
الجنساسم الخريجت

أنثىمرٌم مجٌد دمحم سعٌد طاهر المالك1ً

أنثىزهراء محمود هاشم عبد الزهره بنً حسن2

أنثىخدٌجه حسن علوان محٌسن3

أنثىزٌنب علً جواد عبد الكرٌم4

أنثىأسراء عوض نعمه عواد5

أنثىحنٌن ابراهٌم دمحم علً حسٌن ابو شعٌر6

أنثىفاطمه علً عبد الحسن شرٌف البصٌص7ً

أنثىكوثر دمحم عبد هللا علً الطولقان8ً

أنثىزهراء ماجد حمود رشٌد البو والده9

أنثىزٌنب زغٌر محل حسٌن10

أنثىرقٌه عقٌل عاٌز دمحم11

أنثىاسماء سالم عبد شراد12

أنثىحنٌن عباس عطشان عبد هللا13

أنثىسجى دمحم ناصر احمد زام14ً

أنثىأمانً فوزي دمحم حمزه15

أنثىاٌمان عبد الرحٌم حبٌب خزعل الدٌوان16

أنثىرٌام نور شالكه نصٌف17

أنثىزٌنب طالب نعمه مهدي18

أنثىنبراس ناجً جاسم كاظم19

أنثىزٌنب دمحم عبد اللطٌف حسٌن الخفاج20ً

أنثىنور أحمد صدام عبد العبودي21

أنثىشهد رشاد عبد زٌد كاظم ال راشد22

أنثىزٌنب عذاب عبد الكاظم حسونً الكراف23ً

أنثىفاطمه فالح طعان عباس المسعودي24

أنثىزهراء حازم حمادي ٌونس الٌاسري25

أنثىسجى عبد الحسٌن حمٌد دوشان مسعودي26

ذكرسرمد احمد عونً حسن27

أنثىاسراء حمد مجهد حسٌن المسعودي28

أنثىدعاء قحطان عدنان راضً المسعودي29

أنثىاٌناس عبد الحر علً حسٌن ال حمد30

أنثىامانً دمحم محٌبس سلمان الركاب31ً

أنثىغدٌر سمٌر جوٌد كاظم32

أنثىزٌنب عبد االمٌر كزار حافظ الحافظ33

أنثىزٌنب رزاق عبد الزهره عبود34

أنثىعبٌر عادل أحمد خضٌر الحمادي35

أنثىزٌنب صالح عباس مجٌد36

أنثىهٌام ثابت جاسم ظاهر37

أنثىنورس حسن سفاح غازي38

أنثىنور عبد الحسٌن حمٌد خضٌر  الزبٌدي39

ذكرذو الفقار صباح جابر كاظم الحسٌن40ً

أنثىغاده دمحم حامد مجٌد41

أنثىٌاسمٌن حسن بشر حمد الدراوشه42
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أنثىزهراء صباح رشٌد عباس المسعودي43

ذكرحسٌن نعمه دخل شهٌب44

ذكرعلً كرٌم سلمان جٌاد45

أنثىهدٌر دمحم عبد الٌمه مطرود الحج46ً

أنثىنبراس سعد عبد علً عباس العل47ً

أنثىزهراء حكٌم بدٌب عبود الشمري48

أنثىبنٌن طالب حسن مطلك الغانم49ً

ذكرحٌدر كرٌم عبد الرضا جواد50

أنثىمٌنا عالء احمد عبود ضٌاء الدٌن51

ذكرحمد حمزه عبد هللا جسام المبارك52

ذكرحسن زٌاد كاظم عباس العل53ً

ذكرناٌف عبد االمٌر عطٌه حسٌن54

أنثىدعاء جاسم هادي جبر الزامل55ً

ذكرعلً عامر حسٌن غاٌب البوزٌن الدٌن56

ذكرمرتضى مهدي كاظم شنجٌل العل57ً

أنثىفاطمه عباس علً دمحم  الحسٌن58ً

ذكرعلً حنٌن ثامر ناصر59

ذكرعلً عماد علً عبد العل60ً

أنثىمروه دمحم جاسم برهان الجراح61ً

أنثىرواء ناجً عفٌصان حسن62

ذكرحسٌن ظاهر عبد الٌمه كاظم ال كاظم63

ذكردمحم احمد هارف عاصً الجناب64ً

أنثىاشباب حسٌن عبد الواحد علً الكرٌط65ً

أنثىصفا عبد الرزاق نعمان مهدي66

ذكراوس دمحم فهد عبد الجناب67ً

أنثىبنٌن نجاح علٌوي ساجت السوٌد68

ذكررسول رٌاض حاضر طعمه العكٌل69ً

ذكرمرتضى نعمه شناكه حسٌن70

ذكرالحمزه عادل عبد االمٌر سلمان71

أنثىدعاء نداء برهان سعٌد72

أنثىدعاء كامل هاشم دمحم الجناب73ً

أنثىاٌمان صباح كاظم داود الفتالوي74

أنثىنورس علً مراد خلٌل75

ذكرفهد غانم حسن عرٌبش الخضراوي76

أنثىزٌنب علً مهدْي عبد الكرٌم السالم77ً

أنثىحنٌن حٌدر عبد علً حسٌن78

أنثىدعاء جبار ادغٌم لفته79

ذكردمحم جاسم هادي تاج80



ذكرمصطفى ناجً حبٌب لهٌمد81

ذكرعباس كرٌم عبد الحسٌن كاظم82

ذكرمصطفى سالم خلف شخال الساعدي83

ذكرعطا هللا هادي مطر ابراهٌم الٌساري84

ذكرسٌف نصر صالح مهدي85

ذكررئٌس داود حمٌد حسٌن المعموري86

أنثىغاده حٌدر حمزه دمحم87

ذكراكرم حٌدر صادق حسن الدراوشه88

أنثىبنٌن دمحم ابراهٌم خلٌل89

ذكرعلً هادي صادق حسن الدراوشه90

أنثىمنال غالً عراك زغٌر المسعودي91

ذكراحمد عدنان علٌوي عباس مسعودي92

ذكرجمٌل سعد عوض حفٌظ زبٌدي93

ذكرعالء باسم عصواد عبد الهادي ال عل94ً


