
1 سم الخري    ج اسم الكلية القسم سنة التخرج ن تاري    خ التعيي  ن مكان التعيي 

2 علي محمد كاظم بية للعلوم االنسانية كلية التر  6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

3 سحر محسن بية للعلوم االنسانية كلية التر 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

4 دعاء جاسم محمد كلية القانون 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

5 سيف يالم يحي  كلية االدارة واالقتصاد 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

6 هديل عدنان فاحي بية للعلوم االنسانية كلية التر 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

7 عبت  علي صادق كلية الهندسة 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

8 سىه كاظم كلية الهندسة 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

9 هدى هاشم كلية القانون 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

10 احمد يوسف عبد الرضا كلية الهندسة 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

11 ياش فالح مهدي كلية االدارة واالقتصاد 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

12 مين داخل كلية الهندسة 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

13 سنابل كريم هاشم بية للعلوم االنسانية كلية التر 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

14 نرسين خالد بية للعلوم االنسانية كلية التر 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

15 شمد عباس جعفر كلية العلوم 6/12/2016 ي للتوظيف كة الفاراب 
شر

16 عال حاتم غافل كلية الفنون الجميلة 6/25/2016 كة الفجر للسياحة والسفر شر

17 احمد عالء عزيز كلية الفنون الجميلة 6/25/2016 كة الفجر للسياحة والسفر شر

18 صابرين عدنان عباس بية للعلوم االنسانية كلية التر

اللغة 

ية ن االنكلت  8/14/2017 بوتيك ارض الزعفران

19 ي جليل لطيف
ضن بية االلساسية كلية التر 8/14/2017 مكتب البيت العرصي

20 زهراء علي عزيز كلية العلوم علوم حياة 8/14/2017 مطبعة المستقبل

21 ن سامر محمود حسي  كلية تكنولوجيا المعلومات 8/14/2017 كت المثلث شر

22 ايمان كاظم جهالي كلية العلوم

قسم 

الكيمياء 8/14/2017 ي للتدريس
مركزالحسيين

23 ن حبيب سج  حسي  كلية االداب 8/14/2017 ي الطليعة
ن
كة زين ف شر

24 ن علي علي حسي  كلية الهندسة

قسم 

الكهرباء 8/14/2017 مكتب النور

25 غفران سعدون جميل كلية الهندسة

قسم 

المعماري 2013 2017
كة سيلنك لهندسة الديكور  شر

واالثاث

26 مين علي كريم كلية الهندسة قسم البيئة 2014 2017
كة سيلنك لهندسة الديكور  شر

واالثاث



27 غيد عالء كلية الهندسة

قسم 

المعماري 2016 2016
كة سيلنك لهندسة الديكور  شر

واالثاث

28 رغدة قاسم ثابت كلية الهندسة

قسم 

المعماري 2016 2016
كة سيلنك لهندسة الديكور  شر

واالثاث

29 لواء كامل حمزة كلية االدارة واالقتصاد 2014 2017
كة سيلنك لهندسة الديكور  شر

واالثاث

30 احمد علي سلمان كة االتصاالت امنية شر

31 اسامة منقذ ي دي سي مول ب 

32 جنة جاسم عمارة كلية االدارة واالقتصاد قسم البيئة 8/15/2017 ي دي سي مول ب 

33 محمد علي قاسم كة كالة لاللبان شر

34 محمد سالم كاظم كة مرجان لالصباغ شر

35 عبد هللا رائد كة االنشائيات شر

36 جهاد دوي    ج معمل االلمنيوم

37 نورس مجيد كلية المستقبل االهلية

38 هدى طارق حسن كلية المستقبل االهلية

39 ندى نجم عبد كلية الفنون الجميلة 2015 2017 BDC مول

40 مصطفن سامي حميد كلية تكنولوجيا المعلومات 2017 2017 BDC مول

41 ياش عياد عبد الرضا كلية الفنون الجميلة 2010 2017 BDC مول

42 شى قاسم كاظم كلية الهندسة 2008 2017 BDC مول

43 رغدة عدنان مهدي كلية الفنون الجميلة 2014 2017 BDC مول

44 اشاء عالء موس بية االلساسية كلية التر 2017 2017 BDC مول

45 هدى ثامر جاسم كلية االداب 2017 2017 BDC مول

46 محمد عبد الرضا بية كلية التر 2014 2017 BDC مول

47 اسامة عبد العظيم كلية الفنون الجميلة 2015 2017 BDC مول

48 حنائن مهدي شهيد كلية العلوم علوم حياة 2015 2017 BDC مول

49 ن كريم هاشم حني  بية االلساسية كلية التر 2017 2017 BDC مول

50 رفل علي ديلي بية االلساسية كلية التر

قسم 

الجغرافية 2015 2017 BDC مول

51 ميس عماد حسن كلية الهندسة بيئة 2017 2017 BDC مول

52 نور عادل صادق كلية القانون 2017 2017 BDC مول

53 داليا حبيب فالح كلية العلوم

قسم 

الكيمياء 2017 2017 BDC مول

54 محمد سعد حسن كلية االدارة واالقتصاد

مالية 

ومرصفية 2016 2017 BDC مول



55 والء عباس مطلك كلية االداب

قسم 

االجتماع 2016 2017 BDC مول

56 ايهاب ضياء فاضل كلية الفنون الجميلة فنون مرسح 2017 2017 BDC مول

57 نورا رحيم حسن كلية االداب

قسم اللغة 

العربية 2017 2017 BDC مول

58 رانيا عماد مطر كلية التمريض 2017 2017 BDC مول

59 سجاد صالح كلية القانون 2017 2017 BDC مول

