
الجنساسم الخريجت
ن نعمة مهدي1 انثىفاطمه حسي 

انثىايات فاضل ونيس حسن2

 علي محمد مريعي3
ن انثىحني 

انثىفاطمه عبد الرزاق سلطان عيىس4

ن عبد الزهره5 انثىرقيه عبد الحسي 

انثىتبارك حيدر عبد الواحد حبيب6

ن فرج7 انثىسجى علي حسي 

انثىسلوان فاضل عبد هادي8

سماح علي جبار عباس9
انثى

ن عجاوي عباس10 انثىنبأ حسي 

ي11
ي حسانن

ن غثن انثىغدير حسني 

انثىنور عبد االمي  خضي  موىس12

انثىنبأ عبد الزهرة عزام هجام13

انثىفاطمه ضياء عالوي حنتوش14

انثىفاطمه عبودي عباس حمود15

ي16
ذكرعبد هللا قاسم حسن صجن

وق طارق عباس كاظم17 انثىشر

ن جياد18 انثىامال داخل حسي 

ن19 انثىزينب محمد منعم حسي 

انثىتماره عامر خضي  جواد20

انثىزهراء هاشم عبد هللا علوان21

انثىبتول مهدي خلف هاشم22

انثىذكرى سلطان مجبل سلطان23

 علي24
ن انثىاشاء عبد الهادي حسي 

انثىبراء غانم عبد هللا كاظم25

انثىاسيل جمال خضي  عباس26

طيبه عالء قاسم عبد العالي27
انثى

انثىسميه عدنان محسن عناد28

ي عطيه29
انثىعلياء خليل تق 

انثىذكر حمزه30

انثىطيبه سلمان حسن كاظم31

انثىنور فارس هادي جيى32

انثىاشاء سعد حميد علي33

دعاء علي عبد علكم34
انثى

ذكرمحمد عبد المحسن مزهر حميد35

ذكرسجاد قحطان حسن بشي 36

ي هاشم37
انثىرباب حيدر راضن

انثىدعاء عقيل مجدي شعالن38

ن خضي 39 انثىخوله مالك ياسي 

انثىزهراء ثامر ابراهيم احمد40

ذكروسام كاظم جاسم محمد41

ذكرليث كريم شاكر فيصل42

يف43 ي شر
ن
ن وف انثىرسل حسي 

ه44 انثىهبه عالء طالب ني 
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انثىرحاب نوري عباس عبود45

انثىرفل منصور محمد عبيد46

 علي حسون47
ن انثىزينب حسي 

انثىزينب شهاب احمد ابراهيم48

انثىصابرين جبار صفوك حسن49

ة مهدي اسود عبود50 انثىامي 

انثىزينب احمد هاشم محيسن51

انثىليل حامد عبد محمد52

ن حيدر فاضل براك53 انثىحني 

ي54
ن كاظم راضن انثىفاطمة حسي 

انثىنورس سعيد محمد حمود55

ن جار هللا56 انثىساره صاحب حسي 

ن شاكر مجيد هويران57 ذكرحسي 

ن محمد صادق جعفر58 انثىقمر حسي 

ن59 ذكرسيف علي منصور حسي 

ذكرجمال محسن علي رجا60

انثىسجى سالم مظلوم ارصاوه61

ن محمود مهدي62 ذكرايوب حسي 

انثىفاطمه جاسم محمد علوان63

ن64 ن طعمه حسي  انثىنرجس حسي 

انثىغفران ابوشنه شاكر سلمان65

انثىزينب عواد جواد علوان66

ن عناد67 انثىحوراء كريم حسي 

ذكراحمد قاسم حسن عبادي68

انثىجنان نافع لهمود خضي 69

انثىاشاء ماجد علي عبود70

انثىحوراء ستار جادر راشد71

انثىرنا هاشم مردان عبد العزيز72

صفا احمد علي حسن73
انثى

ن ستار محسن معيوف74 انثىحني 

انثىنورس هذال عباس عبود75

ذكريحث  جبار محمد حمزه76

ذكرحسن حبيب مرزه حمزه77

 سالم جبي  حسن78
ذكرمصطقن

انثىدعاء عادل محمد عباس79

ي طالب خضي 80 انثىنريمان ناجى

 علي شاكر81
ن ن حسي  انثىبني 

ن82 انثىنور احمد حمزة حسي 



ذكرانور صالح كامل مزعل83

انثىرسل حسن صالح حمود84

ن جاسم85 ن عماد حسي  انثىبني 

انثىهند وليد محسن مجباس86

انثىعلياء محمد جيى عبيد87

انثىمريم عامر جبار فرهود88

ذكرعلي اكيى صبجي عليوي كاظم89

انثىرؤى رحيم ريس عباس90

صابرين علي عبد محمد91
انثى

انثىرسل ابراهيم خضي  حمزه92

ن مهدي محمد93 ذكرامجد امي 

ذكرسجاد كامل جواد كاظم94

ذكرعلي حامد سعيد عباس95

انثىتبارك مشتاق طالب عويد96

انثىزهراء عباس صبيح موحان97

ذكرعلي فالح حسن علي98

نورس جابر حسن غالي99
انثى

انثىنور حيدر سعيد حمد100

ن خضي  عبد101 انثىفاطمة حسي 

ن عباس عوده102 ذكروليد حسي 

انثىتبارك فالح عبد الحسن محمد103


