
الجنساسم الخريجت

أنثىنجالء حمٌد مجٌد عبد العامري1

أنثىنبراس هاشم ٌاس خضٌر الغانم2ً

أنثىتغرٌد عبد األمٌر مرهون عبود الخفاج3ً

ذكرعالء صاحب حمادي علً تك4ً

أنثىأزهار حمٌد مجٌد عبد  العامري5

أنثىزٌنب دمحم عبد علوان الجبوري6

أنثىرنا علً عبٌد برٌسم المسعودي7

أنثىلٌندا نعٌم عبد جمٌل الجناب8ً

أنثىبثٌنة ناصب كرٌم مجٌبل الجبر9

ذكرجواد كاظم اٌدام كندوح الحسناوي10

أنثىسٌوف حسٌن ناصر حسٌن الجبوري11

ذكرصباح عبد ناصر هدٌب الٌساري12

أنثىآالء نوري حمٌد آحمد آل طعمه13

ذكرعالء عبد هللا عباس موٌرد الضاح14ً

أنثىسهام فهد عاٌز عرنوص النوادي15

أنثىسناء بخٌت عبد الحسٌن عباس الفتالوي16

أنثىهناء هادي عبٌد حرٌجة البوحاوي17

أنثىعلٌاء حسٌن عبٌد زبار الزبٌدي18

أنثىزٌنب عٌدان جسام حس الجناب19ً

أنثىزٌنه عصام سلطان عٌسى20

أنثىرجاء حسن عالوي حمود آل ضٌدان21

أنثىخنساء كاظم دمحم عبد الساده احرابه22

أنثىبشرى خضٌر كاظم حسن الطالمان23ً

ذكروسٌم عبد االمٌر دروٌش عبد الكرٌم الجحٌش24ً

أنثىنظٌمة رحٌم ساجت كشٌش المٌال25ً

ذكرصباح حسن عبٌد حسن نصر هللا26

أنثىأنفال علً حسٌن رشٌد جار هللا27

أنثىورود خلٌل عبٌد حسٌن الدراوشه28

أنثىآمنة علً خضٌر مرزون المرزون29

أنثىبشرى كاظم عواد30

أنثىإخالص رحمن وحٌد متعب الموسوي31

أنثىزهراء عبد المهدي دمحم سلمان وهٌمة32

ذكرناصر حسٌن ٌوسف عبٌس الدراوشه34

أنثىزهراء حمزة عمران موسى األسدي33

أنثىغفران كامل جاسم ثامر الحلو35

أنثىرشا فاضل ُموسى كاظم الطائ36ً

ذكرحمٌد مجٌد جاسم رضا آل جوده37

أنثىسٌناء جمٌل دمحم عبادي آل عران38

أنثىإبتهال ناصب كرٌم مجٌبل الجبر39

ذكروالء رشٌد محٌسن طراد العابدي40

ذكرمحمود جواد كاظم حالوب الحساوي41

ذكرحٌدر إبراهٌم محسن حسٌن الحسناوي42
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ذكرعلً حسٌن حسٌن طالل الٌساري43

أنثىأسٌل شاكر علوان حسٌن آل كٌطان44

ذكروسام حزام عبٌد سلمان الجبوري45

أنثىحوراء سامً عبد الكاظم محمود الثامر46

أنثىلٌلى عزٌز صلٌبً هادي الشاهر47

ذكرلاسم عبد األمٌر حمٌدي نجم المسعودي48

ذكرأنور جلٌل عباس جبر الحجام49ً

أنثىسناء عبٌد حسون جودة الدعم50ً

أنثىسهاد عبد الحر عودة عزوز51

ذكرعمار محمود علً لاسم الكعب52ً

ذكرعالء عبد الحسٌن هادي متعب النصراوي53

أنثىحوراء عبد األمٌر سوٌف ذهب الفتالوي54

أنثىنبراس عدنان حبٌب جبر الشافع55ً

ذكردمحم أحمد حسن حسون الفتالوي56

ذكرطالب دمحم مجٌد ٌوسف الشروع57ً

ذكرنبراس عٌسى كانً حسن محمود58

ذكرٌوسف حسن عبٌد عجزان العوادي59

ذكرحسام هادي طالب حسن نصر هللا60

أنثىسهى علً عبد األمٌر ناٌف الشاهر61

أنثىخلود صاحب عبد علً حسٌن آل حسٌن62

ذكردمحم مهدي باز شٌحان العكٌل63ً

أنثىأشواق خالد طراد شالل حرام64ً

ذكرمكً سرحان فارس خلٌف ٌساري65

ذكرفرلان عبد الحسٌن علً عبٌد آل عبٌد66

ذكرحٌدر حسٌن عبد الرضا ضٌف الخفاج67ً

ذكرعماد جبار كرٌم خضر آل خضٌر68

أنثىزٌنب كاظم عبود شلومة الفتالوي69

ذكرحسٌن شعالن حسون بذراع الجبوري70

أنثىهدى فلٌح حسن مهدي الربٌع71ً

ذكرمرتضى ٌوسف سلمان مهنا المنصوري72

أنثىأنتصار حمود جٌاد سرحان الزٌادي73

ذكرصالح مهدي هاشم خطاب النعٌم74ً

أنثىمنار سامً جالل كاظم الحسناوي75

ذكرحٌدر عباس كاظم عبد الحسن آل جباس76

أنثىعفاف دمحم محسن حمود آل حبٌب77

أنثىشٌماء صالح شعالن كاظم الربٌع78ً

ذكرحٌدر جبار نور هاشم سودي79

أنثىزٌنب توفٌك مٌران سلمان المفٌدي80



أنثىهند وادي كرٌم ماهود المنشدي81

أنثىشٌماء دوهان حمزة زباله العرداوي82

ذكرعلً عبد الحسٌن حرب هلٌل المفرطوس83ً

ذكرحٌدر عبد الباري عبود محمود البرغوث84

أنثىهدى عبد الحسٌن عٌدان محسن االعزاوي85

ذكرعامر دمحم عبد الحسٌن راضً الفتالوي86

أنثىمها عبد زبالة حمزة طهمازي87

ذكرحسن هادي دمحم عفتان المسعودي88

أنثىنهاد فلٌح ثامر عاجل الركاب90ً

أنثىنوال حٌدر خلٌل إبراهٌم الصفوي89

ذكرفالح جمعة فالح عباس العابدي91

ذكرأحمد راسم عبادي بانً الخفاج92ً

ذكراحمد حسٌن كاظم منتوب الحمدان93ً

ذكربهاء لٌس جواد سماوي الفتالوي94

ذكرعمٌل رحٌم كرٌم كسار السلطان95ً

ذكرأحمد حسونً محٌسن سلمان المسعودي96

ذكرعالء حسٌن فرج منصور الحسناوي97

ذكرعلً جواد كاظم حسٌن الدلٌم98ً

ذكرأسعد حسن مهدي علً الزامل99ً

ذكرأحمد كاظم مهدي عباس الخلٌل100


