
  0/7/8009في  (00200يز انجايعي انًزقى )بًىجب األ8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867واأليز انًزقى)

 

 انتزبيت اإلسالييت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                                                                            انذراست : صباحي        

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول ;423:9 كىثر َىفم ضهًٍاٌ انشكرجً 1
 األول 2;;443 يها يذًىد عىض انصانخ 2
 األول 443:88 طه دايذيٍطاء  3
 األول 8>4539 ضانى عىٌذ عٍطى 4
 األول 8=;3>4 تطًح فىزي يذًذ انذائك 5
 األول 4;>3;4 رشا ضهًٍاٌ خانذ  6
 األول 3848;4 َغى دايذ ضهطاٌ  7
 األول 4:3848 رتى إدرٌص دًذوٌ  8
 األول 493228 رجاء شهاب ادًذ انعثٍذي 9

 األول 493982 ضجى ٌاضٍٍ ضعٍذ دطٍ 10
 األول ::4832 عثذ انردًٍ شكر يذًىد انذطى 11
 األول =48388 رٌاٌ عثذ انًذطٍ ٌىَص 12
 األول 523548 رٌى خسعم عثذ انطالو 13
 األول 543555 نٍث ضًٍر يذًذ 14
 األول 543588 إدطاٌ خهٍم خضر 15
 األول 98;543 عًار عادل يذًىد 16
 األول 553248 هثح َصر جاتر 17
 األول 9>5534 يذًذ صثاح يذًىد انكثاتجً 18
 األول 48;553 نًٍاء َسار رشٍذ انذطٍٍ 19
 األول 553829 قصً يذًىد يذًذ أنعثادي 20
 األول 9>;3=5 أدًذ تطاو عثذ انقادر آل أيٍٍ أغا 21
 األول 4>39=5 شايم دطٍٍ عهً انىتار 22
 األول 89=3>5 دعاء خانذ ٌذٍى ضهطاٌ 23
 األول 9:>3>5 ٍ دًذ خانذ دطٍ 24
 األول ;398>5 زٌذ دازو يذًذ عهً 25
 األول 3885>5 روعح دطٍٍ صانخ 26
 األول 5=:3;5 إتراهٍى ٌاضٍٍ اتراهٍى آل قراتاظ 27
 األول >385;5 يصطفى رجة عثذ هللا 28
 األول 5:3259 عثٍر يذًىد خذٌذج خضر 29
 األول :59384 رضىاٌ عثذ انعسٌس ادًذ  30
 األول >:;583 ٍ عثذ هللا يصطفىدط 31
 األول ;=5838 عالء رشٍذ إتراهٍى انًذًىد 32
 األول 583228 يثُى ٌىَص دايذ 33
 األول 5;=583 شهاب هاشى شٍت يصطفى 34
 األول 8;=583 ضذر طانة خانذ أنخانذي 35
 األول 88=583 َشىاٌ فتذً طهة 36
 األول 23448= عًر فاروق عثذ هللا 37
 األول ;>235= ي تركً ادًذغاز 38
 األول 23988= يرواٌ عثذ انغًُ يذًىد 39
 األول 43252= عًر عثاش خضر انكُا 40
 األول 43589= فٍصم تذطٍٍ قذو يصري 41
 األول >;>43= يذًذ صانخ َاٌف يذًذ صانخ 42
 األول =43:4= ضفٍاٌ دطٍٍ يذًذ 43
 األول 532:8= عثذ هللا فتذً ادًذ 44



 انتزبيت اإلسالييت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                : انًىصم                   انجايعت

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 53282= وضاو ادًذ خضر 54
 األول 53488= يهُذ إتراهٍى يىضى انطهطاٌ 46
 األول 98>53= يصطفى إتراهٍى ٌىَص 47
 األول =352== قذطاٌ فٍصم خضر انعثار 48
 األول 3488>= نثُى رٌاض رجة 49
 األول 9;35;= أيٍُح عثذ انُافع ٌىَص 50
 األول ;359;= أركاٌ عسٌس دطٍ 51
 األول =:32:= يذًذ يضذً يطٍر انطهًاًَ 52
 األول 82>93= رائذج عثذ انهادي عثذ انعسٌس 53

 انثاًَ ==:583 دطٍ عىاد عثًاٌ 54

 انثاًَ 3994== َجًح ضهًٍاٌ ادًذ 55
 انثاًَ 9>38>= صادق دطٍ يصطفى 56
 نثاًَا ;;38:= يذًذ عهً يذًذ 57
 انثاًَ 93588= شاكر يذًىد يجثم 58
 انثاًَ 88;93= ٌىضف زهٍر شٍت 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  0/7/8009( في 00200بًىجب األيز انجايعي انًزقى )8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867واأليز انًزقى)

 انتاريخ انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 382.38 نشتٌمان علً صالح علً  1

 األول 5..3.2 مروة خالد عبد هللا احمد 2

 األول 3223.3 ٌونس حسٌن عبد هللا حسن 3

 األول 322442 إبراهٌم احمد محمد هالل 4

 األول 532534 إٌناس نبٌه حسن ٌونس 5

 األول 542.33 شٌرزاد صدٌق فتاح عثمان 6

 األول 542523 سٌف صدٌق خطاب رشٌد 7

 األول 542454 هبة حمٌد رشٌد فندي 8

 األول 542.58 دلشاد شعبان إسماعٌل صالح 9

 األول 552387 اسماء حلمً عباس محمد  10

 األول 552873 غسان ندٌم شٌت محمد 11

 األول 582.24 جسام احمد ٌوسف حسن 12

 األول 5.2283 نور حسن علً حامد 13

 األول 522435 رغد طالل ناٌف جاسم 14

 األول .52223 عبد هللا حسٌن هرون 15

 األول .52232 محمد عبد الرحمن محمد  16

 األول 532447 ندى ضٌاء عزٌز محمود 17

 األول .53253 رعد ناظم عباس أحمد 18

 األول 532823 عالء رعد تحسٌن فرحان 19

 األول 7.23.5 سرمد سالم جبوري داؤد 20

 األول 7.2537 رعد حكمت سٌد زاري 21

 األول 7.2483 عبد الرحمن سالم محمود  22

 األول 7.2328 أزاد إدرٌس محمد سلطان 23

 األول ...732 رغدة تحسٌن طه محمد 24

 األول 732743 فادٌة محمد محمود صالح 25

 األول .73247 عمر جاسم حمادي صالح 26

 األول 752773 كرم موفق احمد ابراهٌم 27

 األول 752843 محمد علً اوس محمود 28

 األول .75232 مروة جاسم محمد عبد هللا 29

 األول 772.45 ٌاسر حازم محمد علً 30

 األول 742.73 محمد حسٌن حمزة حسٌن 31

 األول 742472 نادر عبد هللا حامد احمد 32

 األول 752.23 زٌاد احمد علً عثمان 33

 األول 752834 محمد سلمان مجٌد أٌوب 34

 األول 782373 ٌاسٌن مصلح شاوي عبد 35

 األول 7.25.5 أثٌر حازم محمد عباس 36

 األول 7.25.8 محمد ٌاسٌن سعٌد  37

 األول 7.2558 أحمد طه ذٌاب شهاب 38

 األول 722387 مازن محمد احمد جمعة 39

 األول 732.73 حسن صالح حسن صالح 40

 األول 4.2537 لؤي عبد هللا إبراهٌم بلد 41

 الثانً 752878 هبة فاضل أمٌن 42

 الثانً 732575 خلٌل أحمد سلطان 43
 الثانً 732557 عدي عبد الناجً 44
 الثانً .45242 عدنان خٌري ذنون 45
 الثانً 4522.4 أنس ناٌف زٌدان 46
 الثانً 472538 سامً علً حسن 47



  0/7/8009( في 00200بًىجب األيز انجايعي انًزقى )8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867انًزقى)واأليز 

 

 انتزبيت انزياضيت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 352883 هٌلٌن حنا عٌسى حنا 1

 األول 3.2377 فادي محمد شٌت ٌونس 2

 األول .55253 محمد حسن علً مدٌد 3

 األول 572443 جمٌل نجم فرحان خلف 4

 األول 542.57 سكر ظاهر عبد هللامؤٌد ع 5

 األول 552485 ربٌع زهٌر عبد المنعم إسماعٌل 6

 األول 5.2777 لٌث جاسم قاسم الٌاس 7

 األول .5.252 ٌاسر شٌخو حسٌن جمعة 8

 األول .522.8 رافع خضر خضر عباس  9

 األول 532334 نوزت محمد عٌد محمد علً 10

 لاألو 5325.2 فراس زٌد خضر ٌونس 11

 األول 532832 إبراهٌم احمد خضر صالح 12

 األول 532252 أسامة حازم إسماعٌل عبد هللا 13

 األول 732738 احمد طالل محمد فٌاض 14

 األول 732545 سلٌمان ٌاسٌن سلٌمان الشماع 15

 األول .73283 نشوان إبراهٌم احمد أمٌن 16

 األول 732.33 جمال إبراهٌم صوفً علً 17

 األول 752387 موفق عمر علًمحمد  18

 األول 752873 عزت إبراهٌم محمد حسٌن 19

 األول 752375 ماهر احمد محمود ثعلب 20

 األول 3..742 محمد رٌاض أنور إسماعٌل 21

 األول 2..742 انمار نوفل حسن جاسم 22

 األول 742544 معتز عبد المنعم عباس  23

 لاألو 742857 مدحت مفٌد نعوم الفحام 24

 األول .75233 احمد شهاب احمد علً 25

 األول 782585 محمد محمود مطر رحٌم 26

 األول 782853 عدي عدنان عبد هللا  27

 األول 782388 علً ضٌاء محمد صالح 28

 األول .7.237 علً حازم إسماعٌل عبد هللا 29

 األول .722.2 خلٌل حكمت خلٌل عبد هللا 30

 األول 722773 نشوان أكرم جار هللا  31

 األول 722535 عمر بشار بكر توفٌق 32

 األول .73252 ادمون إسحاق زٌا خوشابا 33

 الثانً .78254 الزم عبد هللا جاسم 34

 الثانً 782347 احمد علً محمد علً  35

 الثانً 7.2735 طارق أحمد إسماعٌل 36

 الثانً 7.2453 محب الدٌن عصام 37

 الثانً 7.2575 محمد خضر ٌونس 38

 الثانً 7.2838 زٌاد خزعل عزٌز 39

 الثانً 7.2235 عبد هللا محمد نور 40

 الثانً 722752 محمد عثمان خلف 41

 الثانً 7323.7 احمد خلف علً 42

 الثانً 7324.2 ٌاسر عونً مجٌد 43

 الثانً 732.75 سٌف وعد مال هللا 44



 

 انتزبيت انزياضيت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 تخزج ينه انذور انذي انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 الثانً .4.2.4 فارس عادل طه 45
 الثانً 4.2738 أٌمن محمود ٌونس 46
 الثانً 4325.4 حمٌد مصطفى أكرم 47
 الثانً 4328.2 علً محمد علً محمد 48
 الثانً 4525.2 مازن وسام محمود 49
 الثانً 442727 نوح قاسم عباس 50
 الثانً .44258 ولٌد فتحً عبد هللا 51

  0/7/8009( في 00200بًىجب األيز انجايعي انًزقى )8009-8002نعاو انذراسي خزيجى ا

  8009/ 0/00( في 03867انًزقى) واأليز

 

 انجغزافيـــــــت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                                                                    انذراست : صباحي                

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول .34282 سوالف شاكر غافل محمد 1

 األول .3.278 علً نوح محمود سلٌمان 2

 األول 5.2.33 ر حسنرؤى أٌاد عبد الجبا 3

 األول 572423 إبتسام حسن ٌوسف خضر 4

 األول 542583 سارة فائز صدٌق ناٌف 5

 األول 542235 أنسام عصام كوركٌس عزٌز 6

 األول 582.52 رغد زهٌر نعٌم سلٌمان 7

 األول 582533 محمود عبد علً عبٌد 8

 األول 582.77 نبال زهٌر ذنون 9

 األول ..5.23 مٌادة طالل سالم 10

 األول 5.2843 نصر محمد أزهر 11

 األول 522.85 علً جاسم محمد قاسم  12

 األول 532735 زوزان أمٌن عبد هللا 13

 األول 7.2555 نادر صباح اوراها 14

 األول .7.283 نوال حمد هللا احمد 15

 األول 7325.7 جاسم محمد حسٌن إبراهٌم 16

 األول 732475 سٌف عبد الرحٌم جاسم محمد 17

 األول 752235 عبٌر جمال عبد محمد 18

 األول 772753 دعاء عبد الجبار كرٌم 19

 األول 742375 فارس طاٌس سلطان عبد هللا 20

 األول .78258 عبد العزٌز خلف إسماعٌل 21

 األول 732833 أحمد زٌدان ظاهر 22

 األول 4.2475 عمر مهدي مجٌد حسون 23

 الثانً 532558 لًزهراء رزاق عبد ع 5.

 الثانً 772438 عبد الغفور أحمد إلٌاس 25

 الثانً 782435 أكرم علً قاسم علً 26

 الثانً .72234 وعد مرزوك صالح خطاب 27



  0/7/8009( في 00200بًىجب األيز انجايعي انًزقى )8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867واأليز انًزقى)

 

 رياض األطفال انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انًىصم                  انجايعت  :

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل طانب انثالثياسى ان ث
 األول 52342. رنا رشٌد محمد سلٌم 1

 األول 2.43.. ذكرى حسن سلو 2

 األول ..3.23 كوكب خلٌل إسماعٌل إبراهٌم 3

 األول .3.2.2 رنا محمد سامً 4

 األول 3.27.2 قمر رٌاض عبد القادر 5

 األول ..3.22 اروى نزار عبد القادر 6

 األول 3227.7 نافع ناصرمها  7

 األول 5.2533 سوزان زكر منصور حنا 8

 األول .5.237 سرى مؤٌد احمد عمر 9

 األول .53257 منال ٌاسٌن محسن 10

 األول 532873 عبٌر ولٌد ٌوسف قدوري 11

 األول 552.54 أثار عبد الكرٌم ٌحٌى 12

 األول 572324 أسماء توفٌق ٌونس 13

 األول 572848 دررشا علً عبد القا 14

 األول 542522 رؤى أنٌس أحمد عطٌة 15

 األول 522875 نوال مٌرفان محمد محمد 16

 األول 532.53 زٌنة أٌو سعٌد هداٌة 17

 األول 532557 رنا موفق إٌشوع طوبٌا 18

 األول ...7.2 إبتسام وعد هللا ٌوسف 19

 األول 7.2.33 رؤى إبراهٌم شاكر مصطفى 20

 األول .7.253 د هللاشٌماء عب 21

 األول .73224 مها محمد عبد الرحمن 22

 األول 752533 زهراء أسامة حمٌد محمد  23

 األول 752.27 نارمٌن متً عبوش 5.

 الثانً 742557 خبات عٌدو حسن 25

 الثانً 7.2.23 أسٌل أكرم إبراهٌم 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  0/7/8009( في 00200جايعي انًزقى )بًىجب األيز ان8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867واأليز انًزقى)

 

 انهغت انعزبيت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 382583 عبد المنعم عبد هللا خلف 1

 األول 542.53 ٌونس عبد هللا محمد 2

 األول 552533 نزار مد هللا علً 3

 األول .58244 محمود خضٌر محمود 4

 األول 5.2.58 محمد ٌونس صالح 5

 األول .5.282 سعود سعٌد عزٌز 6

 األول 5323.7 قصً محمد محمود 7

 األول 7325.8 علً غانم عبد الكرٌم 8

 األول .75253 محمد عبد هللا عبد 9

 األول 752773 اهٌمحسن نعمة إبر 10

 األول 432.72 فارس أحمد موسى 11

 الثانً 7522.3 عائشة حنوش حسن 12

 الثانً .782.8 شٌالن ولٌد حاجً 13

 الثانً 7227.2 فتحً صالح حسٌن 14

 الثانً 722.55 مثنى حسٌن مطر 15

 الثانً 732524 نصر طالب خضٌر 16

 الثانً 732875 صدي عجٌل خطاب 17

 الثانً 732.58 الح حسنحمٌد ص 18

 الثانً 732333 لمٌاء حازم محمد 19

 الثانً 4.2548 عادل عبد هللا عابد 20

 الثانً 4.2843 شعالن حواس ٌاسٌن 21

 الثانً .43258 محمد عبد الهادي علً 22

 الثانً 432.85 إبراهٌم شباط إكعٌد 23

 الثانً 432342 أحمد عبٌد محمد 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتزبيت انخاصت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                يعت  : انًىصم                 انجا

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 342534 تغرٌد طالل زغٌتون 1

 األول 7..382 سرى سلٌمان دانٌال 2

 األول 3.2273 وسن حازم فتحً 3

 األول .33258 برهان الدٌن محمد 4

 األول 572453 هبة لٌث شمعون 5

 األول 57232 زٌنة إبراهٌم دانو 6

 األول ..5422 هناموئام أثٌر ب 7

 األول 55255 شٌماء خالد إسماعٌل 8

 األول 5227.7 مرٌم حكمت فرنسٌس 9

 األول 732523 وسام حازم محمود 10

 األول 732.35 مصطفى عبد الباسط 11

 األول 7728.5 صبا صبري شمعون سنر 12

 األول 772.44 نصرة شحاذة سرحان 13

 األول .77225 رٌتا دنخو قرٌاقوز 14

 األول .75288 أسامة محسن حمد 15

 األول 732.45 عادل عبد الرزاق علً 16

 الثانً 4.2837 أسامة محسن علً سوٌلم 17

 الثانً 452.42 غزوان ٌاسٌن احمد 18

 الثانً 452335 زٌاد خلف بردان 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  0/7/8009( في 00200)بًىجب األيز انجايعي انًزقى 8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867واأليز انًزقى)

 

 انهغت االنكهيزيت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                   انذراست : صباحي                                                                 

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول .237.. عمار محمد محمود صالح 1

 األول 3.224 محفوظ باهلل موفق حامد 2

 األول .34227 عبد الكرٌم زٌدان عبد حمٌد 3

 ألولا 382754 أحالم شعبان خانو 4

 األول 332775 نور علً جاسم محمد 5

 األول 332274 صهٌب رٌاض علً حسن 6

 األول 5.2237 أفكار علً كمال الدٌن محمد 7

 األول 5523.4 مروان ٌونس محمد  8

 األول 5528.8 أالء نواف مطلك محمد 9

 األول .55282 ٌوسف نصرت مهدي صالح 10

 ولاأل 572854 تولٌن أورال هاشم ناجً 11

 األول .57225 بشار محمد محمود حمودي 12

 األول 572383 علً محمد عبد الجبار  13

 األول 542.74 لمى باهر حسٌن طه 14

 األول 542377 أحمد طالل هاشم محمد 15

 األول 5523.8 عمر حسٌن محمود 16

 األول 55273 داؤد عبد هللا داؤد 17

 األول 582337 هٌلٌن جهور عبد هللا  18

 األول .58278 احمد عبد السالم صالح سلطان 19

 األول .58282 رحمة قٌدار أردٌنً داؤد 20

 األول 58224 أسماء حمٌد رشٌد فندي 21

 األول 5.25.3 فهد رافع عبد الجبار 22

 األول 5.22.7 اسراء محمد سلٌم 23

 األول 5.2275 نهاد ناٌف مصطفى عمر 24

 األول 522475  كرستٌنا بهنام أٌوب بنوش 25

 األول 522857 أحمد ثابت ابراهٌم خلٌل 26

 األول 5327.5 سامر رعد جورج داؤد 27

 األول 532574 بان عدنان جار هللا 28

 األول 53225 عالء محسن محمد حسٌن 29

 األول 7.2353 نور الهدى هذال قاسم 30

 األول 73255 فرح محمد خطاب 31

 األول 732834 شاناز محمد توفٌق عزٌز 32

 األول .75255 أسامة سٌروان عزٌز إبراهٌم 33

 األول .75277 عبد الرحمن فتحً حسٌن 34
 األول 75245 عاصمة فاضل محمد حمزة 35
 األول 75257 بسمة عٌسى إبراهٌم حنا 36
 األول 75228 سٌف عبد المنعم ٌونس 37
 األول .7523 خلدون ولٌد رحٌم سنان 38
 األول 7723.5 نون عبد هللارغد هالل ذ 39
 األول .77287 واثقة عبد الرحمن خلٌل 40
 األول 772.4 ٌاسر ٌونس صالح احمد 41
 األول 742444 ٌاسر محمود إسماعٌل داؤد 42
 األول 742355 عوف عبد الرحمن قاسم حمدي 43
 األول 7528.5 فراس عبد الرزاق احمد السعدي 44



 

 انهغت االنكهيزيت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                         انجايعت  : انًىصم        

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل ياسى انطانب انثالث ث
 األول 5.2.43 ي رشٌد عبد الرحمن محمددسع 45

 األول 7.2.37 رفل عبد هللا إسماعٌل 46

 األول 732.84 ربى محمد سعٌد 47

 األول 742344 لٌزا أسامة إٌلٌا موسى 48

 األول 742448 سرى سعد عادل سعٌد  49

 األول 7.2833 بهنام صباح دانٌال 50

 األول 722433 هاتف إبراهٌم حسٌن الءآ 51

 األول 732455 صهٌب تحسٌن حسن 52

 األول 732243 مهند خلٌل إبراهٌم 53

 األول 432547 نادٌة محمد علً 54

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  0/7/8009( في 00200بًىجب األيز انجايعي انًزقى )8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867ى)واأليز انًزق

 

 انزياضيـــــاث انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 ىسبكانىري :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 352542 صفا إسماعٌل حمدون 1

 األول .32272 وسن صباح إبراهٌم 2

 األول 552743 إٌمان احمد علً  3

 األول 572573 رفل ناظم صدٌق حسن 4

 األول .542.3 هدٌل قٌس شكر 5

 األول 552453 مروة قصً محمود 6

 األول 552523 إسراء زهٌر ٌحٌى 7

 األول .55283 حال حازم عوزان 8

 األول 582373 شامل محمود خضٌر 9

 األول 582322 لندا لوٌس إسطٌفو 10

 األول 532585 احمد وعد فتحً 11

 األول 7.2585 ٌمامة خزعل عزٌز 12

 األول 7.2854 وسن ولٌد سعٌد 13

 األول .73255 اق غزالإسراء عبد الرز 14

 األول 732473 رضوان علً عبد هللا 15

 األول 752.35 رنا نزار حمدون 16

 األول 752.88 رحاب عدنان عباس 17

 األول .75258 ماهر شكر محمد 18

 األول 782.44 حنان محمد صالح 19

 األول .7.237 احمد حازم أمٌن 20

 الثانً 532332 عالء عادل حمٌد 21

 الثانً .7.258 دي مهدي صالحسع 22

 الثانً 772884 مهند هشام محمد صالح 23

 الثانً 782537 هشام خالد حمادي 24

 الثانً 782735 محمود رعد ٌحٌى 4.

 الثانً 782.38 أحمد سعٌد عبد الجبار 7.

 الثانً 722548 رٌاض ٌونس محمود 5.

 الثانً 732878 رنا ٌعقوب ٌوسف 3.

 الثانً 732883 عدي محمد حامد ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  0/7/8009( في 00200بًىجب األيز انجايعي انًزقى )8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867واأليز انًزقى)

 ــىوانعهـــــــــــ انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 352833 إٌمان شعبان خانو  1

