
الجنساسم الخريجت

أنثىندى عبد هللا غنً مهدي الزجاج1ً

أنثىوفاء دمحم حبٌب امٌن الربٌع2ً

ذكرعلً عباس حسن روكان الجبوري3

أنثىرحٌمة عٌدان كاظم علوان البربري4

أنثىنصٌرة عبد الحسن ناصر حسٌن الخفاج5ً

أنثىوفاء مسعود عزٌز فاضل السمٌرل6ً

ذكرضٌاء عماد عبد علً محسن الموسوي7

أنثىسارة حسٌن مطلن جبر  الكالب8ً

أنثىذكرٌات رزاق مسلم محسن اللٌباوي9

ذكرجمٌل طه ٌاسٌن دمحم الحلو10

أنثىرؤى حمزة حسن كاظم  الشمري11

أنثىروٌدة جعفر عباس معارج السعدون12

أنثىفاطمة عبد الحسن نجم عبود ال عزوز13

ذكرعماد سعدون طاهر حسون الغثم14

أنثىمروة عودة محمود موسى الخفاج15ً

أنثىبتول جعفر مجٌد حمٌد البٌات16ً

أنثىخٌرٌة خضٌر عباس هنٌدي الهندي17

أنثىدعاء نعمه حمٌد كرٌم18

أنثىبركات حاكم عبد الرضا شمران االبراهٌم19ً

أنثىزهراء سلطان كاظم سلطان علً بٌج20

أنثىإٌمان حسٌن جاسم عالوي اندٌر21

أنثىغفران عمٌل هادي عناد  الكرٌط22ً

أنثىنور عبد الجبار دمحم عباس النصراوي23

أنثىرغد رضا هاشم موسى الكرٌط24ً

أنثىمنال زهٌر عبد الرسول عبد الكاظم االنصاري25

ذكرسٌف علً حَسٌن رشٌد  السالم26ً

أنثىأسٌل عبد الرضا حبٌب فرحان ال سلطان27

أنثىزٌنب سالم عبد الزهرة عواد العامري28

أنثىأحالم عبٌد زوٌد خلف المسعودي29

أنثىرشا عماد شٌاع عباس السعدي30

أنثىرؤى فٌصل كاظم عبد الرضا  الزرزور31

أنثىإنعام كاظم حسٌن كاطع الجبوري32

أنثىرلٌة عبد المناف عبد المطلب مهدي ضٌاء الدٌن33

أنثىحوراء جبار كرٌم عبد هللا الحسناوي34

أنثىنور عباس علٌوي خضٌر الكرعاوي35

أنثىآٌات عبد المهدي صالح مهدي النجار36

أنثىفاطمة ٌاسٌن عباس حمد ال شمخ37ً

أنثىورلاء تغلب حسٌن علً الجبوري38

ذكرعلً مجهول دمحم عبد هللا  ال عبد هللا39

ذكرغالب عواد وادي فٌاض الزٌدي40

أنثىسناء فاضل نوري راضً  العوادي41

أنثىصدى صاحب كزار دمحم الطائ42ً
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أنثىسندس عبد الرضا ٌاسٌن عبٌد الشام43ً

ذكرحسٌن عبٌد كاظم كنوش الشبالوي44

أنثىنور جمال فائك علً مهدي الشٌخ45

أنثىإشراق حمادي كامل مسلم الحسٌن46ً

ذكرسٌف حكمت دمحم مذٌر الفتالوي47

أنثىرباب نعمة أحمد خضٌر الغانم48ً

ذكردمحم جاسم سرحان حمزة  ال بو موسى49

أنثىزٌنب حمٌد جلٌل دمحم الجٌالوي50

أنثىآٌات دمحم حمزة جابر  ال بو طه51

ذكرمهند عذاب جبر شالكة العرداوي52

أنثىسارة عباس عبد كحط  الهالل53ً

ذكرأشرف شعبان عمران موسى الجابري54

أنثىرغدة علً عباَس احمد ضٌاء الدٌن55

أنثىجنان غنً مهدي علً الزجاج56ً

أنثىفاطمة حسٌن مزعل جاسم البصٌري57

أنثىغفران عزٌز ظاهر دخٌل  الغرٌري58

أنثىعلٌاء صاحب ناجً عبد علوان الزنك59ً

أنثىأنعام جاسم دمحم عطٌة النصراوي60

أنثىإخالص صبار مهدي صالح ال عباس61

أنثىفرح عبد السالم فخري كمون الربٌع62ً

ذكرحسام حمٌد عبٌد جودة الحجٌم63ً

ذكردمحم جواد عبد ٌاسر مزعل الشبالوي64

أنثىهند خزعل عمران كاظم ال داغر65

أنثىهبه عزٌز داخل دمحم66

أنثىحوراء هاشم طعمة علوان السعدي68

أنثىإلبال موسى عبد عباس  ال عباس67

أنثىتغرٌد أٌاد حمٌد مجٌد البٌات69ً

أنثىزهراء فلٌح حسن عبود الزوٌن70ً

أنثىرغدة عباس فاضل جابر الخزرج71ً

ذكرعالء فالح ٌاسر رفٌش الغزي72

أنثىفضاء مراد دمحم رضا موسى الساعدي73

ذكرعبد الودود إسماعٌل حسن نجم العطاف74ً

أنثىورود خلٌل رشٌد جاسم ال سرحان75

أنثىدعاء سعد جلٌل سلمان  الزبٌدي76

أنثىنهى حاتم صالح شبٌب الٌساري77

أنثىسجى حمٌد حسٌن محٌل التمٌم78ً

أنثىزهراء مهدي خضٌر جاسم  االمارة79

أنثىدعاء حسون سلوم دمحم الحردان80



أنثىورود ثابت إرحٌم عبد هللا البدٌري81

أنثىمروة صباح مال هللا سلمان المطٌري82

أنثىزهراء كتاب دهش سالم المسعودي83

أنثىعلٌاء مهدي علً جاسم  الحمادي84

ذكرذو الفمار عبد الحسٌن صالح مهدي العل85ً

أنثىمروة حسٌن علً إسماعٌل  الغانم86ً

ذكرعالء حسٌن مرزة جاسم المسعودي87

ذكرمرتضى هاتف ناصر ملوح الفتالوي88

ذكرحٌدر حسٌن عبد عون سلمان المسعودي89

أنثىسجى ناهً علوان عبد  الشٌبان90ً

أنثىأسٌل محسن هادي حمود ال شالل91

ذكرأحمد نعٌم سوٌد عاشور التمٌم92ً

أنثىنورة فاضل نصٌف جاسم الجمٌل93ً

أنثىوفاء نعمه حسٌن جاعد  الجاعد94

أنثىاٌمان هاشم عبود فرٌح95

أنثىزهراء دمحم حسن طالب96


