
الجنساسم الخريجت

ذكردمحم حسٌن عبد هللا عبد الحسن المهداوي1

ذكردمحم عبد الرسول جاسم حسن السعدي2

أنثىامتنان ٌعسوب رضا حسن المزوٌن3ً

أنثىنهلة غنً حسٌن سلمان السلمان4

أنثىإنزال عبد األمٌر جواد كاظم الفتالوي5

أنثىخولة عبد السالم حمزة مجدي المجدي6

أنثىحوراء أحمد عبود حنٌش العامري7

أنثىإنعام عبد األمٌر مرهون عبود الخفاج8ً

ذكرأحمد كاظم حسٌن محل الشروف9ً

أنثىكوثر حسن خضٌر مدهوش الساعدي11

أنثىبتول عبد الرزاق دمحم علً دمحمحسٌن الشكٌم10ً

أنثىفاطمة عباس حمود راضً الرماح12ً

أنثىزٌنا دمحم عبٌس عبدعلً النصراوي13

أنثىمنال دمحم حسٌن صالح البوشور14

أنثىفرات راضً جبر حسن الشبالوي15

ذكرعامر كاظم حسون حمادي الحسناوي16

أنثىزٌنب عبد المنعم كاظم رزولً الزٌن17ً

أنثىأزهار شاكر عبد األمٌر كاظم البرٌسم18

ذكرأحمد صبٌح محٌسن حنطاوي الكعب19ً

أنثىإٌمان كاظم راضً علً النعمان20ً

ذكرعلً نوري حمٌد أحمد آل طعمه21

أنثىرغد عبد زٌد دمحم عباس الفٌروز22

أنثىحوراء كاظم جواد كاظم الخزاع23ً

ذكرخضٌر ابراهٌم منذور دمحم الطائ24ً

أنثىأسٌل لحطان ابراهٌم حمود الصدام25

ذكردمحم كاظم علٌان ماجد الدهش26

ذكرحمزة داخل هبر حمادي المعموري27

أنثىصبا رضا حسٌن عباس الوزن28ً

أنثىأسٌل شعالن سرحان عبد الحسناوي29

ذكرمحسن حسن عبد عماش العبودي30

ذكرعبد الحمزة مراد دمحم عبد هللا الكرٌط31ً

أنثىإشتٌاق موحان إبراهٌم طعمه الجابري32

أنثىمنال جلٌل كاظم جبر البو وزمة33

أنثىإبتسام سلمان دوحً حسن آل صباح34

ذكرمرتضى كمال حرٌجْه علً آل شالل35

أنثىنسرٌن نجم عبٌد عباس الجناب36ً

ذكرعامر جبر حمزه  العرداوي37

ذكرعوض مزهر موسى علً العل38ً

أنثىإبتهاج كاظم عالوي عبود الحردان39ً

أنثىآالء ناصر حسٌن علوش العلوش40

أنثىسوزان جبار عبٌد كاظم الجاعد41

ذكرأحمد جواد عبد األمٌر كرٌم الخفاج42ً
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ذكرعالء عودة عبد شنون الجبوري43

أنثىغصون عبد األمٌر حسن نادر الجلٌحاوي44

أنثىهند صالح رشٌد ناٌف السعدي45

أنثىرنا كاظم حسون علً السالم46ً

أنثىأنوار راضً علوان فتال الفتالوي47

أنثىغسك سالم ناٌف جاسم البغدادي48

أنثىإتفاق صاحب أحمد حسٌن الٌاسري49

ذكركاظم كامل ربٌع مجول التمٌم50ً

أنثىرواء جعفر خلف علوان الوزن51ً

ذكرنصٌر عبد الحسٌن هادي متعب النصراوي52

ذكرمحمود فٌصل عبد صبار صبار53

أنثىشمم مطلك مسلم مطلك الطائ54ً

ذكرنجاح هادي رهٌمً ردام الردام55

أنثىانتصار خرٌط  دمحم56

أنثىسندس عبٌد علٌوي ناصر النصراوي57

أنثىحنان هادي كرٌم عبد هللا الحسٌن58ً

أنثىبشرى دمحم علً عزٌز الجبوري59

أنثىشٌماء صالح بلٌبل رجى اإلنباري60

ذكرٌاسٌن عبد األمٌر عبد الرضا علً جالل61

ذكرطارق كطٌفه إغجٌري جهلول العجالن62

أنثىنبراس هالل مزهر كزار آل عبد وبس63

ذكرغالب مهدي مطر غضٌب الزبٌدي64

أنثىتغرٌد نعمة عبد الزهرة ظاهر العٌساوي65

ذكرإبراهٌم جاسم جزار كاظم الجناب66ً

أنثىمٌساء عبد العالً شهٌد مجٌد الصمٌري67

أنثىحوراء علً حسٌن علً العامري68

أنثىصفٌة جواد كاظم مرزون الجبوري69

أنثىرشا عبد الزهرة علً فرحان الشمري70

ذكرعلً خلٌل ابراهٌم كزار الشطب71

ذكرلٌث دمحم علً عودة دهش المسعودي72

أنثىٌسرى فاضل جواد كاظم البران73

ذكرعامر حامد مجهد دهش المسعودي74

ذكرلصً ثعبان ٌوسف نجد آل حسٌن75

ذكرعلً عطٌة هندوز ٌوسف الٌساري76

أنثىوسام كاظم خلٌل إبراهٌم الموسوي77

أنثىسحر علً حسٌن عبد الزهرة الحسناوي78

أنثىنادٌة محسن حسٌن علوان الزوٌن79ً

أنثىلسمة جٌاد كرٌد عبود الجبوري80



ذكرعبد عون مجٌد مزهر سبع المسعودي81

أنثىرغد فالح هادي حاجم المختار82

ذكرعلً فرهود فرج عبد العبد83

ذكرطارق عبد علً مطرود ناصر الناصر84

ذكرأحمد تاٌه عبد أسمر الربٌع85ً

أنثىإٌمان طالب عذاب حسٌن المعموري86

أنثىمنى عبد هللا صبٌح خضٌر المالك87ً

أنثىسعاد جبر صالح جاسم الخالدي88

أنثىآالء مهدي محمود موسى الهاشم89ً

أنثىمناهل عبد األمٌر سداوي حسن آل راض90ً

أنثىساهرة علٌوي حسٌن علوان العامري91

ذكرعمار موسى حمٌدي نجم المسعودي92

أنثىأزهار علً عمر جاسم البصٌري93

أنثىرشا عباس محسن مهدي الٌاسري94

ذكرعباس ضمد عبد العباس حسٌن الفتالوي95

ذكرأحمد كرٌم منصور حسٌن آل فضل هللا96

ذكرحٌدر هادي كاظم جواد العباس97ً

أنثىناهدة لعٌبً لفته كزار البشر98

ذكررافد عبد هللا حسٌن جسمان الغانم99ً

أنثىأفراح شاكر جواد دمحمعلً الهنداوي100

أنثىحوراء فالح شاكر ناجً البو سلطان101

أنثىأسٌل كنعان حسٌن لادر العزاوي102


