
الجنساسم الخريجت

ذكراكرم علً حسٌن عسكر1

ذكرمالك حمزه مطر عبد هللا2

أنثىزهراء تكلٌف مندٌل كاطع3

أنثىعاصمه عبد الحسٌن حسن خضر مرزه4

أنثىنور عدنان كاظم حمزه حسناوي5

ذكرحسٌن ناظم هادي جاسم6

أنثىزهراء تحسٌن عالوي حسٌن7

ذكراكرم حسن محسن علوان ال علوان8

أنثىاٌمان مهدي لفته كاظم الراجح9ً

أنثىساره مؤٌد لفته مشاري الجراح10ً

أنثىآٌه طالب حسٌن علً السامري11

أنثىلقاء مكً جاسم علً السعدي12

أنثىزهراء ظاهر حبٌب حسان13ً

ذكرعباس حامد دمحم خلٌف14

أنثىعلٌاء عبد حرجان غاٌب ال حسٌن15

ذكرمصطفى ٌحٌى جبار دمحم عل16ً

أنثىنورس باسم مجٌد خمٌس الباوي17

أنثىنسرٌن حمٌد عمران محسن الٌساري18

أنثىوهج عادل مرزوك براك معموري19

ذكرعباس صادق لفته ٌاسٌن البو حبٌب20

ذكركرار حسٌن عطٌه دمحم21

ذكرعلً عبد الجواد دمحم حسٌن عباس السلمان22

ذكرابراهٌم خلٌل ذهب محمود23

أنثىزٌنه حامد عبد الزهره هادي البو عرٌب24ً

أنثىزهراء حامد عبد الزهره هادي البو عرب25ً

أنثىمٌس احمد مهدي حمزه البناء26

ذكرفاضل ٌوسف محسن خامه الجبري27

أنثىجنان هادي علً عبد28

ذكرحسنٌن حسن حسٌن حسون29

ذكرمشتاق طالب عبٌد حسون ال عل30ً

ذكرمصطفى رحٌم حمزه عبٌس31

أنثىغصون حسٌن دمحم طوفان ال فرحان32

ذكراحمد نافع كرٌم حمد السالم33ً

ذكرسالم موسى دمحم خلف البٌات34ً

ذكرحسٌن حامد عبد الحسٌن ترك35ً
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ذكرصفاء هادي عبٌد حسون المسعودي36

أنثىمروه كرٌم حسن عٌثون الكرعاوي37

أنثىمروه مهدي دخٌل عباس38

أنثىساره علً دمحم جواد دمحم رضا الصباغ39

أنثىهبه علً حسن جعاز المساري40

أنثىحوراء فرحان ناٌف سلمان الحسٌناوي41

أنثىآٌات ربٌع جابر معله الالم42ً

ذكرضٌاء جاسم دمحم عبد الحسٌن43

أنثىدعاء كاظم جواد عبد هللا44

ذكرعماد عاٌد حمادي خلٌف45

ذكرجاسم سامً طالب عبد الكرٌم الحسائ46ً

أنثىزٌنه فاضل عبٌد كاظم السعدي47

أنثىرحاب عبد االمٌر حسون ٌوسف48

أنثىدعاء كاظم جاسم دمحم  االسدي49

ذكرمحمود صباح ٌاسٌن حمٌد50

ذكرعلً فٌصل غازي حسٌن المعموري51

أنثىدعاء ثابت راشد حبٌب ال جاسم52

ذكرمنتظر شهٌد مهدي دمحم53

أنثىزهراء عباس نجم خضٌر الغزال54ً

ذكرحسٌن عبٌس علوان محٌمٌد شمر55

أنثىنور الهدى عباس كاظم عبد الطفٌل56

أنثىحنان احمد كاظم حسن الصخ57ً

ذكرحسٌن رحٌم حمزه عبد الرضا58

أنثىاٌناس خضٌر رزاق علٌوي59

ذكرسجاد احمد حمزه شلٌج60

ذكرمنتظر ابراهٌم هادي عبد الحلٌم الٌاسري61

ذكررعد سعد مجٌد عباس62

ذكرنذٌر دمحم امٌن الٌاس سلٌمان63

ذكرانور كاظم مكً حمٌد كرمه64

أنثىزهراء علً خضٌر علً العجٌل65ً

أنثىابرار صالح ابراهٌم حسون66

أنثىسحر نذٌر صفوك عبد المهدي ال جٌاد67

أنثىاغادٌر رحمن عباس حسن الجناب68ً

ذكرعلً حازم عبد الرضا شمران االبراهٌم69ً


