
الجنساسم الخريجت

أنثىزٌنب عدوان طعمة جعٌول الطعمٌة1

ذكرصباح فاضل عبد الحسٌن كاظم الطائ2ً

ذكرنداء كرٌم عٌدان دمحم الجبوري3

أنثىهدى جالل صاحب عزٌز الخفاج4ً

أنثىسلوى جبٌر حنون مشعان الجاسم5ً

أنثىأنسام عبد األمٌر هاشم دمحم النصر هللا6

ذكرآمنة سلطان كاظم سلطان الفتالوي7

أنثىثناء عبد السادة خدام سلمان العماب8ً

ذكرزٌد ناظم دمحم هاتف9

ذكرعال علً جاسم مهدي  االسدي10

ذكررؤى عبد األمٌر جواد كاظم الٌاس11

ذكرإٌهاب كامل شاهٌن خضٌر الغانم12ً

أنثىعبٌر علً عواد فاضل  الزكروط13ً

أنثىشٌماء جاسم دمحم جمعة  مٌره14

ذكرأحمد حمٌد جاسم عباس المرشدي15

أنثىزٌنب عبد علً عباس عبد الوائل16ً

أنثىحوراء دمحم مزهر هادي البٌرمان17ً

أنثىعبٌر عبد ألٌمة كاظم حمٌد العابدي18

أنثىحوراء عمٌل عبد عباس19

أنثىرجاء علٌوي ضامد راضً العامري20

أنثىأمل عبد األمٌر عبد الحسٌن جاسم الحسناوي21

ذكرعمٌل مسلم علً هادي  الكنان22ً

أنثىعلٌاء عمٌل عبد عباس23

أنثىنور الهدى محسن جاسم دمحم الجمٌل24ً

ذكرزهٌر عدنان عبٌد حداوي الطفٌل25ً

أنثىزهراء رضا رجب علً الفرات26ً

ذكرنور ظاهر حبٌب فاضل المسعودي27

أنثىحوراء حسٌن كاظم حسون  المنذور28

أنثىهبة عزٌز مهدي ابرٌهً الكركوش29ً

ذكرنور أحمد مهدي كاظم  المسعودي30

أنثىإسراء دمحم نجم عبد هللا الجمٌل31ً

أنثىدعاء عبد الحمٌد جواد محمود ال مسافر32

ذكرسرى صاحب حسٌن علً  الحل33ً

أنثىعبٌر سعد عبٌد علً  الٌساري34

أنثىنور طاهر رسول حسٌن المطلب35

أنثىحوراء دمحم رضا كاظم ترن36

أنثىرغد عبد الكرٌم عطٌة حسٌن العامري37

أنثىإسراء فوزي شوشان ناصر االسدي38

ذكرمصطفى كرٌم مشتت علً الكعب39ً

ذكرعلٌاء عبد الحافظ أٌوب ٌوسف السعٌد40
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أنثىإسراء عزٌز دمحم جاسم الطهمازي41

أنثىزٌنب عبد األمٌر دمحم علً عزوز الٌاسري42

ذكرأكرم محسن حوران مطلن الغانم43ً

أنثىشروق ٌوسف نعمة جبر الغراب44ً

ذكرٌحٌى بشٌر عبد الحسٌن عبادي الموسوي45

أنثىإبتسام رزاق ٌاسر غضبان الحسناوي46

ذكررؤى جواد كاظم حمٌد  الشبٌب47

أنثىهبة ٌعموب ٌوسف محً الحلو48

ذكرمٌس سمٌر زغٌر خلف  البصري49

أنثىزٌنب حسن مهدي حسٌن الدعم50ً

ذكرعلٌاء حسٌن عطٌوي اٌدام الشحمان51ً

أنثىزٌنة حسٌن علً مهدي  المبان52ً

ذكرنسٌم ناصر هادي هاشم الموسوي53

أنثىحنان أحمد بدران علً العل54ً

ذكرحٌدر مرتضى علً ابو الماسم افند55

أنثىرشا حمٌد سعٌد حمادي الساعدي56

أنثىسهى حسن علوان فتال  الفتالوي57

ذكرعلٌاء عباس حدٌد شناوة المنكوش58ً

ذكرزبٌدة دمحم ناظم شاكر الموسوي59

ذكرممدام محً علً ناصر  الجناب60ً

ذكرعماد حسون متعب عل61ً

أنثىإٌمان دمحم جاسم كٌطً العبادي62

أنثىهبة هاشم حسن حمادة  الوزن63ً

أنثىشذى حسٌن علً عباس السلطان64ً

أنثىآالء عبد الحسٌن سلمان ابراهٌم النداف65

أنثىوحٌدة نجاح خماس حمود الرغٌب66

أنثىفاطمة ماجد رسمً مجٌد الشمري67

أنثىنادٌة عباس طاهر شنٌشل المالك68ً

أنثىنور عبد الرضا عبد الحسن علً البٌضان69ً

أنثىمرٌم صالح عبد الحسن علً الطائ70ً

أنثىفاطمة عصام سلطان عٌسى الشمري71

أنثىشٌماء عماد أحمد عباس  االنباري72

ذكرمرتضى علً فزع عبد الحسن الخفاج73ً

ذكرٌاسر سمٌر هاشم مهدي  البناء74

ذكررسل رٌاض حسن مجٌد المرعاوي75

ذكرنور حسٌن دمحم علً شاهر الجبوري76

ذكرمشتاق عبد الصاحب جدوع جواد المنكوش77ً



ذكرغٌث أحمد رحٌم علً  ال دمحم78

ذكرنور جبار سالم صعٌب  الركاب79ً

ذكرلؤي عبد الجلٌل ضاٌل حمٌد االسدي80

ذكرمهند ماجد عبد نجم  الحران81

أنثىزٌنة نعمة لاسم سدخان  الفتالوي82

83
أنثىحوراء عبد الخالك عبد الغنً عبد الجبار العطار

ذكرناهدة صالح مهدي مطرود الخفاج84ً

أنثىرحاب لاسم دمحم محً المالك85ً

أنثىأسماء عبد األمٌر عبد الحسٌن سلمان الوائل86ً

ذكركفاٌة فاروق مجٌد حمزة االسدي87

ذكرنورا عباس رشٌد عبٌس الخفاج88ً

ذكرأرٌج محمود دمحم علً كاظم اصالن89

أنثىمنار شاطً حمزة عواد العبودي90

أنثىصابرٌن لاسم محسن عباس91

أنثىهدٌل حسٌن عبد النبً محسن الصائغ92

ذكرعلً طالب عبٌد هادي  العناوي93

أنثىسندس سعدون عبد البالً صادق المؤمن94

ذكرنغم صباح عبٌد فٌاض  مغامس95

ذكردمحم جواد كاظم باصً  الوزن96ً

ذكرأحمد سامً ٌاسٌن عٌسى الصفار97

ذكرإٌهاب عبد إبراهٌم حسن الفتالوي98

أنثىنورس عبد الكاظم عبد شٌاع العل99ً

أنثىوسن عالء دمحم طه الكعب100ً

ذكرمصطفى رالب وهٌب حسن االمٌري101

أنثىزهراء مهدي حسن مصطفى عرٌو102

ذكرأحمد حسٌن عبد جابر الموسوي103

أنثىنبراس رضا عبد األمٌر رضا الشمري104

ذكرأحمد ٌعموب ناصر غالب الشمري105

أنثىرباب عبد الرضا عبد المهدي صالح العكلٌل106ً

ذكرعلً حاتم حسٌن كزار الزامل107ً


