
الجنساسم الخريجت

ذكركرار هادي جاسم راضً خفاج1ً

أنثىفاطمه دمحم علوان كاظم2

ذكركاظم طارش عبد علً صاٌح الونٌس3

أنثىآمال ٌاس خضٌر جاسم المسعودي4

أنثىحوراء ناظم دمحم هادي5

ذكرعلً نصٌر حسٌن عبد  الزامل6ً

أنثىاٌات رضا عبد جواد السمان7

أنثىنبأ علً عبد الكاظم كرٌن الكٌم8ً

أنثىجنان حامد كاظم عبود9

أنثىابتهاج ٌاس خضٌر جاسم المسعودي10

أنثىجمٌلة حبٌب خضٌر راعً ال خلف11

أنثىنور علوان عبد كرٌدي  عامري12

ذكرماهر عبود لفته سعدون13

ذكرعمٌل عباس علً طالب السلمان14

أنثىدعاء شاكر هادي عبد هللا الشبالوي15

أنثىبنٌن ٌحٌى داخل راه16ً

أنثىحوراء ابراهٌم دمحم علً حسٌن ابو شعٌر17

أنثىخدٌجه خضٌر عباس كاظم18

أنثىآالء لاسم عمران مشجل الحسناوي19

أنثىدعاء شهاب احمد عبد علً الثوٌن20ً

أنثىحنٌن علً عبد زٌد صٌاح المسعودي21

أنثىزٌنب ٌحٌى اسد حسن الحٌدري22

أنثىسرور حسٌن جفجٌر خضٌر العماب23ً

أنثىزٌنه طالب محسن طرٌف24

ذكرعلً منذر نٌسان بلم25

أنثىختام شاكر نصٌف جاسم ال عذاب26

أنثىشهد محسن عبد الساده عبد الكاظم ال غٌدان27

ذكردمحم حمادي مهدي دمحم28

ذكرعلً عطٌه غضب صباح29

أنثىعنود كتاب عداي علً عبودي30

أنثىنوال ساجد عمران علوان جلٌحاوي31

ذكردمحم فاضل عباس ابو شنه32

أنثىزهراء شعالن عبد الحسٌن بردان33

أنثىهدٌل صاحب عبد الحسٌن علوان ط34ً

أنثىزهراء صالح حسن هاشم35

أنثىرلٌه خالد عبد الغنً عزوز36

أنثىفرح عباس هاتف راض37ً

أنثىزهراء دمحم عبٌد عطٌه بنً سٌال38

أنثىمرٌم دمحم شمخً عناد العل39ً

أنثىنور احمد جواد كاظم40

أنثىنورا وحٌد هاتف ناٌف41

أنثىهدى عادل عبد الرزاق توفٌك الدلوي42
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أنثىرجوان عدنان نعمه عبود ال شبل44

