
الجنساسم الخريجت

ذكرحسٌن هلٌب نجم عبد آل جوٌد1

ذكرحٌدر سلمان عبد السالم دروٌش السالم2ً

أنثىفاطمة ٌوسف عباس مراد السعدي3

أنثىوسن وحٌد جبار وناس الحجام4ً

ذكرصالح هادي دمحم علً  الدراوشة5

أنثىفاطمة كرٌم عبٌد ناصر الجناب6ً

أنثىنور طارق فٌصل جواد العزاوي7

أنثىجنان دمحم سلمان ماضً البو عامر8

أنثىإٌناس صاحب حسن شمخً الحسناوي9

أنثىزٌنب عبد الكرٌم مهدي محسن السلمان10

أنثىلمى عدنان فالح عجٌل الشبل11

ذكرٌاسر عبد علً محسن أحمد الخفاج12ً

ذكرعقٌل جابر عباس إبراهٌم الٌاسري13

ذكرعالء حٌدر مهدي جبر الغراب14ً

أنثىآمال عباس حسٌن علٌوي الزٌرجاوي15

أنثىأسٌل شدهان حسٌن جاسم العبودي16

أنثىإكرام دمحم رضا حسٌن حمود الرماح17ً

ذكرعلً صالح زغٌر ضاٌف الجبوري18

أنثىضحى حسن كرٌم سعٌد الخفاج19ً

أنثىسحر دمحم جهادي شناوة الخفاج20ً

أنثىإسراء هاشم هادي حسن آل زوٌن األعرج21ً

أنثىحوراء علً عبد األمٌر صالح البهادل22ً

أنثىإٌمان دمحم عبٌس لفته الٌاسري23

أنثىعلٌاء سعد رشٌد حسٌن الشام24ً

أنثىزٌنب عدنان حمزة جواد الخالدي25

أنثىزهراء هاتف مهدي عباس اللهٌبات26

أنثىزهراء هاشم ضٌدان هادي الدبري27

ذكرزهٌر فلٌح حسن عبد الخرٌفاوي28

أنثىزٌنة عادل عبد ظاهر ابو داٌم الكعب29ً

ذكرأحمد خضٌر مراد لفتة الٌساري30

أنثىخلود خشان صالح دعٌم العتاب31ً

أنثىجنان ٌوسف عالوي إبراهٌم الٌاسري32

أنثىرنا جمٌل طنٌان وادي المرشدي33

ذكرهٌثم خٌري عبد حسٌن العابدي34

ذكرمسلم حسن خلٌف جاسم الخلٌف35
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أنثىرغد عرٌبً حسن حمزة الكرعاوي36

ذكرٌحٌى عبٌد ردام عمران الطائ37ً

ذكرزٌد سعٌد كاظم جمعة الخنجري38

أنثىمنى دمحم شارع حرز المسعودي39

أنثىعبٌر علً هادي دحام المٌال40ً

ذكرماهر عباس عطٌه حسان الجمٌالوي41

أنثىإبتهاج علً حسٌن عبد المالك42ً

أنثىأوراد هادي عبد الزهرة كاظم الفتالوي43

أنثىزٌنه عبد الحسن عبد الرسول  الجخمٌخ44

أنثىشٌماء هادي متعب حجاب المسعودي45

ذكرفارس سالم زغٌر حمود الشبالوي46

أنثىآالء حسٌن نوري حسٌن العوادي47

أنثىسجى حسٌن نوري خلٌل الكفري48

أنثىبٌداء عبٌس عبد  عبد الحسٌن األسدي49

أنثىهدٌل اٌاد فٌصل عبٌس السلطان50ً

أنثىسها مهدي عبد نجم النجم51

أنثىمهٌمن إبراهٌم عبد الرسول سلمان النصار52

أنثىزٌنب حسن صخً بجاي العمري53

أنثىرواء عبد السجاد منخً كرٌص العابدي54

أنثىٌسرى عباس حسٌن حسن الغراب55ً

أنثىرؤى شاهٌن عطٌه حسٌن المسعودي56

أنثىشٌماء عبد الحسٌن ناظم شبٌب الفتالوي57

أنثىرشا علً عبد الحسن محسن الجابري58

ذكرعلً محً رستم حمزه الرفٌع59ً

أنثىنهاد حسٌن علً حسن الموسوي60

أنثىزٌنب سالم عطٌة عبد علً النصراوي61

أنثىزٌنب راضً خلف عباس العباس62

أنثىانغام دمحم علً خضٌر الشرفه63

أنثىبٌداء عبد الزهرة عبٌد  عبد الرضا الزبٌدي64

ذكرأحمد عبد الحسٌن هادي موسى اللهٌب65ً

أنثىهٌام جواد كاظم جاسم الشمري66

أنثىوفٌة عبد هللا عبود ٌعقوب الٌعقوب67

أنثىمها دمحم عباس قنبر المسعودي68

ذكررعد ساجت جٌاد مطر الحٌالن69

أنثىرنا تركً إمطٌر أمٌر حسٌن الجرٌادي70

أنثىإسراء خضٌر عباس قاسم العبادي71

أنثىنهى عجمً دمحم حران البدٌري72



ذكرهاشم فرج كاطع عبد الحسن العطوان73ً

ذكرحسن عبٌد عطوان ناصر النصراوي74

أنثىبان ذٌاب خضٌر فارس الغانم75ً

أنثىشٌماء علً هانً سلمان غزال76ً

أنثىمثنى عباس مهدي غزال العبود77

أنثىسعاد صاحب عباس جاسم الجناب78ً

أنثىإبتهال غافل دمحم إبراهٌم المسعودي79

أنثىنورس حسٌن عبد حمادي الكٌم80ً

أنثىآالء أحمد دمحم خضران الزبٌدي81

ذكرخالد مهدي عسكر مبارك المغرب82ً

أنثىحوراء سامً عزٌز حسٌن الحضٌري83

ذكرإحسان صالح عبد العظٌم صالح الٌاسري84

أنثىرباب ستار عٌدان إبراهٌم المسعودي85

أنثىصفاء عبد االمٌر أحمد صادق البٌات86ً

ذكرضٌاء طارش حسن حسٌن المسعودي87

أنثىلقاء حسٌن حلو ناصر العابدي88

أنثىنرجس فاضل حمزة دربٌل الفدعم89

ذكردمحم ٌحٌى عباس عبٌد الدروٌش90

ذكرعلً حسن مخٌف فارس التمٌم91ً

أنثىرشا عبد االمٌر حسن جودة البو حسن92

ذكرضٌاء سعد هاشم ناصر المسعودي93

أنثىلمٌاء لفته كرٌم دمحم الساعدي94

ذكرغٌث حٌدر طالب حسن الجمح95ً

أنثىنورس حمٌد عبد علً ناصر الحسٌن96ً

أنثىزهراء عامر كرٌدي كاظم العوادي97

أنثىحوراء علً بدر حسٌن الغانم98ً

أنثىنجالء هادي منشد عوده الفارس99

أنثىرشا قاسم حمود علً السعداوي100

ذكربسام علً حسٌن عجٌل الشاهر101

ذكرفاٌز حمد هللا مسٌر َكاٌم البدري102

ذكرقصً حاتم دمحم شعنور الثروان103ً

ذكرزٌد دمحم كاظم عبود السلطان104ً

أنثىندى فلٌح حسن مهدي الربٌع105ً


