
الجنساسم الخريجت

ذكرجاسم عبد العباس عبد هللا عمران العبودي1

ذكرحٌدر عبد األمٌر مظهور عبد هللا الطائ2ً

أنثىفضاء عبد السادة عذاب دمحم الغزال3ً

أنثىرواء موسى دمحم ٌاسٌن الشمري4

ذكرعلً عبد الرزاق نوح علً الخرسان5ً

أنثىأزهار حمدان مجٌد عبد الكرٌم الجراح6ً

ذكرحسٌن سعٌد عباس جودة المفرج7ً

أنثىسناء عبد الحمٌد قارون علوان الرماح8ً

أنثىرامٌة فاضل عودة كرٌم البكٌري9

أنثىمنى جابر نعمه حمد التمٌم10ً

أنثىرشا مهول هادي لهمود الخفاج11ً

أنثىإٌمان جعفر حسن هاشم الشكرج12ً

أنثىحوراء جاسم دمحم محسن العٌدان13

أنثىشٌماء جواد كاظم جبر الحصمون14ً

ذكرأسعد وٌروش انشٌمً عوٌد الجناب15ً

16

روكان عبد الرضا عبد الحسٌن عبد الرسول 

ذكرالحمٌري

أنثىأنتصار ناصر رمضان أحمد العٌسى18

أنثىرندة جواد كطران موسى الكرٌط17ً

أنثىزهراء عبد الرضا عبد هللا ٌوسف الموسوي19

ذكررافد حمٌد حسن دمحم الموسوي20

أنثىزهراء مٌثم اسماعٌل عباس المهدي21

أنثىآٌات عبد الجبار جواد كاظم العسكري22

أنثىزٌنة عٌسى عبادي جبر الكالب23ً

أنثىلمٌاء عبد خلف جواد العباس24ً

أنثىرشا عبد الهادي كاظم علوان المسعودي25

أنثىفاطمة رحٌم طاهر  آل غره26

أنثىامال حسٌن لعٌبً ناصح الجناب27ً

أنثىزٌنب عبد األمٌر عاشور عبد الرحٌم28ً

أنثىصفاء هاشم حمد حمود الحسناوي29

ذكرمٌثم ناصر نعمه هزاع الجبوري30

أنثىزهراء مظلوم راضً علوش آل علوش31

أنثىهند سامً كاظم علً المعموري32

أنثىأسماء عبد الكاظم عبد الحسن محسن آل عل33ً

ذكرحٌدر عبد األمٌر دمحم جاسم طهمازي34

أنثىرشا خلٌل عبد هللا حسٌن الدلٌم35ً

أنثىرسل عبد الزهرة عبد األمٌر ماهر الكرٌط36ً

أنثىصفاء هاشم سماوي عباس الحسناوي37

ذكرعلً رضا دمحم علوان الوزن38ً

أنثىشهالء راضً حمود خضٌر السهالن39ً

أنثىزمن طالب دمحم نعمه الطائ40ً
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ذكرأحمد وهاب سعٌد علً الموسوي41