أنثىذكاء فاضل محسن جاسم43

ذكراحمد عبد الرحٌم مشتت علً الكعب45ً

أنثىهدى حسٌن حمٌد مجٌد46

أنثىزهراء حسٌن سعٌد زباله ال ثامر47

أنثىساره لاسم ٌزل عبد الربٌعه48

أنثىٌاسمٌن نعمه طالل وفر ال جمٌل49

أنثىاٌات هاتف كامل عبٌد50

أنثىشذى عبد هللا حسٌن عبد الرضا العبود51

أنثىتغرٌد حسٌن ٌوسف خضٌر االماره52

ذكرحمزه حسن علً حسن البهادري53

ذكرصادق عبد الرضا طاشش بٌدر54

أنثىاٌمان جبار عبٌد داود الخزعل55ً

أنثىزٌنب عطا هللا عباس علً الكٌظ56ً

ذكرفواز دمحم جواد كاظم الٌساري57

أنثىدنٌا عبد االمٌر علٌوي عباس58

أنثىسمٌه ضٌاء عبد االمٌر عبد59

أنثىوجدان هادي حسن مشري60

ذكرمٌثم حسٌن علً عبد مسعودي61

أنثىحنٌن حٌدر دمحم جاسم خزاعه62

أنثىفاطمه سعد عبد الرسول علً النصراوي63

ذكراحمد جبار عبود حمٌدي السباه64ً

ذكرجاسم فاضل علوان حمزه ال حسٌن65

ذكراحمد عرٌان حربً فرهود66

ذكرحٌدر نجم عبد هللا سلطان الجعاري67

ذكرعالء حسٌن رضا سعٌد االحمر68

أنثىرسل خلٌل كرٌم حسون69

أنثىفضه مكً شاكر صبري70

ذكردمحم عبد االمٌر عبد الٌمه عوده71

أنثىاالء عمٌل مجدي شعالن البو حدٌد72

أنثىفادٌه كرٌم مراد حسون حسناوي73

أنثىأحالم طالب نعمه مهدي74

أنثىساره عباس عطٌه ماضً الكرٌط75ً

أنثىنور حسن جاسم ابراهٌم76

أنثىزهراء دمحم كرٌم سلطان  بهٌه77

أنثىمالن مجٌد دمحم رضا مهدي اللٌث78

أنثىسرى حٌدر زاٌر طاهر الزوٌن79ً

ذكرسعد داود سلمان عرٌبً الدلٌم80ً



أنثىأساور حسٌن عبد جدوع الكالب81ً

ذكرانور ٌاسر حسٌن سنٌد العكٌل82ً

ذكردمحم حاتم لادر كاظم83

أنثىبشائر عادل سامً مالن84

أنثىنور عبد الكرٌم عبد الكاظم محً ال بوحمٌد85

أنثىزهراء خضٌر رزاق علٌوي86

أنثىشٌماء جاسم عبٌد جاسم المصراوي87

ذكرفاروق سعد علً عبد88

أنثىنبأ حسٌن رحٌم ناصر كمال الدٌن89

أنثىهبه صباح حسن جبار ابو شرٌده90

أنثىوالء حمزه عبٌد عبد عل91ً

ذكرعلً عوده عبد ابراهٌم مسعودي92

أنثىصابرٌن راضً جبر شالكه93

أنثىسجى سعٌد عبد كرٌم  ال حسٌن94

أنثىحوراء فاضل مهدي رضا  الزام95

أنثىاٌالف حسن مهدي عطٌوي96

أنثىمروة دمحم جعفر حبٌب97

أنثىزهراء خالد عبٌد علً المسعودي98

أنثىرٌام ثابت جاسم ظاهر99

أنثىحنٌن عالء جاسم عبٌد الحسن100

أنثىزهراء عادل فلٌح حسن السٌالوي101

ذكرخضر حسٌن علوان كرٌدي102

أنثىرنا دمحم لاسم عبٌد الساعدي103

ذكرٌاسر صباح صبر دحام104

ذكردمحم عبد الرسول علً عباس الزراع105

أنثىجنان عبد الكرٌم جواد كاظم الجوٌبر106

ذكرعلً حمٌد كطامً شٌلم االسدي107

ذكردمحم عناد صاٌح بٌدر الونٌس108

أنثىفاطمه جاسم دمحم فرمان109

أنثىرنا عالم شاكر عبٌس الدغفل110

أنثىاسراء دمحم جابر عداي الخفاج111ً

أنثىمرٌم خمٌس حسٌن جاسم112

ذكرصفاء غنً عطب عجه113

أنثىزهراء عبدون عبٌد احمد الحساوي114

أنثىعال دمحم حبٌب حسٌن الحمادي115

أنثىتبارن جبار كاظم فٌصل العامري116

أنثىوطفاء دمحم حسن فٌاض مغامس117

أنثىفاطمه دمحم حسن وحٌد كرٌم118

أنثىسهام مجٌد كشاش كاظم ال موسى119

أنثىحنٌن مسلم شراد مخٌف الجناب120ً

ذكرامٌر عاٌد عبد الحسٌن عبد ال دمحم121



أنثىمنتهى هاشم كاظم حمزه العجٌل122

ذكردمحم فارس سالم دمحم ال كركوش123

أنثىصبا جاسم عبد علً ناصر الحسٌن124

أنثىهبه فاتح عبد سعد125

ذكرعلً صباح كاظم عطٌه المسعودي126

أنثىاٌمان عباس راهً سلطان ال عٌسى127

ذكرحٌدر مهدي دمحم محسن الكاظم128

ذكردمحم رزاق محسن حمزه الجبوري129

ذكرعباس دمحم حسن عل130ً

