
الجنساسم الخريجت

ذكرعلً رزاق خضٌر ابراهٌم الشمري1

أنثىاالء هادي حسٌن علوان العكٌل2ً

ذكرحسٌن مجٌد مهدي عوده البرقعاوي3

أنثىاستبرق دمحم جسام علوان الشمري4

أنثىسلوى جاسم حاجً عبٌد المسعودي5

أنثىمرٌم مؤٌد دمحم مصطفى الجشعم6ً

ذكراحمد رشٌد حسٌن رضا7

ذكررضا دمحم صالح باقر8

أنثىهند احمد حمد حسٌن الجعافره9

أنثىدعاء حسٌن حسن عطٌه الفتالوي10

أنثىفاطمه دمحم غازي فرحان الحمٌد11

أنثىانوار احسان جعفر عبد الحسٌن البدران12

أنثىفرقان دمحم حسٌن دمحم13

ذكرحنٌن جاسم علٌوي جبر الزٌد14

ذكرعلً ٌحٌى طرٌزٌن هداي الشمري15

أنثىٌاسمٌن نصٌر الدٌن سالم جواد الشٌبان16ً

ذكررضا جادر جابر سلمان البرهٌم17ً

ذكرحسن علوان دمحم عبد18

أنثىزهراء دمحم مهدي حبٌب حٌدر19

ذكرمصطفى رضا كاظم جمعه20

أنثىنمارق حامد مجٌد حسن خوٌطر21

ذكرفالح حسن فاضل دمحم كشو22

أنثىامواج عامر طه حسن الزرقان23ً

أنثىنهى كرٌم راشد كصاب24

أنثىنداء ناصر سعد جبر25

أنثىمرٌم هادي  احمد كاظم السعدي26

أنثىنبأ سعٌد شاكر دروٌش الطهمازي27

أنثىحوراء دمحم عبٌد زباله الغرٌباوي28

أنثىمالذ روحً دمحم باقر29

ذكرعلً كاظم جواد عاصً ال عاص30ً

أنثىزمن ٌوسف طاهر معن البخات31ً

أنثىزهراء صالح علٌوي جواد32

ذكردمحم كرٌم حسٌن رهٌف الحمٌداوي33

ذكردمحم عادل كاظم مهدي الفتالوي34

ذكرٌاسر ناصر ٌاسر جبر الناصر35

أنثىروٌده دمحم رجه صالح الحجٌم36ً

ذكرعلً كاظم شرٌف سعود المنتفك37ً

أنثىفاطمه صباح دمحم جواد38

ذكرعمر عبد الكرٌم عبد الرسول عبد هللا سلٌمان39

أنثىفاطمه راشد حمادي ٌونس40
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ذكرعلً عبد االمٌر خضٌر علوان المسعودي41

ذكردمحم سامً حسن ابراهٌم غانم42ً

ذكرعلً حمٌد صبر زٌاره الحمود43

ذكرمنٌر دمحم عبود جابر44

أنثىدعاء َصالح مهدي حسن الركاب45ً

أنثىنورا كاظم جبار فنجان46

ذكرعلً دمحم حمزه علً العامري47

ذكرجعفر ناصر مهدي جاسم الٌعقوب48ً

أنثىهدٌل تركً مزبان دمحم49

أنثىنبأ حسٌن كزار جدوع التمٌم50ً

ذكراكرم خلدون قاسم رضا51

ذكروسام حسٌن جاسم مطلب52

أنثىهدى علً موسى راض53ً

ذكراحمد سالم جابر دمحم الشمري54

أنثىوسن محمود علً دمحم الشمري55

أنثىاٌات عبد المحسن بدر عبد الصاحب56

ذكرمنتظر حمودي عبد الساده دمحم االسدي57

أنثىنور سعد حبٌب زماخ القره غول58ً

أنثىفٌان حمدي نعمه حسٌن الكالب59ً

ذكرعلً حسٌن جفات عباس60

ذكرنجاح غالب عبد هللا نعمه61

أنثىمروه طاهر عاٌد علً الجبوري62

ذكرعلً عبد الحسٌن خشان راضً الجبوري63

ذكرابراهٌم كرٌم هادي عبد علً الوائل64ً

أنثىمنى رحٌم علً عباس65

أنثىدعاء عماد علً ناصر66

أنثىحوراء ماجد عبد زٌد حسٌن67

ذكرامٌر فاضل عبٌد حمزة68

أنثىزبٌدة سامً صلٌبً كدح الدوار69

أنثىاهتمام ماجد عبٌد ابراهٌم العامري70

ذكرصادق جعفر فلٌح حسن71

أنثىنبأ فٌصل مهدي بدر السلوم72ً

ذكركرار حبٌب ناصر حسانً العل73ً

أنثىزٌنب مشكور حنون كاظم ال موسى74

أنثىزهراء حسن عبد االمٌر عبد عون75

أنثىسارة عبد الواحد بنٌان صالح76

ذكرعباس جاسب علً حسن الٌساري77

ذكرزهٌر مؤٌد جاسم مهدي الٌساري78



ذكركرار صادق حمزة حمٌد79

أنثىجنة ربٌع خرٌبط فدار  الشٌخ راشد80

ذكرغفران حمد جٌاد سرحان81


