
الجنساسم الخريجت

ذكرعماد طالب موسى جاسم  الحٌثان1ً

ذكرعمار حسن عبد الزهره حاتم  الٌساري2

أنثىغفران منٌف فرحان جبس3

أنثىزٌنب حمٌد عبد االمٌر عبود  النصراوي4

أنثىبٌان عدنان نعمه عفور  عبودي5

أنثىنور كرٌم عبد الحسٌن راضً  الثروان6ً

أنثىسهام نصر فارس حمزه  الصلٌب7ً

أنثىزهراء تركً هاشم جعفر8

أنثىحنان عباس جبر مهدي9

أنثىدعاء محمود عبد الوهاب حسن10

أنثىانتصار راضً جبر شالكه11

أنثىساره علً شاكر دمحمعلً  العنبر12

أنثىاسراء فضل فرحان حبٌب  ال حسٌن13

ذكردمحم جاسم دمحم جاسم14

أنثىفرلان عدنان نعمه عفور  عبودي15

أنثىسماء حامد جعفر حمزه  خفاجه16

أنثىنور فاضل ناصر احمد  الشماع17

أنثىشهد صباح كرٌم صمٌط  الجناب18ً

أنثىفاطمه دمحم عبد عون محٌسن  الترجم19ً

أنثىزمن كامل ٌاسٌن عبد الحسٌن  الكطران20ً

أنثىمرٌم عبد الرزاق عباس علً  الحمٌزي21

أنثىزٌنب باسم دمحم عبود  الجٌالوي22

أنثىزهراء مكً حمزه حسن23

أنثىعذراء حمزه جعاطه ربً  ال حمٌد24

أنثىآالء صالح شاكر عبد الكاظم25

أنثىشهالء حسٌن عبد شالل26

أنثىمنى عبد الرزاق فخري ٌاسر  الٌاسري27

أنثىساره ستار هندي خنٌاب28

أنثىرحٌك عبد العباس عبد الصمد عبد الكرٌم  الجبوري29

أنثىمٌس غنام كرٌم علً  الجناب30ً

أنثىأالء دمحم حسٌن حمٌد  العبودي31

أنثىوالء فالح مهدي مزعل  المطر32

أنثىاٌمان علً عباس حسن  الحسٌن33

ذكرمصطفى حمزه جٌاد نوام  الزٌادي34

ذكرلاسم فرحان تكلٌف غضٌب35

أنثىدعاء صالح حنون حسون  الزوبع36ً

أنثىفرح عدنان كرٌم دمحم37

أنثىاسماء نجاح دمحم جواد كاظم  المسعودي38

أنثىنور دمحم رضا سالم راضً  الجبوري39

أنثىآالء سعد طراد منشد  المسعودي40

ذكراحمد عباس عبود  حسٌن  المسعودي41

أنثىاٌناس صباح حسٌن حمزه  المسعودي42
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أنثىنور حمٌر جواد كاظم  المعموري43

ذكردمحم رضا دمحم علً حمزة44

أنثىآالء هادي جوده جاسم  ال جاسم45

أنثىٌاسمٌن اسماعٌل حمودي عباس  نصراوي46

أنثىفائزه احمد عبد عون محٌسن  الترجم47ً

أنثىرؤى ماجد عبد الحمٌد عبد الحسن  شوٌل48ً

ذكرمرتضى سامً  لاسم كاغد  العتاب49ً

ذكرعلً كاظم عبد عٌنون  الفتالوي50

أنثىفاطمه حسن كاظم حبٌنً  ال خرابه51

أنثىغفران رؤوف محسن عبد الرسول  الحسٌن52

أنثىهدٌل كامل حسٌن فرحان  ال شجر53

أنثىمروة دمحم سلمان54

ذكراحمد ناظم كرٌم ذرب  حسناوي55

أنثىنسرٌن علً حسٌن فلٌفل  الصافندي56

ذكرامجد كمال عطٌه طرخان57

ذكركرار شرف سعد زغٌر  حجٌم58ً

أنثىسبأ مسلم سوادي عبود  العوض59

ذكرعلً جاسم عبٌد جاسم60

أنثىفرلد حمزه هادي هالل61

أنثىهٌام طعمه مطلن الف62ً

ذكرساجد سامً ناصر علٌوي  حمٌري63

ذكراسعد دوحان عوده عجه  الشنٌن64

ذكررائد عمٌل دمحم رشٌد  االلوس65ً

ذكراحمد هاشم ناٌف حسٌن  المسعودي66

ذكربشٌر هاشم كرٌم حاجم  شمري67

أنثىسرى هٌبت حمٌد علً  الصافندي68

أنثىاالء محمود هاشم موسى  المٌاح69

أنثىهبه توفٌك رؤوف دمحم  جمال الدٌن70

أنثىنوار صبحً علً مجٌد  ال مجٌد71

أنثىشهد عٌسى حسن عل72ً

ذكراحمد عبادي حسٌن رمان  الكرٌط73ً


