
الجنساسم الخريجت
انثىابتهال شاكر عبد الواحد عبد الساده1

انثىهدى الزهراء احمد عبد الهادي حسون 2

انثىنوره ياس كاظم علوان3

انثىبركات عبد الزهره سعود حمزه4

انثىحوراء عمران شاكر فرحان 5

ج جبر6 انثىرفل عبد هللا دوي    

انثىمريم علي رضا علي7

ذكربشبر حبيب محمد علي اسماعيل8

ن9 انثىهاجر عبد الحر حمد عبد الحسير

انثىارساء حيدر عبد نجرس10

ن جاسم حتحوت غالي11 انثىحنير

انثىرسل صادق فضال علي12

ذكرمحمد عيىس مهدي كاظم13

ن علوان14 انثىغفران كريم حسير

انثىنور علي جاسم علوان15

انثىرقية غالب طالب عبد الرزاق16

انثىختام حسن عبد الهادي جبار  17

انثىرسل محمد مزهر عبيد18

ن كاظم19 انثىفاطمه علي حسير

انثىعلياء رزاق عباس علي20

انثىنرسين عباس حمد رميح21

د خليف22 انثىتقى نجاح زوي

انثىنور الهدى عبد العظيم عباس عبد عون23

انثىفاطمه منصور هادي جببر24

انثىهبه ناظم سعود حسون25

انثىرسل ستار ضامد عبد26

ن27 ن عبد الحسير انثىدعاء مطرسر ياسير

ن علوان كريدي28 ذكرمصطقن حسير

ن29 انثىزهراء برير جابر عبد الحسير

انثىنورس احمد مشحن عريس30

ن كريم31 انثىجنان عالوي حسير

انثىزهراء محمود جبار عبد هللا32

انثىنور حميد عبد جاسم33

انثىزينب زايد مشبر غالب34

ذكرمرتضن عادل علي سلوم35

ن36 انثىحوراء فاضل عباس حسير

انثىزهراء حسن فاضل عبد علي37

ن عبد حسون38 ن حسير انثىبنير

ذكرحسن فالح حسن منىسي39

ق عامر عبد الكاظم محمد40 انثىاستبر

ذكراحمد يارس عبود علي41

انثىزينب حيدر عبد الساده نارص42

انثىندى نافع فياض هاشم43

د44 ن زوي انثىفاطمه حمزه عبد حسير
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انثىسهام طالب ايدام مطلك45

انثىزينب اياد جواد نور46

ن عبد شالل 47 انثىزهراء حسير

انثىزينب حسن تركي عبد العالي48

انثىزينب حسن هادي عبود49

انثىهديل خضبر حسن عبود50

انثىعائدة عودة صاحب لفته51

ن52 انثىسارة جواد كاظم ياسير

انثىسمر طاهر محسن عبود53

انثىزهراء عبد الواحد محمد مهدي54

انثىزهراء عبد االله يحثر جابر55

انثىرفاه سعدي عبد الصاحب فتاح56

انثىزينب مال هللا محمد حسن رشيد57

انثىزينب علي عطيه عبود58

انثىزهراء عدنان عبد الواحد مهدي59

انثىموج هادي كريم عباس60

ن حسن61 انثىمريم صادق حسير

انثىزهراء عبد الصاحب محمد نارص62

ن عبود63 انثىسميه نارص حسير

انثىارساء محمد رضا مهدي سعيد 64

ن محمد لفته65 انثىزهراء حسير

ن يونس تمر66 ذكرحسن حسير

ن67 انثىزينب موفق كامل حسير

ن ناظم شبيب68 ذكرزيد عبد الحسير

ي عبد الزهره عباس69
انثىتقى هانن

انثىهدى حسن علي محمد70

انثىزهراء ساهي عبود ساهي71

ن72 انثىفرقان عبد الجواد قابل عبد الحسير

انثىانوار جبار عبد زيد عاريه73

انثىزينب حيدر عبد عون مجيد74

ذكرعبد الكريم حسن عبيد علوان75

انثىزينب كمال يونس حمزه76

ذكرمصطقن حسن محمد هاشم77

ن جعفر عبد78 انثىفاطمه حسير

انثىثريا حسن هادي مهدي79

انثىمريم كريم جبار نارص80

انثىآيات علي عبيد عباس81

ن جواد82 انثىرقية نعيم ياسير



انثىمريم بهاء الدين محمد يعكوب83

ن كاظم84 انثىسجر باسم حسير

ذكرصادق منصور هادي جببر85

ذكرسعد علي عطيه عبد عون  86

انثىزكيه عالوي كاظم عبيس87

ذكرحسن توفيق دلف عبود88

ن جاسم محمد89 انثىمريم حسير

ذكرحسن نعمان رحيم وساف90

انثىنرجس عباس عليوي جمعه91

ن داود حسن92 ذكرحيدر حسنير

انثىزينب علي هاشم سلمان93

انثىنور محمد خلف كاظم94

ذكرضياء علي عبيد بري    ج 95

ي96
انثىنغم اسماعيل محمد حظن

ذكرضياء ابراهيم قاسم علي97

ي98
ن جليل شنيذر قاضن ذكرتحسير

انثىفاطمه علي كاظم شخبر99

ذكركرار صالح كاظم حسون100

انثىطيبه فيصل جاسم محمد101

ذكرعبد هللا زهبر هادي رجب102

انثىنور عامر محمد جاسم 103

ذكرحيدر رسول جليل عبد الحسن104

ذكررضا عباس سعيد احمد105

ذكررحيم عزران كاظم دحام106

ذكرعبد الرزاق نوري يوسف أحمد107


