
الجنساسم الخريجت

أنثىوفاء محسن جاهل عاشور1

أنثىفرح مهدي سهٌل عبد الكٌم2ً

أنثىسارة غالب جبار عبد الزهرة3

أنثىدالٌا علً حسٌن مهدي الٌاسري4

أنثىعذراء عبٌس ناصر سلمان السداوي5

أنثىرواء حسٌن كاظم ذٌاب6

أنثىنبا سامً جابر حسٌن7

أنثىدموع عباس كزار ساجت8

أنثىاٌات عباس حسن نصٌف الخفاج9ً

أنثىزٌنب دمحم جواد عبد الكاظم محٌسن االبراهٌم10

ذكرعلً طارش دمحم علً ال احمد11

أنثىنورس فرات صاحب دروٌش المسعودي12

ذكرحسٌن جمال هلوب شناوه ال عبود13

ذكرسالم صادق عبد الواحد ناصر14

أنثىسجى عباس عبد االمٌر عطٌه15

أنثىفاطمه حسٌن جاسم خساره المعموري16

أنثىأطٌاف خالد حواس عبود17

أنثىضمٌاء حسن هادي مجٌد العوادي18

أنثىاسماء دمحم علً جاسم دمحم نصراوي19

أنثىدعاء كرٌم عبد علً عبد مسعودي20

أنثىفاطمه عامر حمٌد جواد الدمحم21

ذكردمحم رضا لفته تاٌه الزٌادي22

أنثىوفاء ناصر دمحم دخٌل23

أنثىصفا محمود عبد العباس عال التراب24ً

أنثىهٌفاء احمد راضً عبد25

أنثىحٌاة عدنان خلف ساه26ً

أنثىعال دمحم جاسم دمحم  الصلٌخ27ً

أنثىورود دمحم سلمان شمخً الزبٌدي28

أنثىرٌم غازي جلوي معٌدي29

أنثىشهد بالر محسن صادق30

أنثىزٌنب بالر هادي عبد االمٌر31

أنثىمها عبد الرسول شالل حسن الحسناوي32

أنثىهدٌر عهد غانم عبد الواحد33

أنثىنور علً محسن عبد عل34ً

أنثىساره علً علٌوي دخن الزهٌري35

أنثىزٌنب علً كاظم جاسم36

أنثىاخالص محمود حسون نعمه37

أنثىزهراء عادل ناصر نعٌم الغرٌاف38ً

أنثىاٌمان جواد كاظم حمدوش  السلمان39

أنثىزهراء صالح مهدي سلمان  بنً حسن40

أنثىمروة سلمان ٌونس اسماعٌل محو41

أنثىاستبرق عبد الرضا دمحم جواد جدوع الخزرج42ً
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أنثىنسرٌن عبد الزهره حسن مزبان الكرعاوي43

