
الشهادة الدراسيةاالسم الرباعي واللقبت

دبلوممقداد حميد نجرس سلمان العيساوي1

دبلوممقداد صالح عبدهللا عليوي العباسي2

دبلوممقداد هاشم محمد حيدر البياتي3

دبلوممقدام عبدالرزاق احمد محمد الفراجي4

دبلوممكارم حاتم حسين اسعد التميمي5

دبلوممكارم عبدالوهاب جاسم حمود6

دبلوممالذ مصطفى قاسم محمد العزاوي7

دبلوممالك اركان حميد جاسم8

دبلوممالك حسين علي شهباز9

دبلوممالك عدنان مكي محمد الجنابي10

دبلوممالك فراس خليل رحيم الدوري11

دبلوممأل خلف إبراهيم عليوي البازي12

دبلومملك صالح قاسم ولي البياتي13

دبلومملك عباس مرادن زين العابدين البياتي14

دبلومملك محمد حسن امين15

دبلومملك محمد سلمان حسن16

دبلوممنار انور رشيد عريان البياتي17

دبلوممنار آصف ابراهيم حمزة الخزرجي18

دبلوممنار باسم محمد19

دبلوممنار جعفر محمد ولي ده مرجي20

دبلوممنار حسن علي عبدهللا الناصري21

دبلوممنار خالد رمضان عبد القيسي22

دبلوممنار عزيز حسين علوش23

دبلوممنار قاسم محمود محمد الطالبي24

دبلوممنار قيس عبد الرحمن عمر الجعفري25

دبلوممنار محمد يونس احمد26

دبلوممنار نجاح مهدي حمزه السامرائي27

دبلوممناف بدر داود سالم الخضراوي28

دبلوممنال بشير عجيل تبنان الشمري29

دبلوماغضيب. منال حسين علي حمد30

دبلوممنال داري علي صالح الجبوري31

دبلوممنال عباس زوة مغامس الخزرجي32

دبلوممنال عبود سليمان حسين الجبوري33

دبلوممنال عزيز حسن خسارة الدوري34

دبلوممنال قيس عبدالرحمان عمر االيوبي35

دبلوممنال مامون عبداالمير طاهر العباسي36

دبلوممنال مهدي صالح احمد المفرجي37

دبلوممنان نجدة حسين عباس هثم38

دبلوممناهل حميد خلف فرحان الطائي39

دبلوممناهل محمد جاسم حمد الجبوري40

دبلوممنتصر حسين جاسم نصيف العبيدي41

دبلوممنتصر كريم كاظم داود الخزرجي42

دبلوممنتظر سمين حسين عدوان البياتي43

دبلوممنتظر طلعت تقي زين العابدين البياتي44

دبلوممنتظر عماد عبد الوهاب عبد الواحدالحطب45

دبلوممنتظر كريم خزعل طعمه الجميلي46

دبلوممنتظر معين علوش حسن الشمري47

دبلوممنتهى جاسم محمد سبع الحمداني48

دبلوممنتهى شحاذة مظهور حبيب العبيدي49

دبلوممنتهى صادق طعمه حمودي العبيدي50

دبلوممنتهى عطيه علي عطيه الجبوري51

دبلوممنذر حسين مطر حاجم المكدمي52



دبلوممنذر حميد حسين مظهور الدليمي53

دبلوممنذر شاكرهللا صالح جخدم الجميلي54

دبلوممنذر عبد كاظم جاعد البياتي55

دبلوممنذر علوان جاسم نصيف الهيازعي56

دبلوممنذر محمد ابراهيم كريم البياتي57

دبلوممنصور غثوان عوض الهدلي58

دبلوممنصور محمود علي ابراهيم البياتي59

دبلوممنهد رائد عباس محجوب المجمعي60

دبلوممنهد طامي علي حسين شايع61

دبلوممنهل مثنى ناجي عبد الباقي الناصري62

دبلوممنهل محمود عكله حسين عكله63

دبلوممنور عبيد عيسى خلف الجبوري64

دبلوممنى ثاني عبد خضر الجبوري65

دبلوممنى رديف معيوف حمد الوهب66

دبلوممنى سالم عبد الصاحب حسين مصطفى67

دبلوممنى سعيد مهدي علي العباسي68

دبلوممنى شامل احمد جبار التميمي69

دبلوممنى شامل حبش عيسى70

دبلوممنى صالح حسن ارحيم الفالحي71

دبلوممنى طارق نجم عبود الصفار72

دبلوممنى عامر حسن علي الدوري73

دبلوممنى عدنان ابراهيم جادر البياتي74

دبلوممنى علي جميل علي شايع75

دبلوممنى لفته نصيف جاسم الزكره76

دبلوممنى يوسف صالح شيخ77

دبلوممنيب جاسم محمد رزوقي البدري78

دبلوممنير احمد محمد حسين الجبوري79

دبلوممنير سليم محمد شكير الدليمي80

دبلوممنير شياع جواد حسن81

دبلوممنير علي صالح حسن القيسي82

دبلوممنير قادر خورشيد احمد83

دبلوممنير مجيد رضا حسن البياتي84

دبلوممنير محمد علوان كاظم85

دبلوممها احمد مجيد عباس النيساني86

دبلوممها بالسم ياسين محيميد البازي87

دبلوممها توفيق حسن علي الحبابي88

دبلوممها ثابت لفته جواد89

دبلوممها حازم رشاد حمد الدوري90

دبلوممها خالد حسن الدوري91

دبلوممها دحام خالد حسين العنزي92

دبلوممها زين العابدين سلمان شكور العبيدي93

دبلوممها سعيد صالح وحيد الرحماني94

دبلوممها سليم ابراهيم موسى البياتي95

دبلوممها صالح حسن صالح96

دبلوممها عبدالرحمن خطاب عمير العزاوي97

دبلوممها عطيه علي عطيه الجبوري98

دبلوممها فاضل حسن حسين الزبيدي99

دبلوممها لؤي ناجي حمد العباسي100

دبلوممها مجيد حميد ماجد  الدوري101

دبلوممها محسن أحميد نايف الجنابي102

دبلوممها معاد سليمان حميد الجوعاني103

دبلوممها مفيد طعمة عبدالرزاق القاسمي104

دبلوممها نبيل عزيز البلداوي105

دبلومالعباسي/مها وعد محمود حبيب106



دبلوممهابات كمال حكيم احمد107

دبلوممهدي احمد مهدي صالح طرفه108

دبلوممهدي جاسم نصيف رحيم العبيدي109

دبلوممهدي حسن جعفر سعدهللا110

دبلوممهدي حسن محمد فارس  البياتي111

دبلوممهدي حسين علي عباس112

دبلوممهدي حكيم حسن علي الداودي113

دبلوممهدي حيدر ظاهر مهدي السالمي114

دبلوممهدي راضي خلف محمد الجغيفي115

دبلوممهدي صالح حسن عبد العزاوي116

دبلوممهدي صالح كريم احمد117

دبلوممهدي صالح محمد سلوم طرفه118

دبلوممهدي عبدالكريم نايف حسين كراغولي119

دبلوممهدي علي جمال مهدي البياتي120

دبلوممهدي قاسم حسين علي اسمه121

دبلوممهدي محمد رشيد فياض122

دبلوممهدي محمود جواد حنادة البواسود123

دبلوممهران صالح حسين ضيف المجمعي124

دبلوممهند ابراهيم خليل ابراهيم قرى احمد125

دبلوممهند احمد لفته جواد العباسي126

دبلوممهند احمد محمد جبر الشبلي127

دبلوممهند ارحيم محمد صالح الشاماني128

دبلوممهند ارشد علي ارزيق الجوعاني129

دبلوممهند اسعد احمد فيصل البياتي130

دبلوممهند اسماعيل خليل عباس المشايخي131

دبلوممهند اسماعيل محمد احمد البوعلي132

دبلوممهند امين عبد الستار عبد الباقي السامرائي133

دبلوممهند إسماعيل جاسم محمد البياتي134

دبلوممهند أحمد مهدي فارس األحبابي135

دبلوممهند باسم محمد عبدهللا الراوي136

دبلوممهند بدر عماش حسين الجنابي137

دبلوممهند بدوي عبد مطر الجوعاني138

دبلوممهند برهان حافظ مهدي القاسمي139

دبلوممهند جاسم محمد سبع الحمداني140

دبلوممهند جاسم محمد عبدهللا141

دبلوممهند حسام علي جاسم142

دبلوممهند حسين عباس احمد البياتي143

دبلوممهند حسين علي محمدشريف الداوودي144

دبلوممهند حسين مخلف حسين145

دبلوممهند حمد محمد حروش البيالوي146

