
الجنساسم الخريجت

أنثىمنتهى علً حسٌن علوان1

أنثىهدٌل خالد عبد الجبار عبد علً الجناب2ً

أنثىرزٌمه هوٌدي علً حرٌمٌس الثروان3ً

أنثىالهدى شمخً عبد المطلب مراد ال حول4

أنثىاثٌر شاكر عبد كاظم5

أنثىرؤى ٌعموب لفته عزر الكرٌط6ً

ذكرحسن عبد العباس كاظم عبد هللا الجناب7ً

أنثىرؤى عبد الجواد لفته كاظم المجل8ً

أنثىرٌام صبحً عزٌز شمران9

أنثىاسماء دمحم كاظم حمزه الٌساري10

أنثىسجا مهدي ابراهٌم دمحم الخزعل11ً

أنثىوجدان جعفر مفتن عبد علً الدمحم12

أنثىنور سالم عبٌد زوٌد المسعودي13

أنثىاسماء ظاهر حبٌب دمحم14

أنثىأٌات جاسم حسٌن سلمان ال موسى15

أنثىغدٌر حمٌد رشٌد عبود جناب16ً

أنثىاالء ماجد داود عواد ظالم17ً

أنثىمروه زهٌر عبد الزهره مهدي خمٌس18

أنثىاسراء سلمان محً خٌري المسعودي19

أنثىشٌماء شنشول مدلول عبد20

أنثىجنات علً مهدي عباس العبودي21

أنثىأطٌاف عبد الحسن هادي هاشم22

أنثىغفران جمٌل علً دمحم الجابر23

أنثىزٌنب صباح رشٌد عباس المسعودي24

ذكردمحم جاسم محسن دمحم25

أنثىهدٌل عبد الخالك ناصر عبود ناصر26

ذكرمرتضى رضا حرٌج خلف كرط27ً

أنثىساره عدنان زغٌر حمٌد البو محمود28

أنثىدعاء ابراهٌم هاشم عبد الزهره29

أنثىغفران علً جمٌل ابراهٌم الصفوي30

أنثىزمن حمٌد حلو زعٌل العوده31

ذكردمحم محً جواد علوان العامري32

أنثىنوره علً عبد زٌد عصواد الكراف33ً

أنثىزٌنب لٌس غازي كاظم34

أنثىحنان علً حسن عبد الزغٌب35ً

أنثىغفران ازهر عباس دمحم علً التك36ً

أنثىاسراء ناظر عاٌد عبد عل37ً

أنثىمٌامٌن سعد منصور صبار عامري38

أنثىهاله كرٌم رضا كاظم  مسعودي39

أنثىبدور حسن ناصر عبد هللا العمري40

ذكرحٌدر رزاق جواد ناصر  الحٌدري41

أنثىسحر حامد رشٌد عباس المسعودي42
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ذكرمنتظر دمحم عبٌد شمع البهادري43

أنثىهٌمن مٌثم سالم راضً الجبوري44

أنثىمنار حمٌد نعمان حمد جمٌالوي45

أنثىالرا عماد كاظم حسٌن عباس46

أنثىنور صالح حسٌن كوكز الفتالوي47

أنثىنبأ طالب عبد دمحم خفاج48ً

أنثىزٌنه اسود جاسم ٌاسر  ال ٌاسر49

أنثىهدى جاسم دمحم علوان50

ذكرأحمد ذٌاب عبد علً حمٌدي المسعودي51

أنثىامٌره صالح دمحم اسماعٌل52

أنثىرسل عبد الكرٌم حسن علً عمو53

أنثىهبة صالح حسن ماضً بدٌري54

أنثىاسراء صادق نعمه عل55ً

أنثىأمانً سلٌم دمحم عٌدان المسعودي56

أنثىمنال عبد العباس نجم عبٌد57

أنثىزهراء عبد الستار محسن جواد الجواد58

ذكرماهر عبد االمٌر عبد حمزه59

أنثىشروق نزار جهاد حمزه الحمزه60

ذكرحسن فاضل عبد االمٌر جعفر الموسوي61

أنثىمنى رعد حسٌن علوان62

أنثىنبأ حسٌن عبد علً عل63ً

أنثىرسل غانم خضٌر فارس غانم64ً

أنثىعهود عبد العباس جواد كاظم زغٌر65

أنثىشهد عباس دمحم زكً عباس  العصفور66

أنثىرباب باسم دمحم عبد االمٌر البصراوي67

أنثىلبنى مازن علً دمحم ال نعمه68

ذكرسٌف كرٌم عباس حمود الرماح69ً

أنثىساره عبد الجبار خلف دمحم70

ذكروسام جاسم دمحم ساجت العجٌل71

أنثىرلٌه طاهر صالح جوالن البعاج72

أنثىعذراء ٌوسف حسن غازي البعالوي73

ذكرمنٌر ٌحٌى حمٌد صحن74

ذكرحسن سمٌر جبار دمحم عل75ً


