
الجنساسم الخريجت

أنثىشهد مٌثم مٌري سلمان1

أنثىوجدان صالح الدٌن مهدي قاسم الهنداوي2

أنثىسجى قاسم دمحم جاسم3

أنثىسجى ٌوسف دوحً ٌاسٌن السودان4ً

أنثىعال محسن عمران غافل5

أنثىزٌنب عباس نور راهً الجبوري6

أنثىاٌمان احمد جبر عبد الدعم7ً

أنثىمرٌم موسى عبد الكاظم كزار الفتالوي8

أنثىرسل حسٌن دمحم كاظم تمٌم9ً

أنثىسماح عبد الهادي عبود خفً الماجد10

أنثىصابرٌن حمٌد عبد الكاظم زوٌد المسعودي11

ذكراحمد علً عبد الرسول عبد هللا ال جبار12

أنثىفاطمه نوري علً كرٌم13

أنثىعبٌر سعد شهاب احمد مشتت14

أنثىهدى ابراهٌم كاظم حطاب الحمود15

أنثىساره سالم مهدي هاشم الجبوري16

أنثىنرٌمان محمود عبد الباقً جٌاد الشاهر17

أنثىاٌات عبد الحسن راضً علٌوي الكعب18ً

أنثىتغرٌد خلٌل محمود علوان الجناب19ً

أنثىختام ثابت جاسم ظاهر20

ذكرعبد هللا شاكر حمزه رحم21

أنثىضحى قٌس غازي كاظم22

أنثىدعاء علً كاظم حسن  الموسوي23

ذكرعماد جاسم راهً جباري العٌاش24ً

ذكرعلً عبد العزٌز عبد الكرٌم علً فرٌحه25

ذكردمحم عدنان ٌاسٌن ارٌاح مسلماوي26

أنثىعذراء ضٌاء كاظم حسون الراشد27

أنثىحوراء خضر كاظم حمادي النصراوي28

أنثىغدٌر مجبل دمحم راض29ً

ذكرباقر خالد هادي ثعبان30

ذكرقاسم علً عبد الحسٌن عباس اللٌثاوي31

أنثىرغده حمٌد منصور عبد الشمري32

ذكراحمد علوان مطر حصٌده الجبوري33

ذكرحسن فالح حسون شون34ً

ذكرعلً مكً ازرك جواي35

ذكراحمد عبد هللا حسون لغط36

ذكرصفاء حسٌن هوٌدي جواد العنبك37ً

ذكرٌاسر عدنان هادي جبار38

ذكردمحم رسول عبد الحسٌن زٌاد39

أنثىبان نبٌل اسماعٌل علوان الربٌع40ً

ذكرابو الحسن سعد حنتوش بداي الفاضل41ً

ذكرعلً دعٌبل حنون عبد42
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أنثىنوران عدنان جواد خضٌر43

أنثىبنٌن عباس دمحم علً البهادري44

ذكرقاسم هادي حمزه كاظم45

أنثىحوراء عبد الحسٌن مرزوك عباس العامري47

أنثىآٌات صباح عبد هللا عمران البوعبٌده46

أنثىرقٌه جاسم دمحم عبد الحسٌن48

ذكرنبٌل دمحم مجهول فرعون ال جمٌل49

ذكربدر رٌسان ثامر موسى50

ذكرعلً فالح حسن فضٌل  الحسناوي51

ذكراحمد خضٌر هاشم ناصر مسعودي52

أنثىاٌمان كامل عباس حمادي53

ذكرٌاسر عبد الحسٌن داخل دلش54

أنثىدٌانا حمزه حسٌن خشان55

ذكرسٌف حمزه بالش عواد الشبالوي56

ذكرضٌاء عبد االمٌر متعب سلمان57

ذكرابراهٌم ستار رزاق جاسم58

ذكرمرتضى عالء صبري موسى59

ذكركاظم دمحم جراد كاظم60

ذكرحٌدر علً كاطع كانً العبدهللا61

أنثىاسراء عبد االمٌر محمود حنٌش العامري62

أنثىطٌبه حسٌن حمزه حسٌن العماري63

ذكرمرتضى احمد عبد الساده هنون64

ذكراركان حٌدر علوان حسٌن النعٌم65ً

أنثىهدٌر محسن جلٌل مهدي66

ذكرحٌدر عبد الحمزه روٌح عطشان67

ذكرنذٌر محمود ٌونس عباس سلمان68

ذكردمحم حٌدر غازي زٌاد69

أنثىاسماء رضا حمٌد عطٌه مسلماوي70

ذكرهٌثم ناصر حسٌن عبد عل71ً

ذكرفاضل حسٌن عبد االمٌر هادي الكٌم72

ذكرعلً حسان كطوف حسن73

ذكرعالء كاظم جعفر حسٌن النعٌم74ً

ذكرسجاد ٌوسف  علً حسٌن النعٌم75ً

ذكراحمد عبد الحر كاظم عبود76

ذكردمحم صالح زغٌرون فاضل البدٌري77

ذكردمحم عبد المحسن جفات ثوٌنً الفرحان78ً

ذكرعقٌل علكم شنون دلٌم79ً



ذكروائل وجٌه مهدي مرزوك البوعوف80ً

ذكرحٌدر مرتضى محسن عباس الشرٌف81ً

ذكردمحم طه عبود حسٌن المعموري82

ذكرعلً مهند سلٌم محسن83

ذكرماهر زاهر محسن عباس الهنداوي84

ذكرعبد هللا حاتم غازي محسن85

ذكرمصطفى رضا كنون كرمد86

ذكرمرتضى جعفر حسن عبود87

ذكرحمودي عبٌس محسن ستار88

ذكرعمار ٌاسر عزٌز ثامر89


