
الجنساسم الخريجت

ذكركرار حٌدر كاظم حسٌن1

ذكرمنتظر عدي كشاش حسن الٌاسري2

أنثىاسراء اٌاد عباس عبٌد3

أنثىضفاف عالوي عواد حسن4

أنثىنور حمد عبد عباس كرٌع5ً

أنثىهدٌل احمد كاظم نواد6

أنثىزٌنب محسن عبد االمٌر عبٌد7

أنثىاسراء ٌوسف دمحم طاهر عبد القادر جدو8

أنثىزهراء حسٌن غالً عباس9

أنثىزٌنب نوري فاضل نعمه10

أنثىتبارك محمود شاكر منصور11

أنثىمٌنا كاظم هادي حبٌب12

أنثىروٌده عاٌد صٌهود اسماعٌل13

أنثىجنات باسم دمحم كاظم14

أنثىاسالم صالح كطل دخان15

ذكركاظم عزٌز حسن بعٌوي16

أنثىمرٌم كرٌم عبد الرضا نعمه17

أنثىآٌات كفاح نعمه علوان18

أنثىفاطمه برٌد كاٌم معٌدي19

أنثىبان دمحم عبد الرضا جواد20

أنثىساره قاسم حسٌن حلواص21

ذكرحارث محسن طعمه دمحم22

ذكرحٌدر ثجٌل ٌاسر ساجت الزٌدي23

ذكراسامه وبدان عبد النبً سكر24

أنثىهدى بدر عبد االمام طاهر25

أنثىحنٌن عباس علً عبٌد26

ذكرحسٌن دمحم رضا كاظم سبتً اللعٌب27ً

أنثىمرٌم غالب عبد هللا نعمه28

29
بنت الهدى عبد األمٌر شعالن حسون 

أنثىالدعمً

أنثىعال عالء فٌصل مهدي30

ذكرمٌثم حسن حمود سلمان31

أنثىنرجس حمادي كامل مسلم32

أنثىمروه حمٌد رعد عواد الشموس33

ذكرٌحٌى سلٌمان سبع حمادي34

أنثىنور حمٌد راهً عبٌد الشبالوي35

أنثىزٌنب ثائر سامً عبٌد36

أنثىزهراء هادي مهدي مطلك37

أنثىزٌنب نبٌل دمحم امٌن38

أنثىكوثر ازهر علً هادي39
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ذكرانور غازي مكطوف عفن40

أنثىاٌمان ضٌاء علً مح41ً

ذكربشٌر صالح مهدي كاظم42

أنثىزٌنب دمحم باقر عبٌد عباس43

ذكرمؤمل فواز سلمان حسون الدعم44ً

أنثىمنى عقٌل كشاش مرتضى ابو طبره45

أنثىحٌاة جاسم حسٌن عبٌس46

أنثىهدى عٌسى حسن شبوط47

أنثىاٌالف قٌس عبد الكاظم عبود48

ذكرمهند دمحم كطوف علً خزرج49ً

أنثىسجى صفاء جابر سلمان الدهش50

أنثىساره احمد قاسم خاج51ً

ذكرحسٌن علً عوج عجه52

ذكردمحم الباقر احسان حبٌب عبد هللا53

أنثىشهد احسان علً هاٌس العامري54

ذكرفارس رٌاض حبٌب جبر55

أنثىزهراء قصً عدنان وهاب56

أنثىعبٌر صباح مهدي حسٌن57

أنثىعذراء كرٌم عبد الساده حسٌن الكنان58ً

ذكرمؤٌد رشٌد شرقً نتٌش59

أنثىضمٌاء حامد هاشم مهدي الدلٌم60ً

ذكرزٌن العابدٌن سعد صالح عبد هللا61

ذكركاظم جواد كاظم عبد الجاسم62

أنثىٌاسمٌن احمد حسٌن جبار النصر63

ذكرمهدي رضا دمحم داود64

أنثىعلٌه حامد علً عزبه65

66
أنثىفدك عالء الدٌن دمحم عبد الحسٌن المسلمانً

ذكرسٌف كاظم دمحم عبٌد67

ذكرحسٌن حازم جمٌل عبد هللا68

ذكرجعفر بلكت حمٌد عل69ً

أنثىزهراء دمحم حسن عبد الهادي عبود70

أنثىمها نعٌم عاشور محٌسن71

ذكرحسن حٌدر مطشر هاشم72

أنثىاٌناس مسلم كرم جبر73

أنثىزهراء سعٌد سالم شلب الُكوام74

ذكرحسٌن مالك عباس منصور عٌساوي75

أنثىحنان حمٌد عرٌمط سلطان76

أنثىهبه ابراهٌم حسٌن77



ذكرسناء علً شمران صخ78ً

ذكراٌمن احمد كاظم عبود79

ذكرسعد ولٌد فلٌح حسٌن80

أنثىسند عاٌد دخل ظاهر المغري81

ذكراحمد حسٌن جسام جري82

ذكروسام صالح صادق83

ذكرزٌن العابدٌن جاسم خضر ثجٌل84

ذكرامٌر غسان حمزة جعٌص85

أنثىرسل هاشم جزار جبر86

أنثىسجا محمود هاشم موسى87

أنثىزهراء عالوي عبد نور حسٌن88

أنثىرحاب احمد جلعوط عباس89

ذكرمرتضى غالب جعفر زبٌد90

ذكرلٌث احمد صالح مهدي91

ذكرحسٌن فاضل سلمان دحام92

ذكردمحم رضا حمٌد عطٌه93

أنثىافتخار محمود قحطان جندٌل94

ذكرحمود صبٌح غضٌب حمود95

أنثىبنٌن هادي وناس كاظم كاظم96


