
الجنساسم الخريجت

أنثىنرجس احمد كاظم عبد جناب1ً

أنثىحنٌن ماجد سامً حسٌن العامري2

ذكرمنتظر دمحم عطوان هاشم الصاف3ً

أنثىمٌعاد كاظم عبد الحسٌن منفً الفرطوس4ً

أنثىام البنٌن عبد الكرٌم عطٌه حمد العزاوي5

أنثىنسرٌن سامً نجاح عبد6

أنثىامٌره جمال عبد المهدي عبد الحمزه المعموري7

أنثىأٌات دمحم طلٌفح راض8ً

ذكراحمد عبد الرزاق عبد االمٌر عبٌد9

أنثىنور كاظم علٌوي مجمن10

أنثىمرٌم رسول حسٌن عناد الٌوسف11ً

أنثىاستبرق رزاق عبٌس خلٌل العطٌه12

أنثىاٌات ازهر سوادي غانم الكنان13ً

أنثىشهد جبار متعب دمحم البوالن14ً

أنثىغدٌر مالك ظاهر حسن الخفاج15ً

أنثىزٌنب علً كاظم حبانه  الزغٌب16ً

أنثىغفران احمد سلمان علوان الحاجم17

ذكرحمزه عباس رحٌم موسى18

ذكرمصطفى دمحم ناصر جواد الشروف19ً

أنثىنور الحسٌن رٌاض هاشم عنون االعرج20ً

ذكرمهند فالح مهدي صاحب21

ذكراحمد كرٌم علً حسٌن22

ذكرعباس اكرم رحٌم علً العمار23

أنثىمكارم اٌاد عبد الحسٌن سماوي24

أنثىفاطمه مسلم جبٌر حنون25

ذكرقاسم طه نعمه خلف السلطان26ً

أنثىآٌات عباس كاظم جواد الهالل27ً

أنثىزهراء عبد الرضا فاضل جلٌل المصالوي28

ذكرمحمود تٌموز عجٌل خلف29

أنثىحوراء جبٌر شنٌن عبد علً ال دروٌش30

ذكرحازم محسن هاشم حسن العباس31

أنثىشهد هاشم حبٌب مرزوك المرزوق32

أنثىشٌماء سعد غازي كاظم33

أنثىوفاء داود سلمان موسى االسدي34

أنثىنسرٌن عبد االمٌر هادي حٌدر35

أنثىابتهال احمد جواد موسى الشروف36ً

أنثىعلٌاء ساجد عبد االمٌر حسٌن37

أنثىابتهال عزٌز مظهر ابراهٌم الشمري38

ذكرٌحٌى رٌاض زمام حمادي نور39

ذكروهاب حسٌن علً واوي البوعبدهللا40

ذكرأمٌر رزاق حمٌد حمزه41
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أنثىساره فٌاض شنٌن عاكول42

ذكرعلً سامً برغش جواد االسدي43

أنثىشهد محمود رضا عبد44

أنثىختام طعمه فرحان ذٌاب45

أنثىانوار رضا احمد هاشم الٌساري46

أنثىفاطمه علً دروٌش براك زبٌدي47

أنثىاٌناس سبتً جعفر عبد هللا48

أنثىرغد عبد المجٌد عبد الرؤوف جدوع العاشور49

أنثىامل محمود حمٌد كاظم البغدادي50

ذكرسجاد اسماعٌل عوده حمزه51

ذكرٌونس جعفر امٌن عبد القادر جدو52

ذكروسام نعٌم عبد سلمان53

ذكرهاشم دمحم وحٌد مزهر54

أنثىآٌه حاكم عبد علً كاظم55

أنثىطٌبه محسن رضا مخٌف56

ذكرعباس سالم خضٌر جاسم57

أنثىعبٌر عبد الحسٌن هاشم ناٌف الٌساري58

أنثىصفا غالب سالم نجم59

ذكراحمد طالب جدوع خلٌل شدادي60

ذكرحٌدر عبد الرضا حمٌد خشان61

ذكرعباس عبد زٌد محسن جكجوك62

أنثىعطاء جاسم فدعم كرٌم63

ذكرمصطفى زاهد عبد المهدي حمادي الكٌض64ً

ذكراحمد منصور دلٌل صبٌح الفاضل65ً

ذكرعباس مهدي عبد زٌد حرٌجه66

أنثىحسناء دمحم مردان عٌسى الخماس67ً

ذكرعلً سعد عباس كاظم الحسناوي68

أنثىفاطمه عبد الزهره دمحم جوده السٌالوي69

أنثىفاطمه الزهراء دمحم امٌن رحٌم كرٌم ملقن70

ذكرمرتضى عبد الساده ماذي منخً الفهد71

ذكردمحم حسن سلمان حسن زٌنل72

ذكررحٌم سلٌم عوٌد بدع العمار73

ذكرحسٌن عبد الرحمن عبٌس عالوي74

ذكراحمد فاضل ناهً عاشور المعموري75

ذكركرار سطاي نده حمزه76

ذكرسالم حٌدر محً جواد77

ذكردمحم حمٌد جابر كاظم كراف78ً

ذكرسلٌم طعمه بدع سرٌع79



ذكرعباس كاظم لواح ابراهٌم80

ذكرسامر دمحم منعم خلف81

ذكردمحم قاسم عبد عبٌد  ال راض82ً

ذكرزمن حسٌن كرٌم ٌعقوب83

أنثىوجدان عبد هللا خضٌر عباس84

أنثىهدٌل قٌس حسون دمحم85

ذكراحمد عبٌد كاظم هزاع86

أنثىزهراء حسن علً مهدي  السلمان87

أنثىهدى سعٌد مهدي حسٌن88

ذكرحسن فاضل جبار عبد89

ذكراحمد راسم حمٌْد غزاي زوامل90

ذكرعالء حمود صبار خوٌط91

أنثىمٌالد احمد مهدي عبد حسٌن حسان92ً


