
الجنساسم الخريجت

أنثىغٌداء شاكر عطٌه كرجً الجناب1ً

أنثىصفا جابر خضٌر عباس المنكوش2ً

أنثىصابرٌن رزاق خضٌر عباس3

أنثىزهراء نوار جبار غضوب4

أنثىغفران فاضل عبد هادي5

ذكردمحم صادق بدر شنٌف بلكت السعٌدي6

ذكرعمار فاضل صاحب مهدي ال صالح7

أنثىخدٌجه حسن نجم منصور السعٌدي8

أنثىاٌمان علً عبد الحر سلمان9

أنثىنور جواد كاظم عباس10

أنثىحنان مهدي مال هللا مهدي11

ذكرعباس فالح عبٌس عبد الساده جناب12ً

أنثىزٌنب بدري عزي دمحم حسن ثابت13

أنثىهدٌر ضٌاء حسٌن كشكول14

أنثىحوراء لطٌف عبد االمٌر عبد الحسٌن ال عبود15

أنثىاٌمان سالم دمحم عباس16

أنثىفاطمه محسن هبر حمادي17

أنثىزهراء شنان عناد حسون18

أنثىازهار هادي رضا حمزه السعٌدي19

أنثىساره شاكر حسن ركبان الجبوري20

أنثىنور دمحم عبٌس عبد الشرٌف21ً

أنثىسماره سعٌد حمٌد شاكر ال ضباح22

أنثىهاجر حامد علٌوي كاظم23

ذكرعلً مهدي دمحم عالوي الٌساري24

أنثىزٌنب ستار عبد الرسول حمود ال عباس25

ذكركرار حٌدر عباس سرحان26

أنثىنورس كاظم جبار حسون ابو لول27

أنثىرسل ناصر حمٌد اسود الجبوري28

أنثىماجده زهٌر دمحم علً عبد غٌالن29

ذكرٌعقوب حمٌد عبٌد جازع30

ذكردمحم جاسم دمحم جواد  كرٌط31ً

ذكرعلً وناس هادي مهدي الناٌل32ً

أنثىاطٌاف محسن حنتوش ٌاسر الٌاسري33

أنثىنبأ دمحم رضا عطٌه34

ذكرتوفٌك حبٌب رحٌم شاكر35

أنثىذلفاء حامد فاضل جاسم الشمري36

أنثىزهراء جواد كاظم هندي الجلٌحاوي37

أنثىشهد علً طالب بدري38

أنثىهدى خضٌر عباس داود ابو بشخه39

ذكراحمد جاسم دمحم سوادي40

أنثىساره ابراهٌم عبٌد دمحم عجام41

ذكرعباس علً دروٌش احمد42
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أنثىرؤى جمال عبود عل43ً

أنثىمٌاده جواد كاظم عٌفان44

أنثىبتول حسٌن جعٌم عبود45

أنثىعبٌر حسن سلمان ضاحً االسدي46

أنثىرٌام فخري عبٌد عباس الجناب47ً

ذكرعلً عبد العباس فهد عباس الفتالوي48

ذكرمروان عبد الجلٌل ناٌف مشاري العزاوي49

أنثىساره دمحم حسٌن عبود50

أنثىرفل حاتم عباس بصٌله51

أنثىرسل مسلم عذاب طٌاح حسناوي52

ذكرحٌدر حامد عبد علً عجمً زوٌن53ً

ذكرعلً سعدي عبود رشٌد الشمري54

أنثىطٌبه شاكر هاتف علٌوي الجناب55ً

أنثىنٌران عبد الحسن مدلول دمحم56

أنثىنبأ ٌحٌى صافً حسٌن الحسٌن57

أنثىاالء حسٌن عبد الرضا طالب58

أنثىساره عدنان ناصر حسٌن ال جاسم59

أنثىآٌات دمحم رضا صالح جواد مزٌن60

أنثىاسراء مهدي راهً عل61ً

ذكررعد دمحم شخٌر خضٌر مسعودي62

أنثىحنٌن احمد رحٌم جاسم الشمري63

أنثىسهى لطٌف جبر صكر ال حسٌن64

ذكرحاتم حمدي وهاب عزٌز ال شالل65

أنثىاٌمان طالب جاري جٌاد الجبري66

أنثىهند حاتم مظلوم دمحم المحٌاوي67

أنثىاٌمان عبد الحسٌن جاسم عٌسى68

ذكرصالح دمحم عبٌد حسٌن حمد69

أنثىحنان اٌاد ذٌاب حسٌن70


