
الجنساسم الخريجت

أنثىشذى حسٌن كاظم علٌوي العبٌدي1

أنثىهبه علوان عبد السالم دروٌش السالم2ً

أنثىبسمة عزٌز حمٌد عودة طاهر الجبوري3

أنثىوالء أحمد كاظم ضٌف الرحٌم4ً

أنثىزبٌدة طارق فاخر عباس جفانه5

أنثىآمال فاضل جواد كاظم الحمدان6ً

أنثىزٌنب نعٌم سوٌد عاشور التمٌم7ً

ذكرفالح خلٌف جالب حمد الحمد8

أنثىنبأ عبد الرضا علً جواد العزاوي9

أنثىرحاب حسٌن علً جاسم10

أنثىإٌثار حامد ناصر جاسم دمحم11

أنثىهبة حسٌن عبد علً عبد الجبوري12

أنثىإستبرق عباس هادي عبد الحمدان13ً

أنثىإنتظار نجاح مهدي سلمان المسعودي14

أنثىأحالم دخل حسٌن عكل الجباس15ً

أنثىرشا عباس فاهم رشٌد الطائ16ً

أنثىندى عدنان ثامر حسن17

ذكرحسنٌن لاسم حسن هادي مسافر18

أنثىنور علً شاكر محسن عجام19

أنثىزٌنب عدنان كاظم حسن الشرٌف20ً

أنثىعفراء علٌوي ضامد راضً العامري21

أنثىبٌداء عبد الكاظم دمحم بدٌوي العماب22ً

أنثىرسل حسٌن دمحم نصر هللا24

ذكرأحمد علً خصبان دمحم الربٌع23ً

أنثىإرادة إرهاب عبد الحسن طالل جباس25

أنثىعذراء خلف حسٌن شرهان البرام26

أنثىحنان صباح كٌطان منسً الوزن27ً

أنثىغصون عبد الكرٌم سالم عبد الحسن جٌوان28

أنثىرواء علً أحمد ناصر التمٌم29ً

أنثىوفاء عبد الكاظم دمحم عٌسى الزغٌب30ً

ذكرحسام خضٌر عبد وساف المسعودي31

أنثىنهله عبد الحسٌن صاحب اكوٌز المعموري33

ذكرعلً جاسم حسن محسن الرحٌالن32ً

أنثىسوزان صالح حمٌد لطٌف معموري34

ذكرعلً سعٌد مجٌد راضً المٌاح35ً

أنثىحوراء حسن ٌاس خضٌر الغانم36ً

أنثىزهراء هاشم حسٌن صالح الشالج37ً

أنثىمٌسم عبد الوهاب عبود مهدي38

أنثىجنان موسى حسن تاٌه الزبٌدي39

أنثىرشا رزٌح مهدي جاسم المسعودي40
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أنثىإشراق زكري جواد سماوي الفتالوي41

أنثىإسراء نعمة محمود خضٌر الحجار42

أنثىسحر فاضل عبٌد حمد الجناب43ً

أنثىرؤى سلٌم توفٌك دمحم الصباغ44

أنثىبتول مهدي عبد الحسٌن عبد هللا مال هللا45

أنثىعبٌر سلمان دمحم عبد الحسٌن شحمان46

أنثىتغرٌد محسن مطلن عناد الخضر47

أنثىإٌفان خالد كاظم ٌوسف آل هدٌب48

أنثىحنان حمد جٌاد سرحان الزٌادي49

أنثىسهاد مود مطرود حمزة الحمٌري50

ذكردمحم فضل حسٌن عباس العباس51

أنثىرحاب دمحم حسٌن رضا سلمان أبوهدمة52

أنثىبٌداء فرٌك عبٌد غرٌب الهالل53ً

أنثىزٌنب هاشم مكً مجٌد الحردان54ً

أنثىإٌمان عباس دمحم محمود األعرج55ً

أنثىعذراء علً مجٌد سلمان الشرٌف56ً

أنثىكوثر دمحم خضٌر عباس الجاعد57

أنثىجنان حمزة عبد داهً الكرٌط58ً

ذكردمحم خضٌر خلف نوم الغانم59ً

ذكرعلً حمٌد مجٌد خنجر األسدي60

ذكرعمار موسى عمران شنٌن الجراح61

أنثىحوراء علً عباس صالح مراشده62

أنثىأبرار علً عبد علً جاسم السعدي63

أنثىإشراق سلٌم أحمد عبد الكرٌم الجحٌش64ً

أنثىزٌنب منٌب حسون حمٌد الخفاج65ً

أنثىمنتهى عَكلة علً جابر الموسوي66

أنثىسهاد حامد مكً خضٌر الرماح67ً

أنثىهند خضٌر عباس محسن ٌساري68

أنثىعبٌر سلمان عبد الجبار سلمان العبٌدي69

ذكرعدنان عبد الحسٌن خلٌل سعد الٌساري70

ذكرفالح جعفر عباس خلٌل الخلٌل71

ذكرأحمد نزار عباس رشٌد الٌالوت72

أنثىسجا طالب منصور كنزوع المسعودي73

أنثىأفنان مزهر جبر رزاق العواد74

ذكرعصام دمحم حسن جواد آل نعمه75

ذكرفارس صباح عبد الحسن سعد الطرف76ً

ذكردمحم عبد الرضا عبد سلمان العبودي77



أنثىنجالء أحمد جزاع دندش العبٌدي78

أنثىرؤى أحمد عباس مرزه كشكول79

ذكرعلً عبد الرزاق سلطان عٌسى الخفاج80ً

أنثىسرى دمحم علً هادي حسٌن الكاظم81ً

أنثىطلبة عٌفان دمحم منذور الٌساري82

أنثىكمٌلة حسٌن عبود دنبوس الحسناوي83

ذكردمحم صادق كرٌم كاظم الٌاسري84

ذكرعدي عصام عبد األمٌر دمحم الحارث85ً

أنثىحوراء مكاوي موسى فرٌج الثروان86ً

ذكرحسٌن عبد المادر علً محٌسن الحمٌر87


