
الجنساسم الخريجت

أنثىحوراء حمٌد كاظم عباس المسعودي1

أنثىٌسرى علً كنفذ علوان العبودي2

أنثىضحى حسٌن فلٌح حسٌن الخفاج3ً

أنثىوجدان دمحم زباله حمزة الطهمازي4

أنثىرشا جاسم مهدي هاشم الهاشم5

أنثىزهراء رزاق جعفر حسن العل6ً

أنثىرقٌة مهدي حسٌن كاظم الناصري7

أنثىأحالم خادم كمر دمحم الحسناوي8

أنثىإخالص شهٌد حسٌن حمود الموسوي9

أنثىرنا فضل فرحان حبٌب ال حسٌن10

أنثىأوهام دمحم مكً دبٌب ال خلف11

أنثىأفراح ناصر حسٌن عرسان الٌساري12

أنثىرغد كاظم حسٌن غازي العبودي13

أنثىرقٌة إبراهٌم جاسم ضاٌف المسعودي14

أنثىرنا عبد األمٌر هانً كاظم الموسوي15

أنثىبتول شالل عبد ربه عباس الحسٌن16ً

أنثىرفى عبد زباله حمزة الطهمازي17

أنثىجنان حسٌن علٌوي حسن حالوي18

أنثىلمى قحطان ردٌف علٌوي الغزال19ً

أنثىأمل حمٌد عبٌد شعالن الخفاج20ً

أنثىمها جعفر مجٌد دمحم علً المستوف21ً

أنثىجنان عباس علً ساهً  الحسناوي22

أنثىرواء حمزه ٌوسف مشجل23

أنثىرؤى عبد الرزاق علٌوي دمحم الغرٌباوي24

أنثىرؤى مهدي كاظم مانع الشمري25

ذكرعامر عبد الرزاق مرتضى حسن الحكٌم26

أنثىحنان رشٌد عبد األمٌر حسٌن الصارم27

أنثىسرى عمران نوح صالح الحمدان28ً

أنثىذكرى حامد كاظم مزعل الشمري29

أنثىآالء دمحم عبد راضً الحمادي30

ذكرأنور عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الشبالوي31

أنثىسناء علوان جبر جراد الشٌالوي32

أنثىانتصار عزٌز كاظم ناٌف الناٌف33

ذكرغسان خضٌر عبد العباس شناوة العارض34ً

ذكرعلً كاظم عواد كاظم الطائ35ً
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ذكردمحم صالح كدٌمً عجٌل المسعودي36

أنثىشٌماء حمٌد صالح هادي الفتالوي37

أنثىمنال علً ُحسٌن محسن الفتالوي38

أنثىسٌناء غازي حمزة دربٌل المسعودي39

أنثىوجدان كاظم هاشم لٌاج المسعوي40

أنثىنادٌة عبد المنعم جابر ذٌاب ابو سمٌر41

ذكرعلً عبٌد جبر برٌهً البدٌري42

أنثىسهاد عباس ناٌف سوٌف المسعوي43

أنثىمرفت شاكر حازم جاسم المسعودي44

أنثىضحى طالب ناجً عبد هللا الحجٌم45ً

أنثىانتصار عباس طهماز خلف الجناب46ً

ذكرنصٌر عبد علً عبٌس جواد الغانم47ً

أنثىزٌنب أحمد ناٌف حربوش الشمري48

أنثىتحرٌر فهد عبد علً حسٌن  الدلٌم49ً

ذكرأزهر عبد اإلله عبد الحسٌن  الخفاج50ً

أنثىزٌنب خبط هادي مطلك الحسناوي51

أنثىإٌمان جبار صالح مهدي الصاف52ً

أنثىفرح خضٌر خلف نوم الغانم53ً

أنثىإسراء كاظم عبود مجٌد الجابري54

أنثىإسراء عبد الحسٌن فهد فرحان آل فرحان55

أنثىبان خضٌر لطٌف عبٌد علً المسعودي56

أنثىسعاد هاشم عبد الزهرة ظاهر الطرف57ً

أنثىزٌنة حاتم مهدي صالح األسدي58

أنثىتهانً عزٌز جبار ناصر الحمدان59ً

ذكرأحمد دمحم شامً سلمان الزٌرجاوي60

أنثىسعاد شاكر عبد كردي المجالوي61

ذكردمحم سعدي عبود رشٌد الشمري62

أنثىإمتثال حسٌن عبد هادي حمزة الغانم63ً

ذكرحٌدر شاطً حسٌن جبر الدلٌم64ً

ذكرنزار غنً حسٌن سلمان البرقعاوي65

ذكرناشئ عبد الصاحب حربً غٌدان الجمٌل66ً

أنثىرشا قاسم صالح محمود الساعدي67

أنثىفضٌلة إبراهٌم نحل جباري الحسناوي68

أنثىكوثر علً أحمد جعفر زٌن69ً

أنثىرنا صباح كرٌم صمٌط الجناب70ً

أنثىفضاء عبد الحسٌن نجم عبد الٌساري71

أنثىحوراء عبد المهدي صالح  الكنان72ً



أنثىهبه جالل مهدي وحش الدعم73ً

أنثىأنوار هادي كهو راضً الربٌع74ً

ذكرثائر حمٌد نعمه علً الحسون75ً

أنثىرنا طارش زهراو رهٌف التمٌم76ً

أنثىسندس كاظم عبٌد علً الجناب77ً

ذكرعدنان دمحم حسن هزام آل دمحم78

ذكرحٌدر عبد الحسٌن هادي متعب النصراوي79

ذكرأحمد أمٌر عبد نجم الحران80

أنثىحوراء عبد الكرٌم إبراهٌم محمود81

ذكرعدي عباس سلمان حسٌن الكالب82ً

أنثىنور عبد األمٌر محسن عزٌز الحمٌري83

ذكرحامد نعمه حسٌن موسى الكنان84ً

أنثىمٌساء كرٌم وحٌد عجٌل الحسناوي85

ذكرعلً جندي عودة حٌط الزٌادي86

أنثىأنوار شاكر جواد كاظم الزبٌدي87

ذكرعقٌل شاكر عباس محٌسن المنكوش88ً

ذكرقاسم ناهً على هللا علوان الطائ89ً

أنثىعروبة علوان حسٌن نعمه الٌاسري90

ذكرعدي عبد الزهرة نعمان ناٌف الكرٌط91ً

ذكربانً جوٌد عراك جوٌد الجبوري92

أنثىمٌعاد قاسم علٌوي فٌحان المسعودي93

أنثىسوسن سوادي حمادي  الدمحماوي94

أنثىزٌنة علوان حسٌن نعمة الٌاسري95

ذكرعلً صاحب ناجً عبد الزنك96ً

ذكرحسٌن نعمه حسون عباس الجشعم97ً

ذكررافع أحمد جاسم إبراهٌم المسعودي98

ذكرأحمد حمزة لفته َكحط الحمدان99ً

ذكرحكٌم طامن كاظم فهد الطائ100ً

ذكرأكرم محسن عبود خضٌر العنزي101

ذكروسام عاد راضً عمران الموسوي102

أنثىعبٌر حسن هادي جبار الجناب103ً

أنثىرنٌم خضٌر علً عبد السادة العابدي104


