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الدراسة الصباحية 

الدورة االولى :دورة  التخرج 2018 / 2017: سنة التخرج 

الدورالتقدير اسم الخريجت
األولجيد جدابلسم ثائرمؤيد صدقي غني1

األولجيد جداهال سامي عبدالقادرعباس النعيم2

األولجيد جداعمرصبرعبد فرحان3

األولجيدمريم وليد عبد المنعم عباس الدركزلي4

األولجيدمصطفى هيثم عبد المجيد خليل الدباغ5

األولجيدرجاء عالء حسين لفتة غريري6

األولجيدشهد حسين رشيد حسن المهدي7

األولجيدزينب فاضل عباس قزاز السعدي8

األولجيدفاتن خليل ابراهيم عناد الجريصي9

األولجيدمريم هشام حاتم فيصل10

األولجيدامير جبار شاكر كامل المجبلي11

األولجيدسجى شعبان عبيد عباس12

األولجيدباخ اكرم رفعت خضر13

األولجيدعائشة احمد ثابت نعمان14

األولجيدمروج ثامر محمود صالح عيثاوي15

األولجيدبان سعدون توفيق حسين االلوسي16

األولمتوسطزينة نورالدين محمد مهاوش الدليمي17

األولمتوسطنبأ ماجد نجم عبد ماجد18

األولمتوسطمصطفى قيس سعيد حسون الشمري19

األولمتوسطرضوان عباس ناصرمجيد شذر20

األولمتوسطشهد ماجد ياسين مهدي الدواليبي21

األولمتوسطاحمد جواد جعفر صالح العبيدي22

األولمتوسطعلي منذر زعالن خضيرعبسلي23

األولمتوسطعلي فيصل كلي عبد24

األولمتوسطاسام عمربرهان نورالدين الجراح25

األولمتوسطزهراء ناجح رزاق مجيد ابو درب26

األولمتوسطمريم سالم عزيزخليل التميمي27

األولمتوسطسلمان داود سلمان كاظم الزبيدي28

األولمتوسطرانية زيد عوني قاسم الزيد29

األولمتوسطمحمدهيثم حميد محمد السلمان30

األولمتوسطمها ثايرهادي محمد المجمعي31

األولمتوسطسرى حسام سعد الدين محمد32
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األولمتوسطزكريا احمد شمس الدين33

األولمتوسطموج احمد اسماعيل ابراهيم الفالحي34

األولمتوسطاريج زكي ذاكرالفجر35

األولمتوسطمصعب نوفل حسام اسماعيل36

األولمتوسطريام مجيد محمود37

األولمتوسطهشام سعدي شعالن خلف زيدي38

األولمتوسطايات رعد عبد االمير محمد الحسني39

األولمتوسطعبدهللا علوان عودة غانم المرشدي40

األولمتوسطاية عزت ثامرعزت41

األولمتوسطايات جاسم مسلم مهدي االطرش42

األولمتوسطعباس عبدالخالق محمدعلي الصكيري43

األولمتوسطصفا حسين علي علول الكناني44

األولمتوسطرويدة جاسم محمد دعيم الذياب45

األولمتوسطضحى كامل كاظم بشيرالكناني46

األولمتوسطمصطفى شامل اكرم محمد47

األولمتوسطعلي عبدالمجيد عبد عايد48

األولمتوسطعبد الملك هشام قاسم يحيى اغا49

األولمتوسطاحمد موحان عودة ابراهيم الجحيشي50

األولمتوسطعمر ليث مجيد رشيد51

األولمتوسطزهراء فاضل مسلم عبدالعظيم الغراوي52

األولمتوسطاسراء صباح اسد هللا علي53

األولمتوسطانمارعبد خضيرعليوي54

األولمتوسطعلي كاظم رشيد جواد الصائغ55

األولمتوسطميس يحيى كاظم حسن الكرع56

األولمقبولداليا عالء عبدالرضا حمودي57

األولمقبولحارث مثنى احمد جاسم الشافعي58

األولمقبولشهد عباس حسين حسن السواري 59

األولمقبولمريم عبد المنعم ناجي محمد الجميلي60

األولمقبولبثينة خليل ابراهيم عناد الجريصي61

األولمقبولابراهيم نبيل حميد محمد الصائغ62

األولمقبولود حسام جليل عبود الربيعي63

األولمقبولياسين علي ياسين64

األولمقبولقتيبة محسن فاضل عبد هللا65

األولمقبولاحمد رعد كاظم داود الخزعلي66

الثانيمقبولرانية سعد عبد الحسين داود67

األولمقبولحازم يونس حازم صالح عبيد اغا68

األولمقبولرانيا علي حسين جبرالبيضاني69

األولمقبولداليا عبد الرزاق عباس حسين70

الثانيمقبولرانيا حيدر جواد مطشر71

األولمقبولجنان هيثم علي محمد العنبكي72

األولمقبولميس عبود علي ذاكر االعرجي73

األولمقبولبراق ثائرغازي مجيد العبيدي74



الثانيمقبولايالف اياد عبد الحميد مصطفى75

األولمقبولعلي فالح حسن خضير76

الثانيمقبولسارة محمد ثامر اجاويد سليمان77

األولمقبولمصطفى محمد سكران جبرالمعموري78

األولمقبولعلي محمد عباس جواد الزبيدي79

األولمقبولالحسن ازهرانوراسماعيل السريح80


