
المرحلةاسم الطالبت

خريجابتسام مقداد هادي مهدي1

خريجابرار عباس سليم سلمان2

خريجابراهيم عباس تركي عبيد3

خريجاحسان محمد هالوي شبيب4

خريجاحمد جاسم حمزة سلمان5

خريجاحمد عثمان شمران حاجم6

خريجاحمد علي عبد الواحد عباس7

خريجاحمد مهدي عبيد فرحان8

خريجاحمد نوري خضير عايد9

خريجاطياف حسام عامر كاطع سوادي10

خريجاالء جبار صياح فياض11

خريجاالء فالح هادي محي12

خريجامير حميد جواد كاظم ا13

خريجانتصار عبد الحمزه جاسم سلوم14

خريجاندلس علي حسين علي15

خريجانور عبد الحمزة كدر صخيري16

خريجتبارك خضير عبيس بزون17

خريجتبارك كريم موير عبد الحسين18

خريجتقى تحسين علي عبد الرضا19

خريجحسام ناصر مطر حمزة20

خريجحسين علي صالح راضي21

خريجحسين فليح جواد سلوم22

خريجحسين مهدي عبد هللا احمد23

خريجحنين عالء طالب حسن24

خريجحوراء حسين عبيد علوان25

خريجحوراء عادل عبد الرحيم كاظم26

خريجحوراء قدوري حميد جاسم27

خريجحيدر طارق مردان عبيد28

خريجحيدر علي عبدالنبي علي29

خريجدانيه حامد شياع حسين30

خريجدعاء احمد عبد القادر عبد الواحد31

خريجرسل حسين علي شمران32

خريجي قسم االنكليزي



خريجرفل حسين مهدي امين33

خريجريام علي عبد خطار34

خريجزهراء جاسم محمد عليوي35

خريجزهراء حيدر حمزة عبد علي36

خريجزهراء رعد عبدالحسين عبد هاتف37

خريجزهراء كاظم تومان كيطان38

خريجزيد مجيد عبد39

خريجزينب سعدي صالح نجم40

خريجزينب فالح حسن محمد41

خريجزينب فيصل عبد الحسين كاظم42

خريجزينب قاسم حميد عباس43

خريجسارة رزاق خضير عبدهللا44

خريجسجاد احسان حامد حسون45

خريجسجاد عواد عزيز وناس46

خريجسرى باسم شافي  عرط47

خريجسكينة جبار قادر سعدون48

خريجسهير راجح مهدي جبار49

خريجسوزان احسان عبد علي كاظم50

خريجسيف فاضل عبود51

خريجشكران فالح نجم حمزة الجراح52

خريجشهد صفاء حسين عبد علي53

خريجصفاء علي عبود حسن54

خريجضحى فاضل اسماعيل فاضل55

خريجطيبة مهدي حسين علي56

خريجطيبة ناطق خلفة عمران57

خريجظاهر فالح علوان عبد58

خريجعال عباس محمد موسى59

خريجعلي اسعد سلمان حمادي60

خريجعلي حيدر علي اللعيبي61

خريجعلي رحيم حماد كردي62

خريجعلي صالح مسافر تومان63

خريجعلي صالح مهدي عبد64

خريجعلي صبار عبد65

خريجعلي عامر كاظم كنفذ66

خريجعلي عباس علي ناصر67



خريجعلي فاضل خالد عبد الحسين68

خريجعلي مزهر جهاد ساجت69

خريجعلي ناظم عبد الحمزه جاسم70

خريجعماد موسى حسين عبود71

خريجغفران ثامر سالم مطلك72

خريجغفران حليم جاسم محمد73

خريجغيث محمد علي سعود74

خريجغيد احسان عدنان عبد االمير75

خريجغيداء محمد جواد كاظم76

خريجفاطمة الزهراء صادق محسن كاظم77

خريجفاطمه حافظ عمران حمزة78

خريجفاطمه لقمان عبد الحسن حسين79

خريجقاسم محمد حنش فيروز80

خريجقيصر محمد جباره ساجت81

خريجكرار حسين حسن عبد82

خريجكرار عزيز عليوي راشد83

خريجلبنى علي عبد الجبار جاسم84

خريجليندا ساجد حسن مزعل85

خريجمحمد جبار محمد علي حرجان86

خريجمحمد جليل حسن عليوي87

خريجمحمد طاهر صعبان حسن88

خريجمحمد مصطفى جواد كاظم89

خريجمحمد ميثم حميد ماشي90

خريجمحمد نافع محمد كزار91

خريجمحمد نجم عبيد ضاري92

خريجمحمد هيثم لفته93

خريجمرتضى زغير حسين ابراهيم94

خريجمريم فالح مطر حمود95

خريجمسلم عقيل حذاف حسن96

خريجمصطفى خالد يوسف معيوف97

خريجمصطفى رحمان عبد المهدي شرار98

خريجمصطفى رشيد خضير شاهر99

خريجمصطفى عبد الخالق جواد عبد الكريم100

خريجمصطفى كامل عباس جواد101

خريجمصطفى محمد خان علي102



خريجنور الهدى كريم عباس كاظم103

خريجنور خضير عبد العباس104

خريجنوره عباس فاضل حسن105

خريجنوفل ابراهيم عبيس مرداس106

خريجهاشم محمد جاسم محمد107

خريجهدى رسول هادي عبد108

خريجهدى عبد الرضا احمد موسى109

خريجهديل حاتم هادي محيميد110

خريجهند عبد الكريم عبيد كاظم111

خريجهيثم كريم تركي112

خريجوسام حسن راضي عاشور113

خريجوسن فاروق ناجي محمد114

خريجياسر ظافر محمود كعيد115