دبلوممهند حمدان ابراهيم حسين147

دبلوممهند راسم علي جاسم العبيدي148

دبلوممهند راشد فاروق سعيد الراشدي149

دبلوممهند زيدان مخلف عناد المشايخي150

دبلوممهند سامي صبري حمد العباسي151

دبلوممهند سعد احمد خلف السالمي152

دبلوممهند شكر ذياب احمد153

دبلوممهند صالح جاسم مراد البياتي154

دبلوممهند طالب سعيد سلمان الدوري155

دبلوممهند طامي علي حسين شايع156

دبلوممهند عباس ابراهيم ولي157

دبلوممهند عبدالرزاق يعقوب يوسف الحزبه158

دبلوممهند عداي حميد علي الجبوري159

دبلوممهند عريان ابراهيم حسين160



دبلوممهند عزالدين نصاو اسماعيل اللقب اختارلي161

دبلوممهند عفيف جاسم احمد الدوري162

دبلوممهند على حسين علي163

دبلوممهند فوزي عطية علي164

دبلوممهند فوزي مجيد عباس الدوري165

دبلوممهند فياض مجيد حسين البياتي166

دبلوممهند قاسم ابراهيم مطر السامرائي167

دبلوممهند كريم عبود جاسم السامرائي168

دبلوممهند ليث هشام طه الدليمي169

دبلوممهند محسن محمد سليمان الجميلي170

دبلوممهند محمد عبدهللا عليوي العباسي171

دبلوممهند مخلف شهاب احمد الراوي172

دبلوممهند مظهر لفته درويش الجواري173

دبلوممهند مهدي موسى احمد البياتي174

دبلوممهند موسى جمعه حسين البياتي175

دبلوممهند مؤيد مهدي صالح السامرائي176

دبلوممهند نعمان عبد الجبار احمد الشهرلي177

دبلوممهنى عامر محمد ثلج الجبوري178

دبلوممهى جبار فياض علي الجبوري179

دبلوممهى حسين علي حساني الدوري180

دبلوممهى شوكت سعيد محمد البياتي181

دبلوممهى قاسم محمد صالح الي مهيدي182

دبلوممهيب عبدالعزيز مراد جمعة الدوري183

دبلوممهيب هالل حمود قشوة الدليمي184

دبلوممهيمن احمد ذياب حمادي الحيالي185

دبلوم(البو حمدان)موج رائد يونس 186

دبلومموج مؤيد نجم عبدهللا العبيدي187

دبلومموجود هاشم حماد ضاحي العزاوي188

دبلومموسى ألطيف جاسم محمد اطعيمه189

دبلومموسى بدر عزيز كماش الخسرجي190

دبلومموسى جاسم محمد امين البياتي191

دبلومموسى خلف احمد خليفه الدليمي192

دبلومموسى طعمه خليل حسين الصباحي193

دبلومموسى غانم حسين علي اغضيب194

دبلومموسى كاظم جهاد حسون الزبيدي195

دبلومموسى محمد كاظم ياسين السامرائي196

دبلومموفق حسن علي حمد االحبابي197

دبلومموفق حميد محمد حطاب الجبوري198

دبلومموفق سالم حمد عبدهللا الجميلي199

دبلومموالن ديليان فرج علي البياتي200

دبلومموالن طه خلف عبدهللا201

دبلوممولود ابراهيم عواد جاسم202

دبلوممولود شاكر محمود خضر العباسي203

دبلوممولود علي عبد هللا  جاسم البياتي204

دبلوممونس حسن علوان حمزه غضيب205

دبلوممويد حسن شحاذة علي206

دبلوممؤمن فؤاد احمد207

دبلوممؤمن محسن صابرقادر208

دبلوممؤمن مظهر فهمي جاسم الجيالوي209

دبلوممؤيد ابراهيم مهدي صالح الطائي210

دبلوممؤيد احمد يوسف حسن البياتي211

دبلوممؤيد اسماعيل علوان منصور القره غولي212

دبلوممؤيد حسين مخلف حسين الجميلي213

دبلومكلي/مؤيد محمد حميد امين 214



دبلومالبوهادي/ مؤيد مخلف خضير صالح215

دبلوممي  حسين جاسم حسن216

دبلوممي حامد عبد حمد الدوري217

دبلوممي علي حسين عبد العزاوي218

دبلوممي محمد عبد هللا احمد219

دبلومميادة اكرم جمعة توفيق البياتي220

دبلومميادة حمزه صالح جداع البدري221

دبلومالبياتية/ ميادة كريم عبدهللا خضر 222

دبلوممياده احسان حسين محمود النعيمي223

دبلوممياده سعد حاتم مهدي المرسومي224

دبلوممياده غازي فيصل محمود الرحماني225

دبلوممياسة محمود مهوس حمد226

دبلوممياسه فاروق طعمه حسن البدري227

دبلومميامي محمد حمود حسين228

دبلومميثاق جاسم محمد جواد الدوري229

دبلومميثاق حسون حمد مشوح الخزرجي230

دبلومميثاق عبدالستار صبار احمد الجبوري231

دبلومميثاق فزع عبدهللا عداي الحمداني232

دبلومميثم اكرام علي محمد البياتي233

دبلومميثم حسن خلف بردي الدليمي234

دبلومميثم خلف علي زيدان االحبابي235

دبلومميثم عزيز علي حميد البياتي236

دبلومميثم ناجح فارس  عبد الرزاق الربيعي237

دبلومميرفت جاسم عبدهللا خميس238

دبلومميزر حمود محمد عفتان الجنابي239

دبلومميزر مظهر يونس عويد240

دبلومالصياد/ميس جاسم كامل فاضل 241

دبلومميس جاسم هادي جاسم السالمي242

دبلومميس خالد يحيى محمود العباسي243

دبلومالدوري/ميس مجيد حميد وهيب 244

دبلومميس محمد مخلف شلش الحبابي245

دبلومميس ياسين محمود حياوي الدوري246

دبلومميساء حسين احمد حسين الحداد247

دبلومميسر رمضان شاهين نايف248

دبلومميسم عباس فاضل عليوي النيساني249

دبلومميسم فيصل حامد نايل الخزرجي250

دبلومميسون ابراهيم احمد صالح السالمي251

دبلومميسون ستار محمد درويش252

دبلومميعاد احمد شالل محمد السامرائي253

دبلومميعاد حامد رجب عيث القيسي254

دبلومميعاد حمد خضر سلطان الزبيدي255

دبلومميعاد خالد محمد حسين المكدمي256

دبلومميعاد صادق حسن جياد الجنابي257

دبلومميعاد مظفر احمد سليمان التكريتي258

دبلومالسامرائي/ميالد زيدان خلف خليل 259

دبلومميالدة محمد نعمان صنع هللا البياتي260

دبلومميمونة عبد القادر طه علوان النيساني261

دبلومميمونة مزهر جابر حميد262

دبلومميمونه جاسم خلف حسين العزاوي263

دبلوممينا احمد محمود مولود التكريتي264

دبلوممينا زاهد دحام مجول الناصري265

دبلوممينا عباس جميل محمد الشاماني266

دبلومميناء جمال جاسم محمد العبيدي267

دبلوممينه رائد محمد صبحي احمد حمدي العزاوي268



دبلوممينه شامل عبدالعزيز شاكر عبد هللا269

دبلوممينه عبدهللا سلمان عبد الدوري270

دبلومميسون عمر رشيد سعيد271

دبلومنادية امين حمدان احمد الجنابي272

دبلومنادية سالم رفعت صفر بياتلى273

دبلومنادية صالح حسين عبدالحميد البدري274

دبلومنادية مصطفى خورشيد حميد الجشعمي275

دبلومناديه ابراهيم عبد الرحمن رشيد الحمداني276

دبلومناديه جمعه عزاوي حمدان الفراجي277

دبلومناديه حكيم علي نايل278

دبلومناديه عبدالنبي ميزر عبد الحميد279

دبلومناديه فائق زعيان احمد280

دبلومناديه مصطفى شريف حمش البياتي281

دبلومناريمان فوزي يحيى أحمد العزاوي282

دبلومناصر حكيم نعمه فارس البياتي283

دبلومناصر صبيح عايد لطيف العظماوي284

دبلومناصر عمار مرعي حسن القيسي285

دبلومناصر لفته جاسم صالح العباسي286

دبلومناصر محمود حميد عبدهللا287

دبلومناصر يوسف ولي محمد الداوودي288

