
الجنساسم الخريجت

أنثىزهراء فاضل ثابت شبل الصباح1

أنثىمرٌم عادل حمزه محمود ابو حاوي2

ذكرحسن هادي عبٌس ناجً الحسٌن3ً

أنثىانفال فضل طالب دمحم الشرف4ً

أنثىضحى دمحم رضا جلٌل5

أنثىدعاء هشام فاخر حسونً ال براهٌم6

أنثىهالة فالح كاظم علً التمٌم7ً

ذكرمصطفى عوده عمران عبد الثروان8ً

أنثىهالة طالب عبد علً دمحم دمحم9

أنثىنور الزهراء باسم دمحم مجٌد الخالدي10

أنثىاسٌل طالب نعٌم فهد عباده11

أنثىرغد دمحم موسى عبٌد12

أنثىزهراء حاتم عبود حسن بنً حسن13

أنثىطفوف ضٌاء طالب حسن14

أنثىتبارن اٌمن ٌعسوب رضا المزوٌن15ً

أنثىرسل اسماعٌل دمحم حظً الربٌع16ً

أنثىمنار حٌدر غانم حمزه ال جوده17

أنثىزهراء عبٌس شرٌم مهبول الٌساري18

ذكرلاسم عبد الحسٌن حمد جاسم الهاشم19

ذكرلٌث مكً حسٌن عبدهللا المسلمان20ً

أنثىفاطمه دمحم حسٌن جابر علوان البو حمدان21

أنثىزهراء علً ثجٌل عبدهللا المطٌري22

أنثىهند عادل ربٌع هوٌر23

أنثىبشائر حٌدر دمحم رضا حسٌن الٌاسري24

ذكرمٌثم موسى عبد الحر حسٌن شجر25

أنثىهبه دمحم محسن ٌحٌى الغربان26

أنثىنبراس عماد مهدي منشد الفارس27

ذكركرار عطا هللا ظاهر حبٌب الحٌدري28

أنثىسجى عباس سعٌد ادرٌس نصرهللا29

أنثىعبٌر عبد العباس حسن جرٌو البصٌص30ً

ذكرعلً عطا هللا شنٌف سلطان زكروط31ً

ذكرٌوسف محمود هاشم عبود شالش32

ذكرعمار جمعه عبد محٌل الجبوري33

ذكرحمزه جعفر راضً عٌسى الحٌثان34ً

أنثىاالء علً شاهٌن ضاري الٌساري35

ذكرعثمان فرٌك دمحم سلمان الشمري36

أنثىهبه حمٌد حسونً راضً الهالل37ً

أنثىكوثر صادق عبد المجٌد دمحمعلً دمحم عل38ً

أنثىحوراء فاضل ناصر حسن حسن39

أنثىنور مؤٌد جبار ناج40ً
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ذكردمحم ضٌاء عبد الحسٌن عباس الصائغ41

ذكررضا طالب احمد حسن العٌساوي42

أنثىوفاء عماد كاظم مرزه ال جمٌل43

ذكرمصطفى معٌن صادق جابر هذاوي44

أنثىسارة عباس جلوب كاظم الجحٌوي45

أنثىزٌنب حسٌن عباس جبار46

ذكرمصطفى مسلم عبد الشهٌد علً المزون47ً

أنثىعلٌاء حسٌن احمد مزهر مسعودي48

أنثىزٌنب اسعد صالح مهدي السعٌدي49

أنثىاسراء حسٌن ساجت عبدالرضا الكاظم50

ذكرمهند علً خلف جاسم الشمري51

أنثىغدٌر دمحم عبٌس موسى الخزعل52ً

أنثىنورس حسن سرهٌد صدٌان البو زٌن الدٌن53

أنثىغادة هادي دمحم هادي54

ذكرعلً عادل عبٌد حسن حمٌزي55

أنثىندى عبودي نذٌر منصور منصور56

أنثىمنى عبدعلً شعالن عطشان العامري57

أنثىسهٌر حسٌن كاظم مغٌر الطائ58ً

ذكراحمد لاسم مهدي صحو ال حمو59

أنثىسندس ٌاسٌن شنٌن باغً ال رخٌص60

ذكردمحم حسٌن علً حسن61

أنثىدعاء صالح َمهدي كاظم المهاوش62

أنثىمودة أحمد سلطان حنتوش63

ذكرغٌث دمحم محسن عبد الحناوي64

ذكررعد نعٌم عبد الحسٌن مضخور65

أنثىعال حسن امٌن دمحم66

ذكربصائر عطٌة حلٌوت طوفان شمري67

ذكرحسن حسٌن حلو عزٌز68

ذكرحسنٌن حٌدر علً دمحم69

ذكراسامة لاسم ابراهٌم سعد آل بو هدمة70

أنثىنور حٌدر بشٌر ابو خشه71

ذكرابراهٌم عبد الهادي علوان عبد الهادي72

أنثىتبارن شاكر مزهر ٌاسٌن الوائل73ً

أنثىكوثر داخل لفته عبٌس ال جمٌل74

أنثىزهراء مكً حمود دمحم المرشدي75

أنثىاستبرق حسٌن علٌوي كاظم76

ذكرزٌن العابدٌن مٌثم جلٌل تاٌه الكعب77ً



ذكرلٌث اٌاد درٌول سماوي78

أنثىنور رعد جفات عل79ً

أنثىغٌداء كاظم عباس علٌوي80

ذكرالمختار عبد العظٌم رجب علً الصراف81

أنثىبراء ثامر حمزة حلواص ال حوٌة82

ذكرعبد االله فاضل عباس مرتضى83

أنثىوفاء حٌدر عبد الحسٌن حسان84ً

ذكرمسلم مسافر فاضل كاظم85

ذكرمصطفى عاصم نوري دمحم86

ذكرحسٌن فاضل جواد عاصً الدلٌم87ً

أنثىرغده عالء كاظم راضً النماش88

أنثىتهجد علً ذٌاب حمٌد الخزرج89ً