60 نور ثائر طارق كلية الفنون الجميلة 2017 2017 BDC مول

61 احمد باسم عزيز كلية الفنون الجميلة 2012 2017 BDC مول

62 زهراء جاسم عماره كلية طب االسنان 2017 2017 BDC مول

63 سلمان عبد عبد الشهيد بية للعلوم الرصفة كلية التر رياضيات 2016 2017 BDC مول

64 ن امت  نبيل حسي  بية للعلوم الرصفة كلية التر ياء ن فت  2016 2017 BDC مول

65 ن فاخر علي حسي  كلية العلوم 2017 2017 BDC مول

66 احمد عبد الكريم كلية العلوم كيمياء 2017 2017 BDC مول

67 هند ضياء علي كلية الهندسة ي
مدبن 2016 2017 BDC مول

68 سامي محمود كلية تكنولوجيا المعلومات 2016 2017 BDC مول

69 سيف هادي بية االلساسية كلية التر

اللغة 

ية ن االنكلت  2017 2017 BDC مول

70 امت  محسن فاضل كلية الزراعة موارد مائية 2013 2017 BDC مول

71 هند فارس جودة بية للعلوم االنسانية كلية التر اللغة العربية 2015 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

72 ن حسان دعاء حسي  بية للعلوم االنسانية كلية التر اللغة العربية 2014 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

73 ن عبد االمت  اشاء حسي  بية للعلوم االنسانية كلية التر الجغرافية 2004 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

74 ازهار علي حبيب كلية العلوم الكيمياء 2015 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

75 سارة رضا جرو بية للعلوم االنسانية كلية التر التاري    خ 2015 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

76 ايمان علي حميد بية البدنية والرياضة كلية التر 2016 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

77 اشاء عماد محمد كلية العلوم علم االرض 2013 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

78 شيماء احمد جواد كلية العلوم علوم حياة 2010 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

79 ن علي عبد االمت  حني  بية للعلوم االنسانية كلية التر

اللغة 

ية ن االنكلت  2015 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

80 حوراء عباس كاظم بية للعلوم الرصفة كلية التر الرياضيات 2015 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 



81 مروة فاروق جليل كلية علوم البنات

تكنولوجيا 

المعلومات 2009 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

82 صفا فاروق جليل كلية الفنون الجميلة 2014 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

83 مين كريم هودان بية للعلوم الرصفة كلية التر ياء ن الفت  2007 2017 ي االهلية للبنات ثانوية المتني 

84 حسام محمد تايه كلية الفنون الجميلة 2017 كة البيت الهندي شر

85 محمد رياض مهدي كلية الهندسة كهرباء 2017 كة البيت الهندي شر

86 سارة جودت كاظم كلية الهندسة بيئة 2017 كة البيت الهندي شر

87 زينب هادي اسماعيل كلية االدارة واالقتصاد

مالية 

ومرصفية 2017 كة البيت الهندي شر

88 نرسين مجيد بدر كلية االدارة واالقتصاد

مالية 

ومرصفية 2017 كة البيت الهندي شر

89 زهراء حليم عبد العظيم كلية الفنون الجميلة 2006 2017 روضة الكاردينيا االهلية

90 سمية علي محسن بية للعلوم الرصفة كلية التر رياضيات 2016 2017 روضة الكاردينيا االهلية

91 مروة عامر باقر بية للعلوم الرصفة كلية التر رياضيات 2016 2017 روضة الكاردينيا االهلية

92 فرح عبد االمت  علوش ي 
كلية الهندسة المدبن 2017 جامعة بابل/ كلية التمريض 

93 احمد اسعد محمد كلية الهندسة  2017 كة قمة االندلس شر

94 احمد عباس احمد كلية الهندسة  2017 كة قمة االندلس شر

95 حيدر هبهب حسن كلية الهندسة  2017 كة قمة االندلس شر

96 مصطفن حميد سعيد كلية العلوم  2017 معمل السكر

97 هشام كاظم جسام ي 
هندسة مدبن 2017 كة الواحة شر

98 عذراء غافل خضت  بية  كلية التر 2017 جامعة بابل

99 اشاء عبود احمد بية  كلية التر 2017 جامعة بابل

100 حمزة رزاق حميد بية  كلية التر 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

101 احمد فتجي كاظم القانون 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

102 علي خالد صالح بية  كلية التر 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

103 هشام يحي  حسن بية  كلية التر 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

104 امت  عبد الرزاق عباس العلوم 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر



105 موفق نعمة حمزة بية  كلية التر 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

106 زينب مبدر محسن العلوم 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

107 ي فالح علوان
ضن الهندسة 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

108 صباح صالح شاكر القانون 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

109 هالة حازم عبد الحق الهندسة 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

