
الجنساسم الخريجت

ذكرعلً حسٌن كاظم حسٌن  العكاٌش1ً

أنثىدنٌا علً دمحم علً المنكوش2ً

أنثىدعاء عادل ربٌع هوٌر عبد عل3ً

ذكرأمٌر عدنان دمحم حسن هادي شربه4

أنثىبٌداء لٌث دمحم رضا مهدي اللٌث5

أنثىجٌهان مالن حمود كاظم ال خلف6

أنثىهاجر عبد هللا عكش صوٌل المرشداوي7

أنثىنازن كاظم ناصر علوان المٌرطه8

أنثىعلٌاء محمود شاكر عباس  ابو كسبة9

ذكرمصطفى مسلم علً هادي  الكنان10ً

أنثىسرى فاضل حسن علوان  النصراوي11

أنثىجمان إبراهٌم سلمان محسن الربٌع12ً

أنثىآٌة حسٌن عبد علً حسٌن الزبٌدي13

أنثىهدى حرز حسٌن جبر الٌاسري14

أنثىتغرٌد كرٌم جمعة ارشٌج المٌاح15ً

أنثىرغد علً إبراهٌم دمحم الٌساري16

أنثىسلمى رشٌد شرلً نتٌش ال نتٌش17

أنثىربى فاضل جبار حسٌن ال ظفٌر18

أنثىصابرٌن عبد الحسٌن جواد كاظم الٌساري19

أنثىأزهار جابر فٌروز سلطان ابو شوكاٌه20

ذكرحسام عبد الحسٌن ماشاء هللا رضا الزمان21

أنثىشٌماء عبد الزهرة حاتم جابر الساعدي22

أنثىسعاد خضٌر جاسم دمحم  الٌساري23

أنثىزٌنب مكً هادي عبد  السٌالوي24

أنثىزٌنة عبد الحسٌن كاظم حرٌجة البهادل25ً

أنثىنسرٌن علً داود سلمان الجبوري26

أنثىصبا ساجد ناصر حسٌن السلطان27ً

أنثىنور عمٌل دمحم علً عبد غٌالن28

ذكررحٰمن صبار متعب حسٌن المسعودي29

ذكرمكً عبد الحمزة غافل شمال االبراهٌم30ً

أنثىغادة غالب سلمان محسون الدعم31ً

أنثىنور جواد كاظم عبود  الشمري32

ذكرعلً عبد مرزه عبود  ال بندر33

ذكرحسٌن حازم عبد الكاظم جواد الربٌع34ً

ذكرحسٌن علً برٌهً صكبان الجلٌحاوي35

أنثىزٌنب عصام سعد عبد المهدي المنبر36

أنثىإٌمان شاكر حمزة عباس الشمخان37ً

أنثىصفا حاكم رشٌد عباس ابو حدٌدة38

أنثىشٌماء رمضان جعفر جاسم الحسٌن39ً

أنثىنبراس عبد الكرٌم عبد الكاظم محً ال بو حمٌد40
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ذكرسمٌر سعدون حمزه مهدي المعموري41

أنثىنور ضٌاء حمودي هادي  ال ٌاسٌن42

أنثىبشرى عبد األمٌر عباس كاظم العبٌدي43

ذكرغسان عاٌد برجس فٌاض الجبوري44

أنثىسندس صالح عباس عجٌل ال صحو45

ذكرعبد المادر عزٌز كاظم ناصر الدراوشه46

أنثىنور الهدى لاسم جابر علوان البو حمٌدان47

أنثىوالء عبد الحسٌن عباس علوان الهر48

أنثىسارة عمران موسى حمود ال موسى49

أنثىأمانً صاحب حسن شمخً الحسناوي50

ذكرعمار ٌاسٌن طرخان المً البدٌري51

ذكرضٌاء عبد علً مهدي صالح  الصخن52ً

أنثىهدى جواد عبد الكاظم عبد عوٌنات53

أنثىهند ماجد عبد زٌد صالح الفتالوي54

أنثىإنعام عبد زٌد أحمد صالح وشاح55

ذكرعلً حمزة مطشر فخري  الكالب56ً

أنثىمروة كاظم جاسم دمحم  االبراهٌم57ً

أنثىهدى عبد الحسن أبو كطٌفة هاشم الخزاع58ً

ذكردمحم إبراهٌم عبد علً بابا59

أنثىنور جبار إسماعٌل زٌدان الجدٌاوي60

ذكرحارث ثامر هادي كاظم61

أنثىدعاء سعد عبد الرزاق عبد الٌذ الشبالوي62

أنثىنور خماط  مراد عٌدان العارض63ً

أنثىصباح عاصم جاسم دمحم ال فرحان64

أنثىغفران هادي مشكور حسن صنكر65

أنثىسمر توفٌك حمٌد مهدي الشاهر66

أنثىلبنى جواد عبد الكاظم عبد عوٌنات67

أنثىرواء علً عبد الحسٌن صالح  البو حردان68

أنثىدعاء عٌسى كرٌم بابا خان الحٌدري69

ذكرعلً حمٌد لفتة جبر  الفتالوي70

أنثىعذراء هادي حمزة سعدون  الجبوري71

ذكرحسٌن عبد الهادي خضٌر ابراهٌم المسعودي72

أنثىهدى جواد زكً هاشم الطوٌل73

أنثىورود دمحم علً حنوش  المهاوي74

أنثىإسراء نجاح مهدي علً جبن75

ذكردمحم جواد جبار إسماعٌل عباس الخفاج76ً

ذكرإحسان شهٌد دمحم ابراهٌم ال ابراهٌم77



أنثىأفٌاء سماوي فاضل منذور كمونه78

ذكرأحمد حمودي دمحم شطنان الجبوري79

ذكرفاضل عباس عبد برٌسم  المسعودي80

ذكرعباس فالح عبد الرحٰمن علً المعمار81

أنثىإسراء رزاق عثن مبارن الخفاج82ً

أنثىحال عبد االمٌر حداوي جودة البدري83

أنثىبٌداء كامل برٌج علوان ال طوفان85

ذكرحمزة امٌن حسون جوده الدعم84ً

أنثىزهراء مهدي كاظم خنزٌر الغزال86ً

أنثىسارة دمحم حسٌن عباس دمحم االعرج87ً

أنثىاٌالف مسلم سلمان دهش88

أنثىمحاسن دمحم علً حمزة سلمان العطار89

أنثىبٌرهان مهدي هادي عجمً الحسٌن90ً

أنثىصفاء حسٌن عبٌد إسماعٌل  الدراوشه91


