
الجنساسم الخريجت

أنثىغفران نجدي كاظم عبٌد1

أنثىغدٌر جعفر صادق خلٌل الغراب2ً

أنثىبنٌن لبنان فٌصل مهدي3

أنثىتبارن رٌاض عبد الحمٌد دمحم ٌوسف4

أنثىحنٌن عبد هللا ثجٌل عبد هللا5

ذكردمحم تمً جبار عبد االمٌر صبري6

أنثىاسماء ناظم محسن دمحم الصغٌر7

أنثىنبأ احمد نعمه جوده8

أنثىفاطمه ٌحٌى حسن كاظم الفتالوي9

أنثىبتول عباس عبد الزهره ابراهٌم صبٌح10ً

أنثىتبارن ظاهر محسن حمزه شٌخه11

أنثىهدى لاسم حسن عباس ال عبود12

أنثىحوراء حمٌد عبد العباس غانم13

ذكررافت رعد لطٌف خلخال المعموري14

أنثىهدى ثابت طاهر سالم15

أنثىبنٌن عدنان جعفر صابر16

أنثىنوره عبد المحسن حسٌن حسون17

أنثىزٌنب عامر عبٌد كاظم البوجاسم18

أنثىآٌات دمحم جبار راضً الساعدي19

أنثىبنٌن سعدي كطران عبد الحسن20

أنثىمرام صالح حمدي صالح البطاط21

أنثىزٌنب حسن سعٌد مهدي22

أنثىجنان مهدي عبد علً الكعب23ً

أنثىبركات عبد حبٌب حسون24

أنثىفردوس حٌدر ناصر حسان الٌساري25

أنثىسجا كرٌم زبون مسٌر26

أنثىزهراء كاظم علً حسٌن الكشمر27

أنثىنور الهدى حٌدر خزعل مختار28

أنثىهنادي حسٌن دمحم ثامر العامري29

أنثىابتهال طالب جلوب عبطان السوٌد30

أنثىسرى عدنان مزعل عبطان31

أنثىبنٌن حٌدر عبد الصاحب حمود منٌدح32

أنثىحوراء عزٌز عباس عبد33

أنثىنبأ مٌثم طالب منسً المنكوش34ً

أنثىفاطمه الزهراء نجاح عبد المهدي علوان35

أنثىاٌمان لاسم كاظم صبار36

أنثىمرٌم كاظم عبد علً حمادي النصراوي37

أنثىآالء احمد هاشم فارس الزناد38

أنثىفاطمه جبار دمحم محسن39

أنثىرلٌه كامل عباس دمحم حسٌن40

أنثىزٌنب دمحم شاكر حمود41

أنثىآٌات لاسم رحٌم دمحم42
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أنثىحوراء باسم كاظم حسن43

