 اللغة االنكلیزیة231 ادبي1ولید خالد غازي حسین

464 اللغة االنكلیزیة232 ادبي1ھالة سعد عبود نعمة

463 اللغة االنكلیزیة233 ادبي2زھراء معروف غني شمخـي

463 اللغة االنكلیزیة234 ادبي2طیبة مصعب ابراھیم سعید

462 اللغة االنكلیزیة235 علمي احیائي1بشرى أحمد حمید رشید

462 اللغة االنكلیزیة236 علمي احیائي2فاطمة فؤاد كاظم صیھود

462 اللغة االنكلیزیة237 علمي تطبیقي2میس حامد جاسم

461 اللغة االنكلیزیة238 ادبي2مرتضى رزاق مطشر صباح

460 اللغة االنكلیزیة239 علمي تطبیقي2صادق اسماعیل خلیل عباس

459 اللغة االنكلیزیة240 علمي احیائي1سامر یقین كمال الدین سعید

459 اللغة االنكلیزیة241 علمي تطبیقي2یاسر عامر عبد حسین

458 اللغة االنكلیزیة242 ادبي1محمد ومیض عدنان عبد الرزاق

458 اللغة االنكلیزیة243 ادبي2نور عبد الجلیل حسن عاشك

457 اللغة االنكلیزیة244 علمي عام2حسن خضیر حسن سلمان

457 اللغة االنكلیزیة245 علمي عام3علي صباح مخلف كاظم الدلف

457 اللغة االنكلیزیة246 علمي عام2وسام اسعد زوید عبید

456 اللغة االنكلیزیة247 ادبي1براء لیث حسین جواد

456 اللغة االنكلیزیة248 علمي عام2مھند سمیر لفتھ مشتت

454 اللغة االنكلیزیة249 ادبي2زینب قاسم حزام بدر

454 اللغة االنكلیزیة250 ادبي2مریم جاسم علي ریكان

453 اللغة االنكلیزیة251 ادبي3عبدهللا زیاد احمد علي

453 اللغة االنكلیزیة252 ادبي1علي جابر راضي صنیع
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452 اللغة االنكلیزیة253 ادبي2رعد علي فاضل حمزه المعموري