110 محمد سليم عليوي الهندسة 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

111 عالء عيىس هاشم الهندسة 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

112 ي
فاتن سالم غين العلوم 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

113 محمد عدنان جواد الزراعة 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

114 امت  هادي شعالن العلوم 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

115 عمار رحمن محمد الهندسة 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

116 حيدر صفاء مهدي العلوم 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

117 لؤي خضت  هللا الهندسة 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

118 علي فاضل دخيل الهندسة 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

119 محمد اياد ساجت بية  كلية التر 2017 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

120 رسول نارص حبيب بية  كلية التر 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر



121 ي
صباح عبد الحسن مطين الهندسة 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

122 مالك رضا سلمان القانون 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

123 احمد فالح حسن العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

124 علي سعدون شاكر بية الرياضية التر 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

125 علي جاسم كاظم االدارة واالقتصاد 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

126 ن علي سامي حسي  التقنية الهندسية 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

127 عبد العزيز عارف هاشم العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

128 اسامه علي شعالن العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

129 سجاد زاهد اسد بية الفنية التر 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

130 مالك عبد الحمزة سهيل العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

131 مهند نعمة سعيد العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

132 زيد عدنان محمد العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

133 امت  جاسم عباس الهندسة 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

134 سج  جعفر صادق الهندسة 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

135 ن مخيف علي حسي  االدارة واالقتصاد 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

136 كرم وليد مهدي العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر



137 ن ن فرات حسي  حسني  العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

138 ن منصور محمد حسي  بية  كلية التر 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

139 ن ميثم علي عبد الحسي  العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

140 ميثم صالح عبود العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

141 علي فاضل كاظم الهندسة 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

142 احمد جاسم محمد العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

143 وسام منعم جواد العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

144 نورس غازي حميد الهندسة 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

145 ي عبود
عمر غين العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

146 ي حميد احمد ناح  العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

147 سالم علي نعمة العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

148 منتظر راشد ابراهيم الهندسة 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

149 ميثم رحيم عبود العلوم 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

150 حيدر سعدي محمد الهندسة 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة

151 ماهر هالل عبد االمت  الهندسة 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة

152 ميثم محمد حبيب الهندسة 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة



153 ن محمد اسامة حسي  هندسة المواد 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة

154 علي جاسم عطية هندسة المواد 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة

155 حيدر محمد عباس العلوم 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة

156 شهد عبد الكريم رشيد الهندسة 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة

157 رغده نعمة عناد الهندسة 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة

158 رفيف عصام سامي الهندسة 2018

كة سايا للمقاوالت العامة  شر

المحدودة

159 هالة محمد محسن بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 الفجر للسياحة والسفر

160 محمد خالد ابراهيم بية للعلوم الرصفة كلية التر 2018 وبات الغازية كة الواحة للمرسر شر

161 منار هاتف عبد بية للعلوم الرصفة كلية التر 2012 2018 ن ثانوية العراق االهلية للبني 

162 براء حاتم جاسم بية للعلوم الرصفة كلية التر 2014 2018 ن ثانوية العراق االهلية للبني 

163 ي حمزة حنون
ضن بية للعلوم الرصفة كلية التر 2004 2018 مدرسة المزايا االهلية

164 رغد رزاق نهام فنون جميلة 2002 2018 مدرسة المزايا االهلية

165 نور ماجد عبد الكاظم فنون جميلة 2013 2018 مدرسة المزايا االهلية

166 رغد عامر عبد هللا فنون جميلة 2011 2018 مدرسة المزايا االهلية

167 فرح محمد رسول فنون جميلة 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية

168 ان حيدر عبود نت  كلية العلوم 2013 2018 مدرسة المزايا االهلية

169 ي
هديل مهدي راضن بية االساسية كلية التر 2017 2018 مدرسة المزايا االهلية

170 نور فاهم محمد بية للعلوم االنسانية كلية التر 2012 2018 مدرسة المزايا االهلية

171 الهام نايف هادي فنون جميلة 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية

172 والء طالب حمادي بية االساسية كلية التر 2015 2018 مدرسة المزايا االهلية

173 رسل كريم محمد بية للعلوم االنسانية كلية التر 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية

174 ن علي مروة حسي  بية للعلوم االنسانية كلية التر 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية

175 لينا عبد زيد علي كلية الدراسات القرانية 2015 2018 مدرسة المزايا االهلية

176 هدى ساهي حسون بية الرياضية كلية التر 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية

177 نور مناف ريس بية للعلوم االنسانية كلية التر 2016 2018 مدرسة المزايا االهلية

178 شهد المعتصم خيون بية الرياضية كلية التر 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية



179 سارة ابراهيم محمد بية الرياضية كلية التر 2006 2018 مدرسة المزايا االهلية

180 لميس فالح لطيف بية للعلوم االنسانية كلية التر 2015 2018 مدرسة المزايا االهلية

181 سارة عزيز عبد كلية الزراعة 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية

182 مروة محمد جواد فنون جميلة 2011 2018 مدرسة المزايا االهلية

183 نور شاب علي كلية الزراعة 2016 2018 مدرسة المزايا االهلية

184 عبت  فيصل حسن بية للعلوم االنسانية كلية التر 2009 2018 مدرسة المزايا االهلية

185 اميمة محسن فاضل بية للعلوم االنسانية كلية التر 2010 2018 مدرسة المزايا االهلية

186 شى وهاب محمد بية للعلوم الرصفة كلية التر 2007 2018 مدرسة المزايا االهلية

187 مواهب محمد جاسم كلية تقنية المسيب 2013 2018 مدرسة المزايا االهلية

188 اسوان طه احمد بية للعلوم الرصفة كلية التر 2013 2018 مدرسة المزايا االهلية

189 سج  كاظم عبود بية للعلوم االنسانية كلية التر 2012 2018 مدرسة المزايا االهلية

190 اشاء صائب كريم بية للعلوم االنسانية كلية التر 2017 2018 مدرسة المزايا االهلية

191 زهراء عقيل عزيز كلية العلوم 2017 2018 مدرسة المزايا االهلية

192 ي
زمن مهدي راضن بية االساسية كلية التر 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية

193 نور رمضان حميد كلية الفنون الجميلة 2005 2018 مدرسة المزايا االهلية

194 دعاء فالح حسن بية للعلوم الرصفة كلية التر 2010 2018 مدرسة المزايا االهلية

195 هديل محمد مرتضن كلية العلوم 2007 2018 مدرسة المزايا االهلية

196 سارة كريم حسن كلية العلوم 2008 2018 مدرسة المزايا االهلية

197 رواء ستار حمزة كلية الفنون الجميلة 2010 2018 مدرسة المزايا االهلية

198 ي
شيماء محمد تفر كلية العلوم 2000 2018 مدرسة المزايا االهلية

199 فرح عباس مجيد بية الرياضية كلية التر 2012 2018 مدرسة المزايا االهلية

200 صفا باسم عبود كلية العلوم 2010 2018 مدرسة المزايا االهلية

201 ايناس ناجح جار هللا كلية الفنون الجميلة 2012 2018 مدرسة المزايا االهلية

202 رسل حسن عبد االمت  كلية العلوم 2007 2018 مدرسة المزايا االهلية

203 ي تبارك طارق عريي  بية االساسية كلية التر 2016 2018 مدرسة المزايا االهلية

204 فرح خضت  عباس بية للعلوم االنسانية كلية التر 2001 2018 مدرسة المزايا االهلية

205 افاق حسن وناس كلية العلوم 2005 2018 مدرسة المزايا االهلية

206 سهت  محسن كريم بية للعلوم الرصفة كلية التر 2014 2018 مدرسة المزايا االهلية

207 ميس خالد محمد كلية الهندسة 2016 2018 ن مركز بروتي 

208 نائل ليث محمد علي تكنولوجيا المعلومات 2016 2018 ن مركز بروتي 

209 احمد ابراهيم نجم تكنولوجيا المعلومات 2016 2018 ن مركز بروتي 

210 هديل سالم محمد كلية الهندسة 2016 2018 ن مركز بروتي 

211 بروج باسل نادر كلية الهندسة 2016 2018 ن مركز بروتي 



212 منتظر عبد هللا كلية الهندسة 2017 2018

كة خيال لورق الجدران  شر

الفاخر

213 ن جواد حسي  كلية الهندسة 2017 2018

كة خيال لورق الجدران  شر

الفاخر

214 محمد صباغ كلية الهندسة 2017 2018

كة خيال لورق الجدران  شر

الفاخر

215 ياش عدنان عبد االمت  كلية الزراعة 2017 2018

كة خيال لورق الجدران  شر

الفاخر

216 كرار علي نزار كلية الهندسة 2017 2018

كة خيال لورق الجدران  شر

الفاخر

217 نريمان محسن عبيد كلية االدارة واالقتصاد 2016 2018 كة الجلمد للمقاوالت العامة شر

218 نورس سعد مالك كلية االدارة واالقتصاد 2016 2018 كة الجلمد للمقاوالت العامة شر

219 ن عباس سعيد حسي  كلية الزراعة 2018 كة شسنك شر

220 ن جاسم اوراس حسي  كلية االداب 2018 كة شسنك شر

221 علي حازم محمد كلية االدارة واالقتصاد 2018 كة شسنك شر

222 احمد حمزة عواد الربيعي تكنولوجيا المعلومات 2015 2018 كة امنية لالتصاالت شر

223 علي فائق علي تكنولوجيا المعلومات 2018 كة امنية لالتصاالت شر

224 امجد كريم دغيم كلية االدارة واالقتصاد 2018 كة امنية لالتصاالت شر

225 عمار احمد عبد الواحد بية الرياضية كلية التر 2018 كة امنية لالتصاالت شر

226 عال عبد العباس عبيد كلية تكنولوجيا المعلومات 2018 كة امنية لالتصاالت شر

227 بان جواد كاظم بية االنسانية كلية التر 2018 كة امنية لالتصاالت شر

228 ى سمت  كاظم برسر كلية القانون 2018 كة امنية لالتصاالت شر

229 حسن علي محمد كلية الهندسة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

230 مروة جهاد حميد كلية الهندسة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

