
الجنساسم الخريجت

ن1 انثىزينب علي مهدي عبد الحسي 

انثىحنان حسن محمد عبيس2

انثىايات عبد العباس حسون علوان 3

انثىساره فارس رسول حمود4

مريم حيدر سامي مهدي 5
انثى

ي صاحب مطر 6
انثىهاجر راضن

انثىعلياء ضياء عزيز محمد 7

انثىمريم ميثم عبيد جعفر 8

ذكرمصطفن طاهر عيىس9

انثىرؤى عامر كاظم توهان 10

نبأ محمد علي عباس نارص 11
انثى

 علي12
ن انثىمريم حسن حسي 

انثىفاطمة ميثم شاكر يارس 13

انثىزينب حمزه عبد الرضا علي 14

انثىكوثر فؤاد عباس مهدي 15

ن 16 انثىزهراء بهاء كيلو عبد الحسي 

ن 17 انثىزينه رعد صادق حسي 

انثىفادية فاضل عبيس حبيب 18

انثىزهراء رياض محمد خضي 19

انثىصفا زيد مخيف فارس 20

انثىزينه غالب عبدالكريم عباس 21

انثىزهراء حيدر كاظم سلمان 22

انثىزهراء اسعد شهد مرزوك23

ن24 انثىابرار سالم كريم حسي 

انثىاثمار عبد الرحيم عبد الحسن رباط25

انثىهدى خالد سلمان مصطفن26

انثىايات عامر نصيف جاسم 27

ذكرعبد الوهاب لميع حسن راشد 28

ذكرابراهيم محمد نصيف جاسم29

انثىسارة مجيد عبيد ضاحي 30

انثىفاطمة جاسم فرحان جاسم 31

ذكرمحمد سكر مهدي جير 32

 علي عوده كاظم 33
ن انثىبني 

نور فاضل نوري محمد علي34
انثى

ن35 ن محمد حسن عبد الحسي  انثىحوراء حسي 
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انثىحوراء احمد عبد الهادي36

انثىزهراء عالء صبيح سلمان37

انثىبسمة عادل محمد عبد الجليل 38

ذكرمجتثر ابراهيم خليل ابراهيم 39

انثىانوار فاضل عبيد حمزة40

يف41 ن رسر انثىدالل عدنان حسي 

ذكرسجاد حسن صابر شفلح 42

ي كريم 43 انثىرسل رضا ناحر

انثىدالل طلب احمد عبد 44

انثىزهراء كامل سعدون كاظم45

ذكرمجتثر باسم رحيم صادق 46

انثىمريم عبد القادر صبحي محمود 47

انثىساره ابراهيم خليل ابراهيم 48

انثىنداء حاتم جواد عبد 49

انثىزينب عباس فاضل عبدالرحمن50

انثىنور الهدى حسن مغتاض حسن 51

ن52 ن رزاق عبدالحسي  ذكرعلي عبدالحسي 

ن53 ن حسن جاسم حسي  انثىبني 

انثىعال أحمد حميد شبيب54

انثىغصون فاضل جواد كاظم 55

انثىتبارك محمد عبدهللا ابراهيم56

انثىزينب يوسف خليف دخيل 57

انثىشهد اياد عبد المنعم محمد58

انثىاية جمعة مجيد كاظم59

انثىتبارك قاسم نارص محمد60

انثىمريم فرات عبد حسون61

انثىرشا بشي  محمد رضا محمود62

انثىزهراء عماد محمد مهدي63

ذكرعبد أهلل اياد عبد المهدي قاسم 64

انثىزينب محمد خالد محمد 65

ن 66 ذكرمنتظر محمد عباس حسي 

انثىهدى عدنان هادي 67

انثىوالء ناظم كاظم مرزوق68

انثىدعاء حليم عمران كاظم 69

انثىجنان نعمه غليس طعمة 70

ذكرباقر سبع عبد الرزاق 71

ن 72 انثىزهراء كريم محمد حسي 



ذكرحسن كاظم حسن علي 73

انثىبسمه محمد نارص حسون 74

انثىزينب بدر عبد خلف 75

انثىمريم محمد كاظم رسن76

انثىاديان حسن عبد األمي  كاظم 77

ذكرحيدر هاشم كاظم عبد78

انثىنجمه محمد عبد الجبار جيجو79

ايات علي جوده80
انثى

ذكركرار كاظم فليح حسن 81

ي 82
انثىهبه عباس هانن

انثىفرقان محمد نوري سعيد 83

ن احمد84 انثىزينة لؤي امي 

انثىمريم سعد عبود جاسم 85

انثىليل فريد عزيز سلمان 86

ذكرعلي رعد علي محمد87

ذكرحيدر وثاق جواد كاظم88

انثىرونق سعد محسن موىس89

انثىرقيه كامل شيحان عباس90

انثىزينب عبد الكريم محسن إبراهيم 91

ي92
انثىنور احمد جبار راضن

انثىهدير عامر داود محمد 93

ن مدلول94 اديان علي حسي 
انثى

انثىالق عمار جليل هندي95

ذكرمصطفن مهدي مطر فارس96

ي عبد المجيد محمد97
 
ذكراحمد شوق

ن98 انثىفاطمة ماجد حميد عبد الحسي 

ن محمد99 ن عدنان عبد الحسي  انثىحني 

انثىانوار هادي كاظم عيدان 100

ي 101 ذكرمحمد عدنان عبد الكاظم الخفاحر

انثىشهد سعد مرزوك حسن 102

ن عبيد محي 103 ذكرعلي حسي 

ن كريم داود 104 ذكرعلي حسي 

انثىازهار رياض محمد دخن105

ن نارص 106  عدنان حسي 
ذكرمصطفن

ن107 انثىحوراء عماد مظهر حسي 

انثىزهراء محمد وهيب هاشم 108

دانيا محمد علي خضي  109
انثى



ذكرمحمد عصام هادي علي110

انثىزهراء ميثم هادي كاظم111

ذكرجالل منصور احمد مزهر 112

ذكرمحمد عامر هادي عبود 113

زهراء علي عبد علي114
انثى

ن صالح115 ذكرابراهيم محمد نجاح ياسي 

ن باسل محمد علوان116 انثىياسمي 

ذكرسجاد نصي  جابر علوان117

انثىراوية فؤاد عمران 118

انثىزهراء ستار عبد الجبار محمود119

 أحمد علي عبود120
ن انثىبني 

ذكرحمزه عبد الحسن عبد االمي  محمد 121

ذكركاظم الغيظ مكي دوي    ج عبيد 122

انثىهالة سهيل مانع 123

انثىيونس علي مهدي جواد124

انثىزهراء فائز صالح ابراهيم125

انثىنوره حيدر جواد عبداالمي 126

ن كاظم ساجت127 ذكرحسن ياسي 

ذكرمصطفن خالد نعمة 128

حياة رحمن جاسم غالي 129
انثى

ي130
ن سعدون تف  ذكرصديق عبد الحسي 

ن 131 انثىزهراء نبيل محمد حسي 

انثىمروه كريم كاظم132

ذكرعالء احمد مهدي عكاب 133


