
الجنساسم الخريجت

 علي عبد الفتاح عليوي الحسناوي1
اننىلبنى

ذكرعلي صبار دمحم عبد هللا ال علي2

ى عباس الصيقل3 اننىاديان عباس حسي 

ذكراحمد حمزة حسن حمد حمد4

اننىزينب عبود كاظم دمحم ال عجون5

اسماء علي سلمان علي الجيالوي6
اننى

ى السيالوي7 اننىمروة حيدر اسماعيل حسي 

اننىعالية دمحم محمود سلمان الموسوي8

ى فاضل كاظم عباس العامري9 اننىحني 

مريم فالح مهدي علي السعدي10
اننى

هديل زكي مطشر دمحم العبودي11
اننى

ذكرغانم ماجد عبد األمي  كاظم الحسناوي12

اننىإرساء جبار مرهج كاطع13

اننىايات حيدر عبد العزيز عبد الوهاب ال طعمة14

ي15 ى االفرج  فاطمة علي خميس حسي 
اننى

ي16 اننىنور عزيز جليل مهدي الخزرج 

ي17 اننىندى دمحم رزاق عبد علي الحمي 

ي18
ى
اننىزينب كاظم جاسم عباس الكراف

نور الهدى علي ابراهيم فياض19
اننى

ي20 ى  علي العيى
ى دانية علي حسي 

اننى

اننىمريم جاسم لفته هادي االسدي21

اننىإرساء عبد األمي  سلمان حسن ضياء الدين22

ذكروليد دمحم كاظم عبيد الرماجي23

اننىزينب بدري عزيز خضي  النرصاوي24

اننىشهالء عادل اكحيط عبود ال جميل25

 جبار فليح الالمي26
ى ذكرفائز عبد الحسي 

ي27 ى  علي العيى
ى سماء علي حسي 

اننى

اننىهند حيدر عبد الحسن كاظم28

ى غانم عبيد عطيوي29 ذكرحسني 

اننىنور حسن عبد الوهاب هاشم الجيالوي30

ى العامري31 اننىمريم احمد حمزة حسي 

ذكردمحم كامل دمحم جواد عبد األمي 32

 بهي  الشويلي33
ى اننىآثار جمعة حسي 

ي34 اننىسلوى عباس متعب حمود الخفاج 

اننىفاطمة نايف عبيد عبد هللا اليساري35
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ذكرعلي سعدون محسن هجول شهيب36

ال جبار عبيد داود الخزعلي37
ُ
اننىع

اننىمروى جواد كاظم حسن شهيب38

ي39 ذكراحمد رياض خزعل خلف الخفاج 

ي40 ر الخفاج 
ً
ذكرمحمود دمحم احمد صك

ذكردمحم عباس دمحم ابو حسن المكرم41

ذكرعالء دمحم طعمة عباس الربيعي42

ى فرحان وادي43 اننىرشا حسي 

اننىمروة فاضل ربيع فندي المغري44

ى دمحم مهدي دمحم الشماع45 ذكرحسني 

ذكرعلي دايخ دحام كياف الجبوري46

ذكررعد عباس خلف علي الدعومي47

ذكرجاسم احمد علي الزم48

اننىهبة احمد رزاق سلمان49

ي50
ى الكركوشر ذكريارس طالب حميد طحي 

ذكرحسن حيدر دمحم علي الحيدري51

ذكربكر عمران موش عبيس المنصوري52


