
الجنساسم الخريجت

أنثىدنٌا حسٌن علً لوت1ً

ذكرعلً عباس خلٌف عاشور2

أنثىمسار كامل حنون حمداوي3

ذكرمصطفى عبد الحسٌن كاظم موسى4

أنثىنداء معد صٌهود صكر5

ذكرحسٌن ثامر عباس جبار6

أنثىمٌنه عالء محسن فاضل7

أنثىفاطمه حسٌن عبٌس لفتة8

أنثىعمٌله صباح احمد عبد الواحد العٌدان9ً

أنثىزٌنب حسٌن علٌوي نجم10

أنثىحوراء عبد الحمٌد محسن خصاف11

أنثىرؤى ثامر كامل عباس12

ذكرضرغام عادل عبٌد حسون13

أنثىشٌماء رافع ظاهر محسن14

أنثىابتهال ٌونس حسٌن دهٌمش15

أنثىرلٌة دمحم علً دمحم رضا بالر الخٌاط16

أنثىانوار نعمه عبٌد حمٌد17

ذكردمحم سعٌد دمحم ارحٌل18

أنثىهدٌر مؤٌد حسن عل19ً

ذكرمرتضى احمد عبٌد مجهول20

أنثىهدى حٌدر عباس غضب21

ذكروسام حسٌن فهد دمحم22

أنثىشفاء هٌثم جرٌان حسن23

أنثىرغد رحمن جواد خضٌر24

أنثىمنى احمد راضً عباس25

أنثىصدى طعمه عبٌد حسٌن الزكروط26ً

ذكرمنصور كرٌم ساجت عباس27

أنثىشمس احمد حمزه عبد28

ذكرساهر عذاب كاظم حسٌن29

ذكرمنتظر حسٌن عبد الواحد عبد الرضا30

أنثىنادٌه عباس علً حسن31

ذكرعباس دمحم عبد الواحد جبر32

أنثىزٌنب سالم هادي مهدي33

أنثىنور حسن هادي حسن34

أنثىنور دمحم ناصر حسٌن35

أنثىنور حسنً ناظم عباس36

ذكرمصطفى احمد عبد شراد37

ذكراحسان مصطفى رحٌم كاظم38

أنثىحوراء زهٌر علً كاظم39

أنثىاسراء جواد كاظم عبود40
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أنثىزهراء حٌدر هادي عباس41

أنثىفاطمة حٌدر عبد عون خضٌر العزاوي42

ذكرمرتضى حسٌن عبد هللا جبر43

أنثىندى ٌحٌى شباط ناصر44

ذكرحسٌن سلمان اسماعٌل ناج45ً

أنثىضحى دمحم خلٌل دمحم46

أنثىهبه رٌاض حاتم47

أنثىساره عماد رسول سالم48

ذكرعالء راهً مهٌدي ذٌاب49

أنثىاالء فائك شعبان عبد المادر50

أنثىزهراء حمزه فاضل عباس51

أنثىبٌداء فاضل سلمان حسون52

أنثىزهراء ناجح حسٌن عبد عل53ً

ذكرحسٌن سعد نذٌر صبح المزي54

أنثىسحر حسٌن عبد الرحمن عل55ً

ذكرمرتضى فاضل كرٌم عمران56

أنثىنور مٌثم عبد الكرٌم موسى57

ذكرعباس فاضل كاظم عبد هللا58

أنثىشعاع رٌاض ٌوسف عبد الخزاع59ً

أنثىسلوان فالح عبد زٌد كاظم60

أنثىفرح حسٌن عبد ردٌف الكراف61ً

أنثىمٌس دمحم جاسم حمود62

أنثىورود علً عذاب حسون63

أنثىحوراء سالم عباس بدٌوي64

أنثىسكٌنة لاسم دمحم عبد هللا65

أنثىرسل باسل زكً عبد الجبار66

أنثىتبارن علً حسن صخٌل67

أنثىنبأ حمد عبد عباس68

ذكرحسن طالب نعمه مهدي الكعب69ً

أنثىرسل فوزي عباس طوفان70

أنثىنور حٌدر غانم كاظم المسعودي71

أنثىمرٌم لاسم عبٌد عباس72

ذكرحسن حسٌن سلمان داود73

ذكركرار فاضل جاسم سلطان74

أنثىفاطمة باسم سالم بعٌل75

ذكرحٌدر علً حسونً جاسم76

ذكرطارق ناظم شعالن عزٌز77



أنثىزهراء مكً حمٌد حمٌدي78

أنثىرغد زٌد حمزة جابر79

ذكرحسن خضٌر عباس مزعل80

ذكراحمد عباس عبٌد حسن81

ذكرمسلم كرٌم عبد زٌد مسلم82

ذكرمٌاده لاسم شحٌل نات83ً

ذكررٌسان ماضً اهمٌم فنان84

ذكرمرتضى برزان صخٌل خواف85

ذكرابراهٌم كرٌم حسٌن مك86ً

ذكرحسٌن عبد االمٌر نور مهدي87

ذكرحٌدر سعدون عبٌس علٌوي88

أنثىفاطمه دمحم جلٌل فٌاض89

أنثىهبه جعفر حسٌن علوان90

ذكرحسن علً هاشم بالر91

ذكرخالد زاٌد فرحان معلة92

أنثىبنٌن صباح هادي عزٌز93

أنثىنور مهدي  صالح مهدي94


