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الدورالتقدير اسم الخريجت
االولجيد جدالين نعمه حمد حسن الكردي1

االولجيد جداضحى ابراهيم محمود جاسم 2

االولجيدنسرين شهاب احمد عواد العكاشي3

االولجيدفرح علي عبد الهادي عباس السباهي4

االولجيدخالد وليد خالد اسماعيل الدليمي5

االولجيدايات فيصل عبد الصاحب عطشان التميمي6

االولجيدنور ماجد ابراهيم حمود 7

االولجيدحسن خالد جمعه درويش العبودي8

االولجيدساره شاكر محمود علي عبيدي9

االولجيدرؤى نعيم عباس حسين10

االولجيدعمر علي حسين كاظم 11

االولجيدفرح عبد الصاحب عباس حسن12

االولجيدزينه محمد جواد حسن غالم ديماس13

االولجيدمصطفى مكي ناجي محمد معله 14

االولجيدنورهان نوري شيحان معيوف الجنابي15

االولجيدمنى ضاحي محمد صبار 16

االولجيدمصطفى سالم عبد محمد المشهداني17

االولجيدعلي حسين عبد الحميد مرزوك العابدي18

االولجيدمصطفى مهدي ابراهيم هادي الخطيب19

االولجيدعلي عماد ابراهيم علي الشماع20

االولجيدمحمد عادل احمد عبد هللا الداغستاني21

االولجيدميثم فالح حسن ميثم الياسري22

االولجيدايات محمود شاكر عبد االمير خضير الكربالئي23

االولجيدسحر رياض لفته سليمان24

االولجيدشمس عبد الرحمن مصلح فارس25

االولمتوسطشهد احمد خضير عباس26

االولمتوسطرسل محمود فاضل عيدان الجنابي27

االولمتوسطضحى حسام داود سعيد الطبقجلي28

االولمتوسطهند هادي فزع كركز29

االولمتوسطرسل فوزي ابراهيم احمد المشهداني30

االولمتوسطكاثرين صباح جبار ناجي 31

االولمتوسطعبد هللا صباح محمد صالح جمعه32

االولمتوسطساره عبد الوهاب عبد الرزاق خضر الزبيدي33

االولمتوسطاحمد سدير محمد جميل34

االولمتوسطنوار رعد اسماعيل احمد الجبوري35

االولمتوسطسراء خالد عبد هللا نافع الراوي36

االولمتوسطامنه غانم حسين جسام الدليمي37
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االولمتوسطبسمة عامر حسن ياس الشاعر38