دبلومناطق ايوب حمد محمد البياتي289

دبلومناطق زياد عبدهللا ابراهيم290

دبلومناطق سعود حردان ابراهيم العزاوي291

دبلومناطق عيدان حمد جراد292

دبلومناطق فياض ابراهيم عبيد293

دبلومناطق هاشم زين العابدين ولي294

دبلومناظم شكر حمود خليفة القرع غولي295

دبلومناظم شكر حمود خليفة القره غولي296

دبلومناظم طه عبدهللا موسى الجبوري297

دبلومناظم عبدهللا محمد عبدهللا الجميلي298

دبلومنافع ابراهيم علي حسين البياتي299

دبلومنافع عيدان داود سالم البياتي300

دبلومنامس راوي أحمد محسن الصحن301

دبلومناهدة حسين جاسم رشيد البياتي302

دبلومناهي عباس سمين علي303

دبلومنايف جمعه نايف حسين المولى304

دبلومنايف نعمان نايف ابراهيم الخزرجي305

دبلومنائل رائد محمدحسن306

دبلومنائل صبار عبد الستار محمود راشدي307

دبلومنائل علي عواد يوسف الجبوري308

دبلومنبا كريم حسن حمادي309

دبلومنبا مرتضى سعيد هادي الربيعي310

دبلومنبا نعمه فاضل علي الطائي311

دبلومنبأ  يوسف  محمود شهاب الحياني312

دبلومنبأ ابراهيم طه محمود العقيلي313

دبلومنبأ رزوق مزبان علي314

دبلومنبأ صباح عبود محمود315

دبلومنبأ علي حسين محمود الخزرجي316

دبلومنبأ غزاي حسين خلف الجبوري317

دبلومنبأ كريم حسن حمادي الشاماني318

دبلومنبأ كوان خلف درويش الجبوري319

دبلومنبأ لؤي سعدي يعگوب320

دبلومنبأ محمد طه حميد العباسي321

دبلومنبأ مهدي حاتم مهدي محمد المرسومي322



دبلومنبأ هاشم محمد حسن السامرائي323

دبلومنبأ وسام فاضل شكر الربيعي324

دبلومنبأصالح جمعة احمد النيساني325

دبلومنبراس تركي هاشم سلمان الميالجي326

دبلومنبراس خلف صالح جمعة327

دبلومنبراس خليل ابراهيم سمين328

دبلومنبراس داود سلمان احمد السعيدي329

دبلومنبراس عبدالمطلب جاسم محمد الجبوري330

دبلومنبراس فارس مهدي عباس النعيمي331

دبلومنبراس فواز اسود عبدهللا الحمداني332

دبلومنبراس محمد علي عسكر333

دبلومنبراس مشعان عبد حمد المجمعي334

دبلومنبهان رشيد الطيف جاسم الفراجي335

دبلومنبيل احمد علي فياض الحمداني336

دبلومنبيل بهاء غفار التكريتي337

دبلومنبيل تحسين ابراهيم شالل338

دبلومنبيل حمد خاجي لطيف القيسي339

دبلومنبيل سامي عبد خليفة الكرنوصي340

دبلومنجاة ستار عزالدين محمد341

دبلومنجاة عدنان خليل حسن342

دبلومنجاة نوزاد جالل توفيق الداودي343

دبلومنجاح كريم زيدان خليفه الجواري344

دبلومنجاه ياسر غازي ال رزوقي345

دبلومنجدت علي يوسف حسن346

دبلومنجالء فتحي مطر راشد الجبوري347

دبلومنجالء وسمي كريم الجبوري348

دبلومنجم الدين محمود عزت عباس السراج349

دبلومنجم جهاد نجم عبيد الخزرجي350

دبلومنجم عبدهللا اسماعيل ابراهيم العبيدي351

دبلومنجوان حسن بكر حسن الكرعاني352

دبلومنجوى سحاب مطر عزيز الجواري353

دبلومنجوى كمال حميد حسين البياتي354

دبلومنجوى محمود يوسف حسن البياتي355

دبلومنجوى مؤيد عباس فتحي الدوري356

دبلومنجيب ابراهيم احمد علي البياتي357

دبلومنجيب طه عبد زيدان السامرائي358

دبلومنداء ارميض عباس حسن359

دبلومنداء عادل محسن قنبر360

دبلومنداء وليد شاكر محمود الناصري361

دبلومندى احسان محمد حسن البياتي362

دبلومندى اديب علي زيدان الناصري363

دبلومندى جاسم عيسى حميد الجبوري364

دبلومندى جبار حسو علو البازي365

دبلومندى جمال حمود سالم البدري366

دبلومندى جواد كاظم جسام الحرباوي367

دبلومندى حسن هادي محمد الزبيدي368

دبلومندى حسين محمد فرحان الناصري369

دبلومندى خلف سليمان محمد الجبوري370

دبلومندى ريسان عباس عبد الحسين الخزرجي371

دبلومندى زكري يوسف حسون المعماري372

دبلومندى زياد محمود عبدهللا اآللوسي373

دبلومندى عبد السالم طه374

دبلومندى عمار محمود عبد القادر الحداد375

دبلومندى قاسم لطيف هادي الحربي376



دبلومالدراجي/ ندى قحطان حسين مصطفى377

دبلومندى كاصد عبد فاضل الحداد378

دبلومندى مجيد حميد ابراهيم البياتي379

دبلومندى محمود خليل عبد الجبوري380

دبلومندى مطر حماد عسل الجنابي381

دبلومندى منديل دحام الجبوري382

دبلومندى مهدي خليل درويش الخزرجي383

دبلومندى نجاح جاسم نوفان384

دبلومندى ولهان جاسم محمد الحشماوي385

دبلومنديم رافع رشيد حسين386

دبلومنذير علي عبد رزوقي الدوري387

دبلومنرجس زيدان خلف صالح العباسي388

دبلومنرجس فيصل نعمان عيادة389

دبلومنرجس ناصر شاكر ناصر الموالي390

دبلومنرمين رشيد حميد عبدالستار391

دبلومنرمين عباس سمين حسن البياتي392

دبلومنريمان برهان الدين نوري توفيق البياتي393

دبلومنريمان سامي منجور عبطان الحمداني394

دبلومنزار ثامر رجب فتيح الدوري395

دبلومنزار جارهللا صالح محمد األحبابي396

دبلومنزار جاسم الطيف فياض راشدي397

دبلومنزار حسن حلو جادهللا الجبوري398

دبلومنزار خالد علي سلطان البياتي399

دبلومنزار عامر خلف طعمة المخلبي400

دبلومنزار عبدالكريم حسين درويش401

دبلومنزار عماد وهيب ابراهيم الدوري402

دبلومنزهان احمد فنر فياض العبيدي403

دبلومنزهان أحمد حسين درويش الجبوري404

دبلومنزهان عبدهللا احمد ظاهر الجبوري405

دبلومنسرين ادهام حسين ابراهيم السامرائي406

دبلومنسرين أحمد كامل علي الطائي407

دبلومنسرين جليل ابراهيم رؤوف الدوادي408

دبلومنسرين حماده سالم الجاموس المفرجي409

دبلومنسرين خلف علي فياض الحمداني410

دبلومنسرين عبدالرحمن عياش عويد411

دبلومنسرين عبدهللا حسن عبدهللا السامرائي412

دبلومنسرين عقيل معاذ شران العبدلي413

دبلومطعيمه/نسرين فرعون غايب حسين 414

دبلومنسرين محمد مولود طهماز415

دبلومنسرين نجرس هالل حمد416

دبلومنسيم صباح رشيد محمد الدهمشي417

دبلومنشأت جاسم محمد محسن الجميلي418

دبلومنشوان حسين طه خضر الجبوري419

دبلومنشوان صالح عبدهللا محمد الرملي420

دبلومنصار صالح نجم عبود الحيالي421

دبلومنصر جاسم محمد حسين الحدادي422

دبلومنصر ذاكر محمود محل النيساني423

دبلوماعذي/ نصر عبد اللطيف محمد خلف  424

دبلومنصرهللا صالح خضر خلف الجبوري425

دبلومنصرت نبات كاظم جاعد426

دبلومنصير تركي هاشم سلمان مهدي المالكي427

دبلومنصير ضياء كريم داود الدوري428

دبلومنصير طاهر ابراهيم نايف الشاوي429

دبلومنصير علي محمدعبدهللا الجبوري430



دبلومنصير مزاحم احمد محمود الدوري431

دبلومنصيف احمد نصيف جاسم الخزرجي432

