
الجنساسم الخريجت

أنثىأسٌا جعفر زعٌان حسٌن مسعودي1

أنثىسٌناء عباس محمود بالً الٌاسري2

ذكرٌوسف عباس منصور حسٌن االسدي3

أنثىنغم دمحم خلٌل ابراهٌم4

أنثىنور صادق طالب صوٌن الجناب5ً

أنثىحنٌن حسٌن دمحم عطٌه6

أنثىاسراء حسٌن مطلك تخٌت جبوري7

أنثىرٌام سامً حمزه عباس8

أنثىهدى دمحم جواد كاظم9

أنثىمروه عباس غانم ناج10ً

أنثىزهور غاٌب كاظم جاسم ال حسون11

ذكرسعد هادي احمد جبر الٌساري12

أنثىمها رٌاض تركً صٌاح العنزي13

أنثىنجود كاظم عبٌد عباس الجبوري14

أنثىتبارن خضٌر عبٌس جٌاد مسعودي15

أنثىعلٌاء علً حسن حسٌن16

ذكرعلً رعد جاسم دمحم ال كرٌم17

أنثىرٌم حسٌن جٌاد حمزه18

أنثىنهله سفاح كمر مطرود19

أنثىزهراء احمد لطٌف عالوي20

أنثىازهار باسم عبد الكاظم عٌسى21

أنثىرباب عمٌل عبد الرضا معلن العبودي22

أنثىطٌبه عامر بدر جعفر23

أنثىزٌنب عبد العظٌم عزٌز دمحم الجوده24

ذكركاظم عبد االمٌر جبر حمزه الغزال25ً

أنثىحوراء عبد الوهاب حٌدر حسٌن الموسوي26

ذكركرار جعفر موسى محسن27

ذكرحسٌن خضٌر عباس غاٌب  االسدي28

ذكرحٌدر شهٌد كاظم جابر29

أنثىفاطمة مهدي جهٌد عباس30

أنثىرلٌه خزعل ٌاسر جاسم31

أنثىابرار احسان احمد دمحم رضا طعمه32

أنثىلماء غالب حاتم ذرب ال عجم33ً

ذكردمحم علً فاضل حمزه جبوري34

أنثىساره شاكر جلوب دمحم35

أنثىفرلان حامد نعمه عبد الزهره36

أنثىشمس سعٌد فرحان موسى37

أنثىبتول ٌونس ممداد ناج38ً

أنثىآٌه حاتم كامل حبٌب39

أنثىفاطمه فاهم موسى جاسم40

أنثىأمانً عاٌد عبد علً نصٌف41

ذكردمحم عباس مرزون خضٌر42
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أنثىمرٌم جواد عبد الحر حمٌدي ابو والده43