أنثىخدٌجة رشٌد سالم علً المسافر42

أنثىكفاح حسن حنون بدٌوي الخفاج43ً

ذكرمهدي عصام فاضل عباس الفتال44

ذكرعلً كاظم عبد هللا غوٌلً الفالوي45

أنثىمنى زهٌر عبد عودة السوٌد46

أنثىرقٌة علً عبد المصحب جاسم الشمري47

أنثىغصون علً عبد األمٌر صالح48

أنثىنبراس عبد الحمٌد عبد الجبار جٌجو المرشدي49

أنثىإسراء حسٌن عبد علً خلف زٌادي50

أنثىزهراء رحٰمن كرٌم عزوز الساعٌل51

أنثىشٌرٌن عبد الحلٌم مظلوم حسن الحامدي52

أنثىحنان حسون وناس صحو المرشدي53

أنثىفرقان عبد النبً محسن علً السعدي54

أنثىهدٌل دمحم علً عبد علً عٌدان التمٌم55ً

أنثىتغرٌد راضً شاهر غافل األسدي56

أنثىصبا شاٌع فارس محٌمٌد الجناب57ً

أنثىنوال مجهول لوطً حسٌن الحسناوي58

ذكرفائز عبد األمٌر عباس عبد الجلٌحاوي59

أنثىزٌنب فاضل علً دمحم الجبوري60

أنثىأنوار مدٌج عجرش هربد الشوٌل61ً

أنثىإبتسام حمٌد رستم حمزة الرفٌع62ً

ذكرأدد مهنه رباط سلمان المطٌري63

أنثىحوراء عالوي سلمان علوان الحٌدري64

أنثىٌسرى جبار نقاوة جبارة السراي65

أنثىرشا عباس عبد زٌد خضٌر آل عباس66

أنثىبٌداء جواد حسن مهدي أبو طحٌن67

أنثىمٌثاق حامد طراد جاسم الشبل68ً

أنثىنورس كاظم علوان عٌدان الخفاج69ً

أنثىنرجس كاظم حمادي دخن الزهٌري70

أنثىنٌران عبد اللطٌف عباس علً العبدل71ً

أنثىبشرى علً حسٌن  طاهر زلزل72ً

ذكرأسعد كاظم عاشور معٌن الجبوري73

أنثىدالل ناهً طامً عبد المسعودي74

أنثىسجى عبود حمٌد هادي الموسوي75

أنثىأشواق محسن غجٌري حسن اإلبراهٌم76ً

ذكربشار راجً صالل عبود آل مجل77ً



ذكردمحم أمٌن عبد الحسٌن أمٌن آل طعمه78

ذكرسالم نعمه عبد النبً كاظم الكرٌط79ً

ذكررعد سعٌد جواد كاظم الطائ80ً

أنثىزٌنب علً وذاح جاسم الفتالوي81

أنثىأمٌرة فاضل عبد األمٌر مهدي آل أبو الزود82

أنثىأزهار غازي صبٌح حسٌن البٌضان83ً

ذكرأسعد كامل هاشم جودة األسدي84

ذكرأحمد مهدي هاشم علوان الغانم85ً

أنثىأشواق طالب علً مكشور الحٌدري86

أنثىحنٌن شاكر حمٌد كاظم التمٌم87ً

أنثىزٌنب علً حسٌْن علً المعمار88

أنثىعبٌر جندي مخٌف عٌسى العباس89ً

أنثىسهاد عبد الحسن ناٌف سفاح العبٌدي90

ذكرعباس مكً كرٌم جواد السعدي91

ذكرحمٌد مجٌد هادي مهدي الغزال92ً

أنثىزٌنب سامً نوري عبد األعرج93ً

أنثىهدى نضال سعد عبد الرحمن الدلوي94

أنثىزهراء راضً ماهً لٌلو الجٌالوي95

أنثىمروة صاحب دمحم عباس الكالب96ً

ذكرعلً عباس حنون حسون المٌال97ً

أنثىفاطمه زهٌر دمحم عبد المصحب العلوي98

ًً رضا الكباب99ً أنثىزٌنب حسٌن عل

أنثىرباب جبار غضبان َكزار السهالن100ً

أنثىزهراء عبد هللا عباس عبد الحسٌن الكنان101ً

أنثىمٌثاق جعفر دخل دروٌش الحسٌن102

ذكردمحم رمضان عبد علً هرٌط الجبوري103

ذكرسامر شكٌب كاظم عبد علً قناط104ً

أنثىهدى عبد علً سلمان داود الجمٌل105ً

أنثىحوراء مهدي كوري سلمان الدعم106ً

أنثىأٌسر عدنان حسٌن ناصر العباس107

أنثىسارة داخل حسٌن مخٌلف التوب108ً

أنثىأزهار قاسم حسن سعٌد ضٌاء الدٌن109

أنثىلٌلى بدر عاصً حمود المصارع110

ذكرمٌثم علً دمحم عبٌد كراف111ً

