
الجنساسم الخريجت

ذكرشمال كامل حسن خليف1

انثىنسرين شعالن عمران عيسى2

انثىاستبرق شهيد جابرعبد علي3

ذكراحمد كريم عبيس لهمود4

ذكروسام وهاب رحيم موسى5

انثىياسمين رشيد عبد الكاظم محمد6

ذكراحمد خالد مجبل عبيد7

ذكراسالم عبد هللا موسى كاظم8

انثىسجى عالوي محمد جربوع9

انثىنبأ منصور عبد الحسن حسون10

انثىايات عامر هادي جبار11

انثىنور مجبل يوسف موسى12

انثىزينب عبيد ناجي علي13

انثىفاطمة رضا ما شاء هللا14

ذكرمحمد سلمان حسين عبيد15

انثىحوراء اياد نجيب علوان16

ذكرعلي حسين كاظم ريه17

ذكراحمد محمد وفي احمد18

انثىغدير عبد الرضا هادي عبد الزهرة19

انثىجنات ازهر سوادي غانم20

انثىبشرى عبد الرزاق مهدي21

انثىهدى محمد رضا جياد22

ذكرحسين محمد جبار جمعة23

انثىاسيا عوني علي اوسط24

انثىامنة عباس محمد سعيد25

انثىفاطمة صادق حسين علي26

انثىنور احمد هاشم موسى27

ذكرليث عادل عبيد جليل28

ذكراحمد غالب مطشر كاظم29

ذكرمحمد عالء حسين مهدي30

ذكرحسين هاشم حسن عبد31

انثىرونق محسن عبد المهدي حسن32

ذكرحسن عالوي زياد عبيد33

ذكرحيدر فيصل قره حسين34

ذكرمحمد علي رحيم عبد الشاه35

انثىياسمين علي جواد كاظم36
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ذكرعماد حسن يعقوب علي37

انثىعال احمد هاشم جعفر38

ذكرعلي مسلم لفته علوان39

ذكرمحمد ناظم كاظم سماوي40

انثىختام عبد الحسين خميس جميعي41

انثىهديل طارق كريم حسين42

انثىاية حمودي جاسم محمد43

انثىسجى علوان متعب جواد44

ذكراحمد خضير موسى علي45

انثىمريم مناضل عبد الرزاق خضير46

انثىالزهراء خضير عباس حسين47

انثىندى فاضل عباس علي48

انثىشهد محمد محسن ابراهيم49

ذكرمحمد توفيق كريم جفات50

انثىزينب عبد هللا علوان محمد51

ذكرانمار جمعة عبد الحسين حميد52

انثىنور الهدى علي هادي جاسم53

ذكرحسين عالء مجيد حميد54

انثىغفران كريم عبد عون شهيد55

انثىفاطمه داخل ابراهيم شهادي56

ذكرحيدر قاسم محسن ويس57

ذكراحمد يحيى خليل عباس58

ذكرحسين رضا عباس عبود59

انثىرواء عبد الرضا نعمه عبد الكريم60

ذكرياسر نديم حسين جاسم61

ذكراحمد اسعد جميل مجيد62

ذكريعقوب كاظم حميد عاشور63

ذكرطه محمد عبد زيد فضاله64

انثىفاطمة فالح هاشم محمد65

انثىحوراء خضير رسن عبد66

ذكرعلي هادي احمد عبيد67

ذكرعلي اسعيد شريف علي68

ذكرحسين ياس خضير عامر69

ذكرعلي صباح راشد عبادي70

ذكرمحمد علي قاسم حسن عزاوي71

انثىفاطمه جميل كريمز فليح72

ذكراحمد قاسم كريم صخي73

ذكرعلي هادي حمزه خلف74



انثىاية اكرم عبد عون حسون75

ذكرحسن عدنان موسى كاظم76

ذكرمحمد كريم حليوت طوفان77

انثىزهراء محمود بدران علي78

ذكراحمد فياض حسن حمزة79

انثىبراء عباس فاضل كريم80

ذكرحسين ماجد حسين علي81

ذكرغيث نجاح حسين عجيل82

انثىفاطمه علي مهدي عبد زيد83

ذكرمسلم رياض نايف كناد84

ذكرعبد هللا رعد خنفر كاظم85

ذكرعبد هللا جاسم حسن عبود86

ذكراحمد ظافر عبد المحسن كله87

انثىفاطمة احمد عمران عباس88

ذكرليث اياد عايد كاظم89

ذكريوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم90

ذكرمحمد سامي صالح جاسم91

انثىمريم عبد علي عجاوي عباس92

ذكررضا عادل زيدان حسن93

ذكرغيث رزاق كاظم عبد الكريم94

انثىزهراء فؤاد عبد نور حسون95

ذكرياسر صاحب مهدي داود96

انثىرسل خضير عبد الكاظم جبر97

ذكرفوزي رعد ناجي كريم98

انثىدعاء محمد حريز عبد علي99

ذكرمهند فيصل سعد خضير100

ذكرصباح مضر مطني حميد101

ذكرمرتضى طالب حسن حسين102

ذكراحمد صباح سبتي جمعه103

انثىهاجر محسن علوان محمد104

ذكراحمد جميل كاظم خضير105

ذكرمحمد حميد نعمان حمد106

ذكرمحمد سلمان عبد الحسن عبود107

انثىنور حسين فليح حسن108

ذكرحسين فاخر كاظم جواد109

انثىنجالء صادق عبد الهادي عبد المنعم110