أنثىزٌنه علً كاظم دمحم44

أنثىسجى عبد االمٌر كرٌم عبد45

أنثىمالن سلمان عباس علً جواهر47

أنثىمرٌم نوري مهدي صالح ال عباس46

أنثىزهراء نجاح هادي جراد المسعودي48

أنثىزهراء احمد عطٌه كاظم الخلف49

أنثىفاطمه زغٌر محل حسٌن50

أنثىهبه محسن مهدي محمود51

ذكرعلً سالم بكوع صكر ال حسٌن52

ذكرلاسم حسن خلبوص عوفان الكرٌط53ً

أنثىامتثال حسٌن كاظم حمزه كرعاوي54

أنثىزهراء طالب نجم سلطان55

أنثىدعاء مكً جواد عبد هللا56

أنثىبنٌن خالد عبد اللطٌف مجلً المذكور57

أنثىنورا لاسم كرٌم دمحم58

أنثىزٌنب راضً كاظم علوان59

أنثىوهج هادي جلٌل كرٌم ٌاس60ً

أنثىابرار حسٌن ٌاس خضٌر الصفار61

أنثىحوراء عز الدٌن دمحم عبد الحسٌن62

أنثىاٌالف لحطان كرٌم خضٌر63

أنثىبنٌن جعفر جاسم محٌمٌد الكوام64

أنثىاشواق حسٌن علً جاسم الٌساري65

أنثىانتظار عباس دلول دمحم ثروان66ً

أنثىنور عامر عبد جابر ال مشكاك67ً

أنثىبلسم جواد كاظم عبود الرفاع68ً

أنثىحوراء حٌدر كاظم كرٌم69

أنثىفاطمه صفاء صادق جواد الخفاج70ً

أنثىسجى مثنى بدري حسن الصفار71

أنثىرٌام حسن عبد الساده محسن72

ذكرٌوسف صافً عبد ٌاسر كاظم ال رحٌم73

أنثىحوراء نوري حسونً عبد هللا الباوي74

أنثىحوراء علً اسماعٌل حمود ال حمود75

أنثىاٌات مهدي مرداس ابراهٌم الجحٌش76ً

أنثىرسل رٌاض وهاب سعٌد77

أنثىحنٌن احسان شهٌد دمحم ال ابراهٌم78

أنثىتبارن خزعل برلً سوادي طوٌل79

أنثىزهراء عبث خلٌل اسماعٌل80



أنثىحنٌن صباح علً لاسم81

أنثىشهد لاسم كامل كاظم الٌساري82

أنثىاسراء لاسم علً خضٌر الزهٌري83

أنثىفاطمه دمحم اسود خشان84

أنثىاٌالف عبد الرضا علً عبد الحسٌن كشوان85

أنثىاختٌار عمار جبر طه الحٌدري86

أنثىفاطمه منذر نٌسان بلم87

أنثىرانٌه علً زٌد امعال ازٌرج88

أنثىتٌسٌر علً حمٌد حسن الهزاع89

أنثىاصٌل اكرم صاحب هاشم90

أنثىنورا عبد الحسٌن حسن خضر مرزه91

أنثىخدٌجه مطشر رمضان عبد المشعالوي92

أنثىاسمهان خلف علً هراط الجالن93ً

أنثىزٌنب عبد العالً ناجً سلمان94

أنثىنور ابراهٌم عٌسى دروٌش فرج95

ذكرعلً عادل عبد زٌد علً الحسناوي96

أنثىزٌنب دمحم ضٌاء حسٌن شحاته ابو التمن97

ذكردمحم بالر حسٌن عبد تعبان الشرٌف98ً

أنثىغسك علً ابراهٌم عبد النداوي99

أنثىفاطمه مسلم عبد العالً هادي الصٌاد100

أنثىزهراء حبٌب حسٌن حبٌب ابو شعٌر101

ذكردمحم هادي مهدي مطر المحسن102

أنثىفاطمه عباس مظلوم مطرود ال ناصر103

أنثىبنٌن حسن حسٌن درٌوش104

أنثىرسل عبد الرزاق جبار عباس ال اسماعٌل105

أنثىاالء صادق دمحم ضاٌع106

أنثىزهراء حاتم صالح مهدي ال عبود107

أنثىاسماء حسٌن عبد رساله فرحان ال حسٌن108

أنثىنعمت دمحم رضا حمزه109

أنثىوئام عمٌل اوحٌد حبٌب110

أنثىفاطمه زمان صاحب حسن العكٌل111ً

أنثىوسن دمحم دمحم تمً عبد الدمحم زائر دهام112

أنثىغفران عباس حسن عطٌه113

أنثىمرٌم مؤٌد محسن علوان فتالوي114

أنثىرانٌا محمود ٌاس عبود115

أنثىنوران عبد االمٌر عباس عبد الجلٌحاوي116

أنثىنوال حسن حسون عبٌس عزاوي117

ذكراحمد ماهر نعمه غانم118

أنثىسجى نصر حسن عالوي المزعل119



أنثىغفران زغٌر ابو جواد حسٌن الكرٌط120ً

أنثىوهج عمٌل اوحٌد حبٌب121

أنثىزٌنب علً دمحم حسٌن122

أنثىزٌنب حٌدر رزاق كاظم123

ذكركاظم رزاق جلٌل وحٌد خٌكان124ً

أنثىنور صباح فرحان عبود البوعالوي125

أنثىزهراء عٌسى ناٌف عٌسى الحل126ً

ذكرٌوسف حاتم عباس بصٌله127

ذكرمصطفى مردان سلمان خنٌاب الغثوان128

أنثىساره لاسم محل عزٌز129

أنثىغفران كاظم برٌسم كٌطان الدلٌم130ً