231 مثال محسن رشيد كلية الفنون الجميلة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

232 مينا عبد الكريم جابر كلية تكنولوجيا المعلومات 2018 كة امنية لالتصاالت شر

233 محمد حاتم عباس كلية الفنون الجميلة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

234 ي
مين علي هابن كلية الفنون الجميلة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

235 مرتضن عال ظاهر كلية االدارة واالقتصاد 2018 كة امنية لالتصاالت شر

236 ن مصطفن هاشم حسي  كلية الهندسة 2018 كة امنية لالتصاالت شر



237 ن عبود مصطفن معي  كلية الفنون الجميلة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

238 نبا احمد هادي كلية العلوم 2018 كة امنية لالتصاالت شر

239 رامي ابراهيم عزيز كلية الهندسة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

240 ي ياش حيدر عريي  كلية تكنولوجيا المعلومات 2018 كة امنية لالتصاالت شر

241 رجاء عطية شعبان كلية الهندسة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

242 نائل عبد المنعم كلية الهندسة 2018 كة امنية لالتصاالت شر

243 غفران كريم  كلية العلوم  علوم 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

244 احمد ادريس جاهل  بية االساسية  كلية التر ي  عرب  2018 مؤسسة المزايا االهلية 

245 ي 
زهراء وصفن بية االساسية  كلية التر ي  ن انكلت  2018 مؤسسة المزايا االهلية 

246 وفاء رحيم كاظم  بية االساسية  كلية التر جغرافية  2018 مؤسسة المزايا االهلية 

247 زهراء حمزة هادي  بية االساسية  كلية التر تاري    خ  2018 مؤسسة المزايا االهلية 

248 امثال عامر عبادي  بية االساسية  كلية التر تربية خاصة  2018 مؤسسة المزايا االهلية 

249 انوار جاسم محسن  بية االساسية  كلية التر جغرافية  2018 مدرسة العال االبتدائية 

250 ن علي  انوار حسي  بية االساسية  كلية التر تربية خاصة  2018 مدرسة العال االبتدائية 

251 ن  زهراء سلمان حسي  بية االساسية  كلية التر علوم عامة 2018 مدرسة الفضل االبتدائية 

252 رغد راشد عبيد  بية االساسية  كلية التر ي  عرب  2018 مدرسة الفضل االبتدائية 

253 اخالص مجي مكطوف  بية االساسية  كلية التر علوم عامة 2018 مدرسة انوار المحاويل 

254 يف عبد الرزاق  اقسام شر بيىة االساسية  التر اجتماعيات  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

255 شيماء جابر عبيد  بيىة االساسية  التر ي  عرب  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

256 امانة حامد محمد عليي  بيىة االساسية  التر ي  عرب  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

257 ن سلمان  زينب حسي  بيىة االساسية  التر ي  عرب  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

258 زينب نادر محمد  بيىة االساسية  التر رياضيات  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

259 شهد امام علي  بيىة االساسية  التر رياضيات  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

260 فرح عبد الكاظم موس  كلية الفنون الجميلة  فنية  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

261 رويدة عبد الرزاق حمود  كلية الفنون الجميلة  فنية  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

262 اسماء ماهر محمود  بيىة االساسية  التر علوم  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

263 ن علي  مين حسي  بيىة االساسية  التر ياء  ن فت  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

264 ن  رغد مسلم عبد الحسي  بيىة االساسية  التر ي  ن انكلت  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

265 ي داود  حوراء خت  بيىة االساسية  التر ي  ن انكلت  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

266 وسام قاسم رباط  بية الرياضية التر رياضة 2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

267 كرار علي عبد الحمزة  بية الرياضية التر رياضة  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

268 سارة قحطان محمود  كلية العلوم بنات  حاسبات  2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

269 تفر جاسم عبد الكاظم  كلية االداب  ي  عرب  2018 مدرسة بوابة عشتار االبتدائية 



270 زينب ابراهيم عزيز  بية االساسية  كلية التر علوم عامة 2018 مدرسة بوابة عشتار 

271 ذكار فوزي رديف  بيةاالنسانية  كلية التر ي  عرب  2018 مدرسة بوابة عشتار 

272 ي محمد 
سارة غين بيةاالنسانية  كلية التر جغرافية  2018 مدرسة بوابة عشتار 

273 ريام وديع مظهر  بيةاالنسانية  كلية التر ي  ن انكلت  2018 مدرسة بوابة عشتار 

274 مروة محمد عمران  كلية الفنون الجميلة  فنية  2018 مدرسة بوابة عشتار 

275 ن  عذراء خالد تحسي  بية االساسية  كلية التر ي  عرب  2018 مدرسة بوابة عشتار 

276 ن  حيدرهاشم عبد الحسي  بية للعلوم االنسانية  كلية التر تاري    خ  2018 ن االهلية  ثانوية الفراتي 

277 دعاء قاسم عبد االمت   بية للعلوم االنسانية  كلية التر تاري    خ  2018 ن االهلية  ثانوية الفراتي 

278 مريم فاضل عبيد  بية للعلوم االنسانية  كلية التر جغرافية  2018 ن االهلية  ثانوية الفراتي 

