
الجنساسم الخريجت

ذكرامٌر حسن فاضل حاجم1

أنثىرباب كاظم عزٌز غانم ال غانم2

أنثىعذراء ٌحٌى احمد مرٌعً النصاري3

أنثىعذراء تحسٌن هادي كاظم ال عٌدان4

أنثىزهراء محسن مهدي علً ابراهٌم5ً

أنثىاسراء حسن علً كاظم الجلٌحاوي6

أنثىزهراء شاكر فرحان كرٌدي الثروان7ً

أنثىلٌلى حسان جاسم علٌوي8

أنثىفاطمه نجم عبد الهادي منسً الكاظم9

أنثىنهى عمران موسى محسن العابدي10

أنثىدموع صالح مهدي نعمه11

ذكراحمد رٌاض علً حمزه ابو شرٌده12

ذكرجعفر دمحم تمً بالر اسد الراشدي13

أنثىلٌلى جمال ٌونس ذنون14

أنثىغدٌر رحٌم عجمً عاشور االسدي15

أنثىمٌالد عماد سهٌل حمزة الجبوري16

أنثىبنٌن جاسم دمحم علً علً كربالئ17ً

أنثىوالء رزاق عبد الكرٌم علً ال جعب18

أنثىفاطمه رسول جمعه ٌعموب هابش19

أنثىأسراء عباس صاحب حسن ال شاهٌن20

أنثىدعاء سالم عبد الهادي عبد الحسٌن الٌاسٌن21

أنثىزهراء اسماعٌل عبد الزهره راض22ً

أنثىزٌنب مجٌد بخٌت بجاي الزبٌدي23

أنثىنور حمٌد عوٌز محسن العبودي24

أنثىغدٌر عباس سعدون زنوح المسعودي25

ذكرغسان عباس سلمان عوده الناٌل26ً

أنثىبنٌن هٌثم عزٌز سالم المسعودي27

أنثىنور جلٌل عباس حمود الرماح28ً

أنثىساره شاكر خضٌر عباس الدراوشه29

أنثىسجى علً عزٌز سالم المسعودي30

أنثىزٌنه ابراهٌم مزهر حمود الصلٌل31ً

أنثىأطٌاف خالد حاكم عواد العل32ً

ذكرمفٌد جاسب عبد الحسٌن دمحم33

أنثىعبٌر كردي ناصر حسٌن34

أنثىاٌات زهٌر ماٌع عسر35

أنثىاالء علً جعفر حسن العل36ً

أنثىنور علً ضعٌف دمحم كردي37

أنثىاحالم علً وهاب دمحم الٌساري38

أنثىمها هٌثم عزٌز سالم المسعودي39

أنثىنور دمحم فائز عبد الحسن المٌاح40ً

أنثىرسل ناصر حسٌن علوان جناب41ً

أنثىنور الهدى ٌعرب بدر عبود بدر الحمد42
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أنثىزٌنب دمحم جبر عبود ال زغٌر43

أنثىوجدان لاسم دمحم لٌلو المرزه44

أنثىاسراء خلٌل سعٌد عبد الكرٌم ابو سنه45

أنثىزٌنب هاشم عبد الزهره عبد الٌمه46

ذكرولٌد ناظم حماد دمحم ال شبل47

ذكرولٌد بشٌر زاٌد عماش48

أنثىفاطمه عبد هللا خمٌس خضٌر ال سوٌف49

أنثىزهراء جواد كاظم حمدوش  السلمان50

أنثىهند رحٌم عبد الحسٌن راضً الثروان51ً

أنثىرؤى حسٌن محمود ول52ً

أنثىساره جاسم دمحم علً  المسعودي53

أنثىاالء احمد ناٌف عناد المسعودي54

أنثىمها نجم عبد تاٌه السٌالوي55

أنثىنور ناجً عبد الواحد عبد الحمزه الكركوش56ً

أنثىرسل ماجد عبود علٌوي الجشعم57ً

ذكرسٌف نعمه لفته هادي58

أنثىاسراء مهدي عباس عبٌد العباس59

أنثىزهراء عٌسى برٌس عباس60

أنثىساره احمد عبد العالً دمحم الٌاسري61

ذكرعالء عادل صاحب حسن62

أنثىصفا طاهر عاٌد عل63ً

أنثىاسٌل كامل عبد سلمان64

أنثىمها كرٌم شاكر شبٌب65

ذكرعبد هللا شاكر هادي لهمود الخفاج66ً

أنثىساره احسان عبد الرسول جواد الشمري67

أنثىضفاف عبد االله حسٌن دمحم ابو جاسم68

أنثىأمٌنه عبد حسن عبود69

ذكرعلً سرحان مهدي عبد الحسن70

أنثىنور حسن صالح مهدي الناصر71

أنثىارجوان حسن هادي حسن72

أنثىنبراس عدنان كاظم عباس مسعودي73

أنثىاصٌل صباح حمٌد مهدي الشاهر74

أنثىصفا مٌثم سلمان مجاور75

أنثىضحى موفك عبد الحسٌن هادي76

ذكرحسٌن اسماعٌل خلٌل عبد هللا77

ذكرمنٌر شاكر سلمان هادي السلمان78

أنثىزهراء ناظم نغماش كاطع79

ذكرطاهر حسٌن حٌاوي سلمان العابدي80



أنثىمنى عمار دمحم عل81ً

أنثىهبه حسٌن عطٌه حسٌن العوادي82

أنثىاسل احمد عبد االمٌر شاهٌن83

أنثىزٌنب غنً بارق غنً الموسوي84

ذكركرار عباس عبد الكاظم مرزون ال مرزون85

ذكرحسٌن عبد هللا حسٌن عبد هللا التمٌم86ً

أنثىاسراء كاظم حتروش علوان الجاسم87

أنثىشٌرٌن نواف دهش سالم السالم88

أنثىنور الهدى حٌدر مجدي شعالن البو حدٌد89

ذكركرار احمد مرٌعً سلمان النصاري90

ذكراٌمن رضا نجم عبد مسعودي91

أنثىادٌان اٌاد عبد هللا حرٌجه الشكري92

ذكراحمد حازم نعٌم عباس الربٌع93ً


