
الجنساسم الخريجت

انثىحوراء عوض جار هللا مشاري1

ذكراحمد محمد مفتاح باروت2

انثىتقى عباس عزيز جبر3

ذكرحسين علي حسين عبيد4

ذكرزيد سعد علي كرين5

انثىمالك ثويني رديني شنيار6

ذكربختيار شاكر ياسر حسين7

انثىازهار حسين عزيز موسى8

انثىخالده محمد فريح كاظم9

انثىهبه جالل جاسب علي10

انثىفاطمة عبد المطلب احمد عاشور11

ذكرمحمد صباح مهدي حسين12

انثىمها سامي محمد جواد13

انثىسهى هاني حسين بشاره14

انثىاسماء حسين جاري اسماعيل15

انثىمنى موحان عبد رشيد16

انثىسجى صادق حسن جواد17

انثىنور وليد جواد عزيز18

ذكرمالك حمزة حسين عباس19

انثىهديل حيدر عبد االمير جاسم20

انثىامنة علي جعفر عباس21

انثىزينب عناد عبد علي هادي22

انثىنور الهدى محمد كريم حسن23

انثىسجى ابراهيم خليل طعيمة24

ذكررائد خضير عباس علي25

انثىرها رحيم عبيد سلمان26

انثىايات نصير معيوف جاسم27

انثىعال حسين علي عيسى28

انثىاسراء احمد كامل كاظم29

انثىاسراء سلمان محمود سلمان30

انثىبلسم طالب ناصر حسين31

انثىايات محمد عباس حسن32

انثىهبة علي شراد عوض33

ذكرحسن قاسم محمد عسل34

ذكرحسين فاضل كحيوش كزار35

انثىاثمار ابراهيم عبد المهدي حسن36
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انثىزهراء جودة ناصر حسين37