أنثىأشواق ناظم علً علكم الجحٌش112ً

أنثىدعاء صبٌح مجٌد حسن الساعدي114

أنثىأصٌل إبراهٌم حمٌد عبد الغن113ً

أنثىسراب شاكر شانً صافً الموسوي115

ذكرأٌاد كامل مطر عبد هللا الحرب116ً

أنثىحوراء ناجح مهدي حسان الوزن117ً



أنثىإنتظار علً فزع عبد الحسن الخفاج118ً

ذكركرار نجم نجف زوار عل119ً

أنثىهدى عبود حمٌد هادي النعمة121

أنثىإبتسام جبر عبٌد حسٌن الجناب120ً

أنثىحنان هادي عبٌد زاٌد المسعودي122

أنثىإسراء دمحم عطٌة حسٌن سرباوي123

أنثىأزهار نعمه نور حسن الغراب124ً

أنثىبشرى مكسر رشك عبد هللا البٌضان125

ذكرعادل حسن جاسم كاظم الجناب126ً

ذكرحٌدر حسن عبد هللا سعود المسعودي127

أنثىحوراء دمحم رضا مهدي حسٌن العروس128ً

أنثىأنوار دمحم جاسم مرٌر الحمدان129ً

ذكرعلً حسن عالوي حمود الحسناوي130

أنثىهناء عباس هجار محٌل الشبل131ً

أنثىإٌناس سالم حنتوش مرزوك العلوش132

ذكرنزار صالح مهدي بدر السلوم134ً

أنثىأزهار كرٌم هادي حسٌن اإلبراهٌم133ً

أنثىغصون نعمه عباس حمادي الصاف135ً

أنثىحنان عباس جودة جلوب البدٌري136

أنثىزٌنب حسٌن دمحم جاسم الربٌع137ً

ذكرعباس فاضل معلون عبد الحسن الهالل138ً

أنثىمنال هادي طالب حسن البونصرهللا139

أنثىسناء عباس هادي جعفر آل جمٌل140

أنثىصباح أنور قلً عزٌز الكعب142ً

ذكرعلً عبد الحر شنو جرٌح الكنان141ً

ذكرثامر جٌاد مدلول جٌاد الحصمون143ً

أنثىسمٌة ضٌاء عبود كاظم الشعٌب144

أنثىمٌس علً عبد الحسٌن كاظم الجلٌحاوي145

أنثىٌعلى فاضل عبد القادر جودي البدري146

أنثىرواء حمٌد حسٌن عباس الموسوي147

أنثىتحسٌن علً فزع عبد الحسن الخفاج148ً

أنثىعهود جبار علً عبٌد الحسناوي149

أنثىبشرى حٌاوي خضٌر عباس الربٌع150ً

أنثىأسٌل عبد األمٌر أمٌن ٌوسف الحائري151

أنثىرندة محسن جداح سرحان المسعودي152

أنثىمنى نعمه عباس حمادي الصاف153ً

أنثىسوسن نعمه مطرود حمزة الحمٌري154

أنثىهدٌل عدنان عبد حمد الحسناوي155

أنثىهٌبت خٌر هللا مارد ظاهر الشوٌل156ً

157
أنثىسماح عبد الحسٌن عبد الواحد عٌاس العزاوي

أنثىنبأ حسٌن عبد علً حسٌن آل خضٌر158

ذكرحٌدر ثائر علً سلمان المعموري159



ذكردمحم قاسم إبراهٌم حسون الهالل160ً

أنثىإٌناس ستار حسون عبد هللا الخفاج161ً

أنثىبٌداء سلمان عبود راضً التمٌم162ً

ذكرنورس دمحم كاظم هادي الموسوي163

أنثىعتاب عبد الحسٌن عبود سلمان العامري164

أنثىإٌالف مخلص إنتصار قاسم الطائ165ً

أنثىسوزان هادي حاذور حموة الراجح166ً

ذكردمحم ٌاسر عبد علً علً المسعودي167

ذكرأحمد حسن جاسم دمحم البحران168ً

أنثىوسن عبد الحسٌن حٌدر حمزة المغري169

ذكرحٌدر طالب عبد األمٌر أحمد مامٌثة170

ذكرنزار دخل عبد هللا هاشم الخزرج171ً

ذكردمحم عادل دمحم حسٌن عباس الٌاسري172

أنثىصبا حسٌن عبد علً عبد الجبوري173

ذكرمحمود رضا سعٌد عباس الحٌدري174

أنثىوسام جواد كاظم جاسم الشمري175

أنثىزهراء حسٌن عباس خضٌر القرٌش176ً

أنثىنور حكمت صاحب ناصر العادل177ً

ذكرمهند فاضل فواز إبراهٌم المسعودي178

أنثىخدٌجة عبد الحسٌن كظوم صالح الحسناوي179

أنثىاٌمان دمحم عبد عون حبٌب المسعودي180


