
الجنساسم الخريجت

أنثىمها جاسم منشد جابر1

أنثىسجى عالء عبد الجبار سعٌد2

أنثىنور جبار هاشم دمحم3

أنثىرهام قائد عبٌد عبد الحسن4

أنثىمها مهدي عبٌد حمزه الجبوري5

أنثىاسراء رافد عباس عبد الجناب6ً

أنثىفاطمة عبد الرسول مهدي عباس7

أنثىبدور اركان عباس عل8ً

أنثىدعاء دمحم جواد كاظم9

أنثىاٌه امٌر جاسم لفتة10

أنثىرواء كرٌم باقر عل11ً

أنثىرؤى ناظم سوادي كاظم12

ذكرولٌد حمد جاسم دمحم13

ذكردمحم وصفً طاهر مرزه14

أنثىمٌس احمد كاظم فلح15ً

أنثىضحى جاسم دمحم كاظم16

أنثىمرٌم خضٌر عباس حمزة17

أنثىرباب احمد عبد صالح18

أنثىمروة كنعان حسٌن قادر19

أنثىسارة عامر صالح مهدي20

أنثىسرى هاشم حمٌد خلٌل21

أنثىرؤى حسٌن فرهود محسن الحمادي22

أنثىعلٌاء حسٌن خضٌر عباس23

أنثىنور حسٌن علً دمحم24

أنثىشهد جواد كاظم نوري25

ذكردمحم وفً جواد حمادي26

أنثىفاطمة فاضل سلٌم عل27ً

أنثىوفاء محسن حسٌن دروٌش28

أنثىاسراء قحطان عبد االمٌر عمران29

أنثىدعاء حسٌن عوض عكله30

ذكركرار شاكر كاظم جباري31

أنثىضً دمحم ضٌاء حسٌن ابو تمن32

أنثىشهد طالب كاظم عبد هللا33

أنثىسماء عبد الودود دمحم عبد الخلف34

أنثىفاطمة فاضل حسٌن ناصر عامري35

أنثىهبة دمحم حسٌن عبد عون36

ذكرامٌر عبد الرسول ضٌاء مصطفى37

ذكرعقٌل خلٌل عطشان عٌدان38

ذكرعلً احمد عبد الرضا عباس39

ذكرٌاسر دمحم كاظم كاٌم الكرادي40
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ذكراحمد كرٌم عبد الكاظم جاسم الشمري41

أنثىسرى رحٌم حسن حرب42ً

أنثىارسالن نهاد كاظم قاسم43

أنثىرؤى عباس ساجت خضٌر44

ذكرسجاد نجاح مهدي حسن45

ذكراثٌر لفتة سلمان سلطان46

أنثىحنان عالوي كاظم عبٌس العٌسى47

أنثىخدٌجة عادل عبد الباري عبود48

ذكرعباس دمحم علً حمزه الزٌادي49

ذكرنبٌل عبد حاوي عطشان50

أنثىمروة عبد علً محسن عبود51

ذكرمصطفى سعدي حمود جاسم52

أنثىحوراء صالح حسٌن كوكز53

أنثىزٌنب أحمد حسٌن عبد هللا  االعرج54ً

أنثىزهراء صافً ناجح بٌدي55

أنثىسندرٌال طالب عبد هللا حمزة56

ذكربهاء كرٌم خلٌل طالل المسعود57

أنثىانفال قاسم حسن مطلك الغانم58ً

ذكرماهر عبد المحسن حاتم كزار59

ذكرمعتصم اسماعٌل نجم عبود60

ذكرسهم جلٌل محمود جاسم61

أنثىنبا محسن رحمان جلد62

أنثىهدٌل صالح ماجد حمد الٌاسري63

أنثىزٌنب علً شٌاع رسن64

ذكرمنتظر عدنان رحمن جلد65

أنثىحوراء عادل جمٌل حسٌن66

ذكرحسن علً دمحم عبادي67

أنثىفاطمة فؤاد دمحم علً عبد الرضا68

ذكردمحم حسن نصٌف جاسم69

أنثىسجى شاكر علٌوي جوده70

ذكرسرمد عباس كاظم محل71

ذكراحمد عماد عطٌة مخلف72

ذكراحمد سعٌد رضا طعمة73

أنثىمها حسٌن علً صالح74

ذكرامٌر علً عبد عون فواز75

أنثىتٌسٌر مهدي صاحب عل76ً

أنثىدعاء أموري موحان كاطع البوحلٌلة77

ذكرحسنٌن حٌدر عبود منج78ً



أنثىاسالم احسان محمود جبار79

أنثىمروة رسول دحام حمادي الخزرج80ً

ذكردمحم مناضل هادي شاطً االسدي81

أنثىاسراء هادي حمزة عبٌد ال عبد هللا82

أنثىزهراء مهدي عبد الساده عبد الكاظم  الكنان83ً

ذكرباقر علً دمحم عبد علً المسعودي84

ذكرعلً ضٌاء عبد العزٌز ادرٌس85

ذكرمصطفى عالء حسٌن عبد هللا الموسوي86

أنثىفرح عبد الحسٌن جاسم خلف87

أنثىنسرٌن فاضل عبد الكاظم نصٌف  الكنان88ً