452 اللغة االنكلیزیة254 علمي عام2ضیاء حسین علي عباس

452 اللغة االنكلیزیة255 ادبي1والء عبد الستار عزاوي یاسین

451 اللغة االنكلیزیة256 علمي احیائي2احمد حامد خضیر كاظم

451 اللغة االنكلیزیة257 ادبي2دنیا عباس فاضل حسن

451 اللغة االنكلیزیة258 ادبي2صابرین علي شیحان

451 اللغة االنكلیزیة259 علمي تطبیقي1محمد قاسم شرجي حسن

451 اللغة االنكلیزیة260 علمي تطبیقي2مصطفى صالح عبداألمیر خضیر

451 اللغة االنكلیزیة261 ادبي2مھند جابر اسماعیل جابر

450 اللغة االنكلیزیة262 علمي تطبیقي1ابراھیم محمد عباس علیوي

450 اللغة االنكلیزیة263 علمي تطبیقي1نور الھدى طاھر علي حاتم

449 اللغة االنكلیزیة264 ادبي1حنان كریم سعید مطلب

449 اللغة االنكلیزیة265 ادبي2صفاء جادr جاسم حمود الخزرجي

448 اللغة االنكلیزیة266 ادبي1رویدة رعد جلوب حسن

448 اللغة االنكلیزیة267 علمي احیائي2محمد جیاد مطر دالوي

447 اللغة االنكلیزیة268 علمي احیائي2زھراء حیدر خزعل فلیح

446 اللغة االنكلیزیة269 علمي احیائي2سارة عودة محسن فرحان

446 اللغة االنكلیزیة270 علمي احیائي2ساره عبد الھادي حمود عبود

445 اللغة االنكلیزیة271 ادبي1جمانھ فاضل كریم طارش

445 اللغة االنكلیزیة272 ادبي2حسین فالح كذه طلفاح المساري

445 اللغة االنكلیزیة273 علمي احیائي3مریم صبري عبد سلیمان عبد

444 اللغة االنكلیزیة274 ادبي3صابرین مرھج حسین جوان

444 اللغة االنكلیزیة275 علمي احیائي1علیاء عبدالرحمن خماس سھیل

444 اللغة االنكلیزیة276 ادبي2محمد عبد هللا حبیب صخیل

443 اللغة االنكلیزیة277 علمي احیائي2علیاء غانم ھادي سالم

443 اللغة االنكلیزیة278 علمي عام1نور ستار جبار كاظم

442 اللغة االنكلیزیة279 ادبي2حیدر فراس احمد ھادي

442 اللغة االنكلیزیة280 علمي عام2ھاجر قاسم محمود جوكل

441 اللغة االنكلیزیة281 ادبي2زینب شھاب احمد سالم

441 اللغة االنكلیزیة282 علمي احیائي1عالء قاسم خشان زبار

440 اللغة االنكلیزیة283 ادبي1سكینة مندوب حسن لطیف

440 اللغة االنكلیزیة284 ادبي2لیث حسین سرحان صالح

440 اللغة االنكلیزیة285 ادبي2محمد عباس عطا شفیق

440 اللغة االنكلیزیة286 ادبي2ولید خالد نعیم حمدان المساري

439 اللغة االنكلیزیة287 ادبي2دینا سالم سعدون محمد

439 اللغة االنكلیزیة288 ادبي1سجى احمد ھاشم كاظم

439 اللغة االنكلیزیة289 علمي عام3فضاء عمران جاسم محمد

439 اللغة االنكلیزیة290 ادبي3لجین قیس محمد حسن

439 اللغة االنكلیزیة291 علمي تطبیقي2محمد سعد جمیل حسین

439 اللغة االنكلیزیة292 علمي احیائي2میس حسنین فاروق محمد

508 اللغة العربیة293 ادبي1دیانا شكر جاسم حسین

481 اللغة العربیة294 ادبي3غفران غازي عاشور عبدالحسین
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455 اللغة العربیة295 ادبي1محمد عامر مسلم عباس

436 اللغة العربیة296 ادبي2مسلم جاسم حطاب رشم

435 اللغة العربیة297 ادبي2عباس علي خماط شنان

434 اللغة العربیة298 ادبي2احمد عبدهللا محمد حمزه

431 اللغة العربیة299 ادبي2علي عبد الرسول محیبس بنیان

429 اللغة العربیة300 ادبي2عمر خالد داود سلمان

428 اللغة العربیة301 ادبي2عزالدین علي محمد حسین

428 اللغة العربیة302 ادبي1نور حسن حكمت عبد هللا

427 اللغة العربیة303 ادبي2وسام ھاشم حسین ابراھیم

425 اللغة العربیة304 ادبي3محمد علي شیحان خضر

424 اللغة العربیة305 ادبي2زھراء محسن ویسي كاظم

424 اللغة العربیة306 ادبي2طیبة یوسف محسن حمدهللا الشویلي

424 اللغة العربیة307 ادبي3نبراس عماد رضا محمد

424 اللغة العربیة308 ادبي1نرجس ھیثم مسلم میزر

424 اللغة العربیة309 ادبي2یاسر عمار حسین علوان

423 اللغة العربیة310 ادبي3حسن ھادي مطلك جیاد

423 اللغة العربیة311 ادبي2حوراء ایاد كامل نجم

423 اللغة العربیة312 ادبي3شھد عامر خزعل محمد

423 اللغة العربیة313 ادبي2طیف علي خیر هللا علي الحمیداوي

422 اللغة العربیة314 ادبي2ابتسام بھجت عبد اللطیف احمد

422 اللغة العربیة315 ادبي2ھبة مزھر حسین علي

421 اللغة العربیة316 ادبي1علي حسین جبار كاطع

421 اللغة العربیة317 ادبي3مینا علي عباس محمود

421 اللغة العربیة318 ادبي2نور الھدى عبدهللا عباس مطلك

421 اللغة العربیة319 ادبي3یوسف محمد حمید بكر

420 اللغة العربیة320 ادبي2ایات عالوي جاسم عبدهللا الجنابي

419 اللغة العربیة321 ادبي2عز الدین محسن حسین مخلف

419 اللغة العربیة322 ادبي3یاسر عامر اسماعیل عبد الحسین

418 اللغة العربیة323 ادبي1حسن سلمان جبر حدیة

418 اللغة العربیة324 ادبي2رؤى عادل محسن حذافھ

417 اللغة العربیة325 ادبي2ابراھیم اسماعیل ابراھیم جاسم

417 اللغة العربیة326 ادبي2احمد سعدون علیوي ناصر

417 اللغة العربیة327 ادبي2اسامھ كریم احمد موسى

417 اللغة العربیة328 ادبي2ایاد حمید ابراھیم جاسم

416 اللغة العربیة329 ادبي3صابرین احمد حمودي خمیس

412 اللغة العربیة330 ادبي2احمد یاسر احمد سلمان

412 اللغة العربیة331 ادبي3سارة زاھر مشعان مناع

412 اللغة العربیة332 ادبي2یاسمین یاسین ابراھیم احمد

411 اللغة العربیة333 ادبي3زینب عادل خضر درمان

410 اللغة العربیة334 ادبي3ایات جاسم عالوي حسن الساعدي

410 اللغة العربیة335 ادبي2مینا رحمن داود سلمان

409 اللغة العربیة336 ادبي2اسراء خضیر عباس جبیر
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409 اللغة العربیة337 ادبي3دعاء علي عبد الخضر رشید

409 اللغة العربیة338 ادبي2یقین حسن درویش عبود

407 اللغة العربیة339 ادبي2محمد رضا جاسم شالل

407 اللغة العربیة340 ادبي2مریم محمد ابراھیم نایف

407 اللغة العربیة341 ادبي3مصطفى ھاشم علوان

407 اللغة العربیة342 ادبي3معاذ حمید سلیمان صالح

406 اللغة العربیة343 ادبي2حمزه جاسم فاضل مشیوخ

609 ریاض اطفال344 علمي عام1سرى فارس یوسف عبود

467 ریاض اطفال345 ادبي2صابرین ایاد عبد المحمد ثعبان

431 ریاض اطفال346 ادبي2ساره عبدالكریم محمد لفتھ

419 ریاض اطفال347 علمي تطبیقي2دالیا ماجد محمد مھدي

418 ریاض اطفال348 ادبي2زھراء علي خماط حامد
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