
الجنساسم الخريجت

أنثىزهراء حميد يوسف حلبوص الشمري1

ى االسدي2  حسي 
أنثىزينب حامد مصطؼى

ي3
سالي محسن كاظم صبي  الحسيثى

أنثى

ذكرعلي صباح نور كاظم المزيداوي4

ى البو علوان5 ذكرابراهيم رزاق وهاب عبد الحسي 

ى العامري6 أنثىزينب عبد االمي  جالب حسي 

أنثىحوراء فائز عبود7

ذكرحسن علي هادي عباس العامري8

رؤى علي حسن عبد عليوي الجشعمي9
أنثى

ى خضي  سعد10 أنثىبشر

ى كاظم11 أنثىرسى عدنان حسي 

أنثىازهار دمحم حسن اسد دندل12

أنثىدموع صالح مهدي زهاوي الكرعاوي13

 علي سلمان الشمري14
ى أنثىفاطمة حسي 

ي15
ذكرعلي جواد رضا علي الحسيثى

ي16
ذكرسجاد سامي عبيس جعاطة الجشغى

ي17
ى الحسيثى حوراء علي عبد زيد حسي 

أنثى

شهالء علي اسماعيل شياع الجبوري18
أنثى

ي19
أنثىعفراء احمد عطيه كتاب العارضى

ديانا علي فاضل كاظم آل غضبان20
أنثى

ي21
ى
ى الكراػ  ثامر ترؽي عبد الحسي 

ذكرمصطؼى

أنثىوسن فاضل زبالة22

أنثىنور هاشم دمحم حمود العلوان23

ي24
 
 علي كاظم الطائ

ى  تحسي 
ذكرمصطؼى

ى حسن25 أنثىلطيفة فاهم عبد الحسي 

أنثىنبأ عباس كاظم عبد البو زين الدين26

ي حسن27
ى بثى أنثىميقات حسن عباس حسي 

أنثىسارة ماجد جبي 28

ذكرزين العابدين نعيم محسن دمحم29

ذكرحمزة نجم عبد هللا علي الموسوي30

أنثىعلياء دمحم عبد كريم العبودي31

ذكرامجد حاكم حسن مرزوك الشبلي32

ذكرزيد كريم خليف بصي  الزيدي33

ى عبود محسن ضجر الحدادي34 ذكرحسي 

ذكرسجاد رياض خوام عبيس المرشدي35

ذكراحمد قاسم كريم جواد السعدي36

أنثىشهد حيدر عبد هللا37

ى الجواهري38 ذكررساج علي دمحم كاظم عبد الحسي 

ذكردمحم عاد عبد العظيم علي الفتالوي39

أنثىطيف حاكم واعي40
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ى مهدي41 ذكرمثثى حسي 

ي42
 
ذكردمحم هادي رضا متعب الطائ

ذكركرار نضال عباس علي الموسوي43

أنثىحنان جواد عجمي علي المسعودي44

 علي شاكر45
ى ذكرحسي 

يف علي الدراوشه46 ذكرمنتظر دمحم رسر

ى47 عال حمزة علي حسي 
أنثى

ى صالح عبد اليساري48 ذكرعلي حسي 

ذكراحمد دمحم حداوي جاسم الجبوري49

 مكي االبراهيمي50
ذكرخضى غانم خضى

ذكرنور يوسف فيصل جاسم المسلماوي51

ي52 ذكرعلي عباس عزيز خلف الخفاج 

ى53 ذكرنبيل حمود جميل حسن الياسي 

 الزاملي54
ي درسر

ى خزعل راضى ذكرحسي 

ي حسن55
 
ذكرضياء الدين حسن رزوػ

ذكرحمزة مكصد عبود ابرهيم المعموري56

ي57
ى
وائ ى اليى مروة عبد الزهرة علي حسي 

أنثى

ذكرمحمود بالل كاظم حسن دندل58

ذكراياد احمد كاظم عبيس اليساري59


