
الجنساسم الخريجت

أنثىعال دمحم نوري دمحم1

أنثىٌاسمٌن مع هللا جفات رباط2

أنثىفاطمة علً كصً عل3ً

أنثىعبٌر علً طالب كاظم4

أنثىشٌماء رجه هللا نعمة عواد5

أنثىجنان عبد الرحمن حبٌب ناصر الجناب6ً

أنثىاسٌل حسٌن عبد علً ناصر الحسٌن7

أنثىامنة لفتة ناصر لفته العٌدان8ً

أنثىقمر امٌر سلٌم عزٌز جبر9

ذكرصالح فوزي عبد هللا حمزة10

ذكرحسٌن حسن مهدي دمحم11

ذكرلواء سامً جواد دمحم الخفاج12ً

أنثىحوراء سعٌد رٌكان موسى السوٌعدي13

أنثىبتول عقٌل صمد وادي الخلٌفه14

أنثىزهراء عبد الحسٌن دمحم علً عباس15

أنثىمرٌم ابراهٌم دمحم علً حسن16

ذكرعلً عبود دخل عبد عل17ً

أنثىسمر نعمه جمٌل حمود ال منصور18

ذكرمنٌر حسن عباس حسٌن19

ذكرولٌد عماد كاظم جاسم20

أنثىاسراء حسن جاسم صلٌبً الزوبع21ً

ذكردمحم كاظم حسن كاظم22

أنثىجنان فاضل هادي خضٌر ال عباس23

أنثىنور علً عبد الحر عبد الرضا24

أنثىعبٌر حٌدر جمٌل عبادي25

أنثىفاطمة دمحم عبد الرضا حسن26

أنثىدعاء عبد الرزاق مجٌد عزٌز27

أنثىزٌنب حسٌن علٌوي ناصر الكرعاوي28

أنثىبنٌن سالم جاسم دمحم المنكوش29ً

أنثىسجى عبد الرضا عبد الساده شاهر30

أنثىنبأ عبد النبً مهدي مجاور31

أنثىمٌس ضٌاء اسماعٌل ابراهٌم32

أنثىنور حمدي وهاب عزٌز33

أنثىمرٌم ناظم عبد الحسٌن جاسم34

أنثىاالء عبد االمام مهنا كاظم الزباله35

أنثىحوراء رزاق عبٌد علً السعدي36

أنثىسارة محمود عبد الحسٌن ذهٌب الجبري37

أنثىاسراء ناجً نوري مهاوي الخٌكان38ً

ذكرابراهٌم خلٌل محمود علوان الجناب39ً

أنثىسجى كاظم جواد كاظم الٌساري40
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أنثىبتول ستار جبار زاٌر سوٌدي41

أنثىشهد دمحم ٌعقوب ابراهٌم البٌضان42ً

ذكرمسلم غنً حسٌن سلمان43

أنثىهند جبار جواد كاظم44

أنثىسجى صبٌح حمود شنان العبودي45

أنثىشٌماء ثامر بدٌب عبود46

ذكرماهر جاسم عبد علً ناصر47

ذكرحسام صادق عبد هللا مرزه48

ذكرعبد هللا عبد الهادي جعفر عبد الكاظم الحاتم49ً

أنثىمنار احمد حسٌن عل50ً

أنثىرقٌة عادل حمزة حسن الحجٌم51ً

ذكرمنتظر مٌثم هادي غضب الجسمان52ً

أنثىزهراء كرٌم امان عالوي التمٌم53ً

ذكرصفاء حسٌن علً خماط الحسان54ً

ذكرامٌر سلمان عبٌد حمزة55

ذكرخالد دمحم كاظم جبر56

ذكرٌوسف احمد عدنان عبد الواحد57

ذكرصفاء عبد علً ناٌف حسن58

ذكرسرمد جواد صاحب هادي59