ذكرسٌف الدٌن حسن حمادي مهدي خٌكان131ً

أنثىهدى خضٌر دخل دمحم العباس132

أنثىدعاء عباس عطٌه عبد133

أنثىاٌات دمحم حسٌن عبد134

أنثىزٌنب عبد الصمد حمزه عبٌد135

أنثىسرى حسن هادي كاظم المسعودي136

أنثىنور حٌدر ٌعكوب ٌوسف137

أنثىرلٌه خضٌر ناصر عبد138

ذكرمهٌمن عامر خلٌف جاسم الجبوري139

أنثىزهراء نعٌم دبعون هربود الشبالوي140

ذكرصفاء عبد الزهره عبد صالل141

أنثىزٌنب مهدي كرٌم مهدي142

أنثىكوثر صباح حسن صكر ال حسٌن143

أنثىأسراء سعد هاشم عباس مسعودي144

أنثىفاطمه علً مطلك غال145ً

أنثىغدٌر مؤٌد لفته مشاري الجراح146ً

أنثىودٌان دمحم شهٌد مك147ً

ذكرخضر فالح عبد الحسن عرٌب148ً

أنثىصابرٌن وردان رزاق مونس149

أنثىرشا حٌدر عبد الحسٌن عبد دمحم ال دمحم150

أنثىوفاء فاضل حسٌن عبد عون المسعودي151

152

مرتضى محسن عبد الزهره عبد الحسٌن ال 

ذكرعلً

ذكرعلً حسٌن عبٌد كاظم خٌكان153ً

ذكرسامر عامر هاشم عوده154

أنثىنور الهدى علوان ثمل سلمان155

ذكرازهر لادر سلمان مزٌد الونٌس156

أنثىمرٌم عدنان كرٌم رشٌد157

أنثىفاتن عبد الحسٌن الزم شكاٌه التمٌم158ً

ذكرمصطفى ماجد مصدف جاسم المسعودي159

أنثىشهد جاسم دمحم حسٌن160

ذكرعلً دمحم امٌر عٌسى كرٌده161



ذكربشٌر راجح عبد االمٌر حسن162

أنثىهدٌل مهدي هاشم كرٌم عناوي163

أنثىهدى ٌعموب عبد الرسول عبد الكاظم164

أنثىدعاء حٌدر دمحم رضا كاظم165

أنثىساره جمٌل كاظم علً كرٌط166

أنثىنور العٌون داخل سلمان حسٌن ال شمخ167ً

أنثىدعاء مهدي حسن حسٌن المسعودي168

أنثىدعاء سمٌر احمد دمحم المال169

أنثىمرٌم فاضل هاشم عوده ٌساري170

أنثىدعاء فاضل جلٌل جالب171

أنثىنوره حٌدر صباح هالل كرٌط172ً

أنثىزهراء علً هاشم احمد173

ذكرحسٌن عباس صاحب حسن174

ذكرلاسم دمحم نجم حسٌن175

أنثىبتول رٌاض كاظم عل176ً

أنثىسجى لٌث حبٌب حمد177

أنثىنور دمحم حمزه راج178ً

أنثىرسل عباس عبد جبر179

أنثىأسماء حٌدر مهدي حسن الركاب180ً

ذكرعلً حازم محان راشد البومساعد181

أنثىرغد حبٌب ظاهر طاهر الالم182ً

أنثىبنٌن شمسً عاٌد برجس الجبوري183

ذكررؤوف سلمان داود سلمان184

أنثىحوراء عبد الحسٌن هادي عبد الزهره185

أنثىزٌنب علً عزٌز هادي ال هادي186

ذكرحٌدر عكاب جبر عل187ً

ذكرعلً عوده عبٌد نهار188

ذكرمصطفى عباس عبد دمحم189

ذكرمحسن دمحم عبد الرضا امٌن الكرٌط190ً

أنثىبتول دمحم مردان عبٌد ال موسى191

ذكرعلً جاسب حسن شٌحان192

أنثىساجدة عالوي ابراهٌم عٌسى ال دمحم193

ذكرسٌف عامر محٌل دهام194

ذكردمحم عادل كاظم عبٌد المسعودي195

ذكراحمد جاسب عبد العالً جودة196

ذكرأحمد علً حمٌدي علً الجناب197ً

ذكراحمد عبد الحسٌن حامد رومً الزٌدي198

أنثىحوراء علً حسون مناتً الموحان199

أنثىضفاف خلٌل دمحم مذٌر200

ذكرحسٌن حسن عبٌد حسٌن201

ذكردمحم رسول جواد حسون المعمار202

ذكرحسٌن هادي عباس كشكول الصاف203ً



ذكرعلً صباح خلٌل ابراهٌم204

ذكرفاضل احمد كاظم صبار205

ذكرمراد حمزه هاشم عبٌس206

أنثىزٌنب عالوي بلكت علوان الزغٌب207ً

ذكرسجاد علً كزار حرب208ً

أنثىطٌبه لاسم خضٌر مظلوم209

أنثىسجى حسٌن هوبً لوت النجار210

ذكرهٌثم محسن فارس حسن211

أنثىفرح عدنان هانً عبٌس الشرٌف212ً

ذكرعلً سعد مفتاح عباس المسعودي213

ذكرٌوسف عادل ٌوسف علً الخفاج214ً

ذكرداود سلمان عبد نور حسن المسعودي215

ذكرصالح مهدي ناهً على هللا البنٌان216

أنثىرلٌه غانم عبٌد ناصر217

أنثىزٌنب حسٌن حمٌد سعٌد218

أنثىحنٌن صالح عباس ناصر الطائ219ً

أنثىحوراء دمحم عبٌد حسٌن حمد220

أنثىزٌنب كاظم صالح مهدي221


