اسماء خرٌجً انذٔر االٔل العام الدراسً 0222/0220
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اسى انخرٌج انثالثً
كاظى كرٌى عٍذاٌ
ادًذ راعً يذٌخ
زٌُة كرٌى غثٍ
ضرغاو ذٕفٍك خهٍم
يذًذ خانذ يذًذ
دسٍٍ عسٌس صادة
ادًذ فهٍخ دسٍ عُجٕر
زْراء دايذ سعذٌٔ
كرار كاظى جاتر
دعاء جاسى يذًذ عهً
يذًذ يٓذي يسٍر
ضٍاء فهٍخ دثٍة
غفراٌ طانة ْاشى
سارِ عثذ االيٍر يٕاخ
اٌُاش عثذ انعانً يظٓر
فاضم عثذ انسادج جاتر
عهً عثذ انجثار سهًاٌ
سعذ ساجد جالب
دٕراء عثذ انجثار عثذ
يرٔج غازي كرٌى
ايٍر رزاق َٕر
سارج فانخ كرٌى
يٍساء جذٔع يذٍسٍ
كًٍم عثذ انكرٌى ْادي
كرٌى سعذ عثذ انذًٍذ
دساو عثذ انكرٌى يٓذي
َٕر تطاح ْهٍكً
نٍث يٕداٌ عثذ عهً
َٕر عثذ انعسٌس رسٕل
يذًٕد شاكر دسٍ
سعذ كاظى شعالٌ
عًار صثٍخ سانى
عهً كاظى جاتر دًادي

اسماء خرٌجً انذٔر انثاًَ العام الدراسً 0222/0220
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اسى انخرٌج انثالثً
ادًذ يرذضى دسٍ
َٓى دايذ عهً
يذًذ صانخ يٓذي
ثُاء عثذ االيٍر دسًَٕ
عال سعذ يكً
تالر َجى عثذ انذًسج
صٍٓة عثذ انكرٌى َعًح
ايٍر عثذ انكاظى عٕدج
يٍماخ اركاٌ خُطٍم
عهً دسٍ ْاشى
يذًذ يٕسى عثذ
ٔئاو عثذ انهطٍف زدٕار
فرح شعالٌ جار هللا
ذارج سعٍذ كاظى
دٍذر عهً كاظى
تراء عًاد يذسٍ
ازْر َٕري دًسج
يسار ٌٕسف خهف
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االسم الثالثً
زهراء سعد راجً
محمد شنشول محمد
معتز عزٌز عباس
سعد عبد الكرٌم محمد
علً حمزة كاظم
علً حمزة نعمة
زٌنب علً كاظم
دعاء ٌاسٌن حران
كاظم هادي حسن
نور حمود عذاب
سها عادل حمزة
مروة جٌاد كرٌم
سجى عبد الزهرة مهدي
محمد نجم عبد الزهرة
كرار عبد االلة رمضان
شٌماء جواد كاظم
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االسم الثالثً
دعاء حسٌن محمد علً
رفقة معن غالب
رواء محمد غرٌب
احمد عبد الكرٌم غضبان
اٌمان رٌاض مهنة
ابتهال جاسم محسن
بٌداء سوادي كشمر
حٌدر باسم داود
عبد الرزاق محمد عبد الرزاق
انمار نضال شرٌف
غفران صبري عطٌة
احمد محمد زامل
عمر ناصر حمد
ٌاسمٌن علً شبل
عصام عبد الحسٌن سلمان
سجى عادل كاظم
نور فٌصل غازي
مروة اٌاد مهدي
زٌنب حسٌن حبٌب
اقبال حمٌد جبار
علً جاسم علوان
جعفر قاسم محمود
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االسم الثالثً
عالء كاظم حاكم
اثٌر سعد هاشم
علً عبد العظٌم هالل
حنٌن محمد صادق
اطٌاف جلٌل حسن
منٌر حمٌد جابر
حٌدر سلمان ورد
فراس حمٌزة تاٌة
زٌنب حسٌن جواد
هند شعالن عبد الزهرة
رسل انٌس عبد الواحد
زٌنه صاحب شاكر
غفران عبد الزهرة عانً
اخالص عبد االمٌر عبد طاهر
مصطفى ضٌاء عبد الكرٌم
افراح رٌاض راضً
هدى انور كاظم
منى علً حسٌن
نور حسٌن صالح
خلف زرار بداي
احمد عبود جاسم
علً طاهر عبد علً
محمد كرٌم جابر
عباس مجهول خزٌوي