دبلومنصيف جاسم خضير رجب اللهيبي433

دبلومنصيف جاسم فرج صالح العزاوي434

دبلومنصيف جاسم محمد جاسم الخفاجي435

دبلومنضال جبار كاطع خضر436

دبلومنضال عبدالملك عبود احمد النيساني437

دبلومنضال عالوي محمود حسين الجواري438

دبلومنضال كريم سلمان ثامر الفكيكي439

دبلومنعسة نوري محمود امين الدوري440

دبلومنعمان صبار بيك محمد الرزوقي441

دبلومنعمان ناظم نعمان محمود السامرائي442

دبلومنعيم محمود فياض443

دبلوم(الحمداني )نغم شهاب احمد حسين 444

دبلومنغم صفاء ناجي صالح الدهان445

دبلومنغم علي اكبر زكرياعبدهلل الطائي446

دبلومنغم قادر محمد شحاذه الدليمي447

دبلومنغم كنعان مردان محمد الجبوري448

دبلومنغم ناظم اسماعيل ابراهيم الحديثي449

دبلومنغم نجيب سعيد زغير450

دبلومنغم نعمان محمود رزوقي الدوري451

دبلومنغم نيسان محمد عباس452

دبلومنغم هيثم خليل ابراهيم الغديري453

دبلومنغم يعرب رشيد مصطفى السامرائي454

دبلومنمر خلف صالح عبدهللا العبدهللا455

دبلومنمير رجب احمد طعمة القيسي456

دبلومنمير ظاهر علوان حمدة457

دبلومنها أحمد حسين محمد البوعباس458

دبلومنها خالد محمد سعيد طه التكريتي459

دبلومنها مفيد طعمة عبدالرزاق القاسمي460

دبلومنهاد احمد علي محمد الجغيفي461

دبلومنهاد احمد قاسم محمد الجبوري462

دبلومنهاد حازم فرج محمود العيساوي463

دبلومنهاد فوزي مجيد عباس الدوري464

دبلومنهاد محمد خليل مصطفى الطائي465

دبلومنهاد محمد رجب عبدهللا466

دبلومنهاد محمد علي كاظم البياتي467

دبلومنهاد هاشم احمد حسين الحديد468

دبلومنهاية محمد احمد حامد المعماري469

دبلومنهاية نجم عبدهللا علي الحداد470

دبلومنهرين حسن جبار رشيد التميمي471

دبلومنهله توفيق حساني علي الدوري472

دبلومنهله حسين عباس احمد البياتي473

دبلومنهله محمد يحيى جاسم الطائي474

دبلومنهى ثامر عبدالكريم عبدالحميد االلوسي475

دبلومنهى خليل ابراهيم احمد الدوري476

دبلومنهى سعدي نصيف جاسم الربيعي477

دبلومالبو مهدي.نهى محمود أحمد  صالح  478

دبلومنهى نجاة محمد علي كونده479

دبلومنوارن مفيد رشيد خورشيد الجشعمي480

دبلومنواف كامل سطام ملح العبيدي481

دبلومنواف نهاد نواف ابراهيم الشمري482

دبلومنوال حماده عياش محمد483

دبلومنوال صالح محمج حبيب االحبابي484



دبلومنوال فائق اسماعيل عباس485

دبلومنوال موالن علي محمد486

دبلومنوح احمد علو حسين الجبوري487

دبلومنور  احمد عوض جيرا الكوالط488

دبلومنور ابراهيم جاسم محمد الجميلي489

دبلومنور ابراهيم عزيز امين الداوودي490

دبلومنور احسان خليل ابراهيم الدوري491

دبلومنور احمد امين ارحيم العمري492

دبلومنور احمد جاسم محمد القيسي493

دبلومنور احمد عوض جيران494

دبلومنور احمد عوض جيران الكوالط495

دبلومنور اسماعيل حردان مانع طرفه496

دبلومنور الدين سعيد علي الطيف الدراجي497

دبلومنور الدين موسى حسين نجم الجبوري498

دبلومنور الهدى خالد ضاحي طلب الذيابي499

دبلومنور الهدى مجيد حميد جمعه العباسي500

دبلومنور اياد رحيم خلف التميمي501

دبلومنور اياد سعيد عادي المعاظيدي502

دبلومنور ايدين جمال طه القاضي503

دبلومنور باسم إزباله دخيل العبيدي504

دبلومنور باسم ناجي ياسين النيساني505

دبلومنور بهاء عبد هللا ابراهيم الدوري506

دبلومنور بهجت احمد يوسف الحديثي507

دبلومنور ثائر احمد عبد العجيلي508

دبلومنور جمال رشيد حسن اللجماوي509

دبلومنور حازم فاضل لفتة510

دبلومنور حامد جاسم حمود511

دبلومنور حامد كاظم عبيد الجالبي512

دبلومنور حسن خليل رحيم الدوري513

دبلومنور حسين جاسم محمد السعودي514

دبلومنور حسين رشيد علي الشالش515

دبلومنور حمود قاسم حمد الدوري516

دبلوم(الباشا)نور حميد قاسم محمد 517

دبلومنور خالد ابراهيم محمد السامرائي518

دبلومنور خليل ابراهيم صالح الدوري519

دبلومنور خيرو عجيل نجم التكريتي520

دبلومنور رائد علي عبود ال حداد الحسني521

دبلومنور رحيم سلمان داود الفراجي522

دبلومنور رزوق مزبان علي الفراجي523

دبلومنور رعد نوري سلمان القيسي524

دبلومنور رياض سالم علي الخزعلي525

دبلومنور زين العابدين غيدان موسى526

دبلومنور سعد كريم احمد الدوري527

دبلومنور سعد كريم احمد عزاوي528

دبلومنور سلمان حمادي جاسم البياتي529

دبلومنور شاكر محسن جمعه البازي530

دبلومنور صالح خضير عباس الزبيدي531

دبلومنور صباح شاكر محمود الناصري532

دبلومنور صباح نورالدين غني533

دبلومنور ضامن شهاب احمد مال خليل534

دبلومنور طاهر هزاع طالب الناصري535

دبلومنور طغيان حميد صبحي الجبوري536

دبلومنور ظاهر فهد مربط العبيدي537

دبلومنور عادل حسن اسماعيل538



دبلومنور عامر حميد حسين العباسي539

دبلومنور عباس جمال مهدي البياتي540

دبلومنور عبد الرزاق جهاد جاسم التكريتي541

دبلومنور عبدالخالق حسن حمود السامرائي542

دبلومنور عبدالرحمن احمد اللطيف التكريتي543

دبلومنور عبدالستار صبيح عايد العظيماوي544

دبلومنور عبدهللا حسن عبيد الجبوري545

دبلومنور عثمان احمد طه السامرائي546

دبلومنور عدنان شجاع عواد ابراهيم الحمداني547

دبلومنور علي باقر محمد حسين العاملي548

دبلومنور علي عامر عيدان549

دبلومنور علي مهدي جعفر550

دبلومنور عيد حمادي عوده551

دبلومنور غازي حميد موسى552

دبلومنور غازي عبدهللا خلف العجيلي553

دبلومنور فارس حاجم554

دبلومنور فوزي محمد معيوف العبيدي555

دبلومنور كاظم علي محمد التميمي556

دبلومنور لؤي عباس اسماعيل السامرائي557

دبلومنور مثنى يونس جميل الدوري558

دبلومنور محمد حسن خساره الدوري559

دبلومنور محمد حيدر قادر البياتي560

دبلومنور محمد خضير مهيدي الجبوري561

دبلومنور محمد فرحان جاسم البياتي562

دبلومنور محمد قاسم علي563

دبلومنور محمدربيع عبدهللا رشاد الدوري564

دبلومنور محمود صالح عباس البياتي565

دبلومنور مزهر ابراهيم جادر البياتي566

دبلومنور مظهر نعمان عبدهللا567

دبلومنور مؤيد عبادي هبش الجوعاني568

دبلومنور ناصر داوود طالب الزينة569

دبلومنور ناصر عبداللطيف مصطفى الرحماني570

دبلومنور ناظم محمد منصور العزاوي571

دبلومنور ياس خضر احمد الربيعي572

دبلومنورا احمد خليل محمد البياتي573

دبلومنورا جالل اسدهللا علي الجاف574

دبلومنورا رشيد عبدهللا خلف الجميلي575

