
الجنساسم الخريجت

أنثىنبأ طارق كاظم دمحم الحسناوي1

أنثىزهراء دمحم جواد كاظم الجبوري2

أنثىندى تحسٌن هادي كاظم3

أنثىامنه برٌر هاشم فخري4

ذكربارق صبٌح فخري عطشان5

أنثىمرٌم حسٌن خضٌر حمود العبودي6

أنثىمرٌم عالء عبد الرسول علوان زٌاره7

أنثىلمر سعٌد كاظم حوران العماري8

ذكررسول كفاح مهدي حسن9

أنثىفاطمه عبد الجبار عبد هللا مصطفى البطاط10

أنثىفاطمة حسٌن عطار جبار11

أنثىفاطمه سعد جبر حمد12

ذكرعلً لاسم حسن جلوب13

أنثىاٌمان موفك مصلح ٌاس14

أنثىفاطمة عباس دمحم وهاب15

أنثىمنال ستار جبار عبادي الشنٌن16

أنثىحنٌن لاسم حاتم مهدي17

أنثىمروه عادل عبد الرسول موسى18

أنثىزٌنب جمال كرار دمحم19

أنثىهبه علً عبد الحسٌن حمد ال راه20ً

أنثىرلٌه احسان علً مطلن الجبوري21

أنثىخدٌجه عواد ابراهٌم جاسم المسعودي22

أنثىام البنٌن جاسم عبد علً عبٌد النصراوي23

ذكرعمار حسن عبد عوده24

ذكرعلً صالح مهدي حسن المسعودي25

ذكرمصطفى حامد عبد دمحم26

أنثىاٌناس عادل جٌاد دمحم27

أنثىزهراء هادي فرج نعمه28

أنثىانوار نعمه دمحم كاظم29

أنثىزهراء لاسم مهدي فٌاض30

ذكرانوار جودة بخٌت جاسم31

أنثىنور عبد الكرٌم جواد مهدي الصٌمل32

أنثىنور علً خلٌل شالل الجبوري33

ذكرلاسم نبٌل كامل دخٌل السهالوي34

أنثىصفاء لفته كاظم عل35ً

أنثىورود علً عبد المهدي حمادي36

أنثىاالء زهٌر خمٌس دمحم الموسوي37

أنثىام البنٌن امٌر سلٌم عزٌز38

أنثىرٌام دمحم كرٌم كاظم39

أنثىلنوت زٌاد كاظم عاجل العاجل40
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أنثىزاكٌه عبد االمٌر علً عبد الحسٌن41

أنثىمرٌم علً عبد الكاظم دمحم مرجان42

أنثىسجى فٌصل دمحم حسٌن43

أنثىضحى عدنان عبد الكاظم جواد44

ذكرمرتضى عبد الجواد عبد الرسول عبدالحسن45

أنثىنبأ حٌدر حسٌن عبد عل46ً

أنثىسبأ ولٌد عٌفان كصب47

ذكرحٌدر سلمان شنشول مغٌر48

ذكرخالد احمد تالً دخٌل49

أنثىازل عباس نجم منصور50

أنثىرحمه علً حسٌن دمحم51

أنثىصفاء صدام حسٌن محسن52

ذكرعلً حسٌن علوان سلطان53

ذكرٌوسف جبار اعلٌخ بدر الشغانب54ً

ذكرضٌاء كاظم حسٌن صٌاح55

ذكرٌوسف دمحم جخٌور طاهر الموسوي56

أنثىمالن دمحم ٌاسر كروش المنصوري57

ذكرسجاد علً جوده هوٌز58

أنثىاٌات غالب صالح مهدي59

ذكرحسنٌن طاهر مسلم سلطان60

ذكرمصطفى جواد عبد الكاظم مونس61

ذكرعلً نعٌم دروٌش حسٌن62

أنثىضحى حمزه حداوي سلمان63

ذكربارق زٌاد رشٌد هوٌدي الزٌدي64

أنثىفاتن حسٌن عبد برٌسم65

ذكرعبد الحكٌم علً عبد علً طعمه66

ذكرخالد صالح خوام فرعون67

أنثىرلٌه عبد الرضا رشٌد رضا68

أنثىمهٌمن جاسم عبٌد واوي69

ذكرحسن ناصر نعمه جبر70

أنثىفرلان حسن هادي صالح نصراوي71

ذكرعلً ستار عبد الحسٌن حسن72

أنثىفاطمة ماجد نجم عبود73

ذكرعمٌل ستار جبار رداد74

أنثىفرح عبد الرحمن صالح محمود75

أنثىفاطمه جاسم دمحم عبس76

أنثىحلٌمة عبد الجبارجعفر77

ذكرطه منعثر مهٌهً حسٌن الزبٌدي78



أنثىزٌنه صالح مهدي هان79ً

أنثىفاطمه حسٌن حبٌب عبد الشهٌد80

ذكرولٌد خالد حسٌن81

ذكراحمد فارس صكبان جالب العٌساوي82

ذكرغسك بشٌر عبد الحكٌم حسٌن83

ذكركرار غالب جعفر زبٌد النصار84

ذكرمسلم ٌاسر شرٌف جمعة85

ذكرسجاد حسٌن عبٌس جراد86

ذكرعالء ٌوسف خلٌف دخٌل الٌساري87

ذكرزٌد نصٌر حسٌن نجم88

أنثىوالء طراد عبد علً موازي89

أنثىنور الهدى عدي هادي شناوه90

أنثىشهد احسان حسن حمد91

ذكركرار حٌدر طالب عون92

أنثىمنار حسن اسماعٌل عبد الحسن93

ذكربالر دمحم طارش جاسم94

ذكرعبد الحسن كاظم علً مجهول95

أنثىفاطمه حسٌن خضر جمعه96

ذكرحٌدر صالح مطشر عسكر97

ذكرحسن سعد حسن ضاحً المسعودي98

ذكرمرتضى عبد الحسن رحٌم عبود العٌساوي99

ذكرمرتضى منخً منصور100


