
الجنساسم الخريجت

أنثىمرٌم خنٌاب كرٌم عبد هللا الصٌاد1

ذكرحٌدر علً حسٌن عبد2

أنثىساره مهدي صالح كاظم االعرج3ً

أنثىزهراء دمحم صالح جواد4

أنثىعلٌاء تكلٌف حمزة زبالة5

أنثىبراء عبد الحسٌن عبد كاظم ال عزٌز6

ذكرمرتضى تاٌه شدهان عبٌد7

أنثىاسٌل علً حسٌن حسن العامل8ً

أنثىسحر دمحم رشٌد عكل العابدي9

أنثىاٌات خالد صغٌر حمد10

أنثىاسراء دمحم حسٌن عبد عون ال جار هللا11

أنثىمٌاسه حامد عطٌة جزاع المسعوي12

أنثىعلٌاء دمحم حسٌن عبد عون13

أنثىزٌنب رئٌس محً محسن14

ذكرعلً احمد دمحم صالح  كاظم عكاب15

أنثىاسماء صفاء الدٌن جواد محسن الموسوي16

أنثىسبأ لحطان علوان فواز17

أنثىهبه حمزه كاظم ٌدام الحسناوي18

ذكركاظم ناظم كاظم دمحم جواد19

ذكرحسن علً صبر نصٌر الحسون20

أنثىابتهال رافع كاظم علوان21

ذكرامٌر مسلم كاظم حمزة الحصان22

ذكربهاء صالح حسن دمحم23

ذكرحسٌن خضٌر عباس عل24ً

أنثىحوراء مهدي باش رحٌل المسعودي25

أنثىحوراء مهدي حسٌن حسن السعدي26

أنثىهٌبت رحٌم كامل محسن الكرٌط27ً

أنثىهبة منٌر كشاش مرتضى ابو طبرة28

أنثىرواء صادق عبد السادة شاهر29

ذكرفاضل امٌر عبد الزهره جواد30

أنثىهدٌر عٌدان اسود ساجت31

ذكرسٌف علً دمحم عل32ً

ذكرابراهٌم عبد السالم ناصر دمحم33

أنثىنور دمحم جلٌل حسن النجف34ً

أنثىعذراء غازي فٌصل كاظم35

أنثىسجى حسن مجٌد اسماعٌل الحائري36

أنثىنور الهدى فاضل عبد العباس عل37ً

أنثىزهراء عادل ابراهٌم دمحم38

ذكرعالء صالح دمحم حمزه39
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حوراء عبد الحسٌن عبد الزهره عبد الحسٌن ال 

أنثىعلً

أنثىاستبرق مؤٌد وفٌك عبد االمٌر41

ذكرعبد هللا حٌدر فاضل ظاهر البو حدٌدة42

أنثىآالء صباح مهدي دمحم أمٌن المرخوش43

أنثىضحى اٌوب هاشم امٌن نصر هللا44

أنثىنبأ صباح حبٌب ظاهر الهالل45ً

ذكرحٌدر داٌخ جاسم عبد الشبان46ً

ذكرمصطفى احمد علٌوي حسٌن المعموري47

أنثىهنادي علً عوده كاظم48

ذكردمحم حسٌن سلمان داود لبلب49ً

أنثىوداد جلٌل هاشم عبد مرعب50

أنثىزٌنب احمد شهٌد محان الغزال51ً

أنثىزٌنب عباس عبد السادة عبد الحسٌن الحسناوي52

أنثىشهد دمحم جواد كاظم كوجك53

ذكراحمد مهدي كزار راضً الجبري54

ذكرضرغام احمد حسٌن موسى55

أنثىفاتن طالب مطشر جاسم جبري56

أنثىرباب كاظم عبد الحسٌن علً ال لوك57ً

أنثىبتول حسٌن نجم عبد الكٌم58ً

ذكرعلً حٌدر عبد الواحد توفٌك59

أنثىعلٌاء حسٌن فرهود سالم60

ذكرهشام رٌاض جابر ابراهٌم الفتالوي61

ذكرعلً غانم عزٌز حتروش62

ذكرحٌدر لاسم علوان ٌوسف63

أنثىكوثر دمحم كاظم ابرٌك64

أنثىرسل كاظم عبد عودة ال عودة65

أنثىشهل عباس مهدي صنكور المهدي66

ذكرٌاسر جبار عبٌد حسٌن67

ذكروسام غانم فلٌح حافظ68

أنثىامٌنة فاضل جعفر كاظم الفهد69

أنثىبنٌن هادي عبد الرضا دمحم70

أنثىسارة رزاق مشذوب عبود71

أنثىنبأ عبد االمٌر طامً حمد72

أنثىرشا كاظم عبود جبر ال صٌاد73

ذكرعلً ٌحٌى عبد زٌد عطٌة الدجٌل74ً

ذكرولٌد علً عباس عبود75

أنثىفرح دمحم حسٌن جواد الحبوب76ً



أنثىمٌس جاسم عبد حسن ال حمد77

أنثىبشائر شاكر مشذوب عبود78

أنثىعبٌر داود سلمان حسٌن االعرج79ً

أنثىمٌس فاضل عباس صبار الصفار80

ذكرادرٌس بدٌر كزار جبر81

أنثىهدٌل صادق عدنان هوٌشه82

أنثىنهى كاظم عبد عوده ال عودة83

ذكرمعتز طالب ساجت زغٌر المسعودي84

أنثىهدٌر جبار عبٌد عبد عون85

ذكرعلً حسن هادي عبود العٌساوي86

أنثىزٌنب هادي رضا متعب الطائ87ً


