
الجنساسم الخريجت

أنثىرغده حٌدر عبد الحسٌن عبد ال دمحم1

أنثىنادٌه ٌاسٌن خضٌر خلف غرٌري2

أنثىاسراء علً ابوشنه دهو3

أنثىساره هاشم خزعل طاهر4

أنثىانتظار عبد الرضا كاظم راضً االمٌري5

أنثىساره سعد جابر شان6ً

أنثىساره حسن رسول حسن المسعودي7

أنثىاالء علً شاكر دروٌش الطهمازي8

أنثىبشرى كرٌم تاٌه حسٌن9

أنثىنسرٌن عدنان حسن سلمان10

أنثىدعاء عبٌد عباس علً العل11ً

أنثىاسراء علً جدٌع خلٌف12

أنثىصابرٌن حسن دمحم علً جمعه13

أنثىزٌنب قاسم لفته عبد الحسٌن الخلٌط14

أنثىدعاء عدنان عبد حسٌن15

أنثىنبأ خضٌر عباس عبد االمٌر خفاجه16

أنثىزهراء سالم حسون علوان17

ذكرمٌثم عباس فاضل مهدي18

أنثىفاطمه دمحم حسٌن عبد الرضا  الكاتب19

أنثىاسماء فالح حسن موسى20

أنثىزهراء خضٌر عباس علً  جواهر21

أنثىهال عبد االمٌر عباس عبد الحسٌن ال جٌاد22

ذكركاظم جواد داود عوده ال علوان23

ذكرمحمود سهٌل ضاٌع عبد الرضا الخماس24

أنثىسهام كاظم حسٌن عبد عون المسعودي25

ذكراحمد رسول طاهر عناد الربٌع26ً

أنثىاثٌر جمٌل جعفر صادق27

أنثىانوار سعود حمود عبد الرضا الكراف28ً

أنثىمٌس دمحم علً عبد االمٌر صالح كلكاوي29

ذكرمازن عالوي مبدر عباس العٌدان30

أنثىمسار عبد الواحد جاسم دمحم غانم31ً

ذكرانور حبٌب هاشم عباس ال حبٌب32

ذكرحٌدر رعد احمد مهدي الدده33

أنثىحوراء سلمان محً خٌري المسعودي34

أنثىرؤى هادي منصور حسٌن35

أنثىاستبرق اسماعٌل طه عٌسى عبادي36

ذكرمرتضى زكً كامل مهدي التمٌم37ً

ذكرانمار ستار حسن علوان العباس38

أنثىرسل عادل حبٌب عباس الجاسم39

أنثىفاطمه منخً ماشً صالح الركاب40ً

ذكرتحسٌن ٌوسف حمٌد مغٌر الخضٌر41

ذكرولٌد عبد النبً خضٌر عبد هللا الدمحم42
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ذكرعلً عبد حسن زاج43ً

ذكرصادق فضل جاسم دمحم االسدي44

أنثىزهراء جبار اسماعٌل خلٌل حداد45

ذكراحمد حبٌب حسٌن علً مسعودي46

ذكرامجد عاشور جاعد عبد47

ذكرغسان خالد عٌدان كاظم مسعودي48

أنثىنغم دمحم عٌدان فضل حمٌزي49

ذكرزٌد عباس علٌوي حسون50

ذكرحٌدر كاظم عمران حسٌن الخزعل51ً

أنثىفاطمه علً عبد العباس عل52ً

ذكرمقداد كاظم عبد الحسٌن جواد ال كاظم53

أنثىرؤى نعمه صلبً هادي الشاهر54

ذكرأمٌر كاظم هجول عل55ً

ذكرمصطفى عوده هواش عجه56

ذكركرار حامد رشٌد عباس المسعودي57

ذكرعبد هللا سامً مهدي راض58ً

ذكرفقار عباس سلمان دمحم59

أنثىهناء حامد ابراهٌم كدوم المسعودي60

أنثىزهراء عدنان مجٌد فرحان61

ذكرحامد مهدي جواد كاظم المسعودي62

أنثىحوراء فاضل مهدي كاظم النجار63

ذكرحسام دمحم عبٌد زوٌد  المسعود64


