
الجنساسم الخريجت

أنثىاٌناس مجٌد كاظم عبد الحمادي1

أنثىامٌره دمحم كاظم عبد الزهره2

أنثىاسراء دمحم عبد هللا عبد الرزاق الغرٌب3

أنثىنسرٌن ناجح دمحم علً علوان الشرفه4

أنثىدٌار حسنٌن غنً حسانً اغا5

أنثىانعام احمد دمحم حسٌن الخضٌر6

أنثىسماء غاندي موسى عبد7

أنثىتقى ٌحٌى نوري عبد الساده الحسناوي8

أنثىسجى فاضل عباس ابو شنه9

أنثىبركات رحٌم حبٌب باش10ً

أنثىغفران رحٌم علوان راضً ال بستان11

أنثىنوره فاضل حسٌن كرٌم ال حسٌن12

أنثىمروه فٌصل عباس عل13ً

أنثىفرح رٌاض دمحم جواد علً الحكٌم14

أنثىعلٌاء مكً عبد ابراهٌم العرداوي15

أنثىدعاء خضٌر راضً سعد الكاظم16

أنثىأسماء هاتف غاوي ناصر17

ذكرحاتم عبد عون احمد عطٌه المسعودي18

أنثىابتهال قاسم وشٌل عطٌه الشوٌل19ً

ذكراحمد ناصر ٌاسٌن حسٌن نصراوي20

أنثىمرٌم خالد علً حمزه الغانم21ً

أنثىحنٌن مجٌد فاضل رشٌد الزبٌدي22

ذكرزٌد نجم عبد هللا علً العبادي23

أنثىنور عباس سعٌد حسون24

أنثىزٌنب صادق جعفر رضا الحساوي25

أنثىسرور عبد الزهره حسن علً شالج26ً

أنثىزهراء هادي جبٌر دمحم27

أنثىزٌنب جمٌل نجم حمزه28

أنثىفضاء عادل دمحم علً ٌوسف29

أنثىآٌات أحمد ثامر عبد الساده العامري30

أنثىنوال احمد عبد عون جاسم المسعودي31

أنثىحوراء صباح عبد الصاحب حسان الصواف32

أنثىتبارك حسن فرحان جاسم33

ذكرأحمد بزون مطر عباس ال عباس34

أنثىاالء رائد كاظم علوان35

أنثىتغرٌد علٌكان بدر حبان36

أنثىزهراء حسن ابراهٌم علً الجناب37ً

أنثىنورس احمد صالح مهدي الجمٌل38ً

أنثىنور جبر رحٌم ضاحً الضاح39ً

أنثىآٌات جبار موحان جمعه الشٌال40

أنثىنور اكرم علوان حسٌن الدجٌل41ً

ذكراحمد ماجد جاسم عبد الزهره42
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أنثىرسل حاتم حسن وارش السٌالوي43

أنثىنور احسان نصٌف جاسم الدمحم44

أنثىفاطمه دمحم عباس علً جواهر45

أنثىزٌنب احمد نصٌف جاسم الدمحم46

أنثىهند ولٌد حسٌن جعٌفر47

أنثىتقوى طالب سلطان جابر48

أنثىخدٌجه عبد العظٌم سلمان صبٌح ال سوٌلم49

أنثىصفاء فاضل عبد العباس علً شناري50

أنثىزهراء علً داخل محٌسن البصٌص51ً

أنثىسجا قٌس كطران عطٌه ال سلمان52

أنثىسجى حسٌن عبد جدوع الكالب53ً

ذكرخالد جمال ناصر حماد ال شبل54

أنثىسرور حمٌد عباس خنٌاب خفاج55ً

أنثىفرح فٌصل جهاد حمٌدي56

أنثىصابرٌن شدهان مطٌلب سطاي57

أنثىزهراء حمٌد عبد العظٌم جمعه ال راض58ً

أنثىأرجوان مهدي جفات باذر المسعودي59

ذكرهشام حاتم عوٌز عٌدان60

أنثىساره عبد االمٌر دمحم عبود  ال ٌوسف61

أنثىدعاء طارش حسن حسٌن المسعودي62

أنثىنرٌمان ستار حبٌب جاسم63

أنثىنور عبد الجلٌل منسً كشوش64

أنثىنورا دمحم سلمان ماضً البو عامر65

ذكرعلً ظاهر عباس كرٌم66

أنثىفاطمه عبد صكر عبود الزرف67ً

أنثىاحالم عبد الحسن عباس سماوي68

أنثىنور عادل نوري حسٌن69

أنثىوفاء ثامر رزاق خطار الكراف70ً

أنثىاالء عبد الحسٌن دخٌل عبود العمش71

ذكرحٌدر جاسم ركان جبر ال عزاوي72

ذكراحمد قاسم عبد الحسن زناد الكرٌطاوي73

أنثىفرح سامً جابر حسٌن74

أنثىساره عبد الوهاب مفتاح خمٌس75

أنثىزٌنب صحن عٌادة علً الشغانب76ً

أنثىزٌنب جواد كاظم دمحم  الصباغ77

أنثىزهراء ماجد هوٌشم جاسم هارش78

أنثىحوراء دمحم عبد حسون ابو شبع79

ذكرابراهٌم ستار عبد خلف التمٌم80ً



ذكرقاسم احمد حاتم حداوي81