االولمتوسطسجى حامد جاسم محمد الالمي39

االولمتوسطيوسف عماد عبد اللطيف جاسم العاني40

االولمتوسطهاشم حارث حسن موسى الكاظمي41

االولمتوسطاحمد هيثم قيس عباس الحيدري42

االولمتوسطقمر احمد عليوي احمد الحمداني43

االولمتوسطزينب عبد السالم عبد الكريم عبد الرحمن 44

االولمتوسطسيف علي حسين علي45

االولمتوسطمصطفى عباس حمد هادي كريط46

االولمتوسطزينب عدنان موسى عطشان العطشان47

االولمتوسطرنين ناصر صويح حسون الزامل48

االولمتوسطرحمة دريد سامي عواد49

االولمتوسطعدنان مهند عدنان عبد الكريم الشكاكي50

االولمتوسطنورس اثير عبد الهادي جوده الجبوري51

االولمتوسطداليا محمد حكمت محسن جبوري52

االولمتوسطلبنى حافظ ابراهيم لفته الحمادي53

االولمتوسطهدى قاسم عبد اللطيف رؤوف زتيوري54

االولمتوسطمصطفى علي رشيد مجيد البهرزي55

االولمتوسطمحمد حسن قاسم حسن البياتي56

االولمتوسطمحسن خضير عباس خضيرالسعدي57

االولمتوسطازل سامح سعدي رشيد58

االولمتوسطهاله هاني علي ماطلي الغراوي59

االولمتوسطسرى ماهر عبد السجاد علي 60

االولمتوسطنور عقيل ولي علي61

االولمتوسطمرتضى حسن خضير كاظم العطافي62

االولمتوسطنجوى جمال غفوري معروف السامرائي63

االولمتوسطدنيا احمدعبد الوهاب عبدالرحمن64

االولمتوسطمحمد رافد علي حسين العماري65

االولمتوسطريهام حيدر عبد صالح الحميدي66

االولمتوسطعثمان احمد محمد رؤوف ياسين67

االولمتوسطمحمد عبد هللا محمد صبحي68

االولمتوسطريام سهيل خميس محمد 69

االولمتوسطهشام عكاب صالح محمدغريري70

االولمتوسطزينه علي حسن عبد الخفاجي71

االولمتوسطامير طالل عبد االمير رضا العطار 72

االولمتوسطمحمد امين صادق عبد73

االولمتوسطمحمود شاكر محمود سرحان 74

االولمتوسطنور الهدى سالم دايح خلف 75

االولمتوسطضيف طالب عناد احمد الفلوجي76

االولمتوسطسراج الدين عبد الرزاق عبد الرضا الساعدي77

االولمتوسطسما مقبول عبيد عماش 78

االولمتوسطحوراء محمد محمود عزيز العيثاوي79

االولمتوسطدانيه عبد االمير عبد الواحد لطيف80

االولمتوسطمصطفى عبد الكريم جاسم محمد 81

االولمتوسطشهد حسن كاظم حسين الكرطاني82

االولمتوسطديار عامر محمود خضير الدليمي83

االولمتوسطزياد طارق ناجي محمد84

االولمتوسطحيدر علي قاسم عباس الجبوري85

االولمتوسطبراسم حميد عبد هللا محمد العلي86

االولمتوسطسميه محمد كامل داود87



االولمقبولزهراء فائز كريم سوادي الالمي88

االولمقبولعلي ناصر محمود علي 89

االولمقبولياسمين حامد محمود عبد هللا 90

االولمقبولابراهيم جياد جوده كاظم جنابي91

االولمقبولمحمد رضا احمد حسن حطاب االمطيري92

االولمقبولانوار عدنان نصيف جاسم93

االولمقبولشهد فواح محمد وجيه يوسف94

االولمقبولعمر احمد رشيد جاسم الدوري95

االولمقبولعالء حسين فاضل محمد96

االولمقبولمسار عبد الرحيم نده عاصي الجنابي97

االولمقبولتبارك عبد الكريم عبد الستار عبد هللا98

االولمقبولزينب ناصر جبار مذكور شميالوي99

االولمقبولمرتضى أحسان علوان100

االولمقبوللمى مؤيد فاضل جابر البو مصطفى101

االولمقبولرنا هادي اسد محمد علي الرفيعي102

االولمقبولسنا نوري مهدي غفور الدوري103

االولمقبولمصطفى محمد احمد الطيف104

االولمقبولعلي حسين حيدرعلي105

االولمقبولعذراء رياض حسين حسن العالق106

االولمقبولحيدر حامد جعفر باقر107

االولمقبولمصطفى عماد تقي جميل الحديثي108

االولمقبولعمر رائد عبيد لفته الجبوري109

االولمقبولمحمد كاظم سليمان110

االولمقبولمحمد تحسين حسن علوان111

االولمقبولهدير صالل مهدي صخي المجبلي112

االولمقبولمحمد عبد هللا عبد الواحد سلمان الصالح113

االولمقبولرند عبد الزهره جوده غضيب معموري114

االولمقبولبارق سالم كاظم خيون 115

االولمقبولمرتضى قاسم سحيب شكور الشريفي116

االولمقبولمصطفى محمد عبد الحسين علوان الدباغ117

الثانيمقبولهدى طلب صبار محل118

االولمقبولمحمد ماهر سلمان عباس119

االولمقبولمرسلين عبد الكاظم طعمه ابراهيم البكري120

االولمقبولاالء اسعد محمد علي عبد هللا121

االولمقبولمالك ياسين سليمان احمد122

الثانيمقبولعال هادي عباس حسون الحمزاوي123

االولمقبولنبأ جمال عبد الرزاق عبد الوهاب124

الثانيمقبولاحمد وادي محسن فرج عرار125

االولمقبولمحمد بالسم كاظم علوان الزبيدي126


