
الجنساسم الخريجت

أنثىنور محسن عبد الجلٌل عبد علً خنجر1

أنثىمرٌم شاكر دمحم جاسم  ال دمحم2

أنثىأنفال خضٌر عباس خلف الحداد3

أنثىاسماء رزاق جعاز ناصر العجٌل4ً

أنثىحنٌن عدنان عبد السجاد حسون5

أنثىزهراء احمد عباس جاسم سلطان6ً

أنثىشهد اموري دمحم داود7

أنثىرند جلٌل كرٌم حسون8

أنثىافراح حسٌن جواد كاظم9

أنثىصفاء صبٌح خزعل حسٌن الحمٌداوي10

أنثىسجا طه كاظم عباده الجناب11ً

ذكرعلً جمٌل عبد علً عبد الحسٌن12

أنثىاٌات صاحب عبد االمٌر دمحم حسٌن13

أنثىتغرٌد لحطان عمران علً مسعودي14

أنثىزهراء مالن امٌن ظاهر شمري15

أنثىنور لاسم مرزون حسن16

أنثىنور لاسم احمد عبد علً  النداف17

أنثىالهام احمد عبد هللا عباس الٌاسٌن18

أنثىوالء احمد راضً حسٌن الصكر19

أنثىامل عبد المجٌد غانم شمران ال شمران20

أنثىغفران حمزه شمخً هاشم21

أنثىلمى عادل هادي حسٌن عجٌل22ً

أنثىسرى احمد طالب سلمان النصراوي23

أنثىهدى علً عبد علً رعد الشاهر24

أنثىحوراء فاضل جلٌل خضٌر العوادي25

ذكرولً عبد الزهره عبد الساده موسى26

أنثىمكٌه علً تومان عبود27

أنثىبنٌن فتوش حمود جبر28

ذكراحمد عبد الحسٌن مبدر عل29ً

أنثىهدٌل كرٌم راضً مطلب ال جعفر30

أنثىزهراء كاظم عبد العباس محً المعموري31

ذكرحسٌن فلٌح ارٌاح كاظم الكرٌط32ً

ذكرعبد هللا داخل حنون خزعل االسدي33

أنثىاسراء ضٌاء كاظم حسون الراشد34

ذكرٌعموب عبد الحسٌن منصور حسٌن35

أنثىنظر عباس فاضل حسون السرحان36

أنثىبنٌن فرحان عبد الرضا شهٌب37

أنثىزهراء حسٌن علً شمخ38ً

أنثىندى صالح خالد كشاش39

أنثىانتصار حمٌد صاحب حمادي العكٌل40ً

ذكرعمار نعمه عبد الحسن دمحم الكعب41ً
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أنثىتهانً علً عبد علً رعد الشاهر42