279 اس سامي جليل  نت  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  عرب  2018 ن االهلية  ثانوية الفراتي 

280 شيماء محمد حسن  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  ن انكلت  2018 ن االهلية  ثانوية الفراتي 

281 حيدر هاشم عبد الحسن  بية للعلوم االنسانية  كلية التر تاري    خ  2018 ثانوية المسلة االهلية المسائية 

282 ي  سالم محمد الزهت  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  ن انكلت  2018 ثانوية المسلة االهلية المسائية 

283 مصطفن عبد الكاظم  بية للعلوم االنسانية  كلية التر رياضيات  2018 ثانوية المسلة االهلية المسائية 

284 غام مؤيد شاكر  رصن بية للعلوم االنسانية  كلية التر رياضيات  2018 ثانوية المسلة االهلية المسائية 

285 زهت  محمد حسن  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  عرب  2018 ثانوية المسلة االهلية المسائية 

286 هدى علي كاظم  بية للعلوم االنسانية  كلية التر 2018 معهد المزايا المنتج 

287 دعاء موس كاظم  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  عرب  2018 معهد المزايا المنتج 

288 سجا كاظم عبود  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  عرب  2018 معهد المزايا المنتج 

289 ن  علياء محمد حسي  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  ن انكلت  2018 معهد المزايا المنتج 

290 فرقد عبد هللا عكال  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  ن انكلت  2018 معهد المزايا المنتج 

291 هدير عبد الرزاق  بية للعلوم االنسانية  كلية التر ي  ن انكلت  2018 معهد المزايا المنتج 

292 نداء عامر جابر بية للعلوم االنسانية  كلية التر جغرافية  2018 معهد المزايا المنتج 

293 مرتتضن سعدي نجم بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 مكتب افاق المعرفة 

294 حيدر حليم عبد العباس بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 مكتب افاق المعرفة 

295 حسن عالوي حمادي  بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 مكتب افاق المعرفة 

296 نور جبار هادي بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 مكتب افاق المعرفة 

297 شهد معن عمران  بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 مكتب افاق المعرفة 

298 محمد حسن حمزة بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 atasha Technology

299 كرار عزيز كريم  بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 atasha Technology

300 ف عالوي مهدي اشر بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 atasha Technology

301 محمد جاسم هاشم بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 atasha Technology

302 حبيب هللا خالد بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 atasha Technology



