
الجنساسم الخريجت

أنثىآٌات شنشول موسى دمحم الٌاسري1

ذكرعلٌاء محً جاسم امان الشرع2

أنثىأفراح دمحم علً محمود  مسعودي3

أنثىوفاء صادق حسٌن دمحم4

أنثىرفاه رحٌم علٌوي داود الكرٌط5ً

ذكرذو الفمار عباس متعب فرج  المسعودي6

ذكرختام صالح مهدي نادوس  النادوس7

أنثىندى عبد الحسٌن دمحم مهدي مؤمن8

أنثىأسماء علً رزاق جواد السعدي9

ذكردمحم فخري حسٌن عبد  الخفاج10ً

ذكرفرح نصر شٌاع عبد المسعودي11

أنثىزٌنب كاظم نحل جباري الحسناوي12

ذكرعمٌل عباس حمد علوان الشرفه13

ذكرمروه رزاق مهدي عبد14

أنثىزٌنب رٌاض علً حمزة ابو شرٌده15

ذكرخالدة جواد جاسم علً  العلوان16

أنثىهدٌل أموري عبد علً جاسم العامري17

ذكرمحمود نعمة حمود جمعة18

ذكررؤى أمٌن رحومً صالح  السمان19

ذكرزهرة خضٌر عباس محٌسن المنكوش20ً

ذكرصابرٌن دمحم علً حمٌد مهدي21

أنثىزٌنب حسن ضمد مشٌر22

ذكركرٌم أحمد دمحم جواد23

ذكرمروج رشٌد مجٌد عبد التمٌم24ً

أنثىهدى عبد العالً صاحب مهدي ال صالح25

أنثىنور مصلح عٌدان عبود26

أنثىهبة سعود عجمً جابر كعب27

أنثىحوراء جاسم دمحم علً مهدي عبود28

ذكرإكرام حسٌن لفتة صالح29

ذكردمحم عباس ٌوسف جاسم المسعودي30

ذكردمحم لزوم دمحم عرٌف الٌساري31

ذكردمحم ستار صالح مهدي الكهوج32ً

أنثىزهراء سلمان جودي لٌصر الكربالئ33ً

أنثىإسراء حسٌن فاضل رشٌد ازبٌدي34

ذكرسالم كرٌم عباس حسون  المهداوي35

أنثىهدٌل سعد جودة حمزة التراب36ً

أنثىمروة علً حٌدر شعالن  عرب37

أنثىسهاد حسن عبد الكرٌم  الجناح38ً

أنثىفاتن عبد الزهرة جواد عبد الحسٌن39

ذكروئام حسٌب احمد جاسم العنبك40ً
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ذكرموسى علً هاشم ابراهٌم41

ذكرحسٌن فؤاد حمزة عبد42

أنثىزهراء كاظم ابراهٌم شحاذة  المرطان43ً

أنثىرشا جمال عمران ناصر الكوام44

أنثىزٌنب شاكر عباس كاظم سمان45

أنثىعلٌاء نعمة نجم عبد الساعدي46

ذكرواثك علً حسٌن خضٌر الجبوري47

أنثىدعاء علً خلف حسن السنٌد48

أنثىرحاب ولٌد طه ٌاس الجناب49ً

أنثىرشا علً نجم دمحم المسعودي50

أنثىرفل لاسم حسن مطلن الغانم51ً

أنثىدعاء مشكور حوٌلً نعمة الغزال52ً

ذكرإٌفان عبد الكرٌم عبعوب سبع  الباوي53

ذكرصالح هادي محسن حسن السهالن54ً

أنثىحوراء عبد الرضا كاظم حمزة  العرداوي55

ذكرإنعام دمحم كرٌم كاظم سرٌاوي56

ذكرنور علً هاشم كاطع الكالب57ً

أنثىساره علً حمزه سعٌد ربٌع58ً

ذكرعلً عدنان مطلك مهدي ال جٌاد59

أنثىوفاء عبد هللا دمحم جاسم60

أنثىمرٌم باسم مدب علوان الغانم61ً

أنثىهدى هادي جبار حمادي الزٌادي62

ذكرأرٌج خٌر هللا ابراهٌم عبود63

أنثىحنٌن حٌدر عبد الرزاق عبد الوهاب  ابو طحٌن64

أنثىبشرى عودة صالح زبالة65

ذكرفرح دمحم حسٌن صالح الشالج66ً

ذكرحٌدر علً فاضل عباس67

أنثىسندس دمحم موسى عزوز ال ٌاسر68

ذكرماهر خالد عبد الحسن جبر  المٌاح69ً

ذكرعالء مسلم هاشم صباح السلطان70ً

أنثىأسٌل عبد الحسٌن مهدي عبد الحسٌن لطان71

ذكرمصطفى رضا حسن دمحم الحالوي72

ذكرأمجد كرٌم شنشول داغر الساعدي73

ذكرفاتن عبد األمٌر حسن علً التمٌم74ً

ذكرمٌرفت رحٌم دمحم حسون الجبوري75

ذكرمروه عبٌس جاسم حمادي الفتالوي76

ذكرشمس الدٌن فخري داود سلمان77



ذكرغفران عبد الخالك عزٌز بارة األسدي78

ذكرنورس علً عبد العزٌز فواز الفواز79

ذكرحٌدر مزهر كحار جٌاد80

ذكردالٌا هٌثم مهدي عبٌد الحامض81

ذكرمروة رسول عبد األمٌر حمزة الفتالوي82

ذكرنور حامد حسٌن رشٌد جار هللا83

أنثىراوٌة عبد الرضا ٌوسف  الشموس84ً

ذكرأحمد هاشم مجٌد رضا85

أنثىنور غانم ٌوسف حسٌن الداٌن86ً

ذكرذكرى ولٌد جاسم دمحم  الخلٌف87

أنثىحوراء خلف عبد وٌس الصالح88

أنثىزهراء محسن حنظل محسن89

ذكرنور علً عبد العزٌز فواز الفواز90

أنثىأنعام عباس رسول عل91ً

أنثىوفاء حاكم عبد الواحد جاسور  السعدون92

ذكرحسٌن محمود صاحب طالل  ال دمحم93

ذكرسٌف هادي كتاب سالم الكوام94

أنثىمنى ناجح علً عبد الرضا الفتالوي95

ذكردمحم علً حسٌن صالح  السباح96

ذكرأحمد عبد الحسٌن مكطوف حسٌن  الركاب97ً

ذكرعماد طالب عوج  عجه98

أنثىمهى دمحم شمخً عناد العل99ً

ذكردمحم رٌسان خدٌم حرٌجه الحج100ً

أنثىبان محً مهدي دمحم  الحجاب101ً

ذكرعلً فاضل حسن حمود  األسدي102

ذكرعلً نجم فرحان ناٌف الجدٌاوي103

أنثىرانٌا علً نوري عمران الزبٌدي104

ذكرمنتظر إبراهٌم عبد الرضا محسن العبودي105

ذكرصفاء الدٌن غٌالن عالول غمٌس106

أنثىٌسرى هوٌدي نتٌشون جمعة الشام107ً

ذكرٌحٌى رحٌم عبد الحسٌن كاظم108

ذكرمصطفى عٌسى حسٌن عزٌز المٌس109ً

أنثىزٌنب هاشم عبود دمحم طرف110ً

ذكرضٌاء كامل حمزة عبود  الصالح111ً

ذكرزهرة عبد الزهرة كاظم عباس112