دبلومنورا صباح علي احمد576

دبلومنورا محمد جداع عبد هللا اعذيه577

دبلومنورا موفق مصلح مرمي الدوري578

دبلومنورالدين خالد فليح حسن الكروي579

دبلومنورالدين شاكر سالم علي السامرائي580

دبلومنورالدين صباح نوري خماس581

دبلومنورالهدى أرسالن عمران طاهر582

دبلومنورالهدى غظنفر طارق محمدجواد583

دبلومنوران انور موسى جعفر بيرقدار584

دبلومنوران فرمان زين العابدين حسين ترزيلو585

دبلومنوراي جاسم عزيز قنبر البياتي586

دبلومنورة عالء رضا جواد587

دبلومنورة محمد ساجد ذياب العبودي588

دبلومالبومهيدي/  نورة محمود صائل حسن589

دبلومنورجان صباح مجيد محمد الزنكنة590

دبلومنورجان عادل نقي تقي591

دبلومنورجان محمد نوري اسماعيل االمرلي592



دبلومنورس باسل رزوقي جبار السامرائي593

دبلومنورس خالد خليل حمود الحشماوي594

دبلومنورس خيرهللا مرشود منوخ العبيدي595

دبلومنورس عبدهللا جاسم حميدي الدوري596

دبلومنورس مجيد حميد محمود التميمي597

دبلومنورس مكي علوان خلف الگرني598

دبلومنورسان اسماعيل خليل ابراهيم  البياتي599

دبلومنورسن حسين علي محمد البياتي600

دبلومنورسن فاضل عباس مصطفى البياتي601

دبلومنورعباس سعيد محاو602

دبلومنوره سعدون طاحوس عبد الزبيدي603

دبلومنوره عائد علي وهاب البياتي604

دبلومنوره عبد الرحمن محمد احمد605

دبلومنوره علي محمد مخلف الخزرجي606

دبلومنوره عماد زناد عيسى القيسي607

دبلومنوره غالب علي جبل اللهيبي608

دبلومنورهان صباح طويسان محل الجنابي609

دبلومنورهان نجيب شاكر زين العابدين البياتي610

دبلومنوروز باقر علي خضير العبيدي611

دبلومنوري محمد خليفه اللجي612

دبلومنوزاد فاضل سعيد فرج613

دبلومنوفل فارس محمد خلف العباسي614

دبلومنوفه خلف مشروخ وحيد الشمري615

دبلومنيران حمدان محمد616

دبلومنيران مثنى علي يوسف البياتي617

دبلومنيكار رزكار رشيد احمد العبيدي618

دبلومنيكار ستار عزالدين محمد619

دبلومنيكار عدنان اسماعيل حسين الداودي620

دبلومنيگار عدنان اسماعيل احمد621

دبلومنيگار محمود مجيد حيدر الداودي622

دبلومنيگار محمود مجيد حيدر623

دبلومهاجر اسعد عبد الرزاق احمد الشهرلي624

دبلومهاجر جاسم محمد فيصل الدوسري625

دبلومهاجر حسين كريم عمر العبيدي626

دبلومهاجر خلف محمد عبد الجميلي627

دبلومهاجر دحام حمود كنفذ القيسي628

دبلومهاجر عباس عبد االمير جاسم البلداوي629

دبلومهاجر عبدالوهاب عبدالعالي عبدالوهاب الفهد630

دبلومهاجر عدنان عبد عزيز العزي631

دبلومهاجر غائب جمعة محسن الحمداني632

دبلومهاجر محمود محمد جبرالعباسي633

دبلومهاجر مهدي صالح يوسف634

دبلومهاجر ناجي عجمي علي635

دبلومهاجر نبيل دروش محمد الربيعي636

دبلومهاجراحمد محيميد عنكود637

دبلومهادي عباس سليمان زين العابدين البياتي638

دبلومهارون رافع حسين صالح الطربولي639

دبلومهارون رشيد محمد امين الداودي640

دبلومهاشم باسم حسن مهدي الزبيدي641

دبلومهاشم حسن علي كريم العبيدي642

دبلومهاشم خالد ناجي مهدي الجميلي643

دبلومهاشم خليل حسن عباس محمود الطائي644

دبلومهاشم عبدالحسين محمد مصطفى645

دبلومهاشم يوسف ناجي عبدالحميد الربيعي646



دبلومكيل/ هاكار احمد محمد مجيد 647

دبلومهالة عباس ماهر ابراهيم الخزرجي648

دبلومهالة قاسم عبدالوهاب جاسم الحسين649

دبلومهاله برهان حبيب عبد الخفاجي650

دبلومهاله ثامر منصور احمد العبيدي651

دبلومهاله حسن صالح خطاب الحيالي652

دبلومهاله خليل ابراهيم صالح حميد البياتي653

دبلومهاله طه ياسين خضير الدوري654

دبلومهاله قاسم عبدالوهاب جاسم655

دبلومهاله واثق نايف مجيد الدوري656

دبلومهاني أحمد عبدعلي مهدي المرسومي657

دبلومهاني خضر حمد خضر حويجة الجميلي658

دبلومهاني سليمان محمد صالح الطالل659

دبلومهاوري لقمان نجيب مجيد660

دبلومهاوزين ازاد سعيد فريق الداودي661

دبلومهاوزين طه حسن محمد شيخان662

دبلومهاوكار يحيى محمد حسين663

دبلومهاوكارطارق فريق توفيق الداودي664

دبلومهايدة هدايت نامق موسى665

دبلومهبة إسماعيل حميد حمد الدراجي666

دبلومهبة حسن حسين عباس667

دبلومهبة حمدي قادرباقرالموسوي668

دبلومهبة خضير قدوري عواد العباسي669

دبلومالربيعي/ هبة فارس إبراهيم جسوم 670

دبلومهبة قصي عبدهللا داود الدراجي671

دبلومهبة نعمان محمود رزوقي الدوري672

دبلومهبة وليد محمود مولود ألغديري673

دبلومهبةجودت عزيز موسى الونداوي674

دبلومهبه احمد حسين علي675

دبلومهبه باسم محمود جاسم البازي676

دبلومهبه جاسم محمد حساني الدوري677

دبلومهبه جاسم محمد سلمان العبيدي678

دبلومهبه جودت عزيز موسى الونداوي679

دبلومهبه حسن شطب محمد البواسود680

دبلومهبه حسين عبدالقادر موسى فرحاد681

دبلومهبه خالد محمد حمزه الدهيمش682

دبلومهبه صالح علي عبد القادر  الصالح683

دبلومهبه طارق خيرو صالح الجعفري684

دبلومهبه عبد العزيز مجيد وهيب الرفاعي685

دبلومهبه عبد المجيد خليل ابراهيم  حلمي686

دبلومهبه عبداالمير حمد بديوي الحمداني687

دبلومهبه عبدالقادر صبوح علوش البازي688

دبلومهبه عالء الدين مظفر جاسم الدوري689

دبلومهبه غازي عزت حمودي الشاهين690

دبلومهبه فارس ابراهيم جسوم  الربيعي691

دبلومهبه كفاح حسين حسن الزبيدي692

دبلومهبه مازن حميد عبدهلل الحداد693

دبلومهبه مجيد حميد مخلف الدوري694

دبلومهبه معاذ حسين أحمد الصنوع695

دبلومهبه ناجح عبد االمير علي الخزرجي696

دبلومهبه نايف الطيف صالح المليسي697

دبلومهبه وليد محمود مولود التكريتي698

دبلومهجران دلي حمزه مونس غضيب699

دبلومهجرس قتاد مرعي ياسين االسودي700



دبلومهدى احمد نهير وردان زبيدي701

دبلومهدى اسليمان اسود عبدهللا الحمداني702

دبلومهدى اكبر شوكت ابراهيم البياتي703

دبلومهدى انور قنبر احمد704

دبلومهدى باسل خليل جاسم الحديثي705

دبلومهدى تيمور حسين سلمان البياتي706

دبلومهدى جاسم صالح حمدي707

دبلومهدى حسين فاضل مرهون الحرباوي708

دبلومهدى خضير حسين محمد709

دبلومهدى خطاب عمر السامرائي710

دبلومالرحماني/هدى خليل ابراهيم خلف 711

دبلومهدى داود حسن سلمان الدوري712

دبلومهدى دهام خلف أحمد المفرجي713

دبلومهدى ذياب صالح ابراهيم الدليمي714

دبلومهدى رضا صالح حسين الونداوي715

دبلومهدى صادق حميد حسن العزاوي716

دبلومهدى عدنان عمران كاظم717

