
المرحلةاسم الطالبت

خريجاحمد عدنان عبيس كاظم1

خريجاريج عبد الحمزة عطيه داود2

خريجازهار سالم محمد شاهين3

خريجاالء صالح كريم حافظ4

خريجامجد حامد علي5

خريجاياد هادي ديكان بنيان6

خريجبتول كاظم عباس خضير7

خريجبالل حسن علي عبيد8

خريجبنين عباس محسن حمزة9

خريجبهاء سعدون ساجت فرحان10

خريجتضامن عبد الحسين محسن محمد11

خريجتمارا صادق عبد الشهيد خضير12

خريججواد مهند جواد عبد الكاظم13

خريجحسن عبد الكاظم عبد علي14

خريجحسن عالء مزهر عبود15

خريجحسنين عدنان محسن عمر16

خريجحسين علي راشد السعدي17

خريجحنين علي عبيد ابراهيم18

خريجحوراء عبد الرسول فاضل عباس19

خريجحيدر ثامر محمد عفتان20

خريجحيدر جواد كاظم عباس21

خريجحيدر حسن علوان22

خريجحيدر خضير حمزه حسون23

خريجخلدون وليد ابراهيم خليل24

خريجخوله مكي عبد الرزاق حميد25

خريجرضاب عبد الغفار عبد الواحد كاظم26

خريجرنا ناجح حسين علي27

خريجزهراء حسن عبد محمد خضير28

خريجزهراء علي حمزه سلطان29

خريجزهراء محمد نجم30

خريجزين العابدين حافظ جهاد شياع31

خريجزينب حمزه شعالن عبد الحسين32

خريجي قسم االقتصاد



خريجزينب ستار وهيب جبار33

خريجسامر علي ليلو مرزه34

خريجسجى عباس علوان35

خريجسحر عبد علي عبد االمير36

خريجسالم طالب عبيد37

خريجسميرة شاكر تعيب عبيس38

خريجسهاد جاسم حسين عبد حمزه39

خريجسهير مجيد سلمان خضير40

خريجسيف سعد مراد ماضي41

خريجسيف عبد الرحمن عبيد كاظم42

خريجشهد مجيد حميد رشيد43

خريجصادق خيري داود خنجر44

خريجعباس علي اسماعيل45

خريجعبد العزيز زاهر عبود46

خريجعبير حسين خضير بديوي47

خريجعصام ابراهيم حمزه علوان48

خريجعصام عبدالحسين حمدحمود49

خريجعالء علي يوسف فاضل50

خريجعلي حفظي عبد الصاحب محمد51

خريجعلي عدنان هادي كريم52

خريجعلي فؤاد كاظم حسن53

خريجعلي قاسم حسين54

خريجعلي محمد جاسم جلود55

خريجعلي هيثم ابراهيم ياسر56

خريجعمار ابراهيم حسين57

خريجعمار ضياء عبد الحسن عطية58

خريجفائزة ناجي علوان ظاهر59

خريجفاطمه حسين مطلك60

خريجفيحاء صاحب داخل كاظم61

خريجقاسم حسين جواد عبد62

خريجكرار احمد غانم سلمان63

خريجكرار باسم محسن64

خريجكرار جبار سلمان حمود65

خريجكرار سعد طعمه66

خريجماجد عبد الخضر عبيس جاسم67



خريجماهر عبد الكاظم مهدي احمد68

خريجمحمد سمير محمود عرسان69

خريجمحمد صباح حديد عبيد70

خريجمحمد قاسم محسن عباس71

خريجمرتضى عبد الحسن نور حسن72

خريجمصطفى عباس حمزه نمرود73

خريجمياده عبد الحميد مجيد سعيد74

خريجميثم محمد حسن عباس75

خريجنهاد فاضل صعب اسماعيل76

خريجنور عبدالكريم صخي حسن77

خريجهدير صبيح غازي حسين78

خريجهديل عامر أوحيد كاظم79

خريجهمام اياد عليوي كريدي80

خريجهيام علي هالل حمزة81

خريجورود عبد الجبار محمد علي82

خريجوسن هادي عباس حمد83


