
الجنساسم الخريجت

أنثىزهراء حٌدر فاضل جعفر اسكاف1ً

أنثىاخالص عدنان عباس حمزه الشمري2

أنثىاٌالف حسٌن علوان هاشم ال عباس3

أنثىغدٌر ثجٌل شافً دمحم الحجام4ً

أنثىفاطمه جبار محسن جعاز الجلحاوي5

أنثىرٌام فوزي عبدهللا حمزه الجٌثان6ً

أنثىزٌنب علً جدوع كاظم السعداوي7

ذكرفاضل عبد الحسٌن منصور حسٌن الحجٌم8ً

أنثىزٌنب حٌدر خضٌر عبٌد الطائ9ً

أنثىنور الهدى عظٌم صاحب اسدخان الزغٌب10ً

ذكرعلً حسٌن عبد عون كاظم الخفاج11ً

أنثىزهراء جبار حسٌن زوٌد العتب12ً

ذكرحٌدر احمد عبد علً عبد هللا الجبوري13

ذكربشٌر تحرٌر فهد عبد علً الدلٌم14ً

أنثىفاطمه عبدالزهره جلٌل خضٌر العلٌاوي15

أنثىزٌنب مهدي دمحم امٌن مرزه علً الخرازي16

أنثىاٌات ولٌد خالد دمحم الجناب17ً

أنثىرقٌه دمحم عبد الكاظم برٌج ال علوان18

ذكردمحم جواد عبد الكاظم عباس النصراوي19

أنثىنورس عباس خلٌف عبد الشمري20

ذكرعلً صاحب محسن فرحان الحسناوي21

أنثىزٌنب كرٌم جاسم دمحم االكرع22

أنثىنور الهدى فاضل عباس عبد النبً العواد23

أنثىزٌنب جلٌل صاحب خلٌل الٌاسري24

أنثىحنٌن كرٌم كاظم عبد المهدي25

أنثىزٌنب مؤٌد مصطفى كاظم العطار26

أنثىزهراء قٌس صالح عمران الغنام27ً

أنثىزهراء هاشم احمد عبدهللا الموسوي28

ذكراحمد حسن خضٌر جالب السواعد29

ذكرحٌدر احمد عبد زٌد تاٌه ال شبٌب30

ذكرموسى ناصر حسٌن حمزه الٌساري31

ذكراحمد خضٌر عباس كاظم الراض32ً

أنثىفاطمه ابراهٌم علً دمحم العنٌزي33

ذكرعبد هللا عبد الرزاق عبٌد شوٌكه الجباس34ً

ذكرامٌر رضا عبد الزهره عوده ال جبر35

ذكرٌوسف محسن نعمه هاشم الموسوي36

أنثىحنٌن داود جاسم سلمان ابو طبٌخ37

ذكرعباس وحٌد ظالم مجٌن االسدي38

ذكردمحم رحٌم عبد الحسٌن راضً الثروان39ً

أنثىزهراء عامر كرٌم شكٌر40
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أنثىشٌرٌن دمحم عبادي دمحم الخالدي41

أنثىنجاة رعد ناجً ناٌف ال فتاح42

ذكرٌاسر حسٌن كاظم حسن شوٌلٌه43

أنثىحوراء عباس عرداوي شهاب المسعودي44

ذكرباسم ستار نجم عبود الكٌم45ً

ذكررٌاض عبد االمٌر الزم حذٌة  الغالب46ً

أنثىوداد علً حسٌن كوكز الفتالوي47

أنثىضحى عماد حسن ظاهر ال دمحم48

أنثىصبا عبد الناصر علً دمحم49

ذكرسٌف علً طالب حارس بدن الفرطوس50ً

أنثىغادة جعفر رسول مرزة51

أنثىزهراء حسٌن مردان جعفر الثروان52ً

أنثىعلٌاء ناظم جاسم دمحم السعداوي53

أنثىزهراء احمد جواد جاسم جراح54

أنثىحنٌن دمحم علً هادي ٌوسف55

ذكرحسن مرزه عطٌه علوان الفتالوي56

أنثىهدى احمد ٌاسٌن خضٌر المسعودي57

ذكرعالء عباس حبٌب عبعوب58

ذكراحمد فضل طالب دمحم59

ذكرعرفان علً عبد عبد الرحمن60

ذكراٌهاب حسن عباس حسٌن61


