
الجنساسم الخريجت

ذكرستار هوٌدي علً حرٌمٌس الثروان1ً

أنثىفاتن كاظم رضا عبد وٌس2

ذكرحازم فاضل دمحم جابر العبودي3

ذكركاظم سالم علً حرٌمٌس الثروان4ً

أنثىأفتخار هاشم عبد هللا دمحم الحلو5

أنثىوفاء كاظم خضٌر مهدي الموسوي6

ذكرعلً حسٌن ٌوسف عناد الناش7ً

أنثىشروق نعمة عبد علً حسٌن آل حسٌن8

أنثىوفاء حسٌن علٌوي ناصر الناصري9

أنثىهٌجاء دمحم عبد األمٌر سعٌد التمٌم10ً

أنثىرفالء صادق شوان حمزة11

ذكربشٌر فاضل فواز عٌفان كٌم12ً

ذكرفراس هادي عطٌة حاجً الحج13ً

أنثىزٌنب عزٌز هادي حسن ابو جدٌة14

أنثىرجاء خفٌف عبٌد حداد الشوٌل15ً

أنثىلمٌاء دمحم حسن جاسم البهادل16ً

أنثىمنال علً حسٌن عبد الزهرة حسناوي17

أنثىآالء عصام سلطان عٌسى الشمري18

أنثىدالل صاحب عاشور هراطة اإلبراهٌم19ً

أنثىنضال جواد كاظم مرزوق الجبوري20

ذكرحسن مجٌد حسن حسون الحمدان21ً

أنثىرجاء كاظم بلبول بجاي البجاي22

أنثىرونك صادق شوان حمزة حمزة23

أنثىأفراح دمحم حسن جاسم البهادل24ً

أنثىسماح سعدون عجس سعدون العبودي25

أنثىسحر إبراهٌم علً غافل الٌاسري26

أنثىبلسم طالب كرٌم عبود الجبوري27

ذكردمحم جواد كاظم دمحم جوران28ً

أنثىأسماء حمزة موسى عمران النصراوي29

ذكرضٌاء عزٌز دمحم عبود آل جودة30

أنثىهدى عباس دمحم علً عباس الخٌال31

أنثىابتهال كاظم دمحم جواد عبد الحسٌن الجحش32

أنثىرشا شاكر كاظم عبد هللا المسلمان33ً

ذكرحٌدر دمحم كاظم دخٌل السلطان34ً

أنثىإٌمان دوحً عبود عمران آل بودكه35

أنثىأسماء تركً راجً إبراهٌم آل سلمان36

أنثىكافً صباح غازي غانم الجبوري37

أنثىمٌسون عبد زٌد عطٌة جابر الحدراوي38

أنثىإٌناس ابراهٌم دمحم علً إبراهٌم صواف39

ذكرجالل فلٌح حسن كاظم آل خلف40

ذكرعلً رٌاح علً عٌدان آل خطار42

أنثىشٌماء حمٌد جلٌل ضٌدان الحسناوي41
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ذكردمحم حسن حمدان برٌسم آل راض43ً

