
الجنساسم الخريجت

انثىنور فاضل وداعة علي1

انثىشمس صفاء جالل ناصر2

انثىاسراء عبد هللا طالب3

انثىزينب حميد محسن ناصر4

ذكرحيدر خليل جاهل كزار5

انثىزينب سالم مظهر محمد علي6

انثىشيالن سليم هادي كريم7

انثىزهراء محمد علي رجب8

انثىبنين حسن مالك عباس9

انثىعليه فاضل عزيز جابر10

ذكرمحمد حامد مراد خليل11

انثىفاطمه صاحب جاسم محمد12

انثىرواسي شاكر حسين نعيمة13

انثىبنين محمد هادي فرحان14

انثىرقية رياض عليوي حوشان15

انثىسارة خالد حمود شداد16

انثىريام جبار عبد زيد17

انثىزينب جدوع ابراهيم هاشم18

انثىتبارك رزاق شهيد غانم19

انثىذهب كاظم مهدي20

انثىايات حسين عباس وادي21

انثىرقية ناهي هادي هايس22

انثىزهراء احمد مجيد23

انثىاالء عماد ناصر حسين24

انثىزينب غالب عبد هللا نعمه25

انثىتغريد خضير مطيلج جريو26

انثىزينب عارف عبد شراد27

انثىشهد علي حميد كاظم28

انثىنور الدين جواد حمزة29

انثىهدى قاسم علي باني30

انثىنبأ يوسف نعمة علي31

انثىداليا عباس حسين عبيد32

انثىهالة احمد ناصر حسين33

انثىمريم علي عبد الحسين صادق34

انثىطيبة اياد عبد اليمة35

انثىفاطمه احمد حسين غالب36
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انثىنور هاتف عباس صكبان37

انثىهند هاشم رعيد حمدان38

انثىعلياء الملح تايه حسين39

ذكراحمد كامل خضير محسن40

انثىرقية علي موسى عسل41

انثىزينب جبار محمد كنيهر42

انثىسارة غازي مزهر زياد43

انثىاوهام عامر موسى مخيف44

انثىوسن حيدر علي45

ذكرخالد حسين هادي ناجي46

انثىتقى كريم حسين47

ذكرعالء ناجي عباس محمدعلي48

انثىزينب نجم عبد داود49

انثىاسماء علي ناصر عباس50

انثىايات كريم فليح حسن51

انثىزينب علي حمزة52

انثىفاطمة زهير علي كاظم53

انثىتبارك جمال فيصل علوان54

انثىحوراء علي سلطان شرهان55

انثىضحى صالح مهدي عبود56

ذكرياسين عدنان صليبي عفات57

انثىنور مرتضى حميد58

انثىغفران محمد جبار غياض59

انثىسحر ادهم ابراهيم علي60

انثىزهراء ماجد مطشر معارز61

انثىايات كريم خلفة62

ذكركاظم حسين عوده جاسم63

ذكرصفاء حليم جبار حسن64

انثىصفا كاظم عبد احمد راضي65

ذكرذو الفقار طه خضير66

انثىهدى احمد هجاج رخيص67

ذكرضياء عكاب زيدان68

انثىفرح علي عبيد عبد هللا69

انثىفاطمة عباس حسين هاشم70

انثىابرار باسم محمد71

ذكرحسن علي حسون بادي72

ذكرثائر ظاهر حميد كريم73

انثىزهراء حامد جواد طراد74



انثىسرى عبد الخالق حسين75

انثىمروة سعد عبد الواحد عبد هللا76

ذكرحسين فالح عباس عودة77

انثىسارة محمد صكب كعيد78

انثىتبارك سعود حسين ساجت79

ذكرعالء حسين عوج عجة80

ذكرباقر غانم عبد الهادي عبيد81

ذكرعلي نعيم محمد82

ذكرمحمد عيسى جعفر عباس83

انثىزهراء احمد كاظم84

ذكرهاشم هادي جاسم عودة85

ذكرماهر فالح غراب جواد86

ذكرعلي يحيى مراد عبود87

ذكرعمران سامي عبد الحسين88

ذكرجابر حسن عبيد89

انثىنور محمد متعب90

ذكرعقيل محمد حسين91

ذكراحمد صباح عيسى محمود92

انثىسرى رزاق حسن حمادي93

ذكربلدان رسول فرهود هاني94

انثىرؤى عبد الخضر خلف95

ذكرمرتضى عبد الكريم حسين غالي96

انثىاية سعد علي97

ذكرعلي نعمه عوده98

ذكرحسن حسين متعب99

ذكرحسين سالم منذور100

ذكرعالء فاضل جواد101

ذكرحيدر محمد حسين102

ذكرابراهيم كاظم فرحان103

ذكرصادق جعفر محمد كاظم104

ذكرعقيل عباس مهدي105

ذكرمؤمن عادل عبود106

ذكرعبد الحليم حسين كامل خضير107

ذكرعباس عماد كامل108

ذكرمحمد حمزة كاظم ضايف109

ذكرمصطفى فخري ضيدان حربي110

ذكرميثم عبد الرضا عبد المهدي111

ذكرحسين هاني غضبان رباح112



ذكرمحمد سهيل داخل برهان113

ذكرامير عبد اللطيف زبالة114

انثىمروة سالم سويدان115

ذكركرار علي حميد احمد116

ذكرضاري مهدي علي حسين117

ذكرحسن حمزة مرزوك118

ذكرامجد جاسم محسن محمد119

انثىريام صادق محي عباس120

ذكرمصطفى محمد سعد121

ذكرعمار حسون ياسر122

ذكرحسين رشيد عبد الكاظم محمد الخزعلي123

ذكرسيف بدر كاظم124

ذكراحمد عبد علي عبيد125

انثىختام غالب حسين جعيم126

ذكرمحمد خضير عباس محمد علي127

انثىكوثر غازي مطر حسين128

ذكراحمد اسماعيل نعمة129

انثىخديجة احمد جبار130

ذكرسيف احمد كاظم131

ذكرحسين علي عباس132

ذكرمحمد رضا طاهر عبد الحسين133

ذكربشير سمير شاتي134

انثىزينب عباس جابر اجعاز135


