
الجنساسم الخريجت

أنثىزٌنب خضٌر عباس دمحم الدمحم1

أنثىغٌداء غنً حسٌن علً النصراوي2

أنثىلمٌاء هلول حسن سلمان  طعٌمة الشمري3

أنثىشٌماء مهدي رسول مهدي الخفاج4ً

أنثىحنان سعٌد حاوي جبار الكرٌط5ً

أنثىسمٌرة خلٌل عبٌد عباس العٌساوي6

ذكرأحمد عباس ضٌدان همٌم الزهٌري7

أنثىزهرة محمود كاظم حسٌن البحران8ً

ذكرعامر وزٌر عبد الحسن عبد االمام الشبل9ً

ذكرثامر مكً علً مصطفى عبد العال10

أنثىضحى نعٌم هاشم دمحم الحسناوي11

أنثىمالك عبد الحمٌد قارون علوان الرماح12ً

أنثىقبس فاضل عباس صالح الشمري13

أنثىبٌداء صالح مهدي عبد الغفور الدجٌل14ً

ذكرصالح محسن جداح سرحان المسعودي15

ذكرهشام ناظم زٌاد حنظل الحجٌم16ً

أنثىامال راضً فرحان طعٌس المسعودي17

ذكرحسن عبد العباس حسٌن ناصر السعدي18

أنثىبٌداء عبد عون جالب حسٌن العامري19

أنثىعذراء طارق عبد الحسٌن جاسم القره غول20ً

ذكرحسن شاهر شهٌب حمد الدمحم21

أنثىزٌنب هاشم عبود فرٌج البودراج22

أنثىنرمٌن آمان جواد حبٌب الجوٌد23

أنثىمٌقات كرٌم حسن عباس االسدي24

أنثىشٌماء مهدى هادى أسماعٌل الموسوي25

ذكرعلً رحمان وحٌد متعب الموسوي26

ذكرٌحٌى عبد الحمٌد أحمد دمحم الدجان27ً

أنثىانتصار فاضل حمزة عبود الجناب28ً

أنثىنسرٌن عبد الزهرة عباس عبود الصالح29ً

ذكرفراس جعفر ٌوسف مرتضى الواجدي30

أنثىنسرٌن دمحم سالم جبر القره غول31ً

أنثىحال دمحم جراح عبد هللا الفتالوي32

أنثىبٌداء رزاق حلواص دمحم العابدي33

ذكرصفاء عبد األمٌر حسن شطب آل شطب34

ذكرثامر فٌصل عبد الرضا صدام المسعودي35
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أنثىأنتصار سالم عبد عون جاسم بنً حسن36

ذكرماهر صاحب كاظم خلف السلطان37ً

أنثىخولة عبد هللا عودة مراح المسعودي38

أنثىزمن خمٌس فاضل شكر الخفاج39ً

أنثىزٌنب شعواط حاجم غٌدان الربٌع40ً

ذكرأحمد فاهم عبد األمٌر عبد الزهرة العبادي41

أنثىرشا نجاح حسن عبود المسعودي42

أنثىٌمامة قاسم كاظم حمد العكاب43ً

أنثىأمل غضٌب جودة موسى آل موسى44

ذكرإبراهٌم سامً طاهر فٌحان الفتالوي45

ذكرحٌدر علً عرٌف دمحم اللهٌب46ً

ذكرحسن علً راضً فرحان الشمري47

أنثىرفل حبٌب عبد الجلٌل سدخان الفتالوي48

أنثىساجدة ٌوسف فدعم غضبان المٌاح49ً

ذكرأحمد فاضل حسون سرحان المسعودي50

أنثىهدٌل كاظم نور عجٌل الكرٌط51ً

أنثىفاطمة دمحم عبد جواد الحسناوي52

أنثىسكٌنة حاتم حسن وارش السٌالوي53

أنثىهند عالء طالب خضٌر الجمٌل54ً

أنثىبٌداء عبد العظٌم ٌاسٌن دمحم الجبوري55

أنثىأزهار ناصر حسٌن ماٌوس العابدي56

أنثىزٌنب نزار حمٌد أحمد القزوٌن57ً

ذكرناظم بحري كتاب حسن البو جاسم58

أنثىحال صبٌح حٌدر دمحم الزٌرجاوي59

أنثىشٌماء مهدي دمحم شعبان األسدي60

ذكرصادق جعفر عودة جعفر الصائغ61

ذكرزٌن العابدٌن كرٌم مطلوب حسون الخفاج62ً

ذكرصادق جعفر عبد كردي المجالوي63

ذكرفاضل علٌوي حسٌن علوان العامري64

أنثىغزوان فاضل مهدي صالح الغانم65ً

أنثىشٌماء عبد عون سعٌد عبد عَكله66

ذكرنصٌر حسٌن غالب ربٌد الجبوري67

أنثىوسن دمحم بدران علً العل68ً

أنثىٌسرى كاظم حمزه حسون الكرع69

ذكرمؤٌد عبد المجٌد غانم شمران الفتالوي70

أنثىرماح سعد مرهون ساجت المعموري71

أنثىجنان جواد غالً جله المسعودي72



أنثىعبٌر روٌان سوادي دحام العابدي73

أنثىأنتصار كاظم جواد حمزه الغانم74ً

أنثىزٌنب رسول عبد األمٌر حمزة الفتالوي75

ذكرعبد هللا عمران علً حسٌن المسعودي76

ذكركاظم حمٌد متعب ضاٌف الجبوري77

ذكردمحم عبد مغٌر دمحم الفتالوي78

أنثىرشا عمران موسى ابو جاسم الربٌع79ً

أنثىكوثر نعمة حسن عباس الخواره80

أنثىشٌماء عبد الصاحب عبد األمٌر جوٌد العامري81

ذكردمحم عباس حمزة رخٌص المسعودي82

أنثىرواء تركً عجم حسون الحمدان83ً

أنثىآمنة عبد األمٌر حسن شطب الشطب84

أنثىمٌادة مدلل سهٌل عبود الدواح85

أنثىحال ناصر حسٌن علوان البٌات86

أنثىوسن مهدي صالح عباس الجبوري87

أنثىجنان جواد كاظم فهد الزغٌب88ً

أنثىنور دمحم رضا عبد الٌاسٌن89

ذكرعلً زكري جواد سماوي الفتالوي90

ذكرحسٌن رضا جاسم كاظم األسدي91

أنثىنجالء حسن فهد حمود الحمود92

أنثىبتول كاظم حسٌن محمود الغانم93ً

ذكرحٌدر قاسم عبد هللا حسٌن الفتالوي94

ذكربهاء عبد ساجت زغٌر المسعودي95

ذكرمحً كاظم كحط جبر المسعودي96

أنثىإقبال هجول علً كاظم الفتالوي97

ذكرمحسن عبد زٌد فضالة حسٌن البدٌري98


