
الجنساسم الخريجت

ذكراحمد ابراهيم خليل عبد هللا الموسوي1

ن عطية النرصاوي2 ذكراحمد قاسم حسي 

ذكرادريس عويد عبد ضيدان ال حميد3

ن عبد محسن اليساري4 أنثىازهار حسي 

ازهار ماجد خضي  عبد علي المسعودي5
أنثى

ن العمران6 أنثىانوار محمد حيدر حسي 

ي7
أنثىايات حميد جليل حسن النجفن

أنثىايالف كامل عباس محمد ال راعي8

ذكرايمن احمد يعقوب حسن حداد9

ي10 بتول عبد الكريم احمد علو القطب 
أنثى

ي11
ن
وف ن حيدر جاسم كاظم الشر أنثىبني 

ي دلي العبادي12
ن
ن خالد شان أنثىبني 

ي13
ن
ن عدنان كاظم سعود السهالن أنثىبني 

ن ماجد عبيد حرج المسعودي14 أنثىبني 

ن الياس بابا15 ن مهدي حسي  أنثىبني 

أنثىتيسي  خليل عبد الزهره طعمه ال مشمش16

ي الربيعي17
أنثىجنات محسن صالح محمد تف 

ذكرحسن علوان عبد جبي  طويفر18

ن حمزه جواد محمد العويدي19 ذكرحسي 

يف الحسناوي20 ن حسن كاظم شر أنثىحني 

ي حسون ال حسون21 ن فاضل زاج  أنثىحني 

أنثىحوراء حامد عبيد حرج المسعودي22

رجاء محمد كريم علي البدران23
أنثى

أنثىرحاب رسول معيوف زبالة البو جاسم24

رسل حيدر علي هادي الكاظم25
أنثى

ي26
أنثىرقية محمد جاسم موىس الحسيبن

رويده احسان علي عباس العنبكي27
أنثى

ي28
ن
أنثىريام عبد الرضا سلمان كريم السودان

أنثىزهراء طالب عبد الزهره غيالن 29

أنثىزهراء عدنان هاشم عبد الزهرة االسدي30

ي31 أنثىزهراء غانم شهيد فزع الخفاج 

أنثىزهراء محمد خضي  عباس العامري32

أنثىزهراء نعمان حبيب خضي  ال خلف33

ي34 أنثىزهور ريسان علوان شحان الكورج 

ذكرزيد غالب عبد عون سلمان المعموري35
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أنثىساره حاتم عباس بصيله الشافعي36

ذكرسجاد علي حسن علوان العزاوي37

أنثىشى طالب عبد هللا مسي  ال محمد38

أنثىسمر مهدي حلواص عبد الفراحنة39

غام احمد محمد عباس االسدي40 ذكرضن

أنثىطيبة سعد كاظم سعدون الفتالوي41

ذكرعبد هللا صالح كاطع محمد المغري42

ذكرعلي حسن هادي عباس ال عباس43

ي44  علي حمد الخفاج 
ن أنثىفاطمة حسي 

أنثىفاطمة علوان حسن عباس ال موىس45

ي اغا46 فاطمة ماهر عبد علي ناج 
أنثى

ن كاظم الكريطي47 أنثىفاطمة مهدي حسي 

ن مرزه48 فاطمة نور الدين علي حسي 
أنثى

أنثىكوثر هالل عجيل عامر السكران49

مروة علي مراد صالل الجبوري50
أنثى

ن االبراهيمي51 مريم علي حنون عبد الحسي 
أنثى

ي الراجخي52
أنثىنور احمد معالك صخن

أنثىنور زمان صاحب حسن العكيلي53

 علي الميالي54
ن أنثىهبة محمد حسي 

 ال غالي55
ن ن فاضل هادي عبد الحسي  ذكرياسي 


