
الجنساسم الخريجت

أنثىزهراء رحمان كاظم صبر1

أنثىفاطمه مجٌد حمود شفشٌخ الكرعاوي2

أنثىأسٌل دمحم كاظم حسن3

أنثىمرٌم صالح كاظم حسون4

ذكرحسٌن ابراهٌم عبود جابر5

أنثىزٌنب احمد تركً جاسم6

أنثىاٌات عباس شهٌد كاظم7

أنثىزهراء مفٌد عبد الرحٌم حبٌب8

أنثىزٌنب سالم حسٌن حسن9

أنثىغفران مكً مهدي كاظم الدهش10

أنثىاٌات علً جاسم نعمه11

أنثىبنٌن سامً فرحان طالب12

أنثىحوراء رضا دمحم عنون الدهش13

ذكرعباس صابر شنجار علٌوي14

أنثىأمنه عالوي حسٌن مرزه الٌساري15

أنثىصفا رحٌم عناد عبد الحسٌن16

أنثىنادٌة قاسم قلندر احمد17

أنثىزٌنب فٌصل ابراهٌم قرندر18

ذكرعلً حسٌن هاشم محسن19

أنثىزٌنب كاظم جواد حسن20

ذكرمهند كاظم صالح غٌاض21

أنثىزٌنب جبار حسٌن زوٌد22

أنثىعذراء تحرٌر فهد عبد عل23ً

ذكرحسن جوده حسٌن عبد الرضا ال جوده24

أنثىرسل عدي عباس حنتوش25

أنثىمرٌم عباس جاسم نجم26

أنثىسارة مسلم عبد الحسن عٌسى27

أنثىمرٌم اكرم جبوري عبدالحسٌن28

أنثىفاطمه نعمه عبد علً عبد29

أنثى549ثرٌا ماجد هاشم عوده 30

ذكرضرغام فاضل عباس هاشم31

أنثىشٌماء ثامر موحان جاسم32

أنثىنهران هادي جلٌوي جبار33

ذكراحمد رعد احمد مهدي34

أنثىحوراء حسن عبد األمٌر عبد عون35

أنثىسارة حاتم عبد الواحد هاشم36

أنثىآٌات اسماعٌل جواد ابراهٌم المسعودي37

أنثىسما هاشم مجٌد رضا38

أنثىثمر منذر عاصً دمحم العاشور39

أنثىحنٌن حسٌن خمٌس كاظم40
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ذكراحمد عبد المجٌد كاظم عبد الحسن41

ذكرعقٌل غافل احنٌحن جابر الصوٌف42ً

أنثىحنٌن دمحم ابراهٌم خلٌل الباوي43

أنثىنور مؤٌد عبٌد هادي ال مطلك44

أنثىزهراء صادق جعفر رضا45

أنثىنور دمحم ٌوسف رضا46

ذكراركان صاحب حوٌس مناح47ً

أنثىاٌات حسن احمد عبد هللا الصادق48

أنثىرسل تركً حمٌد حباج49

ذكرعلً دمحم حسٌن حذافة50

ذكرزٌن العابدٌن جاسم دمحم جوهر51

ذكرحسن هادي حسٌن عطٌة52

أنثىحوراء فاضل خضٌر خلٌف53

أنثىاسٌل حاتم عبد الحسٌن عباس54

ذكرصكبان هالل زغٌر خضٌر55

أنثىمرٌم عتاب حمزه طوكان56

أنثىزٌنب حسٌن علوان حسن57

أنثىضحى طالب ٌاس عباس المنكوش58

أنثىزهراء علً حمزه خضٌر59

ذكركاظم دمحم كاظم وهاب60

أنثىعذراء محسن ظاهر حسون61

أنثىمٌس وطن كامل حبٌب62

أنثىغفران عبد الزهره عبود مراد الفتالوي63

ذكردمحم قاسم هادي64

ذكردمحم عبد الهادي كاظم احمد65

ذكرعثمان عذاب كعٌشٌش غازي66

أنثىدٌانا حسٌن نده دمحم67

أنثىاراء كامل عبد عل68ً

أنثىشهد جاسم جوادعبود69

أنثىبدور احمد ساٌر جاسم الزكروط70ً

ذكراحمد عقٌل خربوط نومان71

ذكرجاسم دمحم عباس دمحم72

ذكررٌان عابد ابراهٌم دمحم73

ذكراحمد علً عاشور حمد الحدادي74


