
الجنساسم الخريجت

أنثىهاله سعد مجبل عساف مسعودي1

أنثىعال داود سلمان منصور الجناب2ً

أنثىزهراء دمحم مول عباس الدهش3

ذكرعالء حامد حمزه والً الضٌف4

أنثىرغد عبد زٌد علً موسى الجمٌل5

أنثىشٌماء احمد عبد هادي  العرداوي6

أنثىصافٌناز علً حسٌن علوان المسعودي7

أنثىضحى حمٌد جاسم الزم المالك8ً

أنثىبتول اسماعٌل خلٌل كعٌد الحمدان9ً

ذكرزامل دمحم حمزه عبود السوٌعاوي10

أنثىزٌنب لاسم نجم عبٌد الجبر11

ذكراحسان خضٌر تاٌه حسانً سمندري12

ذكردمحم حامد علٌوي كاظم13

ذكرلتٌبه فاضل محسن جاسم المهداوي14

ذكرنائل دمحم كاظم عبد هللا المجل15ً

أنثىنور سهٌل عباس دمحم ال موسى16

أنثىانتظار كاظم علً عبود17

أنثىفاطمه طالب عبد الحسن كاظم المجهد18

أنثىاٌه جمال غنً مهدي الٌاسري19

أنثىسلطنه شاكر عبد االمٌر حسٌن ال عزوز20

أنثىوجدان كرٌم عبد الحسن ابو جواد21

أنثىرواء سالم جبار راض22ً

أنثىهبه كاظم حاتم حسٌن الحمادي23

أنثىسحر عبد الحسٌن حسن كاظم الموسوي24

ذكرصادق عبد الحسٌن جاسم حمادي25

أنثىفاطمه راضً محسن لفته المعموري26

أنثىساره عزٌز جبار ناصر الزاب27ً

أنثىسحاب عبد الرضا كرٌم زٌاره28

أنثىرغد كاظم حمٌد منصور29

أنثىراحٌل نجم عبد هللا عبٌس الحسٌن30

أنثىاٌات ماجد عبد العالً ظاهر ال دمحم31

ذكرٌوسف علً عبد مضحً مسعودي32

ذكرعبد الخالك جعفر دمحم علً الموسوي33

ذكرزٌدون سعٌد هاشم عبد المسعودي34

ذكرحسٌن علً عجه حسٌن البو جلٌحه35

أنثىانس سلمان كاظم رشٌد36

ذكركرار علً جواد عواد العبودي37

أنثىزٌنب حبٌب حمزه محسون38

أنثىموج فالح صاحب عل39ً

أنثىنوره سعد كرٌم سعٌد جشعم40

أنثىزهراء طه عبد المحسن حمزه السلمان41
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أنثىدعاء حمٌد جمعه خطار العٌدان42

أنثىاسالف حسٌن طعمة طارش مسعودي43

ذكرمصطفى حٌدر عزٌز جاسم44

ذكرعالء دمحم رضا خالد كشاش45

أنثىساره عبد الحسن مزهر بردان46

أنثىرغده حسن تبن ضاحً الجناب47ً

أنثىنغم احمد هادي عبود48

ذكرمصطفى عبد الكرٌم عبد الزهره سلمان العبادي49

ذكرجبار لاسم جبار فاضل50

أنثىمنتهى نزار وهاب عزٌز ال شالل51

أنثىشهد دمحم عبٌد كاظم المسعودي52

ذكرعدنان خٌر هللا خلف خلٌبص53

ذكرحٌدر حسن مطشر عٌدان الحمادي54

ذكرمنٌر عرب عباس جاسم55

أنثىعبٌر فاضل عباس برهان الكرٌط56ً

أنثىنور دمحم حسٌن عبد علً  شمخ57ً

أنثىهدٌل ظاهر حمٌدي زامل ال جبر58

ذكرصفاء عبد الحسٌن خوشً عذاب الكرٌط59ً

أنثىشذى عواد عباس طوفان60

أنثىبشائر ٌحٌى عبد الجبار مجٌد العجٌل61

أنثىزٌنب ضٌاء عبد علً حسون الخشف62

ذكرضٌاء دمحم عبد الرضا دمحم63

ذكرحازم عباس عمران موسى الكراف64ً

أنثىٌاسمٌن حامد فارس علً الجناب65ً

ذكرعلً دمحم جواد ٌوسف عباس66

ذكرجواد رضا جري عٌسى67

ذكرابراهٌم ستار جابر علوان ال سلمان68

أنثىسراب رضا عبد الٌمه كاظم ال سلطان69

أنثىآٌات علً حسن دمحم وزن70ً

أنثىزٌنب صالح هاشم كاظم الجبوري71

أنثىمنار جالل هادي هاشم72

أنثىاالء حسن كرٌم دمحم الصدام73

أنثىاٌالف عامر حبٌب حسانً الحل74ً

ذكرمظفر ابراهٌم هادي عبد الحلٌم الٌاسري75


