
الجنساسم الخريجت

أنثىتبارك فراس علً حسٌن التمٌم1ً

أنثىحنٌن رشٌد حمٌد شاكر ال خباح2

أنثىاٌات احمد حسن كٌطان الٌساري3

أنثىجنة علً عبد الرضا عباس4

أنثىرلٌه عباس حسٌن فٌاض5

أنثىزهراء ٌوسف طالب علً العباس6

أنثىسرى سعد عبد علً عباس7

أنثىسكٌنه خضٌر كاظم جاسم الطفٌل8ً

أنثىسرى جبار جهاد حداد9

ذكراحسان رزاق علً مرزه جبري10

أنثىندى سالم دمحم جاسم العبودي11

أنثىبراء حامد جابر حسن الدندل12

أنثىرلٌه فاضل رضا مهدي العباس13

أنثىسعاد احمد حسٌن خشان14

أنثىزهراء حٌدر عبد الحسٌن صادق الموسوي15

أنثىغدٌر حسن لطٌف وارش16

أنثىهدٌل ستار رسول دمحم المطلب17

أنثىشهد فالح دمحم عباس18

أنثىزهراء علً عباس عل19ً

أنثىاسراء احمد حسن ناٌف20

أنثىتبارك علً مهدي حسن21

أنثىدعاء عادل عباس ناصر الفتالوي22

أنثىتبارك عامر صباح عباس23

أنثىغفران عبد االمٌر عبد الحسٌن مجٌد24

أنثىورود لاسم خلٌل دمحم الغرٌباوي25

أنثىزهراء علً عكماش اذفال ال ناصر26

أنثىاسراء جمعه عٌدان موات االسدي27

أنثىوجدان ٌاس خضٌر جاسم المسعودي28

أنثىبنٌن مهدي عبد زٌد حرٌجة29

ذكرمجٌد عبد الحسٌن عبطان عوده الزٌدي30

أنثىنور مؤٌد دمحم حجٌل ال برٌه31ً

أنثىشهد محمود جابر حسن الدندل32

ذكرمهدي جبار عبد هللا حمود العنٌس33ً

ذكرحٌدر مكً فرحان ثجٌل34

أنثىزهراء فرحان عبٌد كرم التمٌم35ً

أنثىاسراء احمد حسٌن موسى36

أنثىزهراء عماد جلٌل حسن النجف37ً

أنثىمرٌم عبد الزهره عماره كاظم الساعدي38

أنثىشهد عباس خلف حسٌن39

أنثىشهد زهٌر حسٌن سماوي40
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ذكرحٌدر شاكر جٌاد جواد ال كاظم41

ذكرعبد الجلٌل عباس علٌوي سلمان الكرٌط42ً

أنثىمها لٌث مهدي عباس الجبوري43

أنثىفاطمه عالء كامل منصور المسعودي44

ذكرعلً طالب كاظم هاشم45

ذكرمسلم حسٌن عبد علً حمزه المسعودي46

أنثىرسل مؤٌد شهٌد حسون47

أنثىدنٌا رحٌم دلف حسٌن48

ذكراحمد هانً مسلم حمٌد ٌساري49

ذكرعبد الحسٌن دمحم كاظم وهاب50

أنثىطٌبه برهان رشٌد نوري الشافع51ً

أنثىمروه فاضل رشٌد عبٌس52

أنثىزٌنب كرٌم عبد الكاظم جاسم ال جاسم53

أنثىزٌنب علً عطا مسٌر الجبوري54

ذكرسٌف احمد عطشان عطٌه55

ذكرمصطفى سمٌر كحط56

ذكرحسٌن شنان كاظم صالح57

ذكرلاسم علً هاتف عباس االعرج58ً

ذكرهانً دمحم مالك خدام59

ذكرظاهر نجم عبد راض60ً

ذكرصادق امٌن صكر مهدي61

أنثىحوراء ضٌاء ابراهٌم جعفر62

ذكرعلً عباس حسن كرٌمش63

ذكرعبدهللا عامر فخري عبدزٌد64

أنثىبتول حسن عبود حسٌن65

ذكراحمد كمال ناصر حماد ال شبل66

أنثىسمر دمحم عبدالحمزه ابو خشه67

ذكرحٌدر حسٌن حبوس68

أنثىاوصاف معلة دلف حمزة69

ذكراحمد عبد االمٌر جدعان بلو70

ذكرمنتظر صالح عبد علً عل71ً

أنثىفاطمه احمد شاكر جاسم72

ذكرحسن حامد دمحم خضران عمران73

ذكردمحم علً حسٌن رفٌك74

ذكرٌحٌى مؤٌد حمزة عبٌد75

ذكراحمد حسٌن صاحب  راشد76

أنثىسجى دمحم خضٌر طاهر77

ذكرعلً حسٌن عبد العزٌز احمد الراض78ً



أنثىزهراء محمود دخل علً تهلوك ال حسان79ً

ذكرحسٌن منصور حسن عزٌز80

ذكرابو حسنة تكلٌف شاكر تال81ً

ذكرعبد االعلى ابراهٌم راضً فجري الصبٌح82

ذكرمصطفى توفٌك شهاب زغٌر83

أنثىعال حٌدر رضا عبد جبار84

ذكركرار كاظم ناٌف85

أنثىزهراء حسٌن عبد االمٌر دمحم كاظم86

أنثىفاطمه حسٌن عرداوي شهاب المسعودي87

أنثىعفاف رزاق خضٌر شطب88


