
دور التخرجالجنساسم الطالب الرباعيت التخرج

ن عدنان دمحم حمزة 1 االولذكرحسي 

ن حسن2 االولانثىجنان غافل عبد الحسي 

االولانثىزينب دمحم موىس حسون3

ن4 االولانثىحنان طالب كاظم عبد الحسي 

االولذكرعلي عبد االمي  علي سلطان5

االولذكرزهي  حيدر صبار سعد6

االولانثىبتول عرفان عبد اإلله ساجت7

االولانثىهاله عباس جاسم طه8

االولذكرمنتظر زياد صالح مهدي 9

االولذكردمحم سليم رزاق حسن10

االولانثىحوراء رعد كاظم عليوي11

االولذكردمحم فؤاد عبد الحسن عيدان12

االولانثىمريم حسن اسماعيل جزار13

ن14 ن قاسم عبد الخالق عبد الحسي  بني 
االولانثى

االولانثىنماء دمحم كاظم عباس15

االولانثىندى عباس علي يحث 16

االولانثىفاطمة مهند ابراهيم محسن17

االولانثىغفران حمود عبد العباس مهدي18

االولانثىعلياء عادل ماجد هادي19

االولانثىحوراء حيدر خليل نجم20

االولذكراحمد فاضل علي حمدان21

ن عبد مسلم22 زهراء علي حسي 
االولانثى

ورود علي عبد مكاوي23
االولانثى

االولانثىسحر عيدان سودي محان24

االولانثىغدير حمزه دمحم حمود25

االولذكرعلي جليل عزيز حبيب26

االولانثىرقية صباح عبد الجبار دمحمعلي27

االولذكرعبدهللا والي عبدالهادي عبدالحسن28

ي29
االولذكرمنتظر جواد كاظم غثن

االولذكركرار خطار شالش كاظم30

االولانثىنور رائد عبد يارس عبد الساده31

ن عبداالمي 32 حوراء عدنان عبدالحسي 
االولانثى

االولانثىهدى عامر صالح عباده33

ن34 االولذكرحيدر عباس ستار عبدالحسي 

ي تركي كاظم35
االولذكرمدين وصفن

االولانثىانوار جبار دمحم حسون36

ن37 ي ياسي  االولانثىسارة سليم ناج 

ي عطيه38
ن
االولانثىمروه فاضل هان

االولانثىزهراء عبود كاظم بعي 39

االولذكرعلي دمحم باقر صادق40

االولانثىزهراء عاجل طالب سلمان41

االولانثىزهراء ميثم عزيز عباس42

االولذكردمحم عباس هاشم حميدي43

االولذكرحسين عبد االمير كامل نجم44

االولانثىشهد فليح حسن عبد علي45

االولانثىزمن ابراهيم خشن وهيب46



االولذكرباقر زهير عبد زيد جبر47

االولذكرمحمود عبد الرزاق محمود عبود48

االولذكرامي  جاسم دمحم عبد الزهرة49

االولذكرغسان شهاب فليح حسن50

االولانثىحوراء عباس خليل علوان51

ن52 ة كريم عبد هللا عبد الحسي  االولانثىامي 

االولانثىزهراء عبد الزهرة جابر سعدون53

االولانثىايمان سليم لفته خلخال54

االولذكرحيدر جاسم مراد عبد الكاظم55

االولذكرغيث حميد جبار عبود56

ن57 االولانثىهدير عزيز كامل عبد الحسي 

ي عطوب58
ن
االولذكريوسف كريم هان

االولذكرعبد هللا نارص عباس كاظم59

االولذكركرار صالح جاسم حمزه60

االولذكردمحم محمود شاكر سلمان61

االولذكردمحم فاضل فليح حسن62

ن مرزه63 االولذكرايمن سالم حسي 

ي شوين 64 رقية علي خي 
االولانثى

االولذكرعباس علي حسن مجيد65

ي كاظم سالم 66
االولذكردمحم ماضن

االولانثىزمن لفته دمحم كرين67

ي مجيد نعيم صي 68
ن
االولذكرهان

االولانثىتبارك رحيم عبد هللا نوام69

االولذكركريم ابراهيم جياد كامل70

ي حنون71
ن
االولذكرابراهيم رسول طرف

االولذكرعلي زرع هللا جاسم لفته72

االولذكرعلي كريم غافل عوده73

االولذكريحث  مجيد عبيد كزار74

االولذكرسجاد هادي دمحم عبيد75

االولذكرعلي رحيم عبد الحسن عبود76

االولذكرمني  رحمان عبدالعباس حسن77

االولذكرحيدر علي حميد عبد علي78

االولذكرغزوان قيرص كريم كاظم79

االولذكردمحم عبد الرضا صوي    ح حليوت80

االولذكرعباس حسن علوان كزاز81

ن حيدر عايد مطرود82 يذكرامي 
ن
الثان

االولذكركرار تكليف شاكر جي 83

يذكربشي  ناطق لفته  عالج84
ن
الثان

االولذكرارشد يوسف جابر جواد85

ن هادي عبد الرضا86 يذكرعلي عبد الحسي 
ن
الثان


