
سنة الدور نوع الدراسةالتقديرالشهادةالجنسيةالجنساسم الطالبالقسمالكليةالجامعة 
2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرؤى كريم برهاناللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاميرة عبد الرزاق اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمروة عبد هللا اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء جاسم ثامراللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىكفاح حسين فندياللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا طارق حسناللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاغادير مالك علياللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد عبد الرضا اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىابتسام زاهر شندياللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنهى سعد مناتياللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب عبد الرحيم اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسراء عبد الرضا اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب عودة جاسماللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاالء عبد الحسين اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب خضير اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمسار محمد ياسيناللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي حنون جاسماللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى عباس رحيماللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى صابر عبداللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىغفران حسين اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرنا رافع ابراهيماللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرباب بديع داوداللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى ضياء جباراللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسهاد عدنان عبد اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىلمياء موزان اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىميسون هاشم اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرساجد كاطع كمباراللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمنتهى كريم مريساللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا دشر حميداللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء صباح جعازاللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرؤى علي اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرفؤاد سالم عداياللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهيفاء هاتو خميساللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي عناد حسيناللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنبراس خضير اللغة العربيةالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرفراس رحيم سلماناللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوديان حسين جبيراللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىفادية خالد علواناللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىدنيا خلف علياللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاالء هاشم رشكاللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرانيا عبد الحسن اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىغفران كاطع جحواللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسحر سماري اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرغد صبيح عباساللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحسان جعفر اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىلينا صاحب كاطعاللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهديل علوان عكاراللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاالء جاسب عبد اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكريوسف سليم اللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسلرة عيسى كايداللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىفرح رياض حميداللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعادل قاسم عكيداللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسن حامد حسناللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاالء عباس فاضلاللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرفيصل غازي خنجراللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا ابراهيم خلفاللغة العربيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى ضحى غازي الزمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمنى جاسم قاسمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىضحى جاسم رحيمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىضحى طالب حميدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىابتسام عذافة علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسحر يوسف جهادعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىتغريد ستار جباريعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنورا كريم عبد علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء محمود علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمعاد جباري بنيانعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنجالء صبيح عبودعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىخمائل جواد كاظمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسراء عبادي علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب فيصل مشتتعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىابتسام منعم طاهرعلوم الحياةالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحسناء قاسم لعيبيعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسيا باقر احمدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاحالم حسن علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب عبد االمير علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمنتهى عودة علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىازهار مهدي نعيمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىغفران علي مجيدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرنا جاسم محمدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىازهار ريسان علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنور حسن سواديعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجواد كاظم جمعةعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسارة عبد راضيعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحال ماجد نعمةعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىثريا عبد النبي علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنداء دهلة حسنعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينة حمود  حسنعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسندريال احمد علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسحر جبار عباسعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاالء عبادي زيارةعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصفاء عبد الحسن علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء ستار علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمروة عبد الستار علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب عباس خلفعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبيداء عبد ياسين  علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسراء كريم مكلفعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوفاء فيصل حمودعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب احمد عبد هللاعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرنجم عبد السادة علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىياسمين دينار علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهديل حاتم محمدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء حسين جبرعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىابتهال يونس عبدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسمية كريم عبد علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرونق فرحان عبيدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرنا عبود محمدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاطياف صبار علوم الحياةالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبشرى حميد نعمةعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر علي فاضل محمدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكروسام غازي عبد علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرتحسين علي كاطععلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمفتي عبد علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء معن حاتمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرزياد خلف محمدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصادق حاتم حسنعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعالء خضير عباسعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد كاظم لفتةعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىغسق حسن علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسراء جاسب عبد علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشاء عبد علي علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب صالح جاسمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب كاظم نعمةعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشمس صالح علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمها عبد الرزاق علوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمرتضى جواد كاظمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرانيا نجم عبدعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي يوسف واليعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد علي حطابعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد جواد كاظمعلوم الحياةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحال عبد الكريم التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهبة احمد جميلالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهمسة مهدي كريمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىيسرى مظلوم التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسناء كريم رحمةالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء نجم عبد هللاالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعايدة حسن جلوبالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىتهاني سلطان التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىخولة حيدر عليالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسهى عبد اللطيف التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء سعد عبد التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرشريف سامي التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء كاظم نعيمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاخالاص عبد هللا التاريخالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىامل عبد هللا عكبرالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىايمان جواد عبد التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء مختاض التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنجاة سلمان باللالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانتصار فيصل التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب حسن شيحانالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكروسام اسماعيل التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىفاطمة عيسى التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنورالهدى عزيز التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمعاذ محمد رمضانالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسماء ماجد رحيمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىندى عبد الواحد التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمريم عبد الرزاق التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمروة عبد الجبار التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنورس جبار التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنهلة نجم عبد هللاالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعمار محمد غافلالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنور فاضل محمدالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمرتضى جاسب التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىفاطمة عوفي هاشمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىخمائل خالد موسىالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوئام نوح محمدالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانعام جواد لفتةالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانتصار مزعل التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانتصار صبيح كريمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىامنة عبد السادة التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب وحيد حسينالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحنان علي ناصرالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعباس وهام سلهوالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىثريا غازي قاسمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمها ستار عبد هللاالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي جمعة سالمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب محمد هاشمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىفاتن حسن فليحالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب عبد الكاظم التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىامال ناظم احمدالتاريخالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاالء عقيل سبهانالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىازهار عبد الرضا التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي دليل شناوةالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسوزان طالب التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء غانم واديالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىصبا جمعة رضاالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاخالص كاظم التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىفاطمة رحيم عجيدالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىامال جبار كاظمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجاسب جبار خلفالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنوره فيصل كاطعالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينة كاظم ابراهيمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىداليا جمال مفتاحالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىايناس عباس قاسمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمنتهى عبد السادة التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرناصر وهام حاتمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى عدنان عيسىالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب معلى عبد التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد كاظم احمدالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرنا علي حسينالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعهود قاسم ساجتالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر جعفر صالحالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيرين حسن زغيرالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا سعد عبد التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىغسق عبد الستار التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى جبار محمدالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر صالح احمدالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىظالل مهدي صالحالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعبير جبار حسنالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء علي موسىالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىايناس نعيم غضيبالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرغد سعيد ابو التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرسامر كريم عباسالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكررياض شايع ثجيلالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرباسم عادل عبد التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكررياض رحيم جالبالتاريخالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسراء عبد السالم التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجعفر جبار كاظمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنهلة ناجي جعيبالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرهشام عزيز شنونالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجواد كاظم رشمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهبة علي حسنالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد خليل فرحانالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر خالد عبودالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمود فاضل جبرالتاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعالء عبد الواحد التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر مزعل باهضالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسلمى ناجي التاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرفراس مهدي التاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرناظم جبار مهاويالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنسرين علي مطرالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسراء جواد كاظمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىايمان جايد كاظمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنضال سعدون التاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهناء فاضل التاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنهى عباس عليالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىميسون عزيز التاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسعاد محمد هاشمالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهالة علي عيدانالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا عزيز زبونالتاريخالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىارادة علي عبد التاريخالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى مريدي داغرالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزمن عريبي زبالةالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء عباس الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنور غازي جمعةالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا عبد علي الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرغد كاظم فالحالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىغفران حسن الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسين عبد الرضا الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب عزيز محسنالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوفاء خالد مجبلالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسراء حسن رحمةالجغرافيةالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر موحي عبدالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسراء حامد حنونالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى صباح ثعيلبالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء عبد علي الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهيام ياسر كريمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىتحرير عطية اتويةالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرنا هادي حافظالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب فاضل هليلالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصدام حسين الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب رياض جلوبالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعلياء عبد الحسن الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاسماء لطيف حسنالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرغد كاظم محمدالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسوزان فانوس الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيرين منير عبد الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانتظار حبيب الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكربهاء رعد عويدالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى كريم جاسمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشيماء رياض جابرالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىخولة كاظم جريالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحنان عبد الجبار الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحوراء حرب الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىامل محسن باتولالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمصطفى نعيم جزلالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي عبود جبرالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهناء حسن عالجالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرؤى شايع كشكولالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرميثم فرج حافظالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي جلوب كاظمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى باسم محمدالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهبة علي عيسىالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانتصار شامل الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاديان ماجد خلفالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمصطفى حلو عليالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمصطفى عودة الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا عباس عبد الجغرافيةالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهبة صباح فالحالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعهود كريم ثبيتالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبوران علي كشتلالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعباس عزيز نعيمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنضال مخيلف الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد جمعة فليحالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا عبد الكاظم الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوفاء مزهر كريديالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسميرة فرحان الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرغد عودة جبرالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانتصار عبد الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسين عبد الرضا الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمريم مزهر ثجيلالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسحر عبد الرحيم الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىفاطمة علي محمدالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعبد الزهرة كريم الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىميهاد فليح عبد الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىضحى جاسم طةالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعتاب خالد كريمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصدام حسين كاظمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوفاء علي حسينالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمصطفى خماس الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء خيري الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي ناقد عليالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهدى محمد جوحيالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي عبد الرحيم الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرقصي جبار موحانالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد عبد المجيد الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعماد شميدل الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمنتظر ضياء عبدالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىيسرى صالح نعمةالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي زبون كاظمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد عبد الحسن الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىابتسام ستار نعيمهالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحوراء فرحان الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسنين عباس الجغرافيةالتربيةميسان



2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمناف جبار سدارالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرميثم محسن لفتةالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء فرج حسينالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر عودة فؤادالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب علي جاسمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005األولالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراياد حسن جبرالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىياسمين ياسين الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب ستار جبارالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىافنان راشد الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىايالف عبد االله الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر خالد كاظمالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد ناجي جعينالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاماني سامي الجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسين محمد سيدالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكررميز عباس حسنالجغرافيةالتربيةميسان

2006/2005الثانيالصباحيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرزهير سريح حسنالجغرافيةالتربيةميسان