أنثىزهراء خلٌف مزٌد شبل44ً

أنثىهدى عبد الجلٌل محسن نعمه45

ذكردمحم زهٌر عبد الحسن عٌسى البشٌراوي46

أنثىنورا عبد الرضا كاظم حاٌف العبٌدي47

أنثىهدى حمزه حسٌن ابراهٌم48

أنثىصبا ادرٌس علً عبٌد المسعودي49

ذكرحسٌن علً عبود هاشم الموسوي50

أنثىزٌنب عبد العباس عبد الكاظم كزار الشرامطه51

ذكرمنٌر كاظم هاشم جوده52

ذكرعالء حبٌب صبار علوان53

أنثىمروه عٌسى حمزه علوان الربٌع54ً

أنثىساره عباس خضٌر جبر55

أنثىدالل علً عبد الحسٌن علً ال جاري56

أنثىاٌناس محسن عبد الساده عبد الكاظم ال عٌدان57

أنثىحوراء علً هادي مهدي الٌاسري58

أنثىنادٌة ناصر حسٌن حمادي الداود59

أنثىنور ستار محسن معٌوف60

أنثىلٌلى احمد حسن عبد ال عجٌل61

أنثىنور جبار بالر عباس السلمان62

ذكررسول علً رسول دمحم البوعلً خان63

ذكردمحم ذٌاب عبد علً حمٌدي المسعودي64

ذكرعلً باسم دمحم عواد65

أنثىدعاء هاشم خضٌر حمود مسعودي66

أنثىسماح علً حسٌن كوكز الفتالوي67

أنثىدنٌا نصر صالح مهدي مسعودي68

ذكرهٌثم حمٌد عبد الرسول حمادي الحٌدري69

ذكرماهر دمحم جاسم دمحم70

أنثىغفران جمٌل ابراهٌم حسٌن الجاسم71

أنثىزهراء محً كاظم داود الجلٌحاوي72

أنثىنسرٌن حسٌن مبدر معٌن الكرٌط73ً

ذكرعلً حسن هاشم كاظم العٌساوي74

أنثىمرٌم حسن عبٌد حمٌد الحسٌن75

أنثىزهراء فاضل عبد علوان الشمري76

أنثىهدى دمحم رضا دمحم ال مسعود77

أنثىحنٌن داخل خضر عبٌد ال جبار78

أنثىزٌنب حسن علً حسٌن79

ذكرحمزه حسن ناصر عبد هللا80



أنثىآٌات دمحم كاظم عبد هللا الخفاج81ً

أنثىبٌادر لفته كاظم هادي الحسٌن82ً

أنثىمرٌم صاحب جاسم حمد83

أنثىعال لاسم عمران ابراهٌم العامري84

أنثىورود شرٌف رزاق عبد الرحٌم85

أنثىنورس صباح حسٌن حسن النعٌمه86

أنثىبركات فاضل عبٌد دمحم87

أنثىوئام محسن كاظم غضبان الكورج88ً

ذكرامٌر فٌصل عبٌس دمحم السلطان89ً

أنثىحنٌن عباس خضٌر حسن90

أنثىمآب كرٌم حسٌن جاسم91

أنثىفاطمه جاسم دمحم منس92ً

أنثىهبه خالد حسٌن جاسم االبراهٌم93ً

ذكرمرتضى كاظم جٌثوم موسى94

ذكراحمد سلمان عباس وحٌد العزاوي95

أنثىفاطمه عمٌل عبد الحمزه عل96ً

أنثىرواء باسم شمران سعود97

ذكرعلً طالب كاظم مهدي الشعٌري98

أنثىمرٌم عباس علوان حمادي دعوم99

ذكرنبهان ثامر هادي حسن ال حسن100

أنثىنور عبد الرزاق جبار عباس ال اسماعٌل101

أنثىرجاء صاحب كاظم جدوع مسعودي102

أنثىزهراء حلٌس حناوي حمزه103

أنثىختام جمٌل اسماعٌل جابر104

أنثىزٌنب امٌن جلٌل حسٌن ال جاسم105

أنثىمروه رضا عبٌد حسن ال عل106ً

أنثىرإى رفعت سوادي عبود العوض107

أنثىانوار هاشم صالل فرحان108

أنثىاٌمان رزاق سعد منصور الحسن109

أنثىصابرٌن خلٌل علً عبود الجوذري110

أنثىهدٌل محمود علً محمود العنبك111ً

أنثىسوسن كرٌم عناد ضاٌف الجبوري112

أنثىزهراء مٌري حسٌن حمود ال عباس113

أنثىإسراء عبد المهدي حمٌد عبد114

أنثىهدٌر عبد الحكٌم حسن علوان الخفاج115ً

أنثىساره باسم كاظم لطٌف116

أنثىمرٌم فلٌح جابر حمد117

أنثىوفاء عالوي كاظم نجم العل118ً

أنثىفاطمه سلٌم عبد هللا عجرش119

ذكرحسٌن ماجد سالم كاظم120

أنثىسلوى لاسم دمحم علً جواد خلٌفه121



ذكرعٌسى حسن دمحم عزٌز الجحٌش122ً

أنثىهدى ماجد عباس مسنسل123

ذكرأمٌر عبد الحسٌن حمود فٌل124ً

أنثىٌمٌن حسٌن ابراهٌم جاسم مسعودي125

أنثىرٌا عبد العزٌز مفتاح خمٌس126

أنثىهدٌل جبار احمد فرحان التراب127ً

ذكرعلً حمزه عبد الحسٌن منفً الفرطوس128ً

أنثىنور شمسً سلمان شاحوث الجبوري129

أنثىنبؤ ظافر عبد الكاظم ساه130ً

ذكركرار هاتف كامل عبٌد131

ذكرصبري عواد كاظم دمحم الٌساري132

أنثىاٌات جواد كاظم وهاب التراب133ً

ذكرمنٌر دمحم خضٌر عزام134

ذكركرار رحٌم كاظم عافص135

أنثىزهراء علً كمر عبود المنكوش136ً

ذكركرار حسن طعان عباس المسعودي137

أنثىمروه واثك نعٌم حمزه138

ذكرهادي حسن هادي حسن ال ابراهٌم139

ذكرهشام حاكم معٌكٌط داود غران140ً

أنثىمٌثاق هادي عذٌب راه141ً

أنثىدعاء حسن مراد عبود142

أنثىرواء علً حسٌن علً ال عل143ً

ذكرأمٌر عادل كرٌم شخٌر السجراوي144

ذكرعباس ماجد حمٌد ضاحً الجدٌاوي145

أنثىدٌار حمود موسى حسٌن الجوهر146

ذكركرار علً ناصر حسون عتٌجاوي147

أنثىازهار رحٌم نزال دمحم  المسعودي148

أنثىهٌلٌن دمحم عبٌد عباس المسعودي149

أنثىشهد جابر كاظم عافص150

ذكرعدنان مصطفى لاسم مرتضى151

ذكروسام عبد علً سالم درب152ً

أنثىهبة دمحم عبد االمٌر خضٌر المسعودي153

أنثىدعاء دمحم جعفر ناه154ً

ذكرمسلم ستار ماشً حسن155

ذكرحٌدر كامل محسن عبد الغزال156ً

ذكرزٌاد نعمه عبد عباس157

أنثىغدٌر عونً علً خضر مصطفى158

ذكردمحم جاسم دمحم مسٌر159

أنثىحنٌن علً حسٌن علً  جلٌحاوي160

أنثىهبه عالوي سلمان بدٌوي البدٌري161

أنثىنور ساطع مهدي صفون162

ذكرحسٌن عباس هاشم عاشور رحٌم163ً

ذكرمناف عباس عبد الحسٌن اركان164



أنثىدعاء احمد هادي مهدي165

ذكركرار عبد الحسٌن علً صالح166

ذكرعامر ثامر مطر حمزه167

ذكرضرغام جابر كاظم عافص168

ذكرسٌف ناظم شعالن عزٌز169

أنثىمرٌم نجٌب احمد جاسم العنبك170ً


