
الجنساسم الخريجت

أنثىسارة كاظم إبراهٌم عباس الرحٌم1ً

أنثىرشا فاضل موسى بانً الجبوري2

أنثىشٌماء علً شاهً سلطان الرماح3ً

أنثىبتول شاكر عبد كردي المجالوي4

أنثىحوراء سعٌد طاهر هاشم السعدي5

أنثىرشا طالب دمحم علً غانم رحٌالن6ً

أنثىدعاء محسن عبود محسن الربٌع7ً

أنثىزٌنب أموري جبار ناٌف الحسناوي8

أنثىزهراء سعد كاظم جواد الصداف9

أنثىسارة فاروق مجٌد جودة الطوٌل10

ذكرعالء دمحم رضا حسٌن هاشم الموسوي11

أنثىبٌداء حمٌد فرحان فوٌر الٌساري12

أنثىوجدان إحسان عبد الحسن ناصر السعدي13

أنثىسالً ناصر عباس مرزوق الصكر14

أنثىنبأ عبد الواحد دمحم علً دمحم البٌر16

ذكرعلً نعمة زعٌان برغوث المعموري15

أنثىأزