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قانونمثال طاهر مسلم جواد هاشم261
تخطيط حضريمحمد باسم محمد راضي بصراوي262
اداب قسم التاريخمحمد جبار كاظم عبيد الصعيداوي263
طب وجراحة الفم واالسنانمحمد حسن علي رزاق حسن الموسوي264
بكلوريوس علوم التحليالت المرضيهمحمد حمزة يوسف فنيعر البديري265
محاسبةمحمد حمزه مرزه احمد احمد266
هندسة تقنية االتصاالتمحمد حميد خليل ساير العصيبي267
حاسوبمحمد خطاب عبدهللا بريج الربيعي268
التحليالت المرضيةمحمد داخل بريز عودة الحاتمي269
هندسةمحمد صاحب محمدجواد كاظم الباججي270
الجغرافيةمحمد عاجل علي حمادي المجتومي271
علوم حياةمحمد كريم سعيد محمد القريشي272
هندسة مدنيمحمد واثق هالل عويد النجيماوي273
سياحهمحمد يوسف محمد علي رضا الهموندي274
دراسات القرآنية واللغويةمحمدرضا عبدالحسن ناظم عيدان الكعبي275
طب بيطريمحمدعلي رشيد حسن جاسم الخفاجي276
قانونمراد عبد العزيز مراد ادريس النفاخ277
هندسهمرتضى حسين عبد االمير جبر الحدراوي278
هندسة مدنيمرتضى محمد راضي عبد علي كعيد279
لغة انكليزيةمرتضى مظلوم حبيب عبد الجبوري280
التاريخمرفت كريم جواد مهدي الخزعلي281
بايلوجيمروة عبد حسين صايل المحمدي282
رياضياتمريم حسين عبيد عنبر الحسناوي283
لغة انكليزيةمريم حسين كريم فاخر الغالبي284
تخطيط عمرانيمريم حكيم ارحيم كريم ال حميد285
بكلوريوس كيمياءمريم عبد هادي جبار اللهيبي286
ادوية وعالجياتمريم فاهم حسون287
طب وجراحة عامهمريم كريم عبد حسين شفيع288
قانون عاممصطفى احمد عبد مسلم عبد الحسين البديري289
فقه واصولهمصطفى علي مهدي احمد290
تاريخملتقى عبد الكاظم حنون رهو الحسيني291
فسلجه حيوانمنار محمد هادي يوسف الفتالوي292
حاسوبمنتظر سجاد عباس حمزة الساده الكصار293



لغة عربيةمنى عبد الكاظم عبد مسلم294
حاسوبمنى محمد محمود شاكر295
الفيزياءمهدي أحمد جعفر موسى بحر العلوم296
هندسة الكهرباءمهدي حسين مهدي محمد شكر297
حاسوبمياسه غانم  حسن  جاسم  التميمي298
قانونميثم عباس حسن عباس الموسوي299
هندسه مدنيهميسون زكي سعيد فضل فضل300
هندسة كهرباءنادية جميل نعمة حسون النعماني301
اقتصادناديه عباس يسر فيصل الكصيصات302
علوم مالية ومصرفيةناظم حمد ابراهيم رسول البو عمران303
تربية رياضيةنبأ علي سامي حسين العطبي304
قانوننديم فليح عبدالحسين جريان الغزالي305
اسالميةنعيم عبد علي حسين صالح اإلبراهيمي306
الشريعة االسالميةنغم احمد جواد كاظم العوادي307
رياضياتنقاء هادي جياد راضي الليثاوي308
تربية رياضيةنور سليم محمدطه عبدهللا بشيبش309
اللغة العربيةنور منعم مسلم محمود العامري310
علم االجنة التطبيقينور هاني محمد جودة الناجي311
هندسة تقنيات االتصاالتنورس فرحان كاظم مزهر الظويهري312
بكلوريس تمريض اطفالهاجر ناجح خزن حمود الزيادي313
طب وجراحة بيطرية'هجران عبد الرحيم عبد ضيدان الشمس314
هندسة موارد مائيةهدى رسول عبد االخوه حسن الفحام315
جغرافيةهدى صفاء عبدالوهاب316
إدارة أعمالهدى ضياء علي أصغر محمد علي البنة317
قسم اقتصادهدير رؤوف شمس محمد الحّمامي318
علوم القران والتربية اإلسالميةهديل عبد االمير ياسر موسى المدني319
حاسوبهمام عدنان سمير جارهللا الغزي320
 دبلوم ادارة مستشفياتهند جاسم جبار وناس الحجامي321
قانونهيثم حاتم راضي322
قانونهيثم خضير حميدي حسين الكرعاوي323
علوم فيزياءورود كريم عليوي ياسين324
لغة انكليزيةوسام حسن كريم محمود الحافظ325
علوم حياةوسق جابر نعيم زغير الجبوري326
علوم القران والتربية اإلسالميةوسن كاظم مرزوك عبد نور الجعباوي327
ادارة اعمالوالء عيسى عبد328
علوم كيمياءوليد عادل عباس محسن بقر الشام329
تربيه فيزياءوئام عبد العباس  محمود جاسم العكراوي330



بكالوريوس قانونوئام مهدي صالح مهدي الجيالوي331
هندسة حاسباتياسر عمار حاتم سعدون332
حاسوبياسر محمد عباس حسين شكر333
فيزياءياسر ياسين ناجي جاسم334
تاريخ إسالميياسمين مجلي عبود كمر العايد335


