
الجنساسم الخريجت

أنثىسارا حمود عبد األمٌر علً بدكت1

ذكردمحم سلٌم دمحم موسى العارض2ً

أنثىنغم بشٌر عبد الرسول حمود العباس3

أنثىزٌنة خلٌل هادي كاظم السالم4ً

أنثىضً دمحم عبد األمٌر مهدي ابو طحٌن5

أنثىٌاسمٌن خضٌر خلف نوم  الغانم6ً

ذكرأسامة دمحم علً ٌوسف صالح ابو شور7

أنثىوفاء كاظم جاسم كنوش  الشبالوي8

أنثىثقٌف عبد الستار ٌحٌى علً  جناجه9

أنثىزٌنة رحٌم رومً رطان الجبوري10

أنثىسكٌنة رشٌد عبٌس لفته الطائ11ً

أنثىوفاء فاضل عباس حمزة العل12ً

أنثىعلٌاء قٌس ناجً جلٌل وزٌر13

أنثىسهٌلة محسن دٌلً حسن الجبوري14

أنثىرغد رضا كاظم علً الطرف15ً

أنثىأنتصار خضر حسن هاشم العرداوي16

أنثىسالم كاظم علً شنه كرٌط17

أنثىفاطمة عبد هللا جواد كاظم الكرٌط18ً

أنثىأنتصار علً وشام علوان الٌساري19

أنثىكوثر مطر كرٌم حمزة الزغٌب20ً

أنثىزٌنب نزار َجواد كاظم البراك العٌدان21ً

ذكرأحمد جاسم دمحم علً حمادي العٌدان22ً

أنثىنباء عبد الرسول نعمة عبد زنك23ً

أنثىهند جواد حسن مهدي ابو طحٌن24

أنثىسناء خادم عبد األمٌر علً ال خلف25

أنثىمٌالد حسن علً هاشم العٌب26ً

أنثىأزهار محسن عبد الحسٌن جاسم العبٌدي27

ذكرولٌد كامل زٌدان خلٌف الشافع28ً

أنثىرنا حسام الدٌن عبد األمٌر دمحم الشمري29

أنثىزٌنة علوان رضا مانً الزامل30ً

أنثىفٌحاء حمزة جعاطة ربً حمٌد ال حمٌد31

أنثىمٌنا نعمة صالح دمحم علً الصلٌخ32ً

أنثىزهراء عبد األمٌر جواد كاظم السماك33

ذكرثامر رٌاح فرهود ستار ال ستار34

أنثىلمى مؤٌد صٌهود رباط العوادي35

أنثىبلقٌس حسٌن رزاق عل36ً

أنثىسؤدد جاسم دمحم حمزة الدهٌم37ً

أنثىأسٌل شاكر كاظم حسن منٌدح38

أنثىرقٌة عبد المهدي عبد جابر المحمودي39

ذكردمحم حمود عبود مهدي أبو دهن40
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أنثىوسن كاظم نحل جباري الحسناوي41

أنثىزهراء مالك ٌاسر دمحم بخٌت المحمود42

أنثىإبتهال راضً فرحان طعٌس المسعودي43

أنثىمنى حمود عبد الزهرة حسن التمٌم45ً

أنثىشهباء كاظم نعمة جبار السوٌه44ً

ذكرعقٌل جاسم عزوز خضٌر سالم الخفاج46ً

ذكرحٌدر طاهر عبد هللا شاهر العٌساوي47

ذكرستار محسن حمٌد علً العل48ً

أنثىإٌمان جواد عبد الكاظم زبالة الخفاج49ً

أنثىوسن عباس مال هللا مهدي الخفاج50ً

أنثىزٌنب رزاق كاظم جواد الجواد51

أنثىسند دمحم علً ٌوسف احمد االشٌقر52

أنثىراجحة شمخً هادي جبار الوائل53ً

أنثىعفراء علً عبد الحسٌن محسن الكوام54

أنثىانتصار نجم عبٌد حسن البرك55ً

أنثىأصٌل حمٌد كاظم حسون الدعام56ً

أنثىبشرى جابر علً جاري الم57ً

أنثىصباح عدنان منشد عمران الحاتم58ً

أنثىمنال فرحان رشك عزٌز العزٌز59

أنثىحنان سلمان دوحً حسن ال صباح60

أنثىرسالة دمحم روٌحً ضاري الجبوري61

أنثىأسٌل عبد عون خٌر هللا كاظم المحمود62

ذكرخالد حاتم كامل مطلك63

ذكرخالد لعٌبً سوادي عبهول الطوٌل64

ذكرطاهر حبٌب ناصر حسانً العل65ً

ذكرعماد جبار عبٌد كاظم الجاعد66

أنثىعبٌر عقٌل عبد عباس  ال عباس67

أنثىنور صبٌح عبد األمٌر علً الفرات68ً

أنثىسمٌحة جبار عباس عبد علً ال جنان69

أنثىأسماء سلٌم شاكر حمد الصفار70

ذكررعد عبٌد سعود دمحم المعموري71

أنثىأنسام سعد عبد األمٌر علً بدكت72

أنثىبان مرزا حمزة دمحم الشمري73

ذكرنعمان قاسم دمحم سعد الشمري74

أنثىخولة دمحم بعٌوي محسن الفتالوي75

ذكردمحم صالح هادي جاسم المختار77

أنثىتغرٌد سعدون ساجت عبد ربه بنً سعد76



أنثىإٌمان نعمة عطٌة وسخ الحسناوي78

أنثىكوثر نعمة نجم عبد الساعدي79

ذكرعالء حامد رشٌد رضا الجحٌش80ً

أنثىمٌاسة دمحم طاهر حبٌب ال دمحم81

أنثىنجوى حامد حسن عابدٌن الشمري82

أنثىرافد هاتف جواد كاظم الٌاسري83

ذكرعالء عباس حسٌن عبعوب84

أنثىسعاد سالم عودة دمحم العل85ً

ذكرمهند عبد هللا خضٌر دمحم الجناب86ً


