
الجنساسم الخريجت

ذكرعقٌل عبد نعمة محٌسن  الشروك1ً

أنثىعلٌاء عزٌز جبٌر علً البو نصر هللا2

أنثىآالء عدنان عباس كرٌم الجناب3ً

ذكرحٌدر عبد المنعم دمحم عبد المنعم المظفر4

أنثىفاطمة عادل قاسم دمحم التوبالن5ً

أنثىعالٌة مكً حسن جعفر الصفار6

أنثىزٌنب أمٌن حسون جودة الدعم7ً

أنثىأشواق عبد الرضا جبار احمد الجمعان8

ذكركرار حسٌن حنٌت كاظم الكرٌط9ً

أنثىجٌهان حسٌن مرزة جاسم المسعودي10

ذكرهمام علً هادي دمحم الكرٌط11ً

ذكرمالك عبد هللا عذبً جعفر الحمودي12

أنثىدنٌا مهدي هاشم فٌاض13

ذكرحسن علً جٌاد عباس  الحسناوي14

أنثىهبة عبد الرسول جواد كاظم الٌاس15

أنثىزٌنب دمحم جواد مهدي حسٌن  الربٌع16ً

ذكرعلً ٌاسر عبد علً عل17ً

أنثىوالء هاشم دمحم محسن الخٌكان18ً

أنثىزهراء مقبل دمحم حسٌن ال شكر19

ذكردمحم دمحم هاشم عباس  المسعودي20

أنثىزٌنب نعمة دخل دروٌش االعرج21ً

أنثىهدى جابر نعمة حمد22

ذكرحٌدر عكاب عنٌد طالب الزٌرجاوي23

أنثىزٌنب عبد الحسن وطبان عبد زٌد ال عبد زٌد24

أنثىسرى عبد الحسٌن عبد الصاحب عبد الحسٌن الكعب25ً

أنثىعذراء عباس حسٌن حمزة  السٌالوي26

ذكركمال حسن هاشم كاظم العٌساوي27

أنثىمروة دمحم شهٌد مهدي الدهان28

ذكرمهند مجٌد حمٌد حسٌن الجبوري29

أنثىسلمى مهدي صاحب عبد القره غول30ً

أنثىوجدان طالب عبد الكاظم حسٌن الزمٌل31ً

أنثىفاطمة عبود جبر غالً ال جبر32

أنثىأنفال صالح دمحم حسون االسدي33

أنثىزٌنة ربٌع نعمة حسون  السعدي34

ذكرغسان دمحم نوري عنبر الداٌن35ً

أنثىغفران خضٌر جبر عواد المعموري36

أنثىزٌنب حسٌن عباس مهدي  الصكٌر37

أنثىرؤى سعٌد مجٌد صاحب الفحام38

أنثىنور عبد الكاظم دمحم جواد صالح الصخن39ً

أنثىحوراء عبد الباري عقلة ابراهٌم االبراهٌم40ً
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ذكرجاسم دمحم عودة جلوب البدٌري41

