
الجنساسم الخريجت

أنثىابتهال احمد جاسم دمحم1

ذكراثير تركي شوكان حمزة2

ن3 ذكراحمد صالح عبد زيد عبد الحسير

ذكراحمد غازي سلمان بخيت4

ذكراحمد هادي رحيم ابراهيم5

ذكرازهر مجهول وساف عبد6

 علي7
ن أنثىارساء ميثم حسير

أنثىاسماء رحيم جبار دمحم8

 علي عبود9
ن أنثىاطياف حسير

ذكراكرم سهيل علي دمحم10

ذكراكرم وحيد ابراهيم دمحم11

ذكرامير احمد عبادي عبد12

ذكرامير عادل شاكر رشيد13

ذكرامير دمحم صالح مهدي14

ايام خالد علي حمود15
أنثى

ذكرباقر صادق مهدي عباس16

أنثىبراء رياض حامد عنون17

ن عبد محسن حسون18 أنثىبنير

ن دمحم فرحان هدهود19 ذكرتحسير

ذكرجهاد قاسم قلندر احمد20

ذكرحامد محمود علي دمحم21

ذكرحسام الدين مجيد حميد عبد هللا22

ي23
ذكرحسن خزعل عبد األمير راضن

ي24 ذكرحسن رحيم وهيب مالج 

ذكرحسن علي عبد حسن25

ذكرحسن فالح نعمة عجه26

ن عالوي محيسن حسن27 ذكرحسنير

ن باسم فالح سابط28 ذكرحسير

 سليم علي طاهر29
ن ذكرحسير

ن عباس حسن كاظم30 ذكرحسير

ن عبد الستار مهدي عباس31 ذكرحسير

 كاظم علي نصار32
ن ذكرحسير

ن33 ذكرحمزة سعد شاغل حسير

ي علوان34
ذكرحمزة كامل مرضن

ذكرحمودي كريم جويد هاشم35

2018-2017الدراسة الصباحية - كلية التربية و علوم الرياضة / جامعة كربالء 



ن نزار دمحم رضا36 أنثىحنير

ي حسن37
أنثىحوراء عبد هللا راضن

ذكرحيدر صباح حسن حمزة38

ذكرحيدر فائز جي  فرحان39

ن علوان سلمان40 أنثىدنيا حسير

ذكرذو الفقار فاضل محسن جاسم41

زهراء علي حسن مجيد42
أنثى

أنثىزهراء كاظم مطلك حمد43

أنثىزهراء دمحم حمزة هنيدي44

أنثىزينب رزاق عبد الحسن هادي45

أنثىزينب مسلم جاسم جعاز46

ن47 أنثىسارة دمحم نارص حسير

ذكرسجاد عبد الرحيم صحن نارص48

ن عناد49 أنثىرسور كاظم حسير

أنثىسهام نارص جواد كاظم50

ن51 غام عبد العظيم عباس حسير ذكررصن

ن فليفل52 ذكرطيف علي حسير

ذكرعباس اسماعيل عباس علي53

ذكرعباس حامد حمد دمحم54

ذكرعباس علي هادي زنوح55

ذكرعصام حسن محسن حسون56

ن دمحم علي57 ذكرعالء تحسير

ذكرعالء فالح حسن جواد58

ذكرعلي جالل فليح حسن59

ذكرعلي حاكم عبد الواحد جاسور60

ي عبيد61 ن صي  ذكرعلي حسير

ن62 ذكرعلي صبحي عاضي عبد الحسير

ذكرعلي ماجد حميد عبد ايوب63

ذكرعلي مكي صالل عبود64

ذكرعلي نارص علي عبيد65

ذكرعلي نجم عبد حمادي66

ذكرعلي يوسف دمحم عبد الكريم67

ن حمزة68 ذكرعمار عالوي حسير

ذكرغسان عبد العباس سالم مبارك69

أنثىغصون فايق كاظم دمحم70

ذكرغيث عزيز عجة عوده71

أنثىفاتن حسن سلمان تعبان72



أنثىفاطمة عباس علي جاسم73

فرقد جواد غالي جلة74
أنثى

ذكركرار رشيد خضير عباس75

ذكركرار عدنان عيىس غالي76

ذكركرار علي منهل حمود77

 علي طاهر78
ن ذكركرار ياسير

ذكرليث فليح حسن هاشم79

ذكرمالك علي طعمه حسون80

ي81
ذكردمحم جاسم هادي كانن

ذكردمحم حمزة خليف دهش82

ذكردمحم صفاء بدر منىسي83

ن84 ن عبد الزهرة عبد الحسير ذكردمحم عبد الحسير

ن دمحم كاطع85 ذكردمحم عبد الحسير

ذكردمحم علي زرع هللا رسهيد86

ذكردمحم فائز جي  فرحان87

ذكرمرتضن عزيز جواد كاظم88

ذكرمرتضن عطا هللا عبد هللا عباس89

ذكرمرتضن فارس كاظم داود90

أنثىمرضية عباس جولي رهيف91

أنثىمروة دمحم اسماعيل حسن92

مزجاة عبد المحسن عبد الرضا علي93
أنثى

أنثىمسار احمد حمزة حسن94

ذكرمناف رزاق عبود جعفر95

ذكرمنيب عبد األمير حسون اسماعيل96

ذكرمهند ماجد عبد السيد مريعي97

أنثىندى دمحم صادق حسن98

أنثىنغم عبد عون عباس علي99

ذكرنور جميل دمحم مهدي100

أنثىنور عبد الزهرة ابراهيم عبد101

نور علي ملوح نزال102
أنثى

أنثىنور كاظم حبيب رسول103

أنثىنور دمحم دوهان مراد104

 علي105
ن ان عبد الحسن حسير أنثىنير

ذكرهاشم دمحم هاشم عطية106

أنثىهبة عادل خزعل زغير107

أنثىهدير قحطان جواد كاظم108

أنثىهند احمد عبد الهادي عبيد109



أنثىوصال احسان خضير جدوع110

ن عجيل111 أنثىوالء صالح حسير

ن112 ذكريقظان دمحم عزيز حسير


