
الجنساسم الخريجت

أنثىسمٌه مهدي عبد الحمزه عبار الجراح1

ذكركاظم جاسم راضً جوٌد الشنٌن2

ذكرعباس علٌم حسٌن حسون الناٌل3ً

أنثىختام رضا دمحم عمران العباس4

أنثىزهراء قاسم مجبل جاسم5

ذكرحٌدر كاظم عبد عون حسون الهالل6ً

أنثىزهراء رزاق راضً عذاب عابدي7

أنثىعذراء رائد كاظم علوان8

أنثىصفا خضر عباس دمحم9

أنثىحنٌن عبد الحسٌن دمحم مشكور10

أنثىسرور ادرٌس فاضل نعمه العبد الحسن11

ذكرقاسم دمحم نعمه كاظم12

ذكرعباس احمد نجم عبد هللا13

ذكردمحم قاسم مشرف فرعٌن14

أنثىجنات جاسم رضا مهدي العباس15

أنثىسناء حسن علوان ابراهٌم عوادي16

أنثىنور عمران محسن راشد الٌساري17

أنثىرنا لٌث سلمان عباس المهداوي18

أنثىمروه محٌسن حسون محٌسن الناٌل19ً

أنثىنور حمود حبٌب كاظم20

أنثىهٌام محسن علً كاظم الٌونس21

أنثىدنٌا كاظم علً عبود بنً ساله22

أنثىنور صباح هادي حسٌن  العمٌدي23

أنثىازهار معطً مهدي حسٌن24

أنثىأدٌان أٌاد أمٌن حمود25

ذكرعبد هللا دحام ولً دمحم26

أنثىفاطمه حمزه عمران عبد علً الشاهر27

أنثىنوره لطٌف حبتور عفات زكروط28ً

أنثىزٌنب هادي علوان عبد29

أنثىسرى رسول حمٌد سعٌد الٌساري30

أنثىعلٌاء عبد االمٌر ٌونس ناٌف المسعودي31

أنثىغفران حٌدر عبد الحسٌن عٌسى الٌاسري32

أنثىاالء دمحم كاظم مرهون33

ذكربهاء ناجح ارٌاح كاظم الكرٌط34ً

أنثىزهراء خلف دمحم حسن الموسوي35

ذكرمحمود فتٌخان حواش عبد النبً الحساوي36

أنثىفاطمه احمد طعمه علوان السعدي37

أنثىنسرٌن حسٌن علً عبود38

أنثىرفل دمحم كاظم مرٌهج ال مرٌهج39

أنثىسحر اٌوب ناظم عباس الفتالوي40

أنثىدانٌه عادل طامً محسن41
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أنثىمرٌم حسٌن علً دمحم  الٌساري42

أنثىحنٌن فارس عبد هللا هندي43

أنثىزهراء ابراهٌم ٌحٌى كمال44

أنثىآٌات حسن محسن حمٌدي الناصري45

أنثىحنٌن علً خضٌر عباس  الٌساري46

أنثىزٌنب سعد عبد علً ابراهٌم البٌات47ً

أنثىبان عالوي علوان ابراهٌم عوادي48

أنثىتقى جاسب عبد الحسٌن طاهر برٌسم49

أنثىزٌنب عبد الرضا عبد جبار  كالم50ً

أنثىزهراء فاضل دمحم محسن51

أنثىزٌنب عبد االمٌر هادي حسن ال حسن52

أنثىدعاء دمحم كاظم عل53ً

ذكرحٌدر خضٌر عباس كاظم  ال كاظم54

ذكرسٌف دمحم عبد سكر  المجل55ً

أنثىزهراء مرتضى عبد الحسٌن دمحم رضا56

ذكرفاضل عباس دمحم بخٌت57

ذكرحسٌن كامل جواد كاظم58

ذكرسٌف فالح كاظم جواد الصفار59

ذكرحٌدر طالب ناٌف خضٌر المسعودي60

ذكرحسٌن رٌاض عباس راشد61

ذكردمحم عبد هللا دخٌل عٌدان62

ذكرحسن راجح عبد الكرٌم مبلط63

ذكرعباس عالوي تومان كواد  العفالجه64

أنثىزهراء كرٌم سلطان حمزه الجبري65

أنثىدعاء نعمان مراد كاظم66

ذكرعمار مجبل نعمه مك67ً

ذكرابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم عبد هللا فٌداوي68

أنثىشهد هادي هاشم عٌسى البطاط69

أنثىعبٌر اموري جواد كاظم70

ذكرمنتظر فتحً خلٌل جواد ال جاسم71

ذكرضٌاء جبار عبد العباس مندٌل72

ذكرعلً عباس عناد ضاٌف الجبوري73

ذكردمحم مكً مهدي كاظم74

أنثىاسراء حامد عبد خشان75

ذكرهاشم كاظم عبد حسن  ال ضباح76

أنثىاٌات احمد جابر ابراهٌم المعموري77

ذكرعلً فالح هادي عرٌب78ً

أنثىشٌماء هٌثم محسن ٌحٌى ال خلف79



ذكروائل سلمان كرٌم حسٌن80

أنثىزٌنب حمٌد كاظم طوفان ال خنجر81

أنثىنجوان عبد الكاظم عبد هللا عبد82

ذكرحسن عباس علً كاظم الجلٌحاوي83

أنثىاسراء عمران موسى جاسم المنتفك84ً

ذكراٌهاب حسٌن عطٌه لفته الغراب85ً

ذكرعباس حسٌن هادي كشاش86

ذكربهاء فاضل دمحم عبد هللا ال ظاهر87

ذكرحسٌن كاظم ذٌاب جبر88

أنثىانوار مهدي عبد الساده عبد الكاظم ال غٌدان89

أنثىمٌسون ٌاسٌن عبد عون جواد90

أنثىهند فلٌح حسن مهدي91

أنثىغفران جبار صالح مهدي جبري92

ذكرسبأ هٌثم سامً عبد العبودي93

أنثىأسراء هادي شنان عبد الكاظم94

ذكردمحم جاسم هاشم ٌونس محو95

ذكرمرتضى عباس عبد هللا عبد الواحد االبراهٌم96ً

أنثىنور شاكر حمود كاظم العامري97

ذكرحسٌن علً لطٌف عباس ال فتله98

ذكراحمد دمحم حسن دمحم مهدي99

ذكررضا منسً حسٌن منسً فرٌحه100

ذكرعباس كاظم لطٌف مركب المركب101

ذكرأمٌر عدنان عباس رحمان102