دبلومهدى عزالدين شوكت ابراهيم البيااتي718

دبلومهدى على عبدهللا محمد719

دبلومهدى فوزي سردي محاسن720

دبلومهدى كامل طه يوسف الدوري721

دبلومهدى مجيد عبدالرزاق شريف السلطاني722

دبلومهدى منير قوام الدين حسن الكليدار723

دبلومهدى مهدي صالح عويد السامرائي724

دبلومهدى موسى خلف رحيم الدوري725

دبلومهدى مؤيد شكور خورشيد726

دبلومهدى وداد محمد احمد القيسي727

دبلومهدى وليد ايوب عذبي728

دبلومهديا ضياء عبدالطيف صالح النيساني729

دبلومهدية صالح توفيق خضر البياتي730

دبلومهدير تحرير ابراهيم عبوش التكريتي731

دبلومهدير ثامر كامل علوان732

دبلومهدير عبدالرحمن زيدان حمادي المكدمي733

دبلومهدير علي امين خليف734

دبلومهدير غازي فيصل حمدي735

دبلومهدير كامل سليمان داود الخزرجي736

دبلومهديل ابراهيم صالح حمودي737

دبلومهديل احمد سعيد محمد العريساوي738

دبلومهديل اسماعيل علي جواد العزاوي739

دبلومهديل حاضر عبدهللا محجوب الجبوري740

دبلومهديل خيرهللا علي ندا الشمري741

دبلومهديل سعد عبد علي عزيز الحسني742

دبلومهديل شاكر محمود حمدي العاصي743

دبلومهديل شامل شاكر محمود السامرائي744

دبلومهديل ضياء عبد اللطيف صالح النيساني745

دبلومهديل طالل عبدالحميد شريف الحديثي746

دبلومهديل طه يونس سبع البدري747

دبلومهديل ظاهر خلف عبدهللا الجبوري748

دبلومهديل عادل جاسم محمد البياتي749

دبلومهديل عبدهللا ابراهيم عبدهللا قوشجي750

دبلومهديل عبدالمير شكر شوكت البياتي751

دبلومهديل عدنان علوان حسين القيسي752

دبلومهديل علي عبد الحسين مرزه753

دبلومهديل غني عبد الباقي طيوب السامرائي754



دبلومهديل فائز طه موسى التكريتي755

دبلومهديل مخيف عبد عصمي الحنابي756

دبلومهديل ناصر حاجم سلطان الزينه757

دبلومهديل وعد عرب علي التكريتي758

دبلومهديه عادل قلندر داود البياتي759

دبلومهدی جاسم حميد خضر التميمی760

دبلومهزاع حسين علي غيدان المياحي761

دبلومهزاع حميد خلف حسين العزاوي762

دبلومهشام حسين خلف حسن السامرائي763

دبلومهشام حماد قدوري حبيب العباسي764

دبلومهشام خيري زبار خميس الجبوري765

دبلومهشام رزوق مزبان علي الفراجي766

دبلومهشام ضامن شاكر لطيف الدوري767

دبلومهشام عايد سليمان عبدهللا768

دبلومهشام غني ابراهيم حريمص الناصري769

دبلومهشام كاظم فرج علي قرداخي770

دبلومهشام محمد خلف عويد الجميلي771

دبلومهشام محمود دحام دغيش العيساوي772

دبلومهشام محي صالح محمد الحبابي773

دبلومهشام مزاحم عبدالكريم بنيان الجبوري774

دبلومهشام نجم عبدهللا بهرام775

دبلومهفال عدنان محمد محمود776

دبلومهال اسامه غائب شريف العزاوي777

دبلومهالل قادر جمال خلف البياتي778

دبلومهالل هاشم زين العابدين كريم779

دبلومداودي/هاللةرضامحمدصالح780

دبلومهالله جليل محمد صالح القره داغي781

دبلومهالله مفتاح محمد  علي782

دبلومهلو عبدهللا عبدالكريم احمد گلي783

دبلومهمام جمال ابراهيم دحام الناسري784

دبلومهمام حمد سعيد محمد الجميلي785

دبلومهمام حمدان اسماعيل خلف الطائي786

دبلومهمام خزيم جدوع علي787

دبلومهمام كهالن شعالن حسن البوعلي788

دبلومهمسة رفعت محمد مرهج التميمي789

دبلومهناء خلدون حسن حمو الحمداني790

دبلومهناء دهام حمود فالح العاني791

دبلومهناء ردام احمد حاتم الخزرجي792

دبلومهناء سعدي فهد محسن السعدي793

دبلومهناء سمير خلف جباره السامرائي794

دبلومهناء صكبان فاضل عباس البياتي795

دبلومهناء علي أحمد حسن796

دبلومهناء عمر سبع خطاب797

دبلومهناء فرحان حمود صالح الجنابي798

دبلومهناء قاسم محمد حسن المخزومي799

دبلومهناء محمد بدر عبد800

دبلومهناء وائل اسماعيل عبدالباقي العجيلي801

دبلومهنادي علي خلف صالح الجبوري802

دبلومهنار عدنان عمر علي الدوري803

دبلومهند ا كان جاسم حسين التكريتي804

دبلومهند اركان جاسم حسين التكريتي805

دبلومهند بدري رمان حسن العزاوي806

دبلومهند ثامر عبداللطيف عبدالكريم الدروبي807

دبلومهند جالل فرج صالح العزاوي808



دبلومهند حاوي حسين جاسم809

دبلومهند حردان مشحن عباس الجبوري810

دبلومهند خليل ابراهيم حمود الزلخه811

دبلومهند رشيد محمود محيميد الجنابي812

دبلومهند رفعت عزيز الحنين813

دبلومهند سمير حميد حسون البازي814

دبلومهند سمير عيسى عبد التكريتي815

دبلومهند صالح حسين خلف الصحن816

دبلومهند صفوان خضير حسين الجبوري817

دبلومهند عامر الطيف جاسم الدوري818

دبلومهند عبد الحميد طه مصطفى السامرائي819

دبلومهند عبد الحميد نزيه أحمد السامرائي820

دبلومهند غازي فيصل مجيد الدوري821

دبلومهند كامل رجيو عبد822

دبلومهند كريم دخيل جسام االحبابي823

دبلومهند لطيف علي احمد النيساني824

دبلومهند محمد حسن عباس العزاوي825

دبلومهند محمود حسين حمزة العكاب826

دبلومهند نعمان جاسم حسن النيساني827

دبلومهند يونس محمد علوان العباسي828

دبلومهه ال له عدنان محمد احمد829

دبلومهه الله يوسف يونس جوهر الداودي830

دبلومهه لو اسماعيل عباس عنتر831

دبلومهوراز عباس عزيز ولي832

دبلومهوزان زياد اسود حسين الخزرجي833

دبلومهوزان فؤاد محمدغريب ابراهيم الزندي834

دبلومهونر علي عباس قهرمان835

دبلومهونر كاظم فرج علي836

دبلومهونر محمد مجيد محمد الداودي837

دبلومهونيا شامل رحيم توفيق طالباني838

دبلومهيا هادي كريم رعد لحالحه839

دبلومهيام طاهر شكور محمود840

دبلومهيام مجبل جاسم عطيه العبيدي841

دبلومهيبت شهاب احمد مطلك المجمعي842

دبلومهيثم احمد عبود العبود843

دبلومهيثم اشرف كامل طعمه الشاماني844

دبلومهيثم اياد احمد ذياب الدوري845

دبلومهيثم حسن احمد عبود العبود الجميلي846

دبلومهيثم حسين علي حسن البياتي847

دبلومهيثم طالب جواد مطر العبيدي848

دبلومهيثم طايس مخلف متعب الدليمي849

دبلومهيثم عبد خلف مديد الدليمي850

دبلومهيثم عبدهللا جاسم خلف صالح851

دبلومهيثم علي حسين سعيد الطائي852

دبلومهيثم قاسم فرحان محمد الجابري853

دبلومهيثم قصي جارو مصلح العبيدي854

دبلومهيثم مجيد حامد محمود الدراجي855

دبلومهيثم نامس حميد رشيد العبيدي856

دبلومهيثم يوسف شمس عبيد المكدمي857

دبلومهيرش علي قادر سعيد الكلي858

دبلومهيرو باقي احمد محمد859

دبلومهيرو باقي احمد محمد الداودي860

دبلومهيرو حويز جاسم احمد861

