
الجنساسم الخريجت

أنثىالبال سالم حمزة حسون العابدي1

أنثىهدى عبدهللا محسن حنوش العابدي2

أنثىتبارن موسى عباس كنانة ال دمحم3

أنثىاٌمان وحٌد هاتف ناٌف ال تفاح4

ذكرحسٌن علً كرٌم علٌوي الجبوري5

أنثىفاطمة الزهراء نجاح حسٌن كطان الشروان6ً

أنثىاٌات عبد الصاحب حمد7

أنثىمشاعل ناٌف عبٌد ذٌاب البعٌج8ً

أنثىدعاء جاسم علً كاظم9

أنثىزٌنب دمحم محمود عطٌوي العجٌل10ً

أنثىسحر نبٌل حسن عباس الربٌع11ً

ذكرسرمد ناظم كرٌم ضاٌف الجبوري12

أنثىرحاب كرٌم عبد حسن الجبوري13

ذكرغسان حسٌن احمد دمحم االسدي14

أنثىبنٌن علً حمزة عباس الشاوي15

أنثىزهراء علً حسٌن مطلك الحسناوي16

أنثىحنٌن حسٌن عبد خلٌل الطائ17ً

أنثىتبارن حٌدر فاضل رشٌد الزبٌدي18

أنثىهدى دمحم منصور عبدعلً الحسناوي19

أنثىازهار عظٌم ناٌف ابو رٌشة الجراح20

أنثىسما ضٌاء حاتم جابر الرحٌم21ً

ذكرمرتضى غائب غالً حسن العبودي22

أنثىرلٌه حسن دمحم علً موسى ال عبود23

أنثىاسماء علً عبٌد دمحم الطفٌل24ً

ذكرعمٌل باسم عوفً ملهود الجراح25ً

أنثىاسماء محسن كباشً جبار البخاتري26

أنثىسجى دمحم رهٌف بعٌوبً الموسوي27

أنثىفرلان مسلم حمٌد حسٌن ركاب28ً

ذكرلٌس عبدالرحمن زبالة مطر الكرٌط29ً

أنثىنجوى جلٌل ابراهٌم مٌكائٌل المسعودي30

أنثىزٌنب عبد االمٌر حسٌن دمحم الكلش31

أنثىانوار صباح جاسم عودة الغانم32ً

ذكرضرغام مجٌد حمٌدي جاسم البركاوي33

أنثىاسراء أحمد وداعه عبٌد عبٌد34

أنثىامل حسٌن عبود دخل الٌساري35

ذكراحمد دمحم عباس مصطفى لره36

أنثىجنان جاسم عوٌد خالطً الخفاج37ً

أنثىفاطمة كرٌم فرٌح شمران االبراهٌم38ً

أنثىفاطمة عبدالرزاق دمحم عبد الجلٌحاوي39

ذكرموسى الكاظم حسٌن علً جاسم الجعفر40
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ذكرابراهٌم خلٌل ابراهٌم احمد كشمش41

ذكرعلً محمود كاظم ناصر الغراب42ً

ذكرحٌدر شهٌد عارف سبع الرماح43ً

ذكرعلً حمزه عبد الزهره جٌاد الجناب44ً

ًْ مطر السلطان45 أنثىنور حسٌن عل

أنثىسلوى خلف صالل خلف46

أنثىزهراء سعد عبد جعفر الشمري47

ذكرفالح صالح حسن علوان48

أنثىسكٌنة عونً علً خضر49

أنثىزٌنب علً مجهول دمحم50

ذكرزٌدون فاٌك سعٌد زامل البوشاوي51

أنثىعال فوزي عبد هللا حسٌن علوج52ً

ذكرحسٌن جاسم دمحم عبد هللا علً الزٌادي53

ذكرحسٌن نعمان عجٌل علوان السعدي54

أنثىعذراء علً عبد الكاظم كرٌن الكٌم55ً

أنثىمرٌم حٌدر نجم عبد البرلعاوي56

ذكرعباس علً حمد عبود الخضٌري57

ذكرعمر علً بالر ناجً عبد الحسٌن العباس58ً

أنثىشهد ستار عباس مهدي59

ذكرعلً فالح حسن عل60ً

أنثىزهراء حسب جاسب صكر الحرٌشاوي61

أنثىضحى خضٌر جبار راه62ً

أنثىختام طه ٌاسٌن سلمان63

أنثىاٌات حسٌن عبد علً صاحب الخفاج64ً

ذكرسعد نعٌم ابراهٌم عبٌد65

أنثىاسراء حمٌد شافً عبد العباس الشرفه66

ذكرفاروق محسن راضً ابراهٌم االسدي67

أنثىزهراء هاتف وحواح حسن الطائ68ً

أنثىحنٌن عباس خومان جبار ال شبل69

أنثىنور رشٌد جمعة العٌدان الحسناوي70

أنثىنرجس كفاح حسٌن كطان الثروان71ً

ذكرٌاس خضٌر عبٌد منصور72

أنثىرباب دمحم تركً عطٌة الجبوري73

ذكرحمزه حسٌن محمود حمد دالوي74

ذكرحسن عبد االمٌر فاخر حسٌن الموسوي75

أنثىحوراء دمحم هادي خلٌف اماري76

أنثىنهاد خالد كرٌم هاشم الجناب77ً



أنثىسجى فرٌح حسٌن مهدي الحسون78

أنثىصابرٌن حسن دمحم علً رشٌد المحنة79

أنثىنادٌه علً جواد كاظم80

أنثىاٌناس كاظم شاهٌن ضاري81

ذكراحمد صالح مهدي حسٌن82

ذكرحسٌن هاشم حسن عبد عون83

أنثىرؤى فاٌز فالح هبٌل الحسناوي84

أنثىمها خلٌل ابراهٌم مسعود المسعود85

أنثىزٌنب علً عباس دمحم الزغٌب86ً

ذكرٌونس خضر دمحم ٌونس لنبر87

أنثىرشا علً شنون علوان88


