
الجنساسم الخريجت

نور صباح جبر رحيم الخزعلي1
انثى

انثىفاطمة رستم دمحم علي اسماعيل الفتالوي2

انثىنور الهدى سعد بدري عبد الرحمن العواد3

ذكرمصطفى سعدي هاشم سويف الزبيدي4

ي5
ى
انثىعلياء صمد دوي    ح عبد الصاحب الصاف

مريم علي علوان عذاب المسعودي6
انثى

ذكردمحم صاحب جاسم دمحم ابو صفرة7

انثىنورا عالء عباس احمد الجليحاوي8

صابرين حسن علي طعمة اليساري9
انثى

ذكرابراهيم دمحم مهدي عبدالصاحب الرسي    ع10

رجاء علي عبيد اسماعيل المسعودي11
انثى

انثىعذراء عباس حسن عياش السعدي12

انثىنجالء رضا سعيد عباس الحيدري13

ي14
انثىسماء صاحب حسن عبدهللا القريش 

ي طالب كاظم القرعاوي15 انثىزينة ناجر

انثىرسى سالم فرحان جاسم العلياوي16

ى17 انثىزهراء دمحم علي عبداالمبر عبد الحسير

ذكرعدنان فاضل مهدي نادوس النادوس18

ذكرمحمود فرحان عبيد شويكة الجباس19

ذكردمحم علي عطية جودة الزيادي20

ي21 انثىهبة حسن جاسم دمحم علي الجنابر

ي22 زهراء فاضل مجيد رضا الشكرجر
انثى

ى عبد طوفان العزاوي23 ذكرصفاء عبد الحسير

ي24
ى
انثىهبة عباس احمد عبدالرضا الكراف

امنه صالح كاظم علي العكيلي25
انثى

ى الفتالوي26 انثىزينب صادق كاظم حسير

ذكرحازم فاضل خلف حميد االسدي27

ذكردمحم عباس نجم عبود الشمري28

انثىنور عبد هللا دمحم صالح الزاملي29

ى الفتالوي30 انثىآيات مهدي صالح حسير

ذكركرار خليل ابراهيم عبد الرضا31

انثىسندس رضا عبد االمبر رضا الشمري32

انثىسجر عبد االمبر عبد الرزاق علوان الدفاعي33

انثىآيات سليم عبد اللطيف  احمد الخطيب34

ي35
ى
انثىدينا سعد كاظم عبد هللا المسلماب
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انثىهبة حيدر عزيز عطية36

ي37 ذكردمحم توفيق مهدي علي الخفاجر

 علي الصايغ38
ى ذكرمنتظر فاضل حسير

ي39 آفاق عكاب شالكه حسن الصليثر
انثى

ذكرنايف خشان فلك جاسم40

انثىزينب قاسم دمحم جارهللا41

ي42
 علي العياش 

ى ذكرانور جليل حسير

ذكرحيدر سعد عبد علي عباس العلي43

 حميد العلي44
ى انثىفاضلة دمحم سعيد دمحم حسير

ى المسعودي45 ذكرليث عباس علي حسير

مالك عالء عبد المجيد علي الحلي46
انثى

انثىحوراء كريم مزيد فهد مذكوري47

ي48  عطية الزغيثر
ى انثىزهراء نارص حسير

عذراء رزاق محسن نور االسماعيلي49
انثى

ي50 ذكرسجاد طه دمحم حالوب العقثر

انثىبيداء عبد الرضا قادر هليل51

ي اليساري52
ى راضى انثىمروة عبد حسير

ى الغانمي53 انثىصابرين خضبر كاظم حسير

ثريا علي عبد الواحدعبدالمحسن المسعودي54
انثى

ذكرعادل علي جراد فرحان المسعودي55

ذكرعلي باسم دمحم علي عودة56

ي57 ذكرحسن مكي كاظم درب جبر

ي58
 
ذكرحسن هيثم سعيد جعفر الكربالب