أنثىفاطمة علً حَسٌن عالوي  الخفاج42ً

أنثىحوراء قاسم جلٌل عباس الموسوي43

ذكرحسنٌن علً نعمة مشتت القوام44ً

أنثىعلٌاء دمحم جواد كاظم  وتوت45

أنثىدعاء رزاق دمحم عبد الرزاق  االموي46

ذكرعلً سلمان دمحم حسٌن كرٌدي شكر47

ذكرمصطفى صالح محً جعفر الشاله48

ذكرمهند جبار جواد علً  العنٌس49ً

أنثىحوراء صالح حسن كٌطان الطائ50ً

ذكرعلً رحٰمن دمحم علوان  المسعودي51

أنثىناٌفة سرحان كاظم كرٌم الجباس52

أنثىسعاد مجٌد جواد موسى  الحمدان53ً

ذكرحسنٌن عبد الحسٌن أحمد محسن االسدي54

أنثىدعاء حازم مجٌد صالح العبادي55

أنثىفوزٌة حسن هادي دمحم الحسٌن56ً

أنثىزٌنة رشٌد مرتضى هادي النجار57

ذكرحٌدر قاسم شنغاب مكٌف العارض58ً

ذكرعمر نعٌم عطٌة جالب  الدلف59ً

أنثىزهراء كاظم هاتف عبد علً السعدي60

أنثىصبا محمود شاكر محمود الجبوري61

أنثىفالح عٌدان حسن جعفر الكراف62ً

أنثىتماضر حسن شاطى عبد الفتالوي63

أنثىزٌنب ٌوسف حسن مهدي  المٌاح64ً

أنثىزٌنب سالم عباس ضٌدان  الخفاج65ً

أنثىشٌماء علً إبراهٌم عباس  عرباوي66

أنثىمروة سعد حاتم حسٌن  بستان67

ذكرأكرم حسن عبٌد شهاب المسعودي68

ذكرمصطفى دمحم مهدي ما شاء هللا الخفاق69

ذكرمروان كاظم جاسم عبد الكاظم  الجلٌحاوي70

أنثىزهراء مجلً حسٌن داود الطرف71ً

أنثىجنان كرٌم جلٌل راضً الجمٌل72ً

أنثىأسماء خضر عٌف عالي ادرٌساوي73

أنثىشٌماء حسن علً باقر  مزٌقة74

ذكرعلً فالح حسن عبد الحسٌن  الحمٌري75

ذكرذو الفقار جواد كاظم شعالن الصفوك76

أنثىعذراء نعمة كاظم حمٌدي  الوزن77ً



أنثىسرى دمحم عباس مرزة  كشكول78

أنثىهدى صباح شهاب الدٌن احمد البٌك79

أنثىمها جاسم دمحم ذعذاع الغزال80ً

أنثىمنتهى عطٌة عبد خابط الحسناوي81

أنثىزهراء علً حسٌن سفٌح العبودي82

أنثىهبة عبد الرضا عبد علً حسون الخشف83

أنثىسبأ طالب أحمد عبد الرزاق  بدع84

أنثىمنى عبد الجبار دوٌح عبد الصاحب الصاف85ً

ذكرسامر باسم لفتة حسن  الجبوري86

أنثىهبة عبد علً عبد الهادي عبود الجلب87ً

أنثىمروة دمحم حسن عبد  العبد88

ذكرحسام كرٌم لطٌف حسٌن الموسوي89

أنثىأنوار عبد الكاظم رحٌم جالب االسدي90

أنثىورود ربٌع عبد المنعم عبد المحسن السعود91

أنثىخلود عواد محٌسن فرٌخ الحزام92ً

ذكرماهر فاضل عباس مهدي غصن93

ذكرمخلد كاظم عبد الحسٌن حمادي الصغٌر94

أنثىآمال فاضل عبد الرضا صدام المسعودي95

أنثىرأفت محسن عزٌز حسٌن الكعب96ً

أنثىشٌرٌن علً أحمد هاشم  المحنة97

أنثىروٌدة عبد الكاظم حسن مهدي الحداد98

أنثىعذراء كاظم علً دمحم  الجركج99ً

ذكرعلً حسٌن دمحم علً شاهر الجبوري100

ذكرساطع نصر حسٌن حمزة  المسعودي101

أنثىأسماء حمٌد بادي ساجت الحسناوي102

أنثىرغد حمٌد دمحم خضران عمران103

أنثىرشا فاضل كاظم هاشم الموسوي104

أنثىمنى عبد حسٌن عبود  المنصوري105

أنثىرجاء عمران موسى هدهود الربٌع106ً

ذكرسالم عبد إبراهٌم دروٌش  المرشدي107

أنثىحوراء طالب علً دمحم مامٌثة108

أنثىإسراء دمحم جلٌل محسن السعدي109

ذكرعلً ٌوسف راضً جودة  المنصوري110

أنثىزهراء أحمد علً عباس  المطٌري111

ذكرعالء كاظم جبار سلمان العٌساوي112

أنثىإٌمان سعد مجٌد عبد الكرٌم الجراح113ً

ذكرمصطفى ناظم مهدي خنٌفس الجبوري114

أنثىحنٌن عبد األمٌر صالح مجٌد المجٌد115

أنثىزٌنب أحمد هادي دمحم الحسناوي116

أنثىنور رٌاض محمود خضٌر  جون117ً



أنثىدعاء عباس عبد الحمٌد دمحم ٌوسف النداف118

أنثىأزهار حمٌد مجٌد حمٌد الشمري119

أنثىزٌنب علً فرهود ٌاسر الٌاسري120

أنثىزٌنب سالم عبد الرضا جبر الحسناوي121

ذكرصادق عباس علً سلمان  االبراهٌم122ً

ذكركرٌم هالل جاسم دمحم الكرٌط123ً

ذكرأمٌر أحمد هاشم علوان العنبك124ً

أنثىإكرام شاكر طوفان كشاش العٌساوي125

أنثىحوراء شاكر حمزة دمحم السعدي126

أنثىنسرٌن عبد األمٌر حسٌن علوان الفتالوي127

أنثىزهراء عباس فٌاض علً التمٌم128ً

أنثىروٌدة طالب جاسم مدلول الخطار129

ذكرعالء فاضل راضً عبٌد الٌساري130

ذكرحسٌن علً فالح مصٌخ الٌساري131

أنثىهدى عبد الجبار عبد الحسن كاظم الخزرج132ً

ذكرأحمد عبد األمٌر فرهود سحٌول العبودي133

أنثىشروق علً عبد دخٌل العبادي134

أنثىرنا ماجد دمحم علً مصطاف الربٌع135ً

أنثىهالة صالح مهدي عٌسى العٌدان136ً

ذكرعلً صالح هادي جاسم  العنبك137ً

ذكربهاء الدٌن عالء حسٌن علً الجناب138ً

ذكرعباس فاضل علً عبود العتٌج139

أنثىإٌناس فاضل عودة ٌعقوب الخفاج140ً

ذكرعلً عبٌد ناصر حسٌن  الحسٌن141

أنثىسرى معز دمحم علً حسن  االصٌل142

أنثىنور عواد كعٌم فّواز143

ذكرحسن كاظم حموز عربٌد الكرعاوي144

أنثىهبة ربٌع جواد جاسم  العلوان145ً

أنثىزٌنب فالح حسن علً  الشمري146

ذكروالء عبد الكرٌم حسٌن دمحم الربٌع147ً

أنثىلٌلٌان دمحم حسن سرهٌد السعدي148

ذكرأزهر علً حاتم بلٌل الخفاج149ً

أنثىرفاه عباس موسى عبٌس الشرٌف150ً

ذكروسام دمحم رضا مالك جعفر ال عنبر151

أنثىعائدة عبود حسٌن مشكور الحٌدري152

أنثىوسن جواد كاظم عبد هللا  الحسناوي153

ذكرضرغام محسن سالم حسن المسعودي154

ذكرعلً ماجد أحمد موسى مامٌثة155

ذكررواد عبد الكرٌم حسٌن علً الكركوش156ً

ذكرحسٌن دروٌش إبراهٌم طه العكله157


