
الجنساسم الخريجت

ذكرفضل جواد كاظم عكلة1

ذكرفاطمه غانم عنٌد عذٌب السداوي2

ذكردمحم علً عبد االمٌر عبد العظٌم3

أنثىرسل كاظم جري حسٌن االسدي4

أنثىزٌنب الحوراء صالح علٌوي ناصر العتاوي5

أنثىسجى عماد ناصر حسٌن الشرٌف6ً

أنثىزهراء كاظم عباس سعٌد الصفار7

أنثىاسراء عبٌد سعود هاشم8

ذكرمسلم جبار عبد نور فرج9

أنثىاٌناس سعدون مجٌد عبٌس الخفاج10ً

أنثىختام جفات عٌسى هٌجل11

ذكرلؤي كاظم حسن مهدي الحسٌن12

أنثىلدوس دمحم فاضل جابر13

أنثىسرى كرٌم كاظم محسن الحسناوي14

أنثىشذى حٌدر ذٌاب واوي15

ذكرمصطفى جاسم دمحم ناصر16

أنثىنور صباح حسن نوفل الجناب17ً

أنثىبنٌن صافً كاظم حسن18

أنثىصابرٌن علً مرزه سهٌل19

ذكرسجاد سالم كرٌم عبد الفتالوي20

أنثىوسن حسٌن خضٌر جاسم الحمادي21

أنثىفرح وطن كامل حبٌب22

أنثىبتول عوده حوٌد طرٌر23

أنثىاٌمان مسلم علً هادي الكنان24ً

أنثىامٌره عمران علوان مراد جمال25ً

أنثىزٌنب عبد عون عبد عوده26

أنثىحنٌن عباس فاضل حسن27

أنثىزٌنب رٌاض كشاش مرتضى ابو طبرة28

أنثىمرٌم علً جبر ساجت المرٌش29ً

ذكردمحم مكصد مجبل كاظم30

ذكرناطك شهٌد فرحان كسار31

أنثىنور دمحم علً عبد المعٌدي32

أنثىعذراء كرٌم عبد الحسٌن علً الواش33ً

أنثىهبه ناصر غالم داود التمٌم34ً

أنثىمٌسم جعفر كرٌم رضا الخزرج35ً

أنثىشٌماء عبد الحسٌن جاسم  دمحم علً الشمري36

أنثىسارة طالب عبد عودة  ال عودة37

أنثىتمى حسن عبد كاظم  الشرط38ً

ذكرلٌث احمد جاسم دمحم39

أنثىمها عماد عبد الكاظم مصطفى40
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أنثىهند خلٌل عمران صالح41

أنثىفرح شامل طاهر جاسم الصالح42ً

أنثىالزهراء فاضل عباس عبد النب43ً

ذكررائد فٌصل لرة حسٌن44

أنثىدعاء مهدي كاظم هادي45

ذكراٌثار فاهم عبد لفتة  الخزعل46ً

أنثىشهد دمحم صادق ٌوسف شهاب47

ذكرعلً عبد الواحد فضل فرحان48

ذكرعالء حسن وهٌب حمزة المعموري49

ذكركرار عبد الباري حمٌد جٌاد50

أنثىزٌنب صافً ناجح بٌدي الهاشم51ً

أنثىحنٌن هادي عبد الكرٌم  حسٌن الحجار52

أنثىزهراء رضا عبٌد اسماعٌل53

أنثىزمن صاحب محسن فرحان الحسناوي54

ذكرمهند عواد جابر سلمان55

أنثىزهراء حسن هادي راهً االسدي56

أنثىفاطمة مٌثم جاسم حمادي الساجت57

أنثىهاله خضٌر عباس حسن الزغب58ً

أنثىدعاء ماجد داود عواد59

ذكراحمد عمران علً منصور ال كرٌم60

أنثىسارة عدنان عباس سعد الموسوي61

أنثىكوثر حسٌن مهدي هاشم الوزن62ً

أنثىرسل سلٌم فلٌح حسن63

أنثىتغرٌد ستار زباله هادي64

أنثىجهراء وسمً وحٌد عل65ً

ذكرحسٌن كاظم عباس عل66ً

ذكرمهند سلمان سعود ناصر ال حسٌن67

أنثىمنى فؤاد محسن دمحم الرفاع68ً

ذكردمحم عبد الكاظم خضٌر علوان69

ذكرلٌصر ستار علً دمحم70

أنثىدعاء مسلم رحٌمة عباس71

أنثىاٌات طه نعمة خلف السلطان72ً

أنثىزٌنب صاحب نوري عل73ً

أنثىاسراء هاشم صاحب كاظم السعداوي74

أنثىنور رعد عبٌد عزٌز المرشدي75

ذكرمرتضى عباس أحمد دمحم الكشمري76

أنثىتبارن وسام عبد الواحد علٌوي االسدي77

أنثىدلفٌن باسم حمٌد جاسم78



أنثىهدى ٌحٌى حسون حزام79

أنثىصابرٌن حسن ماشً عبود الخزعل80ً

ذكراحمد حسٌن عبد الهادي حمٌد81

أنثىمٌامٌن مرزون حسٌن شنته العبدي82

أنثىاصٌل دمحم عبد صالح الفتالوي83

أنثىفاطمة مهدي احمد جبر الٌساري84

ذكراحمد فائك عبد مهدي البازي85

أنثىاسراء عالء كاظم عبد86

أنثىزٌنب كامل ٌاسٌن عبد الحسٌن87

ذكرزمان عادل سعٌد جبار88

ذكراحمد باسم نذٌر بٌري89

أنثىمرٌم عبد االمٌر صالح  دمحم علً الصلٌخ90ً

ذكردمحم عزٌز عبد االمٌر دمحم ال جمٌل91

ذكرضرغام حسن خضٌر عباس92

أنثىبنٌن حمٌد دمحم كرٌم93

ذكرعمر طارق جاسم جواد94

أنثىسجى علً حمزة كاظم95

أنثىكوثر عواد جواد علوان96

أنثىاٌمان حسن هادي حسن97

أنثىنور حسن فاضل كنعان98

ذكرسمٌر صباح حسونً عاجل المٌال99ً

أنثىلمٌاء عبد الكرٌم كاظم عزوز الفتالوي##

أنثىرواء دمحم عبد الجواد عباس##

ذكراحسان حسن حسون جبر##

أنثىحوراء عبد العباس رحٌم علٌوي##

ذكرٌاسر عبد االمٌر وحٌد سلمان##

أنثىافراح ناهً غالب جاسم الحسناوي##

أنثىاسراء سعٌد ناصر حسٌن##

ذكرابراهٌم دمحم ابراهٌم ضاٌف الخرسانً##

أنثىزٌنب خلٌل اسماعٌل ارزٌج الٌساري##

أنثىاالء سالم حسٌن علً##

أنثىعال صباح طاهر جواد الشرٌفً##

ذكرعباس خضٌر جابر كاظم##

ذكرحسن حمود كاظم سلطان المٌالً##

ذكرٌحٌى مهدي جاسم عوده##