ذكرولٌد حمزه دوٌج جبر السعٌدي43

أنثىزهراء ثابت خضٌر حبٌب ال عباس44

أنثىزٌنب حٌدر راضً عباس الشرفه45

أنثىاسماء حٌدر دمحم رضا حسٌن46

أنثىازل عادل عبد ابراهٌم الزغٌب47ً

أنثىفرح زٌدان خلٌف عبد اٌوب الٌساري48

أنثىرسل احمد راضً حسٌن الصكر49

أنثىحوراء حسٌن ناصر حسٌن المٌال50ً

أنثىنور ناظم سعود حسون51

أنثىبراء رحٌم ناهً كامل52

ذكردمحم نافع شاكر كاظم53

أنثىشٌماء شهاب عبد علً حمٌدي المسعودي54

أنثىخمائل عدنان خادم جٌثوم55

أنثىهدى نصر هللا خضٌر عٌدان كٌم56ً

أنثىهدى علً حسٌن زناد  الكرٌطاوي57

ذكرعالء حسٌن نجم عبود الحسناوي58

ذكرعالء عادل حامد غضٌب59

أنثىٌاسمٌن فاٌح عبد االمٌر علوان المحنه60

أنثىساره عزٌز عنٌد عبد الجبوري61

أنثىنورهان عدنان عمران كاظم62

أنثىاسراء شهاب عبد علً حمٌدي المسعودي63

أنثىسجى صباح علوان مهدي زوٌن64ً

أنثىفاتن عزٌز هاشم فرمان الجناب65ً

أنثىصفاء سهٌل نجم عبد هللا الجبوري66

ذكرحسٌن عبد االمٌر ماصخ زباله67

أنثىامانً فرٌد نعٌم فرحان المذكور68

أنثىرشا حٌدر علً مجٌد البو بهٌه69

ذكرعباس طامً لفته دغٌم كٌم70ً

أنثىعبٌر خٌري عبد االمٌر حسٌن الدراوشه71

أنثىاسراء كاظم رحٌم علً ال راه72ً

ذكردمحم ضاري مكً علً الكرٌط73ً

ذكرحٌدر علً نعمه موسى السٌالوي74

أنثىانمار فاضل صاحب مهدي ال صالح75

أنثىنوره دمحم ٌاسر جاسم العوادي76

ذكراحمد ذنون ٌونس محمود مراج77

ذكرمهدي سعٌد كرٌم زاٌد78

ذكرعلً صالل عبد الحمزه عاكول79



أنثىزهراء اٌاد عباس عبٌد النصراوي80

ذكرمرتضى عباس عبد زٌد علوان الزاب81ً

أنثىرفعة دمحم شالش شحتول82

أنثىهبه دمحم كاظم عبد الرضا83

ذكرعلً حمد عجم محمٌد المعموري84

ذكرمهدي صباح صاحب كاظم85

ذكرمرتضى فاروق علً عزٌز المٌال86ً

ذكرحسٌن احمد عباس حبٌب ال عباس87

ذكرعلً توفٌك شهاب زغٌر العرباوي88

ذكرحٌدر دمحم عبد الحسٌن صالل89

ذكرضرغام عماد علً جمٌل90

ذكرعمار عبد االله حسٌن عبد الرحٌم االعرج91ً

ذكراٌهاب حسن سلمان مح92ً

ذكرلٌث غازي عبد زٌد كرٌم ال عبد السٌد93

أنثىآٌات علً عبد الحسٌن علٌوي الكرادي94

ذكرعباس عبد الزهره جعاز خضٌر95

ذكركرار كاظم دمحم سحاب96

ذكرسجاد صباح ظفٌر عمر97

ذكرعمار صادق كاظم حسٌن فتالوي98

أنثىمرٌم طالب ساجت زغٌر المسعودي99

أنثىنور الهدى طعمه دمحم علً الموسوي100

أنثىمروه تكلٌف سلمان طاهر الحسٌن101ً

ذكرعلً عبد هللا علً صجم الناش102ً

ذكرخلٌل الٌاس خلٌل الٌاس103

أنثىنبأ هٌثم جواد كاظم شمري104

ذكروحٌد حسن اسود لطٌف105

ذكرباسم عدنان مبدر عباس العٌدان106

ذكرزهٌر ثامر عباس عجٌل ال صحو107

ذكرعلً شاكر مكطوف خالد االسدي108

ذكرعباس فاضل اسود لطٌف109

ذكرسٌف دمحم حمزه دمحم مرشدي110

ذكرحسن مالن ٌاس خضر الجناب111ً

ذكرعلً محمود جابر حداوي112

ذكرعباس موسى عباس سماوي113

ذكربشٌر احمد ٌوسف دمحم الشرفه114

أنثىاالء جاسم علً عبد الرضا115

ذكرخالد رحٌم عاشور حسن116

ذكرغٌث حٌدر جاسم دمحم عل117ً

أنثىغفران حسٌن كاظم جبر118

أنثىنور جعفر عبد هللا شناوه االزٌرجاوي119



أنثىزهراء خالد عبد الرزاق عباس120

ذكرحسام علً حسٌن علً لرغول121ً

ذكركرار ستار كامل هاشم122

ذكركرار متً جواد سماوي123

ذكرمصطفى دمحم عبد االمٌر جبار عبد الكرٌم124

ذكرأٌسر علً عبد علً الشرفه125

ذكرأمٌر كاظم هاشم طاهر المجرم126

ذكرعلً حسن جٌثوم موسى127

ذكرصالح حسن صالح عباس ال رحٌم128

ذكرشالل جاسم شالل عبد129

ذكرحسٌن موسى حسٌن عبود  السادي130