دبلومهيرو طالب رشيد حيدر862



دبلومهيرو مجيد امين احمد863

دبلومهيفاء اكبر تقي ساقي864

دبلومهيفاء بهجت جهاد حسن البياتي865

دبلومهيفاء حسن محمود حسن  البونيسان866

دبلومهيفاء حسين علي محمد867

دبلومهيفاء علي حسين مردان البياتي868

دبلومهيفاء مولود عبد مشعل الهاشمي869

دبلومهيفاء نجم الدين حسن اسماعيل870

دبلومهيلين علي شكور محمد871

دبلومهيمن جاسم محمد عزيز872

دبلومهيمن عبدين عمر عزيز873

دبلومهيمن كريم جوهر محمود الداودي874

دبلومهيمن محمود عزالدين محمد الداودي875

دبلومهيه باسم محمود جاسم البازي876

دبلومهيوا علي احمد عباس رباتي877

دبلومهيوا نامق قادر احمد الداودي878

دبلومهيواطاهرعمرمحمد879

دبلومهێژين عبدالعزيز رمضان ابراهيم880

دبلومهيرو طالب رشيد حيدر881

دبلومالداودي/هيرۆحسن علي کريم 882

دبلومههڵمهت فائق نوری محی الدين883

دبلومِوليد ِغيدان ِمحمود ِسالم884

دبلومواثق شاكر محمد حسن المزروعي885

دبلومواثق ياسين احمد طه السامرائي886

دبلوموائل انور سلمان المولى887

دبلوموائل حسن صالح موسى البياتي888

دبلوموائل حسين محمد علي البياتي889

دبلوموائل زياد باقي توفيق الجوعاني890

دبلوموائل شاكل محمد سلوم الدوري891

دبلوموائل عواد مطر حسين الجغيفي892

دبلوموائل فريدون زين العابدين عزيز الدهمزلي893

دبلوموائل مولود چبريت فرمان المكدمي894

دبلوموائل هيثم سامي عبدالرحمن الحمودي895

دبلوموجدان احمد طبار جواد896

دبلوموجدان احمد محسن علي السامرائي897

دبلوموجدان خليل احمد جدي898

دبلومالتميمي/وجدان قحطان جاسم كريم899

دبلوموجدان لطفي عزيز علي البياتي900

دبلوموجدي عبد العزيز موسى احمد901

دبلوموجدي عبدالعزيز موسى أحمد البياتي902

دبلوموحيد عامر وحيد مرهون903

دبلوموداد حسن مهدي عبد904

دبلوموداد خلف عائد زغير905

دبلوموداد عبدهللا عبيد خلف الجنابي906

دبلوموداد نايف علي حمود الخزرجي907

دبلوموديان احمد طبار جواد908

دبلوموديان حمد سليمان حسين الجبوري909

دبلوموديان سعد محيميد فيحان عذبه910

دبلوموديان محمد جاسم محمد االموي911

دبلوموديان نجم عابد جبار االختيارلو912

دبلوموردة  مازن صبحي  عبد  الغني  الحجازي913

دبلوموردة قاسم فاضل عباس البياتي914

دبلوموردة يونس طه علوان النيساني915

دبلومورده ابراهيم احمد خلف916



دبلومورده خلف مهدي صالح917

دبلومورقاء موفق حسين علي البازي918

دبلومورقاء هاشم عبدالزهره حسن الدوري919

دبلوموره هشام عبدالكريم احمد920

دبلومورود ابراهيم طارق عبود اللطوف921

دبلومورود حكمت كامل محمد922

دبلومورود سعد علي عبود المجمعي923

دبلومورود صابر عبد هندي924

دبلومورود عايد عزالدين قنديل اعذي925

دبلومورود عبد حمدان خلف الفراجي926

دبلومورود عجيل فنر عبدهللا الجنابي927

دبلومورود علي جاسم كفطان الجبوري928

دبلومورود عماد عبدالعزيز مهدي الدوري929

دبلومورود مصلح محمد فرحان الحلبوسي930

دبلومورودشريف شعبان اسماعيل الصافي931

دبلوموريامحمودعبدالكريم احمد داودي932

دبلوموزير سعيد عبدهللا933

دبلوموسام احمد محمد عبد الطائي934

دبلوموسام احمد هزاع سمير البياتي935

دبلوموسام انور محمد سلمان العبيدي936

دبلوموسام تحسين شكر محمود البياتي937

دبلوموسام جبار حسو علو938

دبلوموسام جمال يونس حسن العبيدي939

دبلوموسام حامد محمد داود السامرائي940

دبلوموسام حسون حمد مشوح الخزرجي941

دبلوموسام خلف سعيد غرب942

دبلوموسام خليل فرحان عيسى اطعيمه943

دبلوموسام سامي محمود شكر البياتي944

دبلوموسام سعد حمود عبدهللا القيسي945

دبلوموسام عايد سليمان عبدهللا الجبوري946

دبلوموسام عبد الكريم مصطفى سليمان الهاشمي947

دبلوموسام عبد محمد عبدالعزيز البياتي948

دبلوموسام عدنان مطلك جاسم949

دبلوموسام علي محمد علي950

دبلوموسام عمران موسى خضر البياتي951

دبلوموسام عواد حميد علي الجنابي952

دبلوموسام فاضل محمود دهش العبيدي953

دبلوموسام فليح حسن سلمان العباسي954

دبلوموسام كهالم حمودي اسماعيل955

دبلوموسام مجيد علي عباس العزاوي956

دبلوموسام محمد خلف عويد الجميلي957

دبلوموسام محمود علوان حسين البياتي958

دبلوموسام مهدي صالح حسين النيساني959

دبلوموسام نزار فهد احمد البياتي960

دبلوموسام هادي صلبي ادريجه الجنابي961

دبلوموسام يعرب صبري طه الويس962

دبلوموسمي حمد وسمي963

دبلوموسن توفيق محمود خضر964

دبلوموسن جدعان عبد دواس الدليمي965

دبلوموسن حميد علي عبل الجميلي966

دبلوموسن خالد هادي اشعيب967

دبلوموسن خزعل عبدهللا محمد الجواري968

دبلوموسن خيرهللا شهاب عبطان969

دبلوموسن رباح عبدالصاحب حسين التميمي970



دبلوموسن سعود كرم هدوك البومهيدي971

دبلوموسن صباح سعيد عبدالمجيد النجار972

دبلوموسن صبار شاكر حسن السامرائي973

دبلوموسن صبار شاكر حسن العباسي974

دبلوموسن عيسى حمد مشحن975

دبلوموسن فاروق جميل محسن العيساوي976

دبلوموسن فالح حسن علي البياتي977

دبلوموسن مدحت عيسى فرحان978

دبلوموسن مظفر محمد علي979

دبلوموسن نايف شطب محمد البواسود980

دبلوموسن واثق محمد شبيب العزاوي981

دبلوموسن يونس عبدهللا محمود السامرائي982

دبلوموسيم  عثمان عزيز كارص اللهيبي983

دبلوموسيم سامي خلف جاسم العيساوي984

دبلوموسيم سامي عباس اسعد الدرويش985

دبلوموسيم عثمان عزيز كارص اللهيبي986

دبلوموسيم عماد حسن أحمد السمور987

دبلوموسيم نعمان حمود خضير الجابري988

دبلوموصال احمد محمود حمد الجبوري989

دبلوموصال اسعد إبراهيم صالح البياتي990

دبلوموصال علي كنوش حمد الجبوري991

دبلوموصال محمدربيع عبدهللا رشاد الدوري992

دبلوموصال مطر صالح غالم993

دبلوموصال ياس جاسم محمد994

دبلوموضاح صدام عزرا الدليمي995

دبلوموضاح عماد شعبان حاجم الناصري996

دبلوموضاح مازن فرحان بدر السامرائي997

دبلوموضاح نزار حميد حبتر998

دبلوموضاح ياسر احمد سلمان999

دبلوموضحة كولود احمد العليان البازي1000

دبلوموطبان ابراهيم علي حسين الجبوري1001

دبلوموطبان طالل شمخي خليل الخزرجي1002

دبلوموطفه رعد يونس زيدان الحمداني1003

دبلوموطفه علي صالح اجدع الجبوري1004

دبلوموعد أسماعيل محمد جدي  اعذية1005

دبلوموعد بدري حسن محمد البدري1006

دبلوموعد زين العابدين امين ولي1007

دبلوموعد محمد اسماعيل صالح البومهيدي1008

