
الجنساسم الخريجت
نبأ وليد اسماعيل هايت الحمداوي1

كرار علي كاظم ذياب المهداوي 2

ن الموسوي 3 آمنه احمد عبد الجبار عبد الحسي 

ي مهدي العرداوي 4 زهراء ضياء مي 

ن عبد الستار محسن عبد الحسن طهامزه5 حسي 

ي 6 ن علي حافظ علي كاظم الجلي 

ي 7 ايه دمحم رشيد منصور الخفاج 

ي دمحم الحيدري8
زين العابدين شاكر نونن

بتول ستار جبار علي االسدي9

داود قاسم محسن ماطر البخاتره 10

وهب علي خميس دمحم الموسوي11

افراح دمحم كاظم مغي  اليساري 12

ن عباس عبد هللا الصايغ 13 فاطمه امي 

زينب جواد كاظم عبود 14

ن الزبيدي 15  عبد علي حسي 
ن عال حسي 

ي 16
نور الهدى مني  كرار دمحم الحسينن

ن علوان السعدي17 مريم دمحم حسي 

شكران موفق احمد جاسم الغانمي 18

علياء ضياء جاسم حمزة المسعودي 19

ن الحسناوي 20 فاطمه نعمه عبد االمي  عبد الحسي 

ي 21
ونن ن ن الي  دمحم رضا احمد عبد الساده عبد الحسي 

حسن مالك دمحم كاظم الموسوي 22

ي23 زهراء كاظم ساجت سعدون الخفاج 

علي دمحم جاسم ضاجي المسعودي 24

ن عالء دمحم حسن المياجي25 حسي 

ي26
ن احمد شايش شهيب الكركوش  حسي 

ن عبيد المعموري 27 رضا خضي  حسي 

ميس عبد الحميد حامد دمحم علي 28

امينه شاكر غدير عاجل العاجل29

ي30
يفن ن الش  بيارق عدنان عبيد حسي 

ي 31
زهراء رافد صاحب لطيف الخيكانن

حوراء علي كاظم ذياب المهداوي32

أمي  حيدر طالب مهدي النرصاوي 33

دمحم علي دمحم عطية ال حمود34

هيجل حسن خضي  عباس البو مهدي35

اءة عادل حمودي كاظم  36 الي 

ن سعد سعيد الدباغ37 شهد عبد الحسي 

ن االنباري 38 زهراء دمحم عباس حسي 

طلبه غالي جاسم عزيز الجبوري39

ن مالك الموسوي 40 هدير علي حسي 
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ايمان جبار عبيد خريب المسعودي 41

االء عبدالواحد رسول خديم42

حيدر صالح حسن علوان العباشي 43

منتظر عقيل حسن موش اليارسي44

سجاد علي سعد مهدي 45

مها احمد جاسم شنيار47

نجالء عبد الحسن فاضل ابراهيم 46

علي سعود نايف مجيد الكروان48

ن غازي جميل عويد معموري 49 حني 

منتظر نهاد خميس عبود الشمري 50

ميقات ضياء علي مراد الموسوي 51

ن عجيل المسعودي52 ن صباح حسي  حسي 

ن هنون 53 امي  كريم دمحم حسي 

دمحم سامي عبد الرضا علوان الفتالوي 54

ي55
سجاد دمحم جمعه اسماعيل النبهانن

رقيه هاتف حسون علي السيالوي56


