
الجنساسم الخريجت

ذكراحمد عبٌد علً عبد االمٌر العامري1

أنثىفاطمه هاشم مرتضى دمحم النجف2ً

أنثىحنان دمحم نجم عبد هللا فتالوي3

أنثىرٌام دمحم حسٌن عبود4

أنثىشهباء حسٌن مهدي مجاور5

أنثىشجن حامد عبد عون بدٌوي6

أنثىزٌنب رعد كامل كرٌم الجناب7ً

أنثىزهراء كاظم عبد الحر جاسم طهمازي8

أنثىلٌلى جعفر جبر حمادي9

أنثىانمار حٌدر غانم حمزه ال جوده10

أنثىزٌنب حمٌد حسٌن عبٌد11

أنثىبنٌن كاظم سوادي معٌن12

أنثىحنان عبد الزهره منهل وداعه13

أنثىاسماء لاسم دمحم حمزه14

أنثىسكٌنه دمحم رضا عبد الزهره15

أنثىغسك صباح ذٌاب حمد الجناب16ً

أنثىزهراء لاسم هاشم عبد الرضا17

أنثىأٌات صادق جعفر خضٌر18

أنثىبنٌن دمحم عبد ابراهٌم19

أنثىبراق علً عباس خنٌاب خفاج20ً

أنثىساره احمد محسن كزار الجناب21ً

أنثىوئام رعد دمحم ناصر22

أنثىرلٌه احمد حسن حسٌن الحسناوي23

أنثىزهراء خضٌر دمحم طاهر24

أنثىغفران ناجح دمحم علً علوان الشرفة25

أنثىرشا جاسم برهان محٌسن26

أنثىزهراء فرحان سرحان عجٌل المسعودي27

أنثىدمعة خالد سوادي غٌدان28

أنثىسحر رحٌم جبر عبد المسعودي29

أنثىزهراء جبار كاظم كرٌم30

أنثىفاطمه عبد الحسٌن هادي سلمان31

أنثىاٌات صالح سلهو صلف عبوده32

أنثىحنٌن عمٌل حسن عباس33

أنثىأمل راجح عطٌه عبود34

أنثىزٌنب علً عبد الكاظم فٌاض35

أنثىأٌات حسٌن مشعل عفرٌت36

أنثىأثمار حٌدر علً مجٌد37

أنثىفاطمة مكً كامل هاشم الصٌاد38

أنثىسرى حاتم عبد الرزاق عواد39

ذكرامٌن حسن حمزة خضٌر ال عباس40

ذكرمرتضى حسٌن عبد هللا مرزه  الدلٌم41ً

أنثىزٌنب حٌدر عطٌه علوان ال سلمان42
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ذكرسامر مٌثم مٌري سلمان43

أنثىمرٌم مظلوم حسٌن علً ال حسٌن44

أنثىزٌنب حٌدر جعفر حسن الهاشم45ً

أنثىآالء حسون نعمه عوده47

أنثىرلٌه باسم جابر هجوج االسدي46

ذكرحٌدر رحٌم عبود عبٌد48

أنثىزهراء عبد هللا علً سهر49

ذكرحسٌن عباس فاضل عبود البصٌص50ً

أنثىعهد ناجح عبد علً دمحم51

أنثىاالء صالح مهدي عل52ً

أنثىبتول محسن هبر حمادي53

أنثىأثمار عبد هللا ٌونس عناد54

أنثىنور جاسم دمحم عبد هللا  الٌساري55

ذكرعلً ستار ٌاس فرهود الكٌم56

أنثىنور دمحم كاظم دمحم57

ذكرحسٌن عمٌل حداد موكر الحسٌن58ً

أنثىجٌهان لٌس عبد الواحد عباس59

أنثىرسل سالم عبد زٌد حمٌدي60

أنثىرواء عباس علً دمحم علً المسعودي61

أنثىوسن دمحم نعمه عل62ً

أنثىفاطمة جلٌل هادي راضً الذبحاوي63

أنثىرواء جابر علً عبٌد مسعودي64

أنثىزٌنب علً عبود هاشم الموسوي65

ذكرحسن عادل جفات كنجً الطرف66ً

أنثىزهراء حسٌن كاظم سالم67

أنثىآالء عباس نور راهً الحٌدري68

أنثىمها حسٌن علً ابراهٌم69

ذكرعلً فالح محسن حسن الرماح70ً

أنثىمٌسم علً عبد زٌد صبر الزبٌدي71

ذكرثامر عبد الكرٌم ثامر برهان72

أنثىحنٌن حٌدر طوٌر خشان الجعباوي73

أنثىحوراء شاكر جساب دلٌم74ً

أنثىغفران لاسم طراد دهام75

ذكرمصطفى فاضل حسٌن علٌوي حمٌري76

أنثىخدٌجه عبد علً هانً دمحم المعموري77

ذكرمظهر مهدي كاظم نوفان الجحٌش78ً

ذكرلطٌف عباس دروٌش حمزه المسعودي79

ذكرعلً جبار كاظم جبوري ال برٌسم80



ذكركرار جلٌل دمحم جاسم الخفاج81ً

ذكراحمد فاضل حسٌن علٌوي  حمٌري82

أنثىرٌام عٌسى فٌصل صلبً المسعودي83

أنثىسكٌنه احمد جواد عبد عون نصراوي84

أنثىزٌنب مٌثم صاحب اسدخان85

ذكراحمد مكً سلمان كلٌل ال خلف86

ذكرلتٌبه سعد ناجً زغٌر العجٌل87ً

ذكرعلً صالح كطل دخان88

أنثىأثٌر نجٌب سهٌل عبود السٌالوي89

ذكرعلً هٌثم كاظم طاهر90

ذكرأحمد محسن عذاب حسن البو جاسم91

ذكرعلً عبد الحسٌن عاجل عبد92

أنثىزهراء عبد االمٌر عوده عبود93

ذكرمصطفى حبٌب منعم سلمان العبودي94

ذكرحسٌن لفته معنه جرو العتاب95ً

أنثىزهراء علً حسن كرٌمش البهادري96

ذكراحسان كاظم حسٌن علوان مسعودي97