أنثىبراء عدنان محسن عناد البصٌص44ً

أنثىورود رزاق جواد كاظم العنبك45ً

أنثىغفران احمد حسن عبد ال عجٌل46

أنثىلمٌاء كامل عبد هللا جابر االسدي47

أنثىزهراء محسن عفلون وٌوي48

أنثىعذراء عبد الوهاب حٌدر حسٌن  الموسوي49

أنثىسماح محسن رزولً عناد50

أنثىنبأ ٌعموب ٌوسف دروٌش51

أنثىجٌهان صالل فرفاح كاطع الغزال52ً

ذكرماجد حمٌد علً حمود53

أنثىزهراء سعد عبد متعب السٌالوي54

أنثىفاطمه دمحم رضا دمحم جواد دمحم رضا55

ذكرعمر فاضل جبر علٌوي المعموري56

أنثىحوراء محسن هادي محسن الجبوري57

أنثىرشا جاسم دمحم كنون58

أنثىاٌمان دمحم امٌر عٌسى كرٌده59

ذكردمحم هالل تاٌه سلمان60

أنثىزهراء عبد االمٌر عبد الحسن ٌحٌى61

أنثىشٌماء ناجً طالب كاظم كرعاوي62

أنثىفاطمه حٌدر كاظم جمعه63

أنثىافراح عبد هللا هاشم عبٌد64

ذكرعلً فضل عبٌس شبٌب65

أنثىاسالم عباس حاكم مزهر السعدون66

أنثىذكرى مهدي هادي عل67ً

أنثىمها عباس حسن عبد الحسٌن الحٌدري68

ذكرلٌث حسٌن ٌاسٌن دمحم عل69ً

أنثىتمى امجد عبد الرسول مجٌد الصواف70

ذكركرار حٌدر صالح هادي71

أنثىمرٌم احمد عبد االمٌر عبود ال شبٌب72

أنثىنبأ كمال سعدون رٌحان العرداوي73

ذكردمحم خٌري مظلوم عبد االسدي74

ذكرامٌر نزار لاسم شنغاب عارض75ً

أنثىاٌالف علً مهدي حسن76

أنثىفاطمه مجٌد فلٌح كاطع77

أنثىمرٌم غانم عبٌد علٌوي78

أنثىرسل ثامر علً راضً العارض79ً

أنثىبسعاد عادل حسٌن متعب80



ذكرعلً جاسم نجم عبد81

ذكرسجاد دمحم رضا جاسم الجبوري82

ذكرمنٌر عبد االمٌر حمزه عباس عامري83

أنثىنادٌه جاسم عبد علً هانً ال مدلول84

أنثىبشرى خلٌل ابراهٌم خضٌر85

ذكرحسٌن دمحم حسٌن عوٌد  الغزال86ً

أنثىهدى هادي حسٌن جمعه87

ذكرأحمد حمٌد مجبل جاسم العتاب88ً

أنثىآٌات اٌاد كاظم الٌاس89

أنثىرٌام شمخً جبر كاظم ال شكري90

أنثىنور هانً صبري مولً المنصوري91

أنثىأرٌج ضٌاء حسٌن كرٌم الموسوي92

ذكررٌاض احمد مكلف منات93ً

أنثىرسل سلمان شاكر ناج94ً

أنثىفاطمه عبد االمٌر كاظم خضٌر الوزن95ً

ذكرمهدي صالح عبٌد علً المسعودي96

ذكرعلً كامل عبد الكاظم راشد المسعودي97

أنثىزهراء علً عبود عزٌز98

أنثىضحى عباس حمٌد خضٌر اماري99

أنثىحنٌن غازي عباس حمود100

ذكراكرم منذور كرٌم حمود العجٌل101ً

أنثىنور صالح حسن دروٌش زبٌدي102

ذكرمصطفى احمد علً عبد مسعودي103

ذكرغسان عبود علوان جاسم مسعودي104

أنثىدعاء لاصد مطشر صوٌلح105

ذكرعبد هللا رائد عبد هللا سركال الخفاج106ً

ذكركرار عبد الرحمن جبار حسن سراي107

أنثىسجى رٌاض فاضل عباس الجناب108ً

ذكرسجاد علً كاظم عباس109

أنثىهدى ماجد علً خضر ابو دكه110

ذكردمحم عبد المجٌد غانم شمران111

أنثىٌاسمٌن حسٌن عبد الحسٌن جبر112

أنثىشٌماء هاشم دمحم شمٌح الحمٌدي113

أنثىفاطمه كرٌم مهدي رشٌد114

أنثىزٌنب عبد الكرٌم كاظم فٌروز الفٌروز115

ذكررسول حامد علً زوٌنً الجلٌح116ً

ذكربالل علً حبٌب حسٌن ال بوصالح117

أنثىزٌنب كامل عبد هللا جابر االسدي118

ذكرفاضل ثائر فاضل عٌسى119

ذكرجعفر فاضل حمزه عبود120

أنثىضحى سالم دمحم عزٌز الجلٌح121ً



أنثىزٌنب خالد عبد مناف خضر122

ذكراحمد عمران جاسم دمحم الجبوري123

أنثىنبراس ثائر خادم علٌوي العامري124

ذكرعباس حٌدر زعال عوٌد المعموري125

ذكردمحم ناصر كوكز علوان126

ذكرحسٌن جبر عوده سمٌرن127

ذكرمهند مزهر عبٌد دمحم الحمادي128

ذكراحمد عامر كرٌم جٌاد الكالب129ً

أنثىمٌعاد ناهض عبد الصمد لاسم الطعٌن130

أنثىاالء احسان مردان عبود131

أنثىخلٌل عدنان سلمان ابراهٌم البوعٌسى132

ذكرسراج زكً عبٌد دمحم الحمادي133

ذكرمهٌمن حسٌن شرٌف لاسم134

ذكرعلً هادي سالم عسل النعٌم135ً

ذكراحمد حمٌد طالب نجم الجناب136ً

ذكرابراهٌم عبد هللا ناجً حداوي الجدٌاوي137

ذكراثٌر زهٌر شاكر وادي ال شٌخ سعٌد138

ذكرزٌد علً عبد الواحد حسٌن139

ذكرمنتظر حسن علً عبٌد المعموري140

ذكرحسن خضٌر شالل عبٌد الفرمان141


