
الجنساسم الخريجت

انثىرسل عبد الكاظم جاسم مجيد1

انثىاية محمد صالح جاسم2

انثىغسق نعمة عطية ابراهيم3

انثىرقيه حسن شهيد موسى4

ذكرحسين كاظم شاكر رضا5

انثىسجى وثيج سلمان عبد6

انثىزينب قاسم محمد جياد7

انثىاسراء نزار عبد الرضا كريم8

انثىزهراء سعد مهدي ابراهيم9

انثىفاطمه سمير علي مزعل10

انثىحنين هادي علي عبد11

انثىاالء حمزه شعالن سلمان12

انثىحنان عدنان جبار ماهر13

ذكرمشتاق طالب خشان عراك14

انثىمريم حسين تركي شاكر15

انثىمريم يونس حميد اهجار16

انثىرقيه محمد محي كاظم17

انثىدنيا غالب سلهو بريس18

انثىزينب حاتم جويد محمد19

ذكرحسن ناجح محمد مهنه20

انثىتبارك عبد الكريم علي حنتوش21

انثىآيات نزار عبد الكريم محمد22

انثىجنان صفاء ناصر حسون23

ذكرحمزه علي عبد العباس عبد ياسر24

انثىسجى عبد هللا محسن مشعب25

انثىنرجس عبد الجبار عبد الحسين حبيب26

ذكرمحمد نزار محمد جعفر موسى27

انثىاسراء اسعد علي حسن28

انثىفاطمه حسن عبد الزهره حاتم29

ذكرعباس علي شليج عبيد30

انثىعذراء جواد كاظم دالي31

ذكرسجاد حمزه فاضل صبر32

انثىاستبرق سعد ظاهر علي33

انثىاميره علي جواد كاظم34

انثىاسماء الزم علي جابر35

انثىغفران فاضل عمران لفته36
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انثىزينب دحام مظلوم وارش37

انثىبنين باسم عصواد عبد الهادي38

ذكرجعفر بدر جواد هالل39

انثىفاطمه حسين فيصل عبود40

ذكررعد نصر كلو جاعد41

انثىتغريد علي عيسى سلمان42

ذكرعلي سمير محمد راشد43

ذكرامير يحيى حسون حزام44

انثىاسيل عايد كامل فرحان45

انثىرقيه حسين زيدان حسين46

انثىدعاء صباح عزيز محرج47

ذكرحسين سمير رحمن سعيد48

انثىنهى علي محمد اسماعيل49

ذكرمصطفى غالب وحيد عبد الحسن50

انثىبتول فليح حسن جاسم51

انثىمريم احسان ضايع ديوان52

انثىنسرين حسن سالم محمد53

انثىزهراء صبيح عبيد حسن54

انثىمروه فارس عباس ردام55

ذكرحيدر محي حمزه حبيب56

انثىفاطمه سعد غني عبد االمير57

انثىعذراء فاخر ناصر حسين58

انثىضفاف علي محمد علي59

ذكرزين العابدين محمد مايح طاهر60

انثىهيام سالم جريو عبد هللا61

انثىشهد كامل محمد علوان62

ذكراسامه عباس فاضل صالح63

انثىمريم قاسم شاكر ادريس64

ذكرمهتدى حامد عطيه مخلف65

ذكرمحسن علي عبيس عبود66

انثىشذرات ياسين محمد سهر67

ذكرمهدي عباس حسن خضير68

انثىصابرين كاظم سايج عبود69

انثىحوراء عبد الحسين شعالن عبد الساده70

ذكرنمير موسى صجم عبد71

انثىساره محمد صاحب تكليف72

انثىزينب شنشول صكب حبيب73

ذكرعبد الرحمن علي حسن كاظم74



انثىميس علي محمد حسن75

ذكرعبد الخالق صائب مهدي جاسم76

ذكرمهدي عبيد ساسون77

انثىافياء حيدر مرزة جاسم78

ذكرسجاد حاتم سليم حمزه79

ذكرذياب ناظم عبيد فهد80

ذكرمجتبى سعد عبد مسلم صادق81

ذكرحسنين عدنان حبيب نصار82

انثىزهراء محمد حسن عبيد83

ذكرعلي خالد عبيس حسوني84

ذكرهيثم علي محمد مهدي85

انثىزينب محمود تايه عبد86

ذكرمهدي صالح مهدي سلمان87

انثىحوراء كامل عبد الحسين عطيه88

ذكرمحمد يعقوب يوسف اسماعيل89

انثىحوراء كريم حبيب عبد الشهيد90

ذكرإيهاب كاظم عبيد محمد91

ذكرمرتضى زاهر حسن عبد الكاظم92

ذكرامير ثامر صالح تركي93

ذكرازهر صبحي محسن جعفر94

ذكرسيف علي عبد العباس جبار95

ذكرأيوب رحيم فوزي عبد96

ذكرياسين عباس فاضل عبد97

ذكرامير فيصل غازي جاسم98

انثىشهد علي عبد مهدي99

ذكرامير محمد عبد ناجي100

انثىهديل محسن علي حسن101

ذكراحمد حمزه سهيل هادي102

انثىمروه ميثم عبد الكاظم عبد الساده103

انثىاسماء لؤي جبار خميس104

ذكرعلي ثامر عبود منصور105

ذكرزين العابدين جعفر فاضل جاسم106

ذكرفيصل محمد خضير عباس107

انثىخلود اياد محمد عبد العزيز108

ذكراحمد حيدر سلمان محمد109

ذكرنزار حميد جواد كاظم110

انثىنوره حمزه ماشي خليل111

انثىفاتن قاسم حسين جودة112



ذكراحمد فهد جاسم محمد113

انثىزهراء محمد عباس حبيب114

ذكرياسر عبد النبي حسين منسي115

ذكرعلي حسين مطر معله116

ذكرعلي محمد عبد زيد جاسم117

ذكرمصطفى عباس فضل مخيف118

ذكررسول محمد خليف سعدون119

ذكرعبد هللا ياسين صبح مطر120

ذكرامير عالء محسن فاضل121

ذكرداود سلمان حسن سعدون122

انثىعذراء مزهر علي صعيب123

ذكركرار عبد الزهره حسين سند124

ذكرفالح حسن خشان راضي125

ذكرعلي باسم قربوز منسي126

ذكراوراس مكصد حسان نجيب127

ذكرابراهيم علي سلمان مناتي128

ذكرشهاب يوسف نعمة علي129

ذكركرار خضير رحيم داود130

ذكرعلي ابراهيم خضير عباس131

ذكرمحمد رباح عبود نوري132

ذكراثير ناجح حمود هادي133

ذكرمهند نجاح محمد عبد الرضا134

انثىنبأ وهاب حسين علي135

انثىمنى نجمان عبد مشي136

ذكرضياء صادق كامل هاشم137

ذكركريم ساجد خليل مزهر138