303 احمد غانم محمد  بية للعلوم الرصفة  كلية التر 2018 atasha Technology

304 ن مروة عبد الحسي  كلية علوم البنات  2018 كلية ابن حيان الجامعة

305 ي
غفران راضن بية االساسية  التر 2018 ق  مدرسة الغد المرسر

306 التفاف زويد بية االساسية  التر 2018 ق  مدرسة الغد المرسر

307 اية باسم بية االساسية  التر 2018 ق  مدرسة الغد المرسر

308 فرح وديع بية االساسية  التر 2018 مدرسة المبدعون

309 ايمن مهيمن كاظم بية االساسية  التر 2018  Oxf0rdمركز 

310 ن فالح يقي  بية االساسية  التر 2018  Oxf0rdمركز 

311 انغام سليم عبيد بية االساسية  التر 2018 مدرسة المستنرصية االبتدائية

312 ايات كاظم جواد  بية االساسية  التر 2018 مدرسة المستنرصية االبتدائية

313 شهد اسماعيل ابراهيم بية االساسية  التر 2018 مدرسة المستنرصية االبتدائية

314 زهراء عالء جبار بية االساسية  التر 2018 مدرسة المستنرصية االبتدائية

315 رفيف عباس محمد بية االساسية  التر 2018 مدرسة المستنرصية االبتدائية

316 عال محمد عبيس بية االساسية  التر 2018 مدرسة المستنرصية االبتدائية

317 زهراء شاكر فرحان  بية االساسية  التر 2018 مدرسة النسور 

318 منال كاظم  بية االساسية  التر 2018 مدرسة النسور 

319 زمن علي  بية االساسية  التر 2018 مدرسة النسور 

320 وليد حامد عبد علي بية الرصفة  التر 2018 وزارة الثقافة 

321 سندس فراس جبار تكنولوجيا المعلومات  2018 كلية المستقبل االهلية 

322 زهراء حسام ابراهيم  تكنولوجيا المعلومات  2018 كلية المستقبل االهلية 

323 ن  رسل خليل حسي  تكنولوجيا المعلومات  2018 كلية المستقبل االهلية 

324 هدى داخل جاسم تكنولوجيا المعلومات  2018 كلية المستقبل االهلية 

325 تبارك امت  علي  تكنولوجيا المعلومات  2018 كلية المستقبل االهلية 

326 ساالر عيىس حسن  تكنولوجيا المعلومات  2018 كلية المستقبل االهلية 

نصت  حيدر عمران  هندسة  بيئة  2018 كة ايا صوفيا شر

سيف علي عبد الحسن قانون 2018 كة ايا صوفيا شر

همام صباح مهدي  هندسة كهرباء  2018 كة ايا صوفيا شر

محمد عبد كاظم  هندسة كهرباء 2018 كة ايا صوفيا شر

زينب عبد الستار العلوم 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

ين عبار مالك شت  بية االساسية  التر 2018 مدرسة المالك االبتدائية 

فرح سامي عبد الحسن بية االساسية  التر 2018 مدرسة المالك االبتدائية 

مريم موفق جاسم  علوم بنات 2018 كلية المستقبل االهلية 

زينب محمود عبود  علوم بنات 2018 كلية المستقبل االهلية 



ى محمد عبود برسر بية  التر 2018 مدرسة اجيال الغد

هدى مؤيد علي  بية  التر 2018 مدرسة اجيال الغد

صابرين محمد مجسد بية  التر 2018 مدرسة اجيال الغد

زينب عبد الحمزة غالب بية  التر 2018 مدرسة اجيال الغد

اري    ج حمزة طاهر  بية  التر 2018 مدرسة اجيال الغد

ميس اصالن سعود بية  التر 2018 مدرسة اجيال الغد

شيماء جميل سلمان  بية  التر 2018 مدرسة دنيا العلوم 
ن اشاء علي عبد الحسي  بية  التر 2018 مدرسة دنيا العلوم 

اثمار عباس فاضل  بية  التر 2018 ثانوية بغداد 

ي سارة احمد ناح  بية  التر 2018 ثانوية بغداد 

شهد جواد نارص  بية  التر 2018 ثانوية بغداد 

شذى حبيب نذير  بية  التر 2018 مدرسة الفرات االهلية 

صبا حمزة جليل بية  التر 2018 ثانوية المواهب 

مروة عامر محمد بية  التر 2018 ثانوية المواهب 

ي لىم علي صت  بية  التر 2018 ثانوية المواهب 

خلود فاضل جت  بية  التر 2018 ن االبتدائية  مدرسة المعي 

شهد حيدر طالب  بية  التر 2018 ن االبتدائية  مدرسة المعي 

حوراء عبد الكاظم  بية  التر 2018 ن االبتدائية  مدرسة المعي 

هديل امت  عبد السادة  بية  التر 2018 ن  ثانوية العراق االهلية للبني 

صبا داخل هادي  بية  التر 2018 ن  ثانوية العراق االهلية للبني 

سالم فاضل عبد بية  التر 2018 ن  ثانوية العراق االهلية للبني 

فاطمة هادي محمد بية  التر 2018 ق  مدرسة الغد المرسر

سج  نجم عبيد بية  التر 2018 ثانوية كل العراق

ن عبد الكريم حني  بية  التر 2018 ثانوية كل العراق

ن عبد هللا افراح حسي  بية  التر 2018 مدرسة انوار المحاويل 

ايرس طالب خضت   بية  التر 2018 مدرسة انوار المحاويل 

ن علي  سماح حسي  بية  التر 2018 مدرسة انوار المحاويل 

فرح صالح هادي  بية  التر 2018 مدرسة الزعفران االبتدائية 

هبة وهاب عبد بية  التر 2018 مدرسة الزعفران االبتدائية 

كوثر اب راهيم  بية  التر 2018 مدرسة الزعفران االبتدائية 
ن صفا محمد حسي  بية  التر 2018 مدرسة الزعفران االبتدائية 