دبلوموعد هادي حسين احمد الجنابي1009

دبلوموفاء انور خلف محسن1010

دبلوموفاء باسم هادي حسن الجميلي1011

دبلوموفاء بدوي حسين عبد الجبوري1012

دبلوموفاء جهاد عزيز كاكل1013

دبلوموفاء حسين علي مهدي1014

دبلوموفاء حمدي عبد درويش الدوري1015

دبلوموفاء حميد ابراهيم خلف العباسي1016

دبلوموفاء خالد فيزي محمد1017

دبلوموفاء ردام احمد حاتم الخزرجي1018

دبلوموفاء زيني قاسم زيني االعرجي1019

دبلوموفاء عباس حميد قادر1020

دبلوموفاء عبد الصمد احمد طه السامرائي1021

دبلوموفاء عبدالمجيد اسماعيل صالح البومهدي1022

دبلوموفاء عزت غيدان نادر البدري1023

دبلوموفاء علي جويعد سعيد العزاوي1024



دبلوموفاء علي قادر عباس البياتي1025

دبلوموفاء قيس شاكر محمود حسين الدوري1026

دبلوموفاء ماجد وائل ثلجي1027

دبلوموفاء مجيد صالح حمد النيساني1028

دبلوموفاء نوري باقر محمد البياتي1029

دبلوموفاء هاشم علي صالح الغضيب1030

دبلوموفاء ياسين عباس محسن الجنابي1031

دبلوموقا ص عزالدين حمزه صالح الدوري1032

دبلوموقار عبد العزيز طالع على1033

دبلوموقاص سعد جمعه محي البوعباس1034

دبلوموقاص سعد حرج فرحان الدوري1035

دبلوموقاص عدنان جاسم مهدي الجواري1036

دبلوموقاص عزالدين حمزة صالح حمادي الدوري1037

دبلوموالء ارحيم خلف عبود المخلبي1038

دبلوموالء جاسم جميل حسن العزاوي1039

دبلوموالء خالد محمود حسن التميمي1040

دبلوموالء ستار يعقوب يوسف1041

دبلوموالء عبدهللا وهيب مخلف الدوري1042

دبلوموالء عدنان عبدهللا صالح الحبابي1043

دبلوموالء هاشم عبود علوان  الخزرجي1044

دبلوموالء واثق فهد عبد الكريم الخيالي1045

دبلوموالء وعد هادي طوقان التكريتي1046

دبلوموالء وليد نايف االحبابي1047

دبلومولدان جعفر حسين علي الحسيني1048

دبلوموليد ابراهيم صياح حسين اللهيبي1049

دبلوموليد احمد رفعت زين العابدين1050

دبلوموليد ثابت ابراهيم جاسم محمد الفراجي1051

دبلوموليد جمال قادر عبطان السامرائي1052

دبلوموليد جمعه علي ترك البياتي1053

دبلوموليد حميد عبد هللا احمد المراسمه1054

دبلوموليد حميد علي جاسم العزاوي1055

دبلوموليد خالد حمد حمود العاني1056

دبلوموليد خالد خليل ابراهيم المولى1057

دبلوموليد خالد شهاب احمد الحميري1058

دبلوموليد خالد محمد حسين الدوري1059

دبلوموليد خالد محمد نايل الخزرجي1060

دبلوموليد خالد مصطفى محجوب الدوري1061

دبلوموليد خلف لطيف محمد الجبوري1062

دبلوموليد سامي سحاب علي الشعباني1063

دبلوموليد صليل عداي محيميد الخزرجي1064

دبلوموليد عطيه علي عواد الجبوري1065

دبلوموليد عيسى سلطان جادهللا الجبوري1066

دبلوموليد غازي جالوي ابراهيم البياتي1067

دبلوموليد غيدان محمود سالم1068

دبلوموليد فائق عبدهللا سعيد البياتي1069

دبلوموليد فهد هارون حميد العزاوي1070

دبلوموليد قاسم عبد كاظم الداوودي1071

دبلوموليد قدوري اسماعيل ابراهيم1072

دبلوموليد محسن عبدهللا حميدي الجبوري1073

دبلوموليد محمد جاسم محمد الصباحي1074

دبلوموليد محمود نجم عبدهللا البياتي1075

دبلوموليد محمود نجم موسى البياتي1076

دبلوموليد نوري جواد حسون الحمداني1077

دبلوموليد وسمي حسن مهاوش المرسومي1078



دبلوموليد وليد  خالد حسن  الطائي1079

دبلوموليد يوسف ياسين ذياب الحمداني1080

دبلوموميض مرتضى جميل عبد1081

دبلومونسه حميد حسين طه االسودي1082

دبلوموهاب عبد الرزاق صالح مهدي فراجي1083

دبلوموهران محمد حميد علي1084

دبلوموئام ابراهيم صالح جاسم الدراجي1085

دبلوموئام خلف احمد طعمه القيسي1086

دبلوموئام رشيد حسين محمد اجبوري1087

دبلوموئام فؤاد حميد حسين الطالبي1088

دبلوميادكار عبدالكريم خضر احمد1089

دبلوميازي محمد علي سليم البياتي1090

دبلوميازي نوري غضبان شكر البياتي1091

دبلومياسر ابراهيم احميد صالح1092

دبلومياسر احمد جبارة بطي الجبوري1093

دبلومياسر جاسم علي حسن1094

دبلومياسر حسين حمد حمد الجبوري1095

دبلومياسر حميد حسن جمعه البوشعير1096

دبلومياسر خالد محمد الخزرجي1097

دبلومياسر خضير عباس جاعد البياتي1098

دبلومياسر خضير عباس حمد السامرائي1099

دبلومياسر خلف يوسف فرج الجبوري1100

دبلومياسر خليل حسون حميد البياتي1101

دبلومياسر زين العابدين احمد جاعد البياتي1102

دبلومياسر صالح علوان محمد الرحماني1103

دبلومياسر ضاري رمضان عبدهللا العزاوي1104

دبلومياسر طارق محمد سعدون المجمعي1105

دبلومياسر طة محمود احمد االومري1106

دبلومياسر طه احمد طه السامرائي1107

دبلومياسر عامر فهد دهش الكراعي1108

دبلومياسر عبيد ابراهيم ابليش1109

دبلومياسر عدنان محمد عباس الفراجي1110

دبلومياسر عزالدين قادر عبدهللا1111

دبلومياسر علي محمد عيسى الجبوري1112

دبلومياسر عمار بدر جاسم الدلوش1113

دبلومياسر فاضل عباس حمد الحبابي1114

دبلومياسر فؤاد محمد حبيب1115

دبلومياسر محمد خلف حميش1116

دبلومياسر محمد شهاب حمد الجبوري1117

دبلومياسر محمد غفار التكريتي1118

دبلومياسر محمد فاضل حمد المفرجي1119

دبلومياسر محمود جلعيد زيدان االحبابي1120

دبلومياسر محيسن احمد عريان الجبوري1121

دبلومياسر مؤيد ناجي نصيف القرغولي1122

دبلومياسر نواف محمد رميض المزروعي1123

دبلومياسمين احمد خضير عباس المشايخي1124

دبلومياسمين احمد محي حويجه الجميلي1125

دبلومياسمين خالد ريس نصيف القره غلي1126

دبلومياسمين زياد محمد علي البونيسان1127

دبلومياسمين عادل حميدان علي الحياني1128

دبلومياسمين غالب يحيى هنو المراعي1129

دبلومياسمين كريم سليمان محمد الجبوري1130

دبلومياسمين مظر دلف محمد الحسيني1131

دبلومياسين ابراهيم طعمه حسين السبعاوي1132



دبلوماعذيه/ ياسين ابراهيم عباس محمود1133

دبلومياسين احمد ابراهيم نجم الحمداني1134

دبلومياسين احمد خليل عبدالرحمن الدوري1135

دبلومياسين اسعد خلف يوسف1136

دبلومياسين إبراهيم حسن زمزوم البياتي1137

دبلومياسين جبار هيدايت كريم1138

دبلومياسين حازم اسماعيل عبدهللا الحداد1139

دبلومياسين حميد مهدي صالح العزاوي1140

دبلومياسين رفعت سلمان داود البياتي1141

دبلومياسين صبيح فريد عباس1142

دبلومياسين طه رشيد مجيد البياتي1143

دبلومياسين عبد المنعم سعيد مهدي التكريتي1144
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