
الجنساسم الخريجت

أنثىاٌه حسٌن ٌحٌى علً شكرج1ً

أنثىانتظار حمزه عباس حمٌد العل2ً

أنثىلمٌاء حسن فرهود عباس3

أنثىهبه احمد هاشم عبد ال عل4ً

أنثىازل عباس فاضل عبد علً العطٌه5

أنثىهدى حبٌب حمزه جاسم الدمحم6

أنثىفاطمه عدنان ابراهٌم محسن النجار7

أنثىاسراء عالوي عبد الساده عبٌد الجباس8

أنثىاسراء باسم ارزٌج خضٌر ٌساري9

ذكرنبٌل ابراهٌم فضل كاظم10

أنثىزٌنب دمحم صالح دمحم علً الصلٌخ11ً

أنثىفاطمه صفاء كامل نجم المهنا12

ذكرحسٌن سالم خضٌر كرٌم13

أنثىبتول دمحم علً جابر رباط14

أنثىسمر دمحم زاٌر عبود15

أنثىضحى حامد حبٌب كاظم المسعودي16

أنثىغدٌر صالح ارمٌض حسٌن17

أنثىاسراء صادق طراد منشد المسعودي18

أنثىصابرٌن طالب خضٌر عباس19

أنثىرسل لؤي عبد الزهره كاظم20

أنثىافراح حٌدر جري ناصر الشنٌن21

أنثىمرٌم حسٌن عبد االمٌر فارس شهٌب22

ذكرغٌث جبار عبٌس محروس23

أنثىانعام كاظم اذٌاب كطوف24

أنثىاٌمان هاشم صالل فرحان25

أنثىخدٌجه عاجل عسكر ملغوث26

أنثىشهد فارس عبد هللا هندي27

أنثىعفاف نوري جٌاد عطٌه28

أنثىنور الهدى جندي داود لفته المٌال29ً

أنثىضحى حٌدر مالك سعٌد30

أنثىهدى حمٌد عراك سلمان العابدي31

أنثىامنه دمحم علً سعٌد احمد الموسوي32

أنثىرسل هادي جلٌل دمحم المعٌلو33

أنثىسمٌه عائد صبري خضٌر34

أنثىزٌنب علً حسٌن عبعوب الجناب35ً

أنثىساره خضٌر عباس زٌدان36

أنثىرسل ماهر عناد خماط المنتفك37ً

ذكرسٌف فاضل عباس عٌسى38

أنثىحوراء عواد شرٌف عبد الرضا ال ابراهٌم39

أنثىمرٌم امٌن حسن خضعان40

أنثىاٌمان ماجد مسعد حمدان الصحن41

أنثىحنٌن ماجد عدنان جابر العمٌدي42
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أنثىاسراء حسٌن نجم عبد43

أنثىمنار جبار دمحم ابراهٌم44

أنثىمرٌم احمد حسن حرب45ً

أنثىنور سلٌمان داود سلمان مسعودي46

أنثىرغد قاسم عبد الرضا حسٌن ال سٌاب47

أنثىزهراء عباس حسٌن حمٌدي العباس48

أنثىغفران جاسم دمحم عبد  مسعودي49

أنثىشهالء علً هادي عبود50

أنثىسجى حسن علً حمود51

ذكرعلً فلٌح حسن مشهد52

أنثىاٌات فاضل حسٌن كاظم53

أنثىاٌناس ستار عزٌز حنٌش54

أنثىرفاه جواد كاظم عالوي55

أنثىنبأ جواد كاظم محمود المٌاح56ً

أنثىزهراء عزٌز عباس جهادي57

أنثىهٌبت احمد خضٌر عباس58

أنثىدعاء حٌدر كرٌم عبود الكرٌط59ً

أنثىسماء صبحً علً مجٌد ال مجٌد60

أنثىساره عبد هللا عباس مظلوم الناصر61

ذكرعبد الوهاب كاظم سالم حسن62

ذكرجعفر صادق كاظم ازغٌر63

أنثىمٌامٌن احمد كاظم حسٌن الشروف64ً

ذكرصادق فاضل حسٌن جوالن الزامل65ً

أنثىاسٌل علً خلف مراد الجباس66

أنثىهبه فاضل عباس جاسم هلول67

أنثىهاجر فاضل حسٌن ضاحً الضاح68ً

ذكرأمٌر ابراهٌم عباس عٌسى الالوندي69

أنثىنورس حسن كرٌم مجبل الجعفري70

أنثىرحاب عبد الحسٌن عاجل عبد71

أنثىدعاء جاسم جفات عبٌد72

ذكرمرتضى عٌسى عبد عصاد73

ذكرعقٌل علً حبٌب علوان الثروان74ً

ذكرعمار جاسم موحً كماش الساعدي75

أنثىزهراء حازم عوٌد كاظم العسكر76

ذكرحسن عبد العزٌز عبٌد فرحان  المسعودي77

ذكراٌمن جاسم دمحم عبد مسعودي78

أنثىزهراء عباس عبد حمزه79