فرح فاضل عباس  بية  التر 2018 مدرسة الزعفران االبتدائية 

رجاء حسن عليوي  بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 



ريام عبود جاسم  بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

سارة سمت  حسون  بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

انتصار مهدي ناهي  بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

دعاء عبد االمت  حميد بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

ندى عباس جت  بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

نجاح سحان محمد بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

كاظم اسماعيل شاكر  بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

ن جاسم  ضمياء حسي  بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

سارة فائز عزيز بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

خنساء سالم عبادي  بية  التر 2018 مدرسة العال االبتدائية 

وسن هادي كاظم بية  التر 2018 مدرسة االمام علي 

االء نهاد عبد الحسن بية  التر 2018 مدرسة االمام علي 

براء فاضل عيدان  بية  التر 2018 مدرسة االمام علي 

ي 
وفاق عبد الواحد حسابن بية  التر 2018 مدرسة االمام علي 

زينب محمد عبد الكاظم  بية  التر 2018 مدرسة االمام علي 

فيان عبد الكريم  بية  التر 2018 مدرسة االمام علي 

ابتسام الوي غزاوي بية  التر 2018 مدرسة االمام علي 

سالم محمد وبر بية  التر 2018 ن االهلية  ثانوية الفراتي 

حوراء جواد مهدي بية  التر 2018 مدرسة الزهراء االبتدائية

شى جواد مهدي  بية  التر 2018 مدرسة الزهراء االبتدائية

اقبال سمت  سلمان  بية  التر 2018 مدرسة الزهراء االبتدائية

زينب ضمت  عباس  بية  التر 2018 مدرسة الزهراء االبتدائية

دعاء عامر هادي  بية  التر 2018 ثانوية المزايا للبنات

نوران صباح عبد االمت   بية  التر 2018 ثانوية المزايا للبنات

سمر جابر كاظم  بية  التر 2018 ثانوية المزايا للبنات

دعاء رعد كتاب  بية  التر 2018 ثانوية المزايا للبنات

خلود وهاب عالوي  بية  التر 2018 ثانوية نخب بابل

رويدة عالء حمزة  بية  التر 2018 ثانوية نخب بابل

ن جعفر عبيد حسي  بية  التر 2018 ثانوية نخب بابل

زينب جعفر خيون  بية  التر 2018 ثانوية نخب بابل

ي كاظم 
جيهان غين بية  التر 2018 ثانوية نخب بابل

ندى اسماعيل خليل  بية  التر 2018 ثانوية نخب بابل

امال محسن نعمة  بية  التر 2018 مدرسة الصافات االبتدائية 



نشوان عباس طالب  بية  التر 2018 مدرسة الصافات االبتدائية 

ن علي  كرار حسي  بية  التر 2018 ن  متوسطة بابل للبني 

علي زهت  حسن  بية  التر 2018 ن  متوسطة بابل للبني 

اساور رسول جواد  بية  التر 2018 ن  متوسطة بابل للبني 

شور علي دخيل  بية  التر 2018 ن  متوسطة بابل للبني 

جعفر صادق محمد بية  التر 2018 ن  متوسطة بابل للبني 

زينب خالد عبد الرزاق  بية  التر 2018 ن  متوسطة بابل للبني 

زينب محمد عبد االمت  بية  التر 2018 ن  متوسطة بابل للبني 

يف عبد الرزاق  انسام شر بية  التر 2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

اسامة حامد محمد  بية  التر 2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

شهد اسامة علي  بية  التر 2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

وسام جاسم رباط  بية  التر 2018 مدرسة كلكامش االبتدائية 

اشوان طه احمد بية للعلوم الرصفة التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

بشائر عمار شهيد الفنون الجميلة 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

ابو الفضل عباس 2018 الفنون الجميلة مؤسسة المزايا االهلية 

ناردين فارس فاضل 2018 الفنون الجميلة مؤسسة المزايا االهلية 

ضج زهت  عبد علي 2018 العلوم مؤسسة المزايا االهلية 

بنان مؤيد ابراهيم 2018 االدارة واالقتصاد مؤسسة المزايا االهلية 

ميس رزاق عبد الحسن االدارة واالقتصاد 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

ريام مكي علوان بية للعلوم االنسانية 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 
ن اشاء انمار ياسي  2018 الفنون الجميلة مؤسسة المزايا االهلية 

ن مرتضن علي عبد الحسي  بية الرياضية 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 

محمد حسن محمد بية للعلوم االنسانية 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 
ن جمال نارص حسي  2018 الفنون الجميلة مؤسسة المزايا االهلية 

احمد فرعون يوسف 2018 الفنون الجميلة مؤسسة المزايا االهلية 

ن محمد صادق حسي  بية للعلوم االنسانية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

جنان محمد هادي بية للعلوم الرصفة 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 

دعاء حسن محمد  2018 العلوم مؤسسة المزايا االهلية 
ن وسن علي حسي  بية للعلوم االنسانية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

نعم محمد شاكر بية للعلوم االنسانية 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 

روان حيدر محمد بية للعلوم الرصفة التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

ن محمد ايان تحسي  بية للعلوم الرصفة 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 

اشاء صالح االدارة واالقتصاد 2018 مؤسسة المزايا االهلية 



نور عماد جبار كلية تكنولوجيا المعلومات 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

سارة بالل بية االساسية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

طيبة موفق                                     بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

دنيا فوزي مجيد كلية الدراسات القرآنية 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

وهب كاظم كلية اآلداب 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

اشاء شت  كلية الفنون الجميلة 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

زينب عبد الستار كلية العلوم بنات 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

سحر جبار كاظم بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 
ن مواهب علي حسي  بية للعلوم الرصفة كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

كوثر سليم اسماعيل كلية الدراسات القرآنية 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

نوران صباح عبد االمت  بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

نور هاشم جليل بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

دعاء عامر هادي بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

دعاء رعد كتاب بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

بية الرياضية اشاء سليم هادي كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

نور احمد هادي كلية الفنون الجميلة 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

محمد حسن الشطي بية للعلوم الرصفة كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

رائد محمد جبار بية للعلوم الرصفة كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

نغم محمد شاكر بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

شيماء سعد عباس كلية تكنولوجيا المعلومات 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

فاطمة كريم فاضل بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

ليندا عدنان حامد بية للعلوم االنسانية كلية التر 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

زينب كريم فاضل كلية االدارة واالقتصاد 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

ي
دعاء محمد راضن كلية العلوم 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

زينة عبد زيد كلية العلوم 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

اوصاف ابراهيم كلية الفنون الجميلة 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

اشاء صالح هادي كلية االدارة واالقتصاد 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

اشاء صفاء عباس 2018 الفنون الجميلة مؤسسة المزايا االهلية 

النا منعم الشوك 2018 الفنون الجميلة مؤسسة المزايا االهلية 

فرح ثائر الصفار الهندسة 2018 مؤسسة المزايا االهلية 

شى طالب بية للعلوم االنسانية 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 

زمن فارس بية للعلوم االنسانية 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 

عال جاسم محمد بية للعلوم االنسانية 2018 التر مؤسسة المزايا االهلية 


