
الجنساسم الخريجت

أنثىصفاء عبد حسن صالح1

ذكرمسلم صادق هادي مصارع2

أنثىهناء سامً طالب دمحم الخسباك3

ذكردمحم طالب عوده دمحم4

أنثىساره حسٌن كشٌش ناصر5

أنثىرٌام خالد عبد الكاظم حسٌن الكرٌط6ً

أنثىزٌنب ماجد حمٌد حسٌن الشرٌف7ً

ذكرحسن عدنان حسن علً الغالب8ً

أنثىعهود حسٌن رعٌد عبد الجباس9

أنثىعبٌر عبد الحسٌن عبد الكاظم عبد كركوش10

أنثىابرار بالر عبد الرضا خٌر هللا11

أنثىهدٌة هاشم كاظم غافل المسعودي12

أنثىضحى دمحم عبد الحسٌن داود13

أنثىنور شاكر جدوع فرمان14

ذكرحسٌن مفتن محسن جبار15

ذكرحسٌن نعمه عفجاوي ناهً الجناب16ً

أنثىزٌنب باسم كاظم عمران17

أنثىاسٌل علً ناصر حسٌن الدراوشه18

أنثىزٌنب عبد الحسن جبار سهٌم حرب19

أنثىسجى عبد الرحٌم عبد علً عبد العظٌم الجبوري20

أنثىكوثر عادل صالح مهدي الٌساري21

ذكرأحمد جواد كاظم دال22ً

ذكركرار سالم علً سلمان23

ذكراسعد شهاب احمد مصطفى24

ذكرعلً دمحم رضا حسٌن هاشم25

أنثىعبٌر علً محٌبس نصار بنً حسن26

أنثىادٌان محٌسن هادي جاسم البو جاسم27

أنثىنور غانم محسن خطار الشبالوي28

أنثىزهراء جبار ناجً شنٌار29

أنثىانوار ناصر حسن حاجم الصالح30ً

أنثىروٌده سعدون دخل دمحم العباس31

ذكرهشام علً صالل جاهل32

أنثىساره لؤي عبد المهدي دمحم لنبر33

أنثىنورا حسن عبد الهادي علً االدٌب34
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أنثىسماء خضٌر جبار كاظم35

أنثىدعاء صالح مهدي عبادي36

أنثىهٌام حسٌن علً سلمان37

أنثىحنٌن حاتم فلٌح حسن38

ذكرعلً رحمن جري ناصر الشنٌن39

أنثىامال حمٌد سلمان مكً حصٌن40ً

أنثىرلٌه حسن عباس ابراهٌم الجبوري41

ذكرعلً فاٌك ناٌف مرزه فنهراوي42

أنثىهاجر عالوي مجٌد عبٌس43

ذكردمحم جواد كاظم عٌدان  جبري44

أنثىدعاء غانم كاطع عزوز45

أنثىاٌمان سجاد حسٌن ناصر ال حسٌن46

ذكردمحم علً عبد الحسٌن بالو جربوع47ً

ذكرزٌن العابدٌن عبد الهادي عبد الشهٌد عل48ً

أنثىورود عباس علً جاسم مسعودي49

أنثىهدٌر رٌاض سهٌل حمزه الجبوري50

أنثىورود حمزه جبر خلٌف غانم51ً

أنثىاٌثار رزاق عبد عبد عل52ً

أنثىزٌنب مكً كاطع راض53ً

ذكرعباس فاضل عبٌد زراك54

أنثىوسام شاكر فهد عبد علً الدلٌم55ً

ذكرحسن سالم عبد زٌد حمٌدي56

أنثىهدى هادي عبد هللا جاسم57

ذكرعلً مهند غازي كلو السلمان58

أنثىاسراء حسن هادي متعب ال محمود59

أنثىزٌنب طه هادي مهدي الٌاسري60

أنثىٌسرى فاضل عباس دمحم الساعدي61

ذكرعباس عبد االمٌر ساٌر عباس ال مغٌر62

أنثىشموس علً كاظم شعالن الصفوك63

أنثىزٌنب رعد عبد االمٌر خلف المندالوي64

أنثىرسل منصور وحٌد كاظم65

ذكرمرتضى جاسب دمحم عبود66

أنثىصابرٌن صالح عبد الكاظم حسٌن67

ذكراكرم حسٌن حسن عباس ال موسى68

ذكراحمد ناظم احمد ذٌاب المسعودي69

أنثىزهراء علً عبود هاشم البو صالح70

ذكرعٌسى رحٌم مكطاف جبار الحسناوي71



أنثىفاطمه حسٌن عبد علً دمحم ٌاس72ً

أنثىمنار كرٌم علً كاظم73

أنثىاسٌل عاٌد مٌران سلمان شناف74ً

ذكرجعفر كاظم حسٌن موسى العارض75ً

أنثىمٌس زاهر جاسم دمحم الجمال76ً

أنثىوفاء عبد االمٌر خضر نعمان العوٌدي77

ذكردمحم عدنان عبد الشهٌد ردٌف الجلوب78

أنثىنوار سامً رزاق عبد الحسن ال ٌوسف79

ذكرعماد طالب صباح مصحف مسعودي80

أنثىدعاء مؤٌد محسن غضبان81

أنثىعذراء عبد زٌد جاسم دمحم82

أنثىمٌس علً حسٌن عبٌد83

أنثىمرٌم اسماعٌل عبد الزهره راض84ً

أنثىخلود عباس كاظم عطٌه السلطان85ً

أنثىاٌمان موحان دمحم عبد علً المسرهد86

أنثىسجى فاهم ناصر حسٌن العبادي87

أنثىأٌالف عدنان رزاق توفٌك االعرج88ً

ذكرعلً حسن فلٌح حداوي الجبوري89

أنثىصنعاء حسٌن علوان عبد عون المسعودي90

أنثىسرى خٌري عبد االمٌر حسٌن الدراوشه91

ذكرمصطفى فالح حسن عبٌد العمران92

ذكرسامً غانم دمحم ابراهٌم93


