
الجنساسم الخريجت

أنثىزهراء سعٌد فٌصل خضٌر السلمان1

أنثىشروق حٌدر حسٌن عبد الجبوري2

أنثىرابعة عبد الواحد جاسور سعدون السعدون3

أنثىحوراء سلمان كاظم سلمان شرفة4

أنثىرسل حمود حمزه لهٌمص الكرعاوي5

أنثىرباب مرتضى عبد جابر الهاشم6ً

أنثىسارة علً دمحم رضا بدر الطرف7ً

أنثىفاطمة باسم زوٌر مخلف8

أنثىسحر خضر شكر محمود الالم9ً

أنثىزٌنب شاكر مجدي مهدي النفافخ10ً

أنثىهبه علً حمزة سعٌد ربٌع11ً

أنثىنادٌة ازهر دمحم جعفر دمحم رضا العزاوي12

أنثىساره خالد عبد حسن العٌساوي13

أنثىوالء كرٌم دمحم كاطع الجلٌحاوي14

أنثىهبه عبد الجبار عبد اللطٌف اسماعٌل البٌات15ً

أنثىزهراء نعمان عجٌل علوان السعدي16

أنثىضحى دمحم حسن عبد الغنً دمحم حسن العباٌج17ً

أنثىٌسرى علً عبد السٌد دمحم جواد الطٌار18

أنثىهٌام كامل صالل عبد الحسٌن19

أنثىأفنان جبار جودة نعمة عٌسى20

أنثىنور دمحم شمخً عناد العل21ً

أنثىزٌنب راسم حمٌد حسن الهاشم22ً

أنثىإسراء رشٌد رزولً دمحم عل23ً

أنثىزٌنب حسن سلمان هجول الطائ24ً

أنثىهبه عبد الحمزة علً عباس المسعودي25

ذكرأحمد فاضل زاٌر ناصر ال شنون26

أنثىإبتسام كرٌم محٌسن جبل البركاوي27

أنثىغفران جاسم خلخال جودة المالك28ً

أنثىحنٌن عدنان رزاق توفٌك االعرج29ً

ذكرمصطفى إبراهٌم رزاق توفٌك االعرج30ً

أنثىأمانً رحمن عباس حسن الجناب31ً

أنثىدعاء غزوان عبد الكرٌم عبد المحسن المسعود32

ذكرحسٌن صادق جاسم كاظم البدٌري33

ذكرضٌاء دمحم حسن عوده34

أنثىتمارا عدنان جواد عبد الكرٌم35

ذكرحسن ماجد تركً عطٌة الغزال36ً

ذكرنور الدٌن موفك علً صاحً الرفٌع37ً

أنثىمروة حمٌد هادي مطلب الموسوي38

ذكراحسان كرٌم جابر عطٌه الهالم39ً

ذكرعبد عون جواد دمحم هادي الصٌاد40
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أنثىدعاء خالد عبد األمٌر رعد معامرة41

أنثىدعاء أحمد كاظم حسن الصخن42ً

أنثىحوراء علً دمحم عبٌد الكراف43ً

أنثىزهراء صالح حسن علً الالم44ً

أنثىطٌبة شامل طاهر جاسم الصالح45ً

ذكركرار عباس صالح مراد الجبوري46

ذكرحٌدر حسن علً حسون الدهٌم47ً

ذكرعالء عبد الزهرة دمحم علً حمٌد الشرفة48

أنثىنور إبراهٌم رحمان هادي المنصوري49

ذكرمجتبى رسول مكً  الكرم50ً

أنثىوسن عبد األمٌر كاظم زرٌان الٌساري51

أنثىحوراء ثامر عطٌة لفتة ادبٌس52

أنثىمروة دمحم خضٌر عباس المطر53

ذكرنجاح حمزه جاسم هندي54

أنثىساره جواد كاظم راضً الشمري55

ذكرعلً عبد الكرٌم دمحم جواد حسن56

ذكرعمٌل زاحم عبد زٌد الزبٌدي57

أنثىشهالء حسٌن راضً نصٌف الخفاج58ً