أنثىساره ناظم عاجل حبٌب131

أنثىنوال دمحم عبد االمٌر عبار الخفاج132ً

أنثىنهاٌه صالح حمدي ثامر االسدي133

أنثىمسار ٌاسٌن غازي مح134ً

ذكرعالء عدنان صادق عطٌوي135

أنثىامواج عباس عوده حسن الخفاج136ً

ذكردمحم رزاق جاسم جعاز مسعودي137

أنثىعلٌاء فوزي كرٌم عبد الرضا138

أنثىنور الهدى عباس خضٌر عباس ابو دٌه139

أنثىرفٌف محسن عبد علً غزاي حسناوي140

أنثىصفاء جاسم هجوج راضً الجراح141

أنثىاسراء حسٌن علً عبد عون ال عباس142

أنثىهبه صدلً مهدي عبٌد143

ذكرطه ساجت مخٌلف عبٌد144

أنثىنوره صالح صاحب صالح الموسوي145

أنثىنور مثنى عبد الصاحب عبود الهر146

أنثىسماء مسلم رحٌمه عباس الموسوي147

أنثىنور علً حسٌن ناهً  ال عوده148

أنثىاٌات ناصر هادي هاشم149

ذكرعباس نعمه كاظم حسن العوٌدي150

أنثىنهى غانم داغر عبود151

أنثىمٌساء ستار محمود عباس الٌاسري152

أنثىزٌنب عبد االمٌر بحر حمادي الجمٌل153

أنثىنور حٌدر دمحم عبد ال عباس154

أنثىغفران عدنان هادي عطٌه155

أنثىالزهراء رزاق عباس عبد االمٌر الحردان156

ذكرحبٌب حسٌن عبد النبً جار هللا الطفٌل157ً

ذكرأمٌر دمحم سلمان عبود ابو شلٌله158

أنثىهبه كاظم عبد زٌد ابراهٌم ٌوسف159

أنثىرفل حامد كاظم هوٌر160

أنثىاطٌاف مازن علً دمحم ال نعمه161

أنثىحوراء صفاء جاسم دمحم162

أنثىساره جعفر عبد االمٌر طه العلوان163

أنثىنور الهدى عبد الكرٌم عبد ابراهٌم الخفاج164ً



ذكرٌحٌى غاٌب عبد الرحٌم كطامً االسدي165

أنثىرٌام عمٌل حاتم غافل166

أنثىضحى رٌاض مجٌد صالح ال خرسان167

أنثىرنا دمحم البالر هادي مرتضى الهاشم168ً

أنثىابتهال مٌثم عبد زٌد عبد غٌالن169

أنثىدعاء عبد الصاحب هادي موسى170

أنثىسارة فاضل عبٌد مغٌر الٌساري171

أنثىزهور ناصر حسون صباح الكرٌط172ً

ذكرحسٌن كامل طالب حسٌن173

أنثىهاجر عدي سامً علً الطائ174ً

أنثىنور الهدى حسن سوادي عبود العوض175

أنثىانفال جاسم دمحم علً مجٌد الحسن176

أنثىزهراء طالب غركان موسى الثروان177ً

أنثىامال صباح علً حطاب الحمود178

ذكرحٌدر علً سلمان نصٌف179

أنثىرنده موسى عنون جبر180

أنثىزٌنب غسان دمحم صالح مهدي الربٌع181ً

أنثىوسن سجاد كاظم عباس182

أنثىهبه رزاق عرٌبً ٌعموب االسدي183

أنثىزٌنب فاضل رحٌم جابر ال سلمان184

أنثىمٌس عبد علً جاسم حسٌن النجم185

ذكرعزٌز كرٌم مهدي عبد الحسٌن186

ذكرعلً عبد الزهره دمحم حمٌد187

ذكرهشام ابراهٌم حسن عبٌد188

أنثىحوراء حسٌن حمودي رجب حسن189

ذكردمحم عبد المحسن موحان صبٌح190

ذكروسام عباس حسن شبان191

أنثىآٌات عباس فاضل علٌوي الجناب192ً

ذكرعالء فرحان نصٌف عبد السباه193ً

أنثىسرى حسٌن راضً جابر العزٌزاوي194

ذكرعامر عبد زٌد بخٌت فٌصل ال سوٌف195

ذكردمحم زاهً حسن ناصر الشرٌف196ً

أنثىبراق احمد عبد خلٌل197

ذكرمصطفى كاظم عبٌد داود198

أنثىامانً عبد الحسن فالح حسٌن الكعب199ً

أنثىتماضر علً عباس علً الحمدان200ً

أنثىزهراء صالح بستان كاظم النعمان201ً

ذكرزٌن العابدٌن اشرف دمحم تمً هاشم البو هدمه202

أنثىرغده عالء جرٌو مك203ً

ذكرمحسن صالح كاظم واجد204

أنثىرؤى دمحم لاسم دمحم نظام الدوله205

أنثىبنٌن أسعد خضٌر عباس المسعودي206

ذكرصفاء دمحم جاسم عزٌز207



ذكرحسٌن مرزون نجم عبد هللا العماب208ً

ذكرحسٌن زهٌر زكً مجهد مسعودي209

أنثىدعاء خالد طراد شالل حرام210ً

ذكرحاتم كرٌم حمٌد فهد المسعودي211

أنثىرسل محسن كاظم حمٌدي212

أنثىساره كرٌم فرحان ناٌف المسعودي213

ذكردمحم مثنى عبد الصاحب عبود214


