
الجنساسم الخريجت

ذكرحٌدر مسلم علٌوي حسن1

أنثىسرور عبد الحسٌن علً حسٌن مسعودي2

أنثىرباب دمحم عبد هللا فاضل3

أنثىنور تحسٌن عالوي حسٌن4

أنثىزهراء فالح حسن عبد الحسٌن5

ذكرمرتضى دمحم مظلوم عل6ً

ذكرحسٌن هاشم عبٌس غال7ً

أنثىختام عبود حسٌن شلبه8

أنثىنورا ازهر عباس دمحم علً التك9ً

أنثىزهراء عزٌز بحر عبد علً ال حسون10

ذكرعقٌل ابراهٌم فضل كاظم11

ذكرسٌف صالح حنون ابراهٌم ال جواد12

أنثىزهراء باسم حسٌن متعب الحسٌن13

ذكرناظم عبد الحسٌن عبد علً صاٌح14

أنثىدعاء خلٌل ابراهٌم حسن15

ذكرزٌد حٌدر حبٌب حسن الجناب16ً

أنثىرواء صاحب علٌوي كاظم الشروف17ً

أنثىماجده علً حسٌن حاجم الكٌم18ً

أنثىغفران دمحم حدٌد عل19ً

أنثىاٌناس شاكر دمحم ساجت20

أنثىنور احمد مطرود بعٌوي21

أنثىنور حازم عباس حسن22

أنثىمنتهى فوزي محمود ناٌف الجناب23ً

أنثىحنٌن سعود خضٌر عباس24

أنثىنورس محمود شاكر حمد25

أنثىدعاء جبار هاشم سعد الجناب26ً

أنثىاالء سعد صالح كاظم الشروف27ً

أنثىسراب داٌخ هادي راشد الزكروط28ً

أنثىنور عامر نوري سعٌد الراوي29

أنثىحنان ستار خضٌر نعمة المرشدي30

أنثىأٌات عبد الكرٌم سعٌد مهدي االسدي31

أنثىزهراء كاظم جاسم شنون32

أنثىآمال صباح جعفر عباس الخلٌل33

أنثىساره عدنان مهدي عباس34

أنثىجنان نبهان ٌونس ناٌف المسعودي35

أنثىرند حٌدر نوري كاظم36

أنثىحنٌن كاظم عبد عون حمزه37

أنثىهدى حمٌد صالح مهٌدي38

أنثىبنٌن كاظم شهٌد حلٌوت39

ذكروسام احمد عباس مسلم الفتله40

أنثىهدى ناظم سوادي عبود العوض41
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أنثىكوثر شهاب احمد عبٌد االبراهٌم42

أنثىسجى علً ثامر موسى43

أنثىصبا علً خلٌل دمٌر44

أنثىآٌات كرٌم عبد الكاظم سلمان معموري45

أنثىزٌنب احمد غانم محٌسن46

أنثىرقٌة حٌدر عبد الرضا علً العزاوي47

أنثىملكوت خضٌر كاظم حسون البو ناصر48

أنثىسرور قاسم رحٌم صٌهود49

أنثىزهراء اٌاد حمزه عبد الكاظم الحمزه50

أنثىزٌنب علً عبٌد علٌوي51

أنثىنور رعد عبد الحلٌم ٌعكوب السلمان52

أنثىاٌمان سعد ذٌاب صادق الكاظم53ً

أنثىمٌسم غسان عبد عداي الزبٌدي54

ذكردمحم علً نعمه عطٌه55

أنثىعبٌر فاضل عبد هللا عل56ً

أنثىهدٌر علً خضٌر عباس57

أنثىنبأ ساطع عبد الحسٌن شانً السعدي58

ذكرٌاسر اسعد بٌجً عبود59

أنثىشهد ثامر رضا حسن حسٌن60

ذكراكرم داود سلمان داود بنً اسد61

أنثىحنان دمحم عبد الرضا فهد التمٌم62ً

ذكرعلً حسٌن حٌاوي سلمان العابدي63

ذكرمجتبى غسان عبد عداي الزبٌدي64


