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بكالوريوسالشهادة المسائية :الدراسة 
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الدورالتقدير اسم الخريجت

االولامتياز مروه محمد واصف ياسين محمد الحليم1

االولامتياز حسين احمد صبار جبر الربيعاوي2

االولامتياز ميالد مجيد خضير طاهر3

االولجيد جداًفاطمه سهر علي ابو الليل4

االولجيد جداًساره محمد عبد الحسين جاسم5

االولجيد جداًنارمين اياد محمد جاسم6

االولجيد نبأ سالم مهدي صالح7

االولجيد رشا ابراهيم كاظم محسن8

االولجيد بنين امجد عبد المنعم جواد9

االولجيد ايسر مكي خزعل رشيد10

االولجيد لينا عباس عبد الكاظم حسين11

االولجيد ياسمين اياد هادي سلمان العبيدي12

االولجيد عباس لواء غالب عبد المنعم الحلو13

االولجيد خليل علي خليل عبد القادر14

االولجيد شمس اياد عدنان احمد الطائي15

االولجيد االمير سليم عبد الحسن مهدي16

االولجيد مصطفى جابر محسن هادي الياسري17

االولجيد رانيه خالد ابراهيم جدوع الدليمي18

االولجيد زينب توفيق يحيى شاكر19

االولجيد مصطفى احمد هادي عبود الخزارجه20

االولجيد عباس فاضل داخل جاسم21

االولجيد سجاد عبد الحسين ناصر عبد الحسين المكتوب22

االولجيد نبا نبيل مهدي علي23

االولجيد حسين انور هادي مصارع الصريفي24

االولجيد حنين فتاح عبد اللطيف محمد الطائي25

االولجيد هند محمد كاظم عبيد26

االولمتوسطزهراء ربيع طالب محسن الربيعي27

االولمتوسطسرمد هيثم عبد الغني حسين العاني28

االولمتوسطزهراء وليد رحيم جراح29

االولمتوسطمحمد رضا جواد كاظم عزيز الحلو30
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االولمتوسطبتول جابر عبد الصاحب حسن البلداوي31

االولمتوسطحيدر لؤي محمد كاظم الحسيني32

االولمتوسطنور بشار قاسم حسن الدجيلي33

االولمتوسطامير حاتم جميل حنون34

االولمتوسطاباذر محمد سعود راشد الحسيني35

االولمتوسطحيدر رسمي مجيد كاظم الحجامي36

االولمتوسطفرقان احمد منديل عبد37

االولمتوسطاحمد ثامر حيدر حسين38

االولمتوسطسجاد جعفر شريف فيصل الخفاجي39

االولمتوسطرضا حسن حسوني صادق الخفاجي40

االولمتوسطشاهيناز نصير خسرو اسكندر الفيلي41

االولمتوسطاريج عدنان حميد مجيد42

االولمتوسطانور هيثم عناد ضاري43

االولمتوسطاحمد بشار محمود حامد44

االولمتوسطكرار جبار حسن رضا45

االولمتوسطاحمد فرحان كريمل شهلول46

االولمتوسطوصال غانم هادي حسب هللا47

االولمتوسطرسول خضير حمد عبد هللا48

االولمتوسطيوسف يعقوب يوسف عبد المجيد49

االولمتوسطيوسف محمد ناصر حسين الطائي50

االولمتوسطعبد القدوس عبد الكريم حسون مهدي51

االولمتوسطعبد هللا سالم عارف خنفر52

االولمتوسطاسماء خالد برهان رزوقي53

االولمتوسطايهاب علي طاهر مزهر54

االولمتوسطادهام محمد فاضل حسين55

االولمتوسطاحمد كريم عبد سلمان التميمي56

االولمقبولعلي عيفان حامد ضيول57

االولمقبوليوسف حسين عبيد خضير المهداوي58

االولمقبولايالف وليد سامي مهاوش59
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االولجيد جداًامجد يوسف شاهر يوسف1

االولجيد جداًكرار كريم شذر كاظم الشويلي2

االولجيد جداًاحمد مسلم صدام جبر3

االولجيدريهام محمد كريم مطلك الكورجي4

االولجيدزهير صفصاف غريب نوفل5

االولجيداسامه عالء الدين حسين اسماعيل البياتي6

االولجيدمرتضى علي حسين ظاهر الكعبي7

االولجيداحمد خلف حسون جبر8

االولجيدمحمد فالح حسن خورشيد9

االولجيداحمد قحطان نصيف جاسم10

االولجيددريد حسين علي فزع11

االولجيدحسين علي شكر محمود العباسي12

االولجيدعبد هللا محمد عالوي عباس الجنابي13

االولجيدمحمود عادل محمود علي الخزعلي14

االولمتوسطحامد باسم حامد فياض الدليمي15

االولمتوسطامنه عادل حسن هادي الجنابي16

االولمتوسطمريم طالب سلمان عباس17

االولمتوسطمصطفى علي قاسم يحيى االميري18

االولمتوسطمحمد فرحان جاسم جار هللا19

االولمتوسطزيد نصار حمود علي20

االولمتوسطانوار مثنى نجم الدين عبد هللا النعيمي21

االولمتوسطعلي عباس كاطع عوده الرومي22

االولمتوسطاسامه هادي هاتف حسن العيساوي23

االولمقبولرواء انور نعمان نجم24

االولمقبولعلي زيد خلف سليمان الزهيري25
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