
الجنساسم الخريجت

أنثىنور صباح هادي مهدي الخفاج1ً

أنثىهبه حمزه رحٌم عباس2

أنثىهند كاظم نعمه مهدي ال مهدي3

أنثىزٌنب عبد االمٌر رحمه حسن الموزان4ً

أنثىهدى فاضل حنش ناصر5

أنثىمنتهى حسون زٌدان كاظم العمران6

ذكرعباس عبد الحمٌد عدنان جابر عكله7

أنثىاخالص ناصر عباس سلمان8

أنثىزهراء دمحم عٌسى موسى العل9ً

ذكرحٌدر عطٌه رحٌم عباس العرداوي10

أنثىامٌنه ثعبان ٌوسف نجد ال حسٌن11

أنثىنور علً تومان غازي12

أنثىسعاد ثعبان ٌوسف نجد ال حسٌن13

أنثىسامره مهدي غانم علوان14

أنثىسهاد عبد االمٌر هاشم دمحم15

أنثىنهى عبد الرسول زكً كاظم االمباري16

أنثىحوراء فرٌك عبٌد غرٌب الهالل17ً

أنثىاسماء علً حسٌن عبد  الهٌراوي18

أنثىغفران ابراهٌم عزٌز مطرود19

أنثىسهى ٌاسر حسٌن سوادي الجبوري20

أنثىسرور علً عباس خضٌر السداوي21

أنثىمروه صفاء مهدي دمحم الطوٌل22

أنثىروى فالح عدنان مرزوق خفاجه23

أنثىحنٌن علً خلف حسون عامري24

أنثىمروه حمٌد خضٌر عباس25

أنثىغٌداء عالوي دمحم كاظم المسعودي26

أنثىاسراء لممان طراد عبد الرضا ال كمر27

أنثىنورس حسٌن كاظم خضٌر الزهٌري28

أنثىدعاء حسٌن شٌاع حسن ال نادر29

أنثىزٌنب جبار عبد عون سكان العامري30

أنثىهند حسٌن عبود نعمه السلطان31

أنثىسحر كاظم جاسم دمحم الجناب32ً

أنثىزٌنب عبد الحسن رضٌان مطلب المعموري33

أنثىرسل عامر مجٌد عجٌل الجناب35ً

أنثىغسك سامً رزاق عبد الحسن ال ٌوسف34

ذكروائل دمحم كاظم عبد هللا المجل36ً

ذكراحمد علً نجم عبد الكٌم37ً

أنثىسعاد صالل حاتم ناصر38

أنثىحمزٌه لاسم احمد مسلط البوجربوع39

أنثىبراق جعفر سوادي شنٌار40

ذكرحٌدر عبد الكاظم جودة جاسم الحمودي41

أنثىرسل عبد المحسن غضٌب شاطً الحجام42ً
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ذكردمحم بالر حسن داخل ٌاسٌن المنصوري43

أنثىحنٌن طاهر مرجود دمحم المسعودي44

أنثىدعاء كاظم حمزه مهدي المهداوي45

أنثىضً ابراهٌم جندي عبد بدٌري46

أنثىازهار علٌوي صاحب عبد البو شاهر47

أنثىصفا دمحم حسن حبٌب48

أنثىدعاء احمد عبد عون علً المسعودي49

أنثىهبه فالح كاظم علً التمٌم50ً

أنثىاٌات فاضل حسٌن سلمان المصراوي51

ذكرعمار كرٌم حسٌن مك52ً

ذكرأرشد دمحم كاظم جواد علً شمري53

أنثىرٌمان زٌدان مخٌف فارس54

أنثىفاتن غازي عباس دمحم عل55ً

أنثىحوراء دمحم مطرود خلٌل56

أنثىنبأ طالب خضٌر حسٌن57

أنثىغصون عبد الزهره جبر شمخ58ً

أنثىكوثر هانً مرزه سهٌل عبود59

ذكرعلً عادل محسن حمد هللا60

ذكراحمد خٌر هللا دمحم حسون الغزال61ً

أنثىولدان حسٌن عزٌز خضٌر السبع62

ذكردمحم عوده داخل عبد الكاظم بنً طرخ63

أنثىاسراء منصور كاظم علً العوٌدي64

أنثىنور عبد عجٌل عبد65

أنثىمروة ابراهٌم هدٌب وكاع الجناب66ً

أنثىدعاء باسم عبٌد خلف الشرٌف67ً

أنثىسجى سعدي صبري ناج68ً

ذكرنبٌل علً وحٌد كاظم الخالان69ً

أنثىسجى حسٌن خضٌر حسن بنً زرٌج70

أنثىزٌنب عالء رحٌم نعمه71

أنثىغٌداء هادي عطٌه رومً الغرٌم72

ذكردمحم عدنان علً دمحم ماول73ً

أنثىزهراء شاكر محمود حسٌن  سعدي74

أنثىساره سعد جلٌل سلمان75

ذكرزٌد دمحم حسٌن غنً مهدي الٌاسري76

أنثىسالً سالم محً عباس ال دمحم77

أنثىسرور احمد كاظم خلٌف المسعودي78

أنثىحسناء جبار كرٌم عماش العبودي79

أنثىلمى خالد حسن موسى80



أنثىزمن طارق عبود علً النجار81

أنثىهدى سالم جاسم دمحم االسدي82

أنثىرسل محمود هاشم موسى  المٌاح83

ذكرحٌدر حسن فالح ضٌول العناد84

ذكرفائز شاكر هادي علً جلٌحه85

ذكرأحمد فاضل مراد عبٌد عبودي86

ذكرسٌف عبد الرزاق عوٌد جابر الساعدي87

ذكرسالم مكً خضٌر حسٌن المسعودي88


