
الجنساسم الخريجت

أنثىقٌود ثعبان ٌوسف نجد آل حسٌن1

أنثىرحاب دمحم هاشم كاظم الرحٌم2ً

أنثىأنتصار كاظم غالب تكلٌف ال شٌل3

أنثىعروبة جاسب جابك ناهً العاشوري4

ذكرعالء ماصخ زبالة عبد عون الجبوري5

ذكرنزار صالح عبد عباس العابدي6

أنثىذكرى محسن عباس سوادي الهنداوي7

أنثىعبٌر جٌاد ٌوسف عبود الفتالوي8

أنثىنوال هادي محسن عٌسى الكعب9ً

أنثىزٌنب لطٌف حمٌد عبد التمٌم10ً

أنثىإقبال عجمً جابر دمحم كعب11

أنثىإٌمان عزٌز علً سلمان الحمٌري12

ذكرعلً عبد المهدي دمحم مهدي غصن13

ذكرحٌدر هادي عبد الرضا صدام المسعودي15

أنثىأمل عبد الخضر سٌان حسٌن14

أنثىخمائل عبد الباري عقلة إبراهٌم حسٌن اإلبراهٌم16ً

ذكرفائز عزٌز مهدي إبرٌهً الكركوش17ً

أنثىعلٌاء لطٌف كرٌم كاظم الكلكاوي18

ذكركاظم جهاد رضا شعالن العباس19

أنثىمها ناصب كرٌم مجٌبل الجبر20

ذكرعقٌل عبد مسلم عطٌة هاشم الخماس21

أنثىهند حسٌن نعمة كاظم السعداوي22

ذكرحٌدر رسول مهدي عبود الدوٌج23ً

أنثىحمدٌة فاضل جاسم دمحم الفتالوي24

ذكرمصطفى زهٌر حسن عباده الزٌادي25

أنثىرضٌة حسن حاتم جاسم الشمري26

ذكرهشام علً مهدي سلمان كاظم العارض27ً

أنثىهند هادي مرتضى دمحم الهاشم28ً

أنثىصفاء عبد األمٌر حمزة داود العٌساوي29

ذكرسرمد مهدي كاظم خضٌر الخضٌر30

ذكرداود سلمان داوَد وادي الخلٌفة31

ذكرحٌدر مظهر جلعوط كاظم الهالل32ً

أنثىصنعاء عباس صالح مهدي الجبوري33

أنثىشٌماء عزٌز بجاي لطٌف البدري34

ذكرعلً حسن عبد محسن شنان التمٌم35ً

أنثىسحر غالب كاظم جدوع المسعودي36

ذكرظاهر حبٌب ناصر حسانً العل37ً

أنثىأٌام رزاق عبد الكاظم حمود المحمود39

أنثىنجالء عبد الصادق علً حسٌن المؤمن38

أنثىدانٌة دمحم علً أسد أحمد الطوٌل40
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أنثىماجدة دمحم علً صالح مهدي الشٌبان41ً

ذكرقٌصر عبد السجاد دمحم حسٌن السلمان42

أنثىأمل خضٌر عباس دمحم الدمحم43

ذكررزاق حسٌن طرخان عبد العزٌز السلطان44ً

أنثىلمٌاء دمحم جواد كاظم سلطان بلدٌة45

ذكردمحم عبد األمٌر عبد الواحد صدام آل حسٌن46

أنثىشٌماء خلف عبود علً الخابط47

ذكرحسٌن محً إسماعٌل رضا الدمحم48

ذكرأمجد زكً عبد عون أحمد الحائري49

أنثىضحى علً حسٌن دمحم آل حسٌن50

ذكرمجٌد كاظم كشمر عباس المنكوش51ً

أنثىعمادصاحب عباس محسن المسعودي52

أنثىرشا عبد الحمزة عبد الزهرة عبد زٌد الَكرعاوي53

أنثىمٌقات رضا فرحان عٌسى الشمري54

أنثىسهاد كاظم جلٌل شرٌف الجواد55

ذكرماهرشرٌف مصطفى محسن آل حمود56

أنثىسرى سعد سلمان مهدي القطب57

أنثىمٌعاد دحام كٌاف جاسم الجبوري58

أنثىنادٌة بقال حمود إبراهٌم العتاب59ً

أنثىصبا دمحم صبح غنوان الغانم60ً

أنثىنور عواد مزهر61

أنثىفاطمة عبد العباس عبد الحسٌن عبد هللا مال هللا62

أنثىسندس عبد الزهرة حسن صالح الوزن63ً

ذكرحٌدر جاسم دمحم عبٌد الطرف64ً

ذكرإحسان خضٌر عباس عودة آل عودة65

ذكرصادق ستار جابر حسٌن العبودي66

أنثىفاطمة كرٌم خضٌر عباس األسدي67

أنثىفٌضة حسن كرٌم لطٌف الجباس68

ذكرحٌدر عباس متعب مغٌر الكٌم69ً

ذكرأحمد خضٌر عبد وساف سلطان70

أنثىعال نعمة عبد علً مهدي أبو سبع71

ذكرحسٌن جهاد رضا شعالن العباس72

ذكردمحم ربٌع مهٌر راضً العبودي73

ذكرأكرم عبد الزهرة عبد الحسٌن حمٌدي السهالن74ً