ذكرعلً بخٌت دمحم حاجم الحسناوي44

ذكرحٌدر حسٌن فاضل صالح الفزاز45

أنثىنادٌة دمحم عبد علوان الشمري46

أنثىأنتظار عبد بشر حمد المطٌري47

أنثىرحاب عبد الكرٌم عبد الكاظم عبد الٌاسر الخفاج48ً

ذكرجالل كامل زغٌر مروه العرباوي49

ذكراٌوب ٌوسف جعٌب حسون التمٌم50ً

ذكرفهد داخل موات مبارن األسدي51

ذكرٌاسر عبد البالً أحمد علً الجناب52ً

أنثىأسٌل عدنان كشاش جاسم الصالح53ً

أنثىنغم دمحم كاظم عبد الكنان54ً

ذكرنوار ٌاس خضٌر عذاب الجناب55ً

أنثىوسن إسماعٌل مالن شعالن الكرعاوي56

ذكرفاهم عزٌز هاشم عزٌز الجوران57ً

أنثىسحر حمٌد عبد كاظم المحنه58

أنثىسارة هاتف وحواح حسن الحافظ59ً

أنثىخمائل هاتف وحواح حسن الحافظ60ً

أنثىوفاء فاضل حسن عبود الحامض61

ذكرحسٌن هادي كلٌب عٌسى العٌسى62

أنثىحنان عبد االمٌر برٌج علوان آل طوفان63

أنثىهدى كاظم ناصر علً الشرفة64

ذكردمحم رضا كاظم شانً الفتالوي65

أنثىزٌنة عباس كرٌم جٌد زنك66ً

أنثىتماضر نعمة عبد السالم دروٌش السالم67ً

أنثىزٌنب حمود عبد الزهرة حسن التمٌم68ً

أنثىزٌنة عبد الرضا راضً دهش الشوٌل69ً

ذكرمسلم صالح مهدي علً الدمحم70

أنثىسهام حسن عبد كاظم عنٌك71ً

أنثىرغد حسٌن سعد عبد المسعودي72

أنثىتغرٌد دمحم علً عبد زٌد الشمري73

ذكرنجاح هادي جراد فرحان المسعودي74

ذكرحسن عبد الهادي عٌال حسن آلبو أحمد75

أنثىفاطمة علً هاشم حمزة الحمد76

ذكروسام حٌدر عبد بدٌوي الدرواش77ً

أنثىزٌنب فاضل حمٌد عبد إٌوب اللٌثاوي78

أنثىزٌنة عبد الرزاق دمحم علً فتاح الفتاح79

ذكرمؤٌد عناد عبد مول الحمد80



ذكرصباح جاسم جزار كاظم الجناب81ً

ذكرعبد الرحمن مٌزر بندر السعود المسعودي82

ذكرنبٌل إبراهٌم خضٌر عٌسى العامري83

ذكرأمٌر عبد نور فرحان عٌسى الفتالوي85

ذكرثائر حسن عبود سلمان آل عبد هللا84

أنثىأسٌل خلٌل إبراهٌم علً الغرٌري86

ذكرأحمد فرحان جبس حراح الشمري87

ذكرسالم دمحم جاسم دمحم العبودي88

أنثىتحرٌر عبد الحسٌن بكر عبدان الجبوري89

ذكرعمار عبد كامل كاظم الطائ90ً

أنثىمرٌم حسن جٌاد دنانه العابدي91

ذكرأمٌر هادي صموت نعمه الفتالوي92

ذكرأحمد هاشم حسٌن علً البطاط93

ذكرعالء جابر عبد السادة حسن البصٌص94ً

أنثىأحالم حسون كاظم حمزه األعرج95ً

ذكرسراج مصباح دمحم صالح آل كلف96

أنثىسارة عبد الكاظم خلف علً الدعوي97

ذكرضرغام علً عرٌبً دمحم علً الخالدي98

ذكربشار غنً هادي مطلن آل مطلن99

أنثىهناء عطوان عزٌز كاظم آل كاظم100

أنثىذكرى بدر ناجً عباس الحسٌن101ً

ذكرعلً هادي موسى نعمه آل نعمه102

أنثىملون أحمد مهدي أحمد عنزة103

ذكرحلٌم عبد الرحٌم صحن ناصر آل ناصر104

ذكرحسنٌن عبد عون علوي زران سالم الزران105

أنثىفاطمة كاظم حنون دمحم األعرج106ً

ذكرصادق خلٌل إبراهٌم حسٌن األعرج107ً

أنثىإٌناس مهدي عبٌد علً آل عل108ً

أنثىكوثر جاسم حاتم جاسم الشمري109

ذكرحٌدر دمحم عبٌد محسن آل علوان110

ذكرمهند عبد العظٌم بالً راشد الٌاسري111

ذكرحامد شهاب أحمد حسٌن المسعودي113

ذكروسام فخري عبد عون جاٌع الصلٌخ112ً

أنثىتغرٌد زهٌر دمحم عباس الشماع114

أنثىمٌثاق مهدي حسن طفار الطفار115

ذكرزهٌر علً عبد ناصر  الساعدي116

أنثىرغد فاضل موسى بانً الجبوري117

ذكرهشام عبد الجواد كامل عبد نور الفركون118

ذكرانٌس عبد المادر كاظم شالل المٌاح119ً

ذكرعالء عمار عباس خلف الصراف120

ذكردمحم موسى عبد األمٌر محسن ال محسن121



أنثىهدى مجٌد عبد علً حسن الثوٌن122ً

أنثىمنال جندي مخٌف عٌسى آل دمحم123

ذكرشهٌد كرٌم عبد الرضا صدام المسعودي124

ذكرأمجد عبد األمٌر عبد الحسن راضً الغزال125ً

ذكرسعد دمحم مطرود أحمد المطرود126

أنثىزٌنب هاشم فاضل كاظم الموسوي127


