
الجنساسم الخريجت

أنثىمرٌم فاضل نعمة حسٌن  الجراح1ً

أنثىأسماء مطشر فشاخ2

أنثىآمال شاكر عبد الواحد عبد السادة  الجبوري3

أنثىهدٌل عبد األمٌر حسونً حبٌب  ال ضباح4

أنثىنور رٌاض كشاش مرتضى5

أنثىأبرار نوري عباس هاشم  األعرج6ً

أنثىأنمار كامل خضٌر فارس  الغانم7ً

أنثىإسراء ناجً عجٌل السمرمد الهتٌم8ً

أنثىزهراء جاسم دمحم علً  السعٌد9

أنثىدٌانا كاظم جواد جابر10

أنثىزهراء حاتم عبد األمٌر نعمة11

أنثىعبٌر حسن حمٌد حسٌن12

ذكرمنتظر صباح صاحب كاظم13

أنثىرؤى عبد الكرٌم عبد الكاظم عبد ٌاسر14

أنثىزٌنب سعود حسون ناٌف  مسعودي15

أنثىزٌنب علً صاحب مرزة علً  الشكرج16ً

ذكرمصطفى طارق عبد األمٌر دمحم  الشبل17ً

أنثىآالء خلٌل جوده عبد  الخفاج18ً

أنثىأشواق مهدي شنٌن عبد علً  ال دروٌش19

أنثىسارة علً عبد الحر سلمان20

أنثىمٌالد رحٌم عبد هللا كشوش  الفتالوي21

أنثىعتاب عماد غالب محسن  الربٌع22ً

أنثىمروه وٌسً سعدون  كرٌم  التمٌم23ً

أنثىهدى دمحم عباس كسار  الكرٌط24ً

أنثىزهراء بالر عبد الرضا سعٌد  كنعان25

أنثىعذراء علً سالم راضً  الجبوري26

أنثىفرلان مهدي صاحب مهدي  الفتالوي27

أنثىحوراء عبد صبر عبد هللا28

أنثىمكاسب عبادي عبود سلمان29

ذكردمحم عاٌد لفته مشاري30

أنثىزٌزفون دمحم صالح هادي  الخطٌب31

أنثىأسماء راضً محسن لفته المعموري32

ذكرحٌدر نعمة ساري ماضً  الحمدان33ً

أنثىهدى هاشم مهدي عباس34

أنثىهبه مهدي حنون علً  المعموري35

أنثىزهراء توفٌك حنون علً  المعموري36

ذكردمحم رضا جاسم حسٌن  االسدي37

أنثىبشرى نذٌر صبح فرهود38

ذكرلٌصر عبد األمٌر جبار  حمادي39

أنثىهدى باسم ناجً عمران40

ذكرعاطف عباس اوشاح فالح  الجوٌبراوي41

أنثىعفراء صادق جعفر كاظم  وزن42ً
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أنثىمروه محمود عبد العباس عال  التراب43ً

أنثىرشا علً عبد األمٌر ناٌف الشاهر44

ذكرجهاد عواد راضً جوٌد  الشنٌن45

ذكرٌاسٌن خضٌر عبٌس محسن  المسعودي46

ذكرعلً جبٌر كامل جاسم  الحمام47ً

أنثىمروى كاظم شانً عبود  الفتالوي48

أنثىسجى عبد الجبار حسن كرٌدي العامري49

ذكرعبد الغفار محسن حمٌد ساجت  المراه غول50ً

أنثىرواء عبد الكاظم دمحم عٌسى  الزغٌب51ً

أنثىهدى دمحم حبٌب حسٌن52

ذكرمصطفى حٌدر هادي دمحم جواد  الصاف53ً

أنثىزهراء حسن عبد عون حبٌتر  الٌساري54

أنثىسعاد عبد الحسٌن راضً عباس  المسعودي55

أنثىدعاء أحمد عباس داود56

أنثىزهراء أمجد زكً كاظم  االمباري57

ذكردمحم علً عٌدان حمادي58

أنثىزٌنب هاشم رحٌم جودة  الماجد59

أنثىزهراء ناجح هادي حسٌن  ال عل60ً

ذكرعلً كاظم مشعان  االسدي61

أنثىأنغام فاضل جواد كاظم62

ذكرمشتاق عبد حبٌب حمود63

أنثىمها سمٌر لاسم عبودي  الركاب64ً

ذكررضا عٌدان عبد مكطوف  الحفاظ65ً

أنثىزٌنب فاضل سلٌم علً  السعدي66

أنثىدعاء أحمد جمٌل جمعة67

ذكرحاتم كاظم محسن فٌصل68

أنثىرجاء عطا هللا مزهر كاظم69

ذكرعبد الواسع إسماعٌل حسن نجم  العطاف70ً

أنثىسجى علً حسٌن عباس  الرفاع71ً

أنثىفرح عبد األمٌر حسن حمزه72

أنثىهبه ستار جاسم حسٌن73

أنثىحكٌمة علً كاطع كناص  الزٌادي74

أنثىمرٌم نعمة حمزة عنٌزان  الشرٌف75ً

أنثىإٌمان كرٌم نعمة دمحم76

أنثىرسل لاسم علٌوي فٌحان المسعودي77

أنثىنرٌمان دمحم عبد خضٌر  العنازي78

أنثىآالء جاسم دمحم عماره  السودان79ً

أنثىرسل صالح عباس كاظم80



أنثىرسل عمٌل أحمد جواد  ابوغرٌب81

أنثىهدٌل علً جلوب عبد الكرٌم العباس82

أنثىسها سعد مهدي درب  السرحان83

ذكرأمٌن راوي ٌاسر نعمه84

أنثىضحى حسن سلمان حسن  ضٌاء الدٌن85

أنثىرؤى أحمد عواد غالً  االسدي86

ذكرعلً جبار صالح مهدي87

ذكرمحسن عطٌة رحٌم عباس88

أنثىنور دمحم صالح مهدي89

ذكردمحم راضً شبٌب كاند  المالك90ً

أنثىحوراء نعٌم جازي رعد  البوحجر91

أنثىضفاف عبد المنعم حسٌن عبد الرزاق جمال الدٌن92

أنثىمروى ربٌع خرٌبط فدار  الشٌخ راشد93

ذكرعلً حامد إبراهٌم حمد  البوش94ً

ذكرعمٌل حسن بشٌر دمحم  ال عوٌز95

ذكررعد كاظم عبٌد كاظم  الجاعد96

ذكرفائك صادق عبد اللطٌف97

ذكرسمٌر شاكر عباس داود  الفلوج98ً

ذكرزٌد دمحم خلخال علً  ال دمحم99

أنثىشذى عبد الحسٌن ٌاس خضٌر اشوٌلٌه100

أنثىمٌالد علً عبد الحسٌن عٌسى  الزركان101ً

ذكرحٌدر هاتف بصبوص هاشم ال بولول102

أنثىسهاد خضٌر عباَس حسن  العوده103

أنثىفضه ناظم جواد حسانً  العكٌل104ً

ذكرعلً عطٌه علوان عبود105


