
الجنساسم الخريجت

ذكرمرتضى علً لفته بخٌت الجبوري1

ذكرحٌدر حسٌن كاظم عبوس الٌساري2

ذكركرار ازهر عباس دمحم علً تك3ً

أنثىاٌمان فارس دمحم حمزه4

أنثىسلسبٌل رحٌم جبر رسول الموسوي5

أنثىاخالص حامد عجٌل عرٌبً الدلٌم6ً

أنثىنور عدنان حسٌن علوان المهدي7

أنثىعبٌر عبود راهً فلٌح8

ذكرحٌدر كرٌم عبد زٌد هادي اسماعٌل9ً

أنثىزهراء نعمه مزهر عبادي10

أنثىاٌمان خضٌر جٌاد خرس الفتالوي11

أنثىزٌنه صالح حسن محمود عجام12

ذكرأحمد جابرعودة هاشم13

أنثىغدٌر مٌثم علً حسٌن14

أنثىرسل نعمه حسٌن جاسم ٌسار15

أنثىساره عادل ناصر حسٌن الجناب16ً

ذكرهذال باسم دمحم مطلك الخزعل17ً

ذكرعبد الهادي فرٌد هادي وزٌر الزغٌب18ً

أنثىودٌان حسن مهدي شرقً الغرٌري19

أنثىزٌنب عبد المنعم رٌاح علٌوي20

أنثىاٌات علً عبد الرضا ظاهر21

ذكرعلً دمحم جابر عبد الرحٌم22

أنثىبٌداء حسٌن صاحب عل23ً

أنثىضحى قاسم دمحم جاسم24

أنثىنور وسام صبار سلمان25

أنثىبنٌن احمد لفته حمدان ال راض26ً

ذكرقاسم عبد الزهره جاسم عبود ال عباس27

أنثىزهراء دمحم ناجً دمحم الحداد28

ذكرسجاد علً دمحم جاسم29

أنثىزهراء حسٌن رحم هوٌر30

ذكرمرتضى سمٌر مجهول علوان ال جبار31

أنثىفاطمه خلٌل عبد الكاظم عبد هللا التمٌم32ً

أنثىاسراء علً جعفر صالح الساعدي33

أنثىامٌره سعٌد كاٌن عبد نور34

أنثىوعد عماد جبار جاسم الجناب35ً

ذكرعلً موحان حنون ساجت36

أنثىسهى هارون خضٌر طارش مسعودي37

أنثىسناء صالح هادي عبد38

أنثىبنٌن عبٌس جبار سلطان الجبوري39

أنثىغدٌر باسم دمحم كاظم الجناب40ً

أنثىحوراء حلٌم عجٌل ظاهر41

ذكركرار حمزه عبد الكاظم لفته الشمري42
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ذكردمحم راضً خرٌبط بدن االسدي43

أنثىأسٌل كاظم حسن حاتم44

أنثىرباب رزاق كاظم سعدون45

أنثىسجى محمود متعب عكلة47

أنثىرسل فاهم جاسم دمحم46

أنثىنور الهدى عبد هللا متعب حسن السعدي48

ذكرحسٌن حمزه نصٌف جاسم49

ذكرمسلم حسٌن دمحم مهدي50

ذكرمصطفى صافً عبد الزهره جواد الفهراوي51

ذكرسجاد فؤاد خضٌر دمحم المسعودي52

ذكرزٌد عبد االله ناجً مهدي53

ذكرحسن مهدي صالح عوٌد الحٌدري54

أنثىتبارك خضٌر حمادي شخٌر زائري55

ذكرزٌد حامد حسن حمزه مسلماوي56

ذكردمحم فلٌح حسن بجاي57

ذكرمصطفى كاظم طاهر نعمه الحسٌن58ً

ذكرحسان دعٌبل حنون عبد59

ذكرعباس خضٌر هاشم عباس مسعود60

ذكرمرتضى شمران عطٌوي حنون المٌال61ً

ذكرمصطفى مسافر حمود عطٌه62

أنثىاٌات قاسم عباس حاتم63

ذكركاظم عادل جلو حسن64

أنثىزهراء عباس طالب شٌاع ال دمحم65

أنثىبنٌن شاكر صاحب حسٌن66

أنثىفاطمه مكصد رسمً مهدي الخفاج67ً

أنثىفاطمه الزهراء جابر شطً عاشور سعودي68

ذكرهاشم فاضل عباس ٌوسف زٌنل69

ذكرعلً موحان حمزه عبٌد العمار70

أنثىحنٌن احمد رحٌم رضٌوي71

ذكرحٌدر علً رحٌم معارك72

أنثىزهراء فخري عاشور موسى ال دمحم73

أنثىهدى حامد خلٌل ابراهٌم74

ذكرسٌف علً عباس وحٌد75

ذكرمحمود رضا هاشم عبٌد76

ذكربهاء ٌحٌى علً حمٌد تمٌم77ً

ذكرعمار ضاري عبٌد دمحم78



ذكراثٌر سالم حنون كاظم79

ذكردمحم جواد كاظم حسٌن الجبراوي80

أنثىسجى علً حمزه ناصر مزٌداوي81

ذكرٌحٌى صادق اسماعٌل ختالن82

أنثىزٌنب علً كرٌم وصخ الكوام83

ذكرجالل عبد الكاظم صاحب دمحم84

ذكرحٌدر فجر عامود دمحم البعٌج85ً

ذكرباقر علً عبد الواحد كبان86

ذكرحسٌن خضٌر عبد الزهره حسٌن87

ذكرعباس عٌسى كتاب هادي سلطان88ً

ذكرحسٌن فاضل دمحم حمزه89

أنثىزٌنب تحسٌن زاهً شعالن90

ذكراٌمن عباس ناجً عواد العجٌل91ً

ذكرسجاد حمزه عنون عباس الجمال92ً

ذكردمحم علً هادي جوده فرٌحه93

أنثىخوله حمٌد سبع حمود الجحٌش94ً

ذكرعلً حسٌن عبٌد مد هللا95

ذكرعلً حسٌن فرحان بجاي البعٌج96ً

ذكرعلً سعد عبد االمٌر دمحم الجبوري97

ذكرحٌدر علً حسٌن شامخ  شالش98

ذكرفاروق جاسم عبٌد غٌالن المسعودي99

ذكراحمد علً جاسم دمحم100

أنثىاٌمان كرٌم عطشان سلمان101

ذكرمهند غانم سالم دمحم الجناب102ً

ذكرابا الحسن جبر كاظم عل103ً

ذكرحسٌن كاظم حسٌن عبادي104