اسماء خرٌجً الدور الثانً العام الدراسً 0200/0202
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االسم الثالثً
دعاء عبد الحسٌن هادي
علً مجٌد حمادة
سارة ثابت عبد السادة
زمن مدٌن ساجت
علً مزهر راضً
مالك كاظم علً
مهند حمزة عبد
علً ذٌاب علً
واقد فرحان صاحب
عباس جلٌل سلطان
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اسى انخرٌج انثالثً
عهً كرٌى تعٍر
يذًذ يٓذي صانخ
زْراء عالء انذٌٍ دسٍٍ
فرح عثذ انكاظى يانك
عهً يذًذ كاظى يٓذي فٕزي
يذًذ اعالٌ عثاش
نٍسا يٓذي رضا يٓذي
يصطفى لذٔري سعٍذ راضً
يصطفى عهً دسٍٍ
ادًذ ظافر عثذ انصادة
دٍذر ثاير خهف
ْذٌم ردٍى جاسى
َغى كاظى دًسج
سارج داذى يرجٌٕ
ْثّ تاًَ كرٌى
يرٌى يانك فرداٌ
َٕفم عثذ انًذسٍ سكر
دساو ذًٍٕل يذسٍ
رداب صالح يٓذي
عثاش فاضم دسٍٍ
عالء عثذ انسْرج دازو
كرار رزاق يٓذي

اسماء خرٌجً انذٔر انثاًَ العام الدراسً 0200/0200
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اسى انخرٌج انثالثً
شٍرٌٍ طانة عثاش
ْذٌم عثذ انذًسج دسٍ
دٍذر عادل َجى
أراش خضر ْادي
زٌُة تاسى كرٌى
ايُّ دًسج عثذ انذسٍٍ
رٔ انفمار عثذ انذسٍ زغٍر
عًاد عثذ انكاظى ذاٌّ
دٍذر فٍصم خرٌثظ
زٌُة ظاٌف سعذٌٔ

اسماء خرٌجً العام الدراسً 0203/0200
انذٔر االٔل
اسم الخرٌج الثالثً

ت
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هاشم حمٌد عبادة

0

محمد عزٌز حسن

3

مجتبى عبد الكاظم فلٌح

4

سارة حسن علٌوي

5

تبارك علً محمد

6

صفاء محمد هواله

7

زهراء هلٌل عبد

0

بان كاظم عبد جبار

2

نور ناهض جبرٌن

02

مرتضى حسٌن عوٌز

00

غٌداء شاكر كرٌم

00

رٌاحٌن علً جواد

03

زٌنب علً جبر

04

نور قٌس عبد الرضا

05

رسول مهدي عوان

06

زٌنب مجٌد طالب

07

حسن عبد الهادي علوان

00

زهراء حسن جاسم

02

فاضل وحٌد ظاهر

02

اسراء راهً مشكور

00

سامر عبد الكرٌم ابراهٌم

00

نوره صالح مهدي

03

حسنٌن حمٌد عبد الحمزه

04

هشام محسن عبد هللا

05

ختام عبد الرزاق عبد الواحد

06

فرح مهند مظلوم
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اسم الخرٌج الثالثً
زٌنب سالم عباس
علً عبود منذور
تقوى كرٌم رحٌمة
حسام عبد نور
نرٌمان علً هندول
محمد كفاح محمود
احمد ناصر عودة
انفال حلٌم فالح
علً حسان عبد العظٌم
زهراء علً خضٌر
حسٌن حسن حاٌل
مٌادة محمد عبٌد
غفران رزاق عبٌد
زهراء محمد ابراهٌم
احمد فاخر تاٌه
سجى عبد هللا محمد
مصطفى عباس عبد عباس
احمد حمزة ثامر
احمد علً خضر
عامر جودة هاشم
عبد هللا كرٌم كاظم
مرٌم كاظم جالب
هٌثم سالم شراد
علً حسٌن حسن

