
الجنساسم الخريجت

أنثىشٌماء وهب حسن وهاب البدران1ً

أنثىاٌمان غافل تركً محسن ال سلمان2

أنثىزٌنب جاسم سلمان عرٌبً الحسٌن3ً

أنثىصابرٌن علً عبٌد اسماعٌل المسعودي4

أنثىانفال عادل رشٌد محسن االنصاري5

أنثىخدٌجة عبد علً فلٌح جبر حمران6ً

أنثىغفران ماجد حسن حسٌن االبراهٌم7ً

أنثىزهراء سعدون ضاري محسن الغزال8ً

أنثىمٌرٌه دمحم عدنان صاحب9

أنثىزهراء حمٌد منصور حسٌن10

أنثىحنٌن عبد الحسٌن عبد االمٌر موسى الخفاف11

أنثىزهراء فاضل عباس مهدي المندالوي12

أنثىدعاء صاحب كاظم حمزه العرداوي13

أنثىكوثر دمحم جواد كاظم  فتالوي14

ذكرمالن نعمه طراد حسٌن الكرٌط15ً

ذكرعلً عمٌل صبار خلٌل الزغٌب16ً

ذكردمحم نجم عبد االمٌر دغٌم كٌم17ً

أنثىدٌانا رشدي ابراهٌم مجٌد ابو حمٌد18

أنثىساره جواد كاظم حمزه19

ذكررٌاض عبد االمٌر عزٌز مهدي السعٌدي20

أنثىاسماء رضا حسن علوان21

أنثىدنٌا حمود جبر حمزه22

أنثىسحر كاظم جٌاد حمزه23

ذكرعلً فاضل صالح مهدي ال سلمان24

أنثىوفاء فٌصل ناٌف سعود25

أنثىورود حامد صبار داود26

ذكردمحم بهاء ابراهٌم جاسم27

أنثىسجى فالح دمحم حسن عرسان الٌساري28

أنثىشهالء احمد عزٌز كاظم29

ذكرنصٌر عبٌد هادي حصٌن30ً

أنثىهدى فالح كاظم علً التمٌم31ً

أنثىصبا دمحم سبتً عباس البحردان32ً

أنثىلمٌاء انور عبد الواحد مزهر العبٌدي34

أنثىهدى ناٌف حسٌن دمحم المسعودي33

أنثىمرٌم باسم حسن عبد عون ال سلمان35

أنثىزٌنب فاضل عبد االمٌر جاسم دمحم36

أنثىسجى صادق عبد الحسٌن تاٌه كنانه37

ذكردمحم عبد الرحمن حبٌب ناصر38

أنثىدانٌه حسٌن خلٌل محسن السعداوي39

أنثىدالٌا دحام وهاب ابراهٌم الطوٌل40

أنثىاحالم عدنان حسٌن مهدي السندي41

أنثىنبأ كرٌم جبر عبد المسعودي42
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أنثىاالء عباس عبٌد حسٌن43

أنثىزهراء ابراهٌم صالح خلٌوي االسدي44

أنثىغفران دمحم جهادي عطٌه الزٌادي45

ذكركرار هٌثم رضا هاشم46

أنثىسجى عبد الحمزه داخل هادي ال محسن47

أنثىهدٌل حسن عبد دمحم49

أنثىنورس لطٌف دمحم جواد حمٌد48

ذكرعبد هللا سمٌر ابراهٌم حسن50

ذكروسام سالم علً حمزه العالوي51

أنثىإٌمان عبد االمٌر كرٌم موسى ال سلمان52

أنثىسمر ناصر حسٌن كعٌد السالم53ً

أنثىفرح رزاق عبد االمٌر حسٌن ال حسٌن54

أنثىزٌنه كاظم سعود احمد المسعودي55

أنثىزهراء كاظم دمحم خٌري حصمود56

أنثىاسراء جبار جواد حبٌب57

ذكرحسام عبد االمٌر هادي حسن الشٌخ عل58ً

أنثىجنه غسان عبد االمٌر جابر59

أنثىشٌماء صباح جواد حمٌد الخٌاط60

ذكرباسم عبد العباس كرٌم هاشم61

أنثىنور ظافر حسن جاسم ال حمادي62

أنثىرؤى سعدون حسٌن شكر الغانم63ً

ذكردمحم هاشم راضً عل64ً

أنثىزمن حسٌن جعفر  الممرم65

أنثىازهار مهدي عبد عون حمزه معموري66

أنثىفاتن دمحم ابراهٌم عبد الجبار الزٌدي67

ذكرٌاسٌن احمد علً عبد االمٌر الدروٌش68

أنثىرفل دمحم موزان علً السواعدي69

أنثىدعاء صالح مهدي فرحان المسعودي70

ذكرنهاد صادق حمزه عبود معامره71

أنثىنور لاسم عبد زٌد حمٌدي المسعودي72

ذكرعلً حسٌن عبد الحمزه كاظم المعموري73

أنثىزٌنب دمحم جاسم خضٌر  المسعودي74

أنثىنسرٌن علً حسٌن معٌن  العبود75

ذكرعلً نعمه كاظم حمٌدي76

أنثىاسٌل حسن علوان همٌش المنصوري77

أنثىصفاء هادي رسول دمحم الشاوي78

أنثىساره عادل حمٌد فتاح الخطٌب79

أنثىمها علً كوري جدوع الزغٌب80ً



أنثىساره عبد الهادي كاظم هادي81

ذكرامٌر هاتف عباس صكبان العبود82

ذكركرار خضٌر عبٌد خضر83

أنثىانتظار جبار كاظم عامر معموري84

ذكرحسٌن غافل غضٌب عطٌه االسدي85

أنثىمٌس سالم ناجً مجٌد الكوف86ً

أنثىمرٌم حامد مهدي علوان الناصر87

ذكرأحمد جعفر هادي حمود ال شالل88

أنثىهند حسام شاكر نعمه89

أنثىدعاء عبد زٌد رزاق عل90ً

أنثىمها دمحم كاظم هاشم الموسوي91

ذكرفراس احمد عاشور جٌاد92

أنثىضحى نجاح دمحم عبد الرضا جناب93ً

أنثىرفل عبد العظٌم عبد علً عطٌه كرٌط94ً

أنثىورود دمحم حنتوش مناح95ً

ذكرعلً كاظم سعدون زكاط الغزال96ً

ذكراحمد رحٌم موسى بان97ً

ذكرحسٌن علً عبد زٌد عصواد الكراف98ً

ذكرأحمد مطٌر بلٌبص دلٌم99ً

ذكرمهند دمحم شهٌد دمحم علً الٌاسٌن100

أنثىغسك حمٌد حسن مهدي101

أنثىابابٌل عارف برٌهً منكاش102

ذكردمحم عطٌة عبٌد ظاهر  الجبوري103

أنثىزهراء حسن داخل دمحم104

أنثىفاطمه فرحان دمحم خضٌر السهالن105ً

ذكرمصطفى عبد الستار جابر هاشم106

أنثىزهراء مٌثم كنوش وٌوي107

أنثىشهد حسن عطٌه تاٌه كنانه108

أنثىابتهال خضر عباس جرٌنً الزٌادي109

ذكردمحم حسٌن دمحم علً عوٌز ال شهٌب110

ذكرفالح حسن سلمان حسن زٌنل111

ذكرعلً عبد الحسٌن عبد كاظم ال عزٌز112

ذكرأحمد زوٌد جابر خرٌبط العتاب113ً

ذكرسامر سلٌم جنٌد عباس االسدي114

ذكركمال مهدي لاسم حسن السلٌمان115


