
الجنساسم الخريجت

أنثىهٌام فاضل فتاح حمٌد الدهش1

أنثىبشرى كرٌم ظاهر حبٌب الحٌدري2

أنثىزهراء لاسم دمحم كنون  ال دمحم3

أنثىحوراء صبري شاكر عباس4

أنثىسارة فالح حسن علً الجناب5ً

ذكرحٌدر عبد الكرٌم طالب رحٌم6

أنثىندى فاضل ناصر احمد الشماع7

أنثىوفاء حسٌن علً ثامر الثروان8ً

أنثىلماء فالح هاشم دمحم الضاح9ً

أنثىزٌنه جالب فجر عناد سعٌدي10

أنثىاٌمان ابراهٌم هاشم عبد الزهره11

أنثىآمال سعد فرهود حوٌط االسدي12

أنثىنور صالح جرو سرحان13

أنثىهبه حسٌن علً ثامر الثروان14ً

أنثىمروه فاضل عبٌد حسون الشمري15

أنثىأمٌره ناصر حسٌن علوان لزام16

أنثىدنٌا عبد العباس ذٌاب منصور عرٌفاوي17

أنثىبشائر فاضل جاسم دمحم الصباغ18

أنثىنور عزٌز جواد كشاش19

أنثىرشا عبٌد كاظم عباس20

أنثىزهراء رحٌم نعمه محسن ال عباس21

أنثىامل تركً خضٌر عباس الجناب22ً

ذكرعبد االله صبري عذٌب شبل الشوٌل23ً

أنثىاصٌل مختار علً سلمان الفتالوي24

أنثىرنا غازي شانً دل25ً

أنثىهند كاظم عبد حسن نجٌماوي26

أنثىحوراء عبد الحسٌن حمٌد عودة27

أنثىاسراء علً شخٌر موزان28

أنثىبسمه ماجد رشٌد جاسم السرحان29

أنثىارجوان اكرم فضٌل عباس العالن30

أنثىنغم ستار زغٌر مطلب الثروان31ً

أنثىحواء حمزه غازي خضٌر العباس32

أنثىساره كاظم دمحم مجٌد ال عباس33

أنثىزهراء حسٌن سلمان ابراهٌم السائك34

أنثىمهى دمحم حسٌن غنً مهدي الٌاسري35

أنثىاٌمان ابراهٌم محمود عبد العزٌز الفواز36

أنثىصابرٌن علوان سنٌد خدام الالم37ً

أنثىضحى كاظم عبد حسن ال ضباح38

أنثىزهراء عبد الكرٌم رشٌد دمحم علً الصفار39

أنثىهدى سامً عبودي عبد االبراهٌم40ً

أنثىاسراء عبد هللا فران حاجوز الجبري41
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أنثىزٌنب عنٌد حسٌن محسن ال حمود42

أنثىنور جبار سبتً جمعه الخواره43

أنثىمروه دمحم عبد علً دمحم العباس44

أنثىاسراء دمحم رضا اموري ابراهٌم45

أنثىلمٌاء نجم عبد عون عبد عكاب46ً

أنثىزٌنب عذاب عبد الواحد عبد علً الدعم47ً

أنثىنورا فاضل هجام برهان المرشدي48

ذكروائل عبد االمٌر عبد حمزه49

أنثىدعاء كاظم جاسم سلٌمان االسدي50

أنثىاخالص جواد عبد هللا هادي51

أنثىدعاء علً خضٌر حبٌب ال عباس52

أنثىوالء ناصر دمحم دخٌل53

ذكرنجاح كرٌم لفته خشان الكشمر54

أنثىضحى دمحم علً مهدي صالح الصالح55

أنثىمروه كرٌم كاظم حسٌن عتب56ً

ذكرمرتضى علً خلٌل دمٌر57

أنثىمٌالد شاكر مزهر ٌاسٌن الوائل58ً

أنثىاالء حسٌن دمحم كرٌم59

ذكرحٌدر رضا كاظم علً الدندل60

أنثىفرح عدنان مجٌد عزٌز الٌاسري61

أنثىزهراء سمٌر حسن كاظم العطٌوي62

أنثىسمر حامد عبد االمٌر مجٌد الكردي63

ذكرمرتضى مشجل خضر جاسم64

أنثىهند رعد كامل هزبر مسعود65

ذكرعلً عبد الرسول عبد الصاحب احمد المؤذن66

ذكرغانم ضمد عبد العباس حسٌن67

ذكراحمد جلٌل كاظم عبد الرضا68

أنثىنداء صاحب حسٌن جار هللا الجناح69ً

أنثىهدى شاكر عزٌز رشٌد الجابري70

أنثىهدى دمحم علً حسٌن المسعودي71

أنثىسرى فاهم عباس ناجً ابو كلل72

أنثىصابرٌن كرٌم رسول سلمان73

أنثىضحى عبد الحسن عبد حسن بٌجاوي74

ذكرعلً عبد الرزاق عباس علً الحمٌزي75

أنثىاسراء عبد االمٌر عطٌه عبد ال عبد76

ذكربارق صالح علً حسٌن الٌاسري77

أنثىشروق علً خضٌر كرٌدي الغانم78ً



أنثىانتظار محسن هادي حمود ال شالل79

أنثىزهراء عمٌل حمزه جابر80

أنثىسرور عبد الكاظم علً فاضل81

أنثىرؤى نعٌم جاسم دمحم82