انثىهدير هاشم صاحب عمران38

انثىهاجر كريم علي كاظم39

ذكررضا جواد كاظم بجاي40

انثىحوراء حسين علي حسن41

انثىزهراء علي عباس شهاب42

ذكررسول علي نجم عبد43

انثىانوار مؤيد ابراهيم عباس44

انثىنور حسين مظلوم فاضل45

انثىرسل جاسم خليل ابراهيم46

انثىغدير حيدر كاظم محمد47

ذكرعلي حميد صدام صنكور48

انثىزهراء ناظم جريو باذر49

انثىغفران عبد الجليل محسن50

انثىزينب شرف سعد زغير51

انثىهند عباس ميري عبد الهادي52

ذكرمحمد حمادي حمد عودة53

انثىابتهال عباس جهادي عطية54

ذكراشقر زكريا صالح مهدي55

ذكرامير عبد الزهرة كاظم عبد هللا56

انثىشهد كريم عبيس حسون57

ذكرمثنى رستم قاسم سد خان58

ذكرعلي طالب مهدي حسون59

انثىبنين فاهم ضاحي جبار60

انثىحنين فالح كاظم راهي61

انثىحنين خميس حسين حسن62

انثىوجناء علي جساب عبد الحسين63

انثىتبارك محمود ابراهيم حسين64

انثىميس ماجد حميد مكاوي65

ذكراحمد جمعة صاحب عبد66

انثىرحاب سامي لعيبي عودة67

ذكرعباس علي خليل عبود68

انثىرؤى جواد كاظم عبد69

انثىرسل عباس كاظم شدهان70

انثىافراح جاسم نور حسن71

ذكرسجاد احمد نعمة حمد72

انثىلمى حسن ناصر عبد هللا73

انثىاسراء جبار محسن نعمة74



انثىسكينة عبد علي جاسم75

ذكراحمد غالب لفته هوصان76

انثىحنين كاظم محمد سايب77

انثىفاطمة احمد محمد علي78

انثىقبس حبيب عبد هللا اسماعيل79

ذكرزين العابدين رحمان جبار محمود80

انثىفاطمة اسمر عبد ناهي81

انثىسارة كريم طه اسماعيل82

انثىمريم عبد عبود كهو83

ذكراكرم ناظم اخو باشة خضير84

انثىزهراء فيصل مطير ديبان85

ذكربركات احمد نعمة حمد86

ذكرمصطفى فاضل غازي اسيود87

ذكريوسف ضياء هادي مطلك88

انثىنرجس عماد كاظم يونس89

ذكرامير شراد اوحيد عيسى90

انثىغدير صباح حسن جاسم91

انثىسرى علي حميزه محسن92

ذكروعد صالح ارميض حسين93

انثىنمارق قاسم محمد كاظم94

انثىعنود سبيعي سلمان جبر95

ذكرعلي شمخي جابر ساجت96

ذكريعقوب مرزة عليوي مشهد97

ذكرمحسن علي محسن شلوش98

انثىزينب شهاب احمد رشيد99

ذكرفاضل كاظم كريدي عبد هللا100

ذكراحمد كاظم عبد الحسن عبيد101

ذكرميثم حامد عناد سلمان102

انثىفرقان خلدون عباس حسين103

انثىايات صالح موسى ناصر104

انثىحنين علي عباس شخير105

انثىغدير باسم حسين عبيس106

ذكرحسين عامر عبد الحسين علي107

ذكركرار صالح مهدي عبيد108

ذكرحسن محسن عجة طحيور109

انثىزهراء فرحان عبد االمير محمد باقر110

ذكريحيى مسلم ابريهي شناوة111

ذكرعلي موسى حسن راضي112



انثىكوثر رضا محمود طالب113

ذكرعلي عدنان ردام علوان114

ذكرمصطفى علي مجيد عبد علي115

انثىحنين اياد فاضل هارون116

ذكراحمد جعفر حسن علي117

انثىرؤى محمد صبيح راضي118

ذكرعلي مظلوم دحام بريسم119

ذكرحسن فؤاد مسلم ساعد120

انثىاالء علي عبيد محمد121

ذكرحيدر قاسم ابراهيم حسن122

ذكرايمن عيسى عبد الرسول كاظم123

ذكرياسين نعمة حشوش حسين124

ذكرمرتضى معادي دوسر عراك125

انثىريام وسام عبد االمير حسن126

انثىهديل عباس طراد زين127

انثىزهراء عبد االمير نصيف جاسم128

انثىزهراء عالء عزيز محمد129

انثىفرقان عدنان حسين علوان130

ذكرحسين سعد حسين علي131

انثىسجى جميل غانم جودة132

ذكرعباس علي فاضل كاظم133

انثىمروج جميل لفته كاظم134

ذكرانور رحمن عبيد ياسر135

انثىزهراء احمد سلطان محمد136

ذكرعلي عبد الغفار هادي عيدان137

ذكرايمن شعالن كرجي غضيب138

ذكرعمار نجدي كاظم عبيد139

انثىمريم حسين صالح علي140

ذكراحمد فاضل حسن محمد141

انثىهدى عادل صالح مهدي142

ذكرمنتظر حسين علي محي143

ذكرصادق جعفر هراط عبد144

انثىايمان علي شاكر عبد الزهرة145

ذكربركات عبد هللا احمد عبد هللا146

ذكرنور الدين عادل جعفر مبارك147

ذكرمؤمل اسماعيل ابراهيم عبد هللا148

ذكرعامر عاصم ادهم ابراهيم149

ذكرحسن فالح عبد زيد كاظم150



ذكرعلي احمد حميد كفش151

ذكرجعفر صادق مهدي داوود152

ذكرفؤاد ابراهيم خليل عبد153

ذكرهاني محمد عباس حسين154

ذكرمصطفى علي محسن كاظم155

ذكرمصطفى ابراهيم حسين عايد156

ذكرمصطفى احمد عبد العالي محمد157

انثىختام خالد عبد العباس ابراهيم158

ذكرحازم غياض جديد شداد159

ذكراحمد رحيم عدوان زغرون160

ذكرمرتضى كطران كزار ياكوت161

انثىحوراء خضير عبد حسن162

ذكررسول مجيد سلمان عمران163

ذكرعلي محمد نجم عبد164

ذكرمهدي طامي لفته دغيم165

ذكرامجد حسن راضي غالی166

انثىذكرى خادم عبد االمير علي167

ذكراحمد حيدر كاظم خزعل168

ذكرمصطفى ستار جابر خنياب169

ذكرعلي عبد الحسين عويد مكي170

انثىريم حامد سرحان ذياب171

ذكرهمام عبدالكاظم عباس غافل172

انثىمكارم محمد عبيد جواد173

انثىذكرى فائق مجدي علي174

ذكرمهدي عبدالباري دريس احمد175

ذكرصالح عبد الحسن عكاش عبادي176

ذكرمحمد احمد كريم زويد177

ذكرمنتظر عبد االمير محمد جرمط178

ذكرمحمد رحمن عبد فهد179

ذكرمعتز رحمة حسين محسن180

انثىحنان علي عيدان محمد181

انثىسارة رافع يحيى سلمان182

انثىصفا امين جليل حسين183

ذكرصادق حسن عبد صويلح184

ذكركرار عراك حسين علي185

انثىدعاء حسن محمد جواد186

ذكراحمد محمد عكروك اسحاك187

ذكرسجاد حسن غافل حسن188



انثىحوراء كمال اموري طه189

ذكريوسف عبد هللا حسن حبيب190

ذكرمنتظر سعود حمود عبد الرضا191

ذكرسجاد علي مهدي كاظم192

انثىوفاء نعمة جاسور كدوش193

انثىسهاد علي ناصر حسن194

ذكرمحمد حامد كامل فرهود195

ذكرعلي ناظم نغماش كاطع196

انثىسارة محمد سلمان نعمة197

ذكرعباس حسن غافل حسن198

ذكرمحمد علي عبد الحسين كريم199

ذكرعلي عارف طالب جغيل200

ذكرمهند مكصد عبود ابراهيم201

انثىهدى علي هادي كاظم202

ذكرمحمد جبار شهيد جياد203

ذكرحسين ابراهيم حسن علي204

ذكرعبد هللا حامد هاشم عبود205

ذكرامير صالح محسن حسن206

ذكرعلي عبد الحسين كشيش كريم207

انثىتمارة نجاح حسن زريد208

ذكرعبد الباري طاهر طراد جبر209

ذكرضياء ملكي محسن فريخ210

ذكروهاب رزاق عبد الكريم علي211

ذكرمرتضى ازهر كريم جاسم212

ذكرمصطفى رعد عبد العباس فرحان213

ذكرحيدر مقداد جواد محمد رشيد214

ذكرمرتضى احمد مريعي سلمان215

ذكرمحمد عبد علي عبد الحسين عباس216

انثىنور نعمة محسن راهي217

انثىعبير توفيق حسين سلمان218

ذكرحاتم رحيم عباس تبن219


