
الجنساسم الخريجت

ذكركرار لاسم احمد موسى1

أنثىزهراء سالم غازي خنفر2

أنثىصفاء ناصر حسٌن ناصر مسافر3

ذكرمصطفى دمحم عطوان هاشم الصاف4ً

أنثىسجى حامد داود كزار الرحٌم5ً

أنثىزهراء حسٌن جواد عل6ً

ذكردمحم سلٌم علً حنتوش7

أنثىساره عباس دمحم نعمه الكراف8ً

أنثىسجى باسم عبد الحسٌن عبود ال فتله9

أنثىدعاء فالح حسن حمد المطان10

أنثىهاجر احمد جابر تعٌب11

ذكرحٌدر عبد هللا دمحم احمد العضب12

أنثىغٌداء رعد عبد الحلٌم ٌعكوب السلمان13

أنثىوفاء عادل علً صالح14

أنثىهوٌدا خضٌر عباس كاظم الفتالوي15

أنثىاخالص عبد الرحمن خضٌر عباس الجناب16ً

أنثىمرٌم دمحم بالر صادق  مامٌثه17

ذكررامً دمحم محً عٌدان18

ذكركرار لاسم ضٌف حسن الربٌع19ً

ذكرسالم مجبل عبد الحسٌن شالكه العارض20ً

أنثىبشائر دمحم عبد ناصر الٌساري21

أنثىاسراء عبد العزٌز مشلوش كرٌم22

أنثىزٌنه هواد حسن احمد ال بركه23

ذكرعلً حسٌن عبد دمحم  اهل العرد24

ذكرحسن علً حسٌن معكلو  ال زغٌر25

أنثىهٌام فاضل عبد العباس كاظم ال راض26ً

أنثىسهاد كرٌم فهد حمد27

أنثىمروه احمد دخل حسٌن الجباس28

ذكرمنتظر عبد االمٌر حسٌن عبد الكاظم ال عباس29

أنثىثرٌا مهدي عبد صالح الموسوي30

أنثىنبأ امٌن راضً علً البعٌج31

أنثىمها عبد الغنً علً دمحم كمال الدٌن32

أنثىزٌنب ماجد حمٌد كاظم  ال سلطان33

أنثىزهراء حسٌن عباس محسن  الصدام34

أنثىفاطمه كاطع رشٌد عبد الرضا الضاح35ً
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أنثىمروه حسن عوده سوٌلم العلٌاوي36

أنثىبنٌن عبد الرزاق عبد هللا جبار37

ذكرحسٌن عماد كامل صالوي38

أنثىزٌنب صعب جابر عبود المحل39

ذكرعبد هللا عباس منهل حمود العجٌل40ً

ذكرصالح حمٌد عبٌس علوان العبودي41

أنثىابرار عادل دمحم علً كاظم42

ذكرحسٌن اسماعٌل حسن عبٌد43

ذكرأثٌر جابر حسن حبٌب ال عباس44

ذكرابراهٌم رحٌم نزال دمحم المسعودي45

ذكرعبد هللا دمحم عبد هللا فاضل46

ذكرزٌاد سلمان خٌزران زكم47

أنثىهدى دمحم عدنان ماضً عبود48

ذكراحمد رشٌد غافل علٌوي49

ذكرلاسم ابراهٌم عبد هللا عبد50

ذكرذو الفمار كاظم شٌخان كمٌت السامرائ51ً

ذكرسالم عباس سوادي مظلوم البوجاسم52

ذكرعلً عبد االمٌر احمد حمادي53

أنثىرسل رعد طالب عبد المنعم الفواز54

أنثىمروه حٌدر اسماعٌل سلمان الغزال55ً

أنثىنسرٌن علً حمزه مغٌض56

أنثىنبأ عٌسى حسن عل57ً

ذكرعلً فائك مجدي علً االسدي58

ذكرٌوسف رعد دمحم صالح59

ذكراحمد حسٌن علً عبد الحمزه60

أنثىعمار حسٌن علً عطٌه المعموري61

أنثىانعام صالح مهاوش مٌاح المسعودي62

أنثىزٌنه رعد عبد االمٌر مغٌر الفتالوي63

ذكراحمد ستار جبار كاظم64

ذكرسٌف عبد الحسٌن فرهود مصحب الفاضل65ً

أنثىرلٌة أحمد مرزه حسٌن الروٌع66ً

ذكرحسام جعفر ابراهٌم عبد الحسٌن ال جعفر67

ذكردمحم علً حمزه سلطان68

ذكرزٌاد ثائر عبد الكرٌم دٌام راجح69ً

ذكرظافر حرجان سلطان عود70

ذكرعامر حامد علً حمادي العلوان71ً

أنثىرسل عادل جبار جواد72



ذكردمحم خضٌر عباس راضً  الجحٌش73ً

أنثىضحى زهٌر خضٌر علً المنصوري74

ذكردمحم سعد سامً شالل75

ذكرأٌمن مهدي حدٌد عبٌد البوجاسم76

ذكرمٌثم مكً امٌر عٌسى كرٌده77

ذكرابراهٌم تمً عبد رحٌم ال عباس78

ذكرعمٌل عبٌد حسن دمحم79

أنثىتمى نعمان لطٌف حمزه آل خطاب80

أنثىعمر جبار لاسم عبٌد81

ذكرحازم باسم حسن عبٌد الجحٌش82ً

ذكرسٌف الدٌن علً داخل هبر83

أنثىعلٌاء حسٌن علً حمود  محٌاوي84

ذكرعلً جمهور دمحم كاظم ال ناٌف85

ذكرعلً احمد عبود حسٌن86

ذكرعواد حامد علوان كاظم87

ذكرفالح حسن راضً عواد العجٌل88ً

ذكرعلً لٌس حاكم لٌس89

ذكرعلً فالح حسٌن حمٌدي الخفاج90ً

ذكرزٌد علً صاحب دمحم مسلمان91ً

ذكرحٌدر غازي لفته مطر  الدلٌم92ً

ذكرمالن صادق جعفر كاظم سالم93ً

أنثىمروة حسٌن عطٌه عبد94

ذكرجعفر عباس سالم شٌت95ً