 األول .34255 أسماء طاهر سلٌمان حامد 2

 األول 382525 زهراء فتحً ٌوسف داؤد 3

 األول .38228 رؤى احمد إدرٌس البٌاتً 4

 األول 322873 رنا مسعود قاسم حسٌن 5

 األول 322323 هاجر عالء عبد الرسول أمٌن 6

 األول 5.23.8 أكنس لوٌس ٌوسف اسحق 7

 األول .53232 إسراء خالد عبد هللا حامد 8

 األول 532545 ٌحٌى سلطان ذرى قاسم 9

 األول .532.3 وسٌم خٌري حسٌن خدر 10

 األول 5323.5 رنا محفوظ ٌونس مصطفى 11

 األول 5525.3 نورا رائد داؤد محمود 12

 األول 552722 هبة عٌدان خضٌر علً 13

 األول 552432 محمد محمود سلٌمان محمد 14

 األول 552353 ضحى خالد مال هللا محمد 15

 األول 572382 لٌلى عبد الباسط حمدون حامد 16

 األول 572887 دنٌا غضوب بكر شٌت 17

 األول 3..542 زٌاد خلف مضعن جاسر 18

 األول .542.5 شٌماء احمد عبد هللا مهدي 19

 األول ..5423 رحمة أزهر عز الدٌن محمد أمٌن 20

 األول 5424.7 مروة صباح احمد حمادي 21

 األول 542247 احمد شرٌف محمد عبد الغنً 22

 األول 542282 زٌنب وائل عبد الرحمن  23

 األول 552323 أسامة أٌاد محمد محمود 24

 األول 552325 هدى صالح حمود منصور 25

 األول 552557 زٌنة أحمد محمود محمد 26

 األول 552833 محمد أمٌن احمد إسماعٌل 27

 األول 552874 معتز نعمان علً صالح 28

 األول 5523.7 والء لقمان شٌت قاسم 29

 األول 582.47 ولٌد رٌاض احمد جمٌل 30

 األول 582535 لؤي احمد سالم شاكر 31

 األول 582784 أمنة محمود إسماعٌل حسن 32

 األول 582348 سجى حسن سعٌد إبراهٌم 33

 األول 5.2.44 بارق بشٌر ذنون ٌونس 34

 ولاأل 5.2373 مٌوان جنان خلٌل سلو 35

 األول 5.2742 أحمد باسل فاضل أمٌن 36

 األول 5.2752 أسماء إدرٌس جاسم محمد 37

 األول 5.2435 أسماء سامً إبراهٌم مصطفى 38

 األول ..5.28 فرح محمد عبد هللا صالح 39

 األول 5.2.24 أحمد ذنون محمد ذنون 40

 األول .522.8 غفران نوري طه أحمد 41

 األول 522377 سالم عمررٌزٌن عبد الغنً إ 42

 األول 522342 سالم خلف محسن عبد 43

 األول 522353 إنتصار وعد ٌونس صفو 44

 األول 522755 احمد ٌونس محمود 45

 األول 522472 مروة فائز عزٌز حمٌد 46

 األول 5224.2 عبٌر عبد الكرٌم ٌوسف سعٌد 47



  0/7/8009( في 00200انًزقى ) بًىجب األيز انجايعي8009-8002خزيجى انعاو انذراسي 

  8009/ 0/00( في 03867واأليز انًزقى)

 انعهـــــــــــــىو انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                             انذراست : صباحي                                                       

 

 8009 -8002سنت انتخزج :

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 522434 علً بدران محمود عبٌد 53

 األول .522.5 روال نبٌل خلٌل عبد هللا 49

 األول 522238 رقاد نافع علً عبد هللا 50

 األول 532.32 لو سلٌمانعذاب سعٌد ما 51

 األول 5323.2 أسامة جنٌد عبد المجٌد حامد 52

 األول 532382 مٌنا زهٌر صالح حمو 53

 األول 532427 إٌمان متعب حسن علً 54

 األول 532532 أحمد رمزي إبراهٌم محمد شٌت 55

 األول ..5322 أنفال جمال محمود أحمد 56

 لاألو 532223 أزهار حازم إبراهٌم 57

 األول .7.2.3 رائد درٌد ذنون 58

 األول 7.2374 رضوان صالح سرحان حسٌن 59

 األول 7.2753 سامر ٌوسف ٌعقوب عٌسى 60

 األول 7.2773 ضحى جمال محمد صالح 61

 األول ..7.23 ٌونس صالح علً إسماعٌل 62

 األول ..7325 احمد ٌونس ذنون زٌدان 63

 ألولا .73245 سنابل خالد حسٌن علً 64

 األول .732.7 حذٌفة منٌر محمد جاسم 65

 األول 752755 عبٌر عبد الرزاق احمد حسٌن 66

 األول 752482 رشا علً حسٌن بكر 67

 األول 752832 نجوى حسن جمٌل حسن 68

 األول .75225 عمار رجب حسٌن علً 69

 األول ..7522 سرى نوفل سلٌمان إسماعٌل 70

 األول 772.58 ٌممنال محفوظ فتحً إبراه 71

 األول ..7725 محمد عدنان جار هللا محمد 72

 األول 7727.7 علً إنتصار غٌث احمد 73

 األول 772485 فاتن فارس سعٌد سلو 74

 األول 7725.3 رشا خضر سلمان هرمز 75

 األول 742754 لٌث موفق محمد حسٌن 76

 األول 742735 صفاء حازم محمد عبدو 77

 األول ..7425  ٌونس سلٌمانحسام وعد هللا 78

 األول 742.38 رحمة ٌحٌى مشكور سرحان 79

 األول .752.7 نورا محمد سعٌد داؤد 80

 األول 4..752 بان محمود ٌحٌى حمٌد 81

 األول 752752 فاطمة فكرت إسماعٌل مصطفى 82

 األول 752224 نبٌل ٌوسف إسماعٌل ناٌف 83

 ألولا 782525 سٌف محمد محجوب سلٌمان 84

 األول ...7.2 مروة ولٌد شاكر محمود 85

 األول 7224.3 أسماء محمد ٌوسف سلٌمان 86

 األول 722884 زٌنب سامً احمد محمد 87

 األول 7..4.2 محمد احمد شاحوذ ذنون 88

 األول 4325.5 عٌدة خضر إبراهٌم محمد 89

 الثانً 752452 نور عثمان مجٌد 90

 الثانً 722374 هبة حكمت إبراهٌم 91

 الثانً 732.55 عمر أدهم حسام الدٌن 92

 الثانً 432332 نعمان منذر عبد سنان 93

 



 


