
الجنساسم الخريجت

أنثىآالء جاسم دمحم صافً أبو كرده1

أنثىفاطمة خضٌر عباس حسن الشمري2

أنثىزٌنب راتب جٌاد أمٌن الفدعم3

أنثىإٌناس هاشم مكً  األنباري4

ذكرثائر جاسم دمحم جاسم السعدي5

أنثىرقٌة حسن حمود حسن الدندل6

أنثىرشا قاسم محسن عباس السهالن7ً

ذكرعلً مجٌد مزهر كردي المسعودي8

أنثىأفراح مهدي صالح مهدي البو حردان9

أنثىزٌنة طالب جزاع دندش المسعودي10

ذكرخالد مرزة كاظم حسون العابدي11

أنثىفاتن كامل شاهٌن خضٌر الغانم12ً

أنثىإخالص فارس مطشر حسون الفرهود13

ذكرأحمد طالب خضٌر مجهد المسعودي14

أنثىإٌمان عبود وداعة فرج البٌضان15ً

أنثىإٌالف رزاق قندي حسٌن كمونه16

ذكرفاضل محمود عبود علً الطائ17ً

أنثىبٌداء رضا مزهر محسن آل جمٌل18

ذكرحٌدر عبد الكاظم حمود مهاوش الخفاج19ً

ذكرصالح مطر دمحم جاسم آل دمحم20

أنثىرشا عبد الكاظم عباس صكبان الجناب21ً

ذكرعامر عبد الرحمن عٌدان جوهر العٌدان22ً

أنثىفاطمة عبد الغنً حسٌن عبد أبو شبع23

ذكرصالح مجٌد كاظم عبد الحمادي24

أنثىشذى عباس علً حسٌن المسعودي25

أنثىشٌماء عوده عمران عباس الشرٌف26ً

أنثىإسراء عطٌة تاٌه جودة الكنان27ً

أنثىمائدة عبد الحسٌن جاسم دمحم الطرف28ً

أنثىأفراح عبد الهادي سلطان  التمٌم29ً

أنثىزٌنب عادل رضا مهدي الكرٌط30ً

ذكرعباس زكري رشٌد عزٌز األسدي31

أنثىلمٌاء كدٌمً جفات عودة الطائ32ً

ذكركاظم جعفر حسٌن حٌال الجبوري33

ذكرعلً جواد عبٌد كلٌل الخلف34

ذكرعالء جبار كرٌم خضر ال خضٌر35

أنثىأمل جمٌل كاظم عاجل الفتالوي36

أنثىرقٌة عبد الكاظم كرٌن حمادي الكٌم37ً

ذكرأكرم عباس جواد كاظم الغانم38ً

ذكرصالح علً مالزم هجوج الهجوم39

أنثىأروى حكٌم عاكول رسن الموسوي40
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ذكردمحم عبد الرضا دمحم حسٌن الجبوري41

ذكرماجد حمٌد عبد الهادي دباغ الحسناوي42

ذكرحسن بدٌوي عبود فوبران الٌساري43

أنثىهدٌل صالح مهدي عبد الكرٌم السالم44ً

أنثىكتبة حسن علً داعور الغانم45ً

أنثىرشا ٌحٌى صاحب درب جاسم الجبوري46

ذكرحسن عبد الهادي عمران عباس الناٌل47ً

أنثىوجدان جواد كاظم علً الحلف48ً

ذكرهاشم كامل حسن علً السعدي49

أنثىحنان كرٌم شلش شاهر آل شلٌش50

ذكردمحم كرٌم عبود سوادي الكرٌط51ً

أنثىمنال غافل دمحم إبراهٌم المسعودي52

أنثىلمٌاء عبد األمٌر مهدي مطرود الخفاج53ً

أنثىهبه زكً هاشم إبراهٌم لطٌف54

أنثىرباب عبد الرسول هاشم علً الجزائري55

أنثىفاطمة محسن لفته مكاوي الخفاج56ً

أنثىسلمى تركً هادي حسٌن األعرج57ً

ذكرحاكم إبراهٌم هدروس بندر الظاهر58

أنثىزٌنب محسن عبد الرضا دمحم صالح59

أنثىهٌفاء جعفر شمال محً آلبو حمد60

ذكرأزهر عباس أبو شنة دمحم الكرٌط61ً

ذكرحسنٌن أحمد عبد الجبار سلطان التمٌم62ً

أنثىنضال كاظم سلمان مشهد العامري63

أنثىتهانً عبٌد جواد كاظم الطائ64ً

ذكرأحمد هاشم علً حمادي الصاف65ً

أنثىسعدون دمحم علً جاسم دمحم الجلٌحاوي66

أنثىأنمار جمٌل عطٌوي ٌدام الشمران67ً

ذكرعمار حنون كاظم هادي الخفاج68ً

ذكرعالء فاٌز راضً مجٌد النصراوي69

ذكرعلً مؤٌد هاشم أحمد الموسوي70

أنثىشٌماء حسٌن علً عباس الخفاج71ً

أنثىأنتظار راهً جبر والً الشبالوي72

ذكرقٌس عدنان هاشم فرحان المسعودي73

ذكرعمار ثامر كاظم سودي الٌساري74

أنثىجنان حسٌن دمحم حسن الكرعاوي75

ذكرفراس عباس عبد األمٌر عبد الحسن التمٌم76ً

ذكرحٌدر دمحم شهٌد عبود الفتالوي77

ذكرمصطفى دمحم ُحسٌن جعفر الخفاج78ً



ذكررائد خالد رحٌم حسن مطنش79

ذكرقاسم عبد علً راحان كاظم العرداوي80

ذكرفراس فخري حاتم  الحمادي81

أنثىلقاء عبد العظٌم جعفر سلمان المٌال82ً

ذكردمحم عباس محسن عباس الشمري83


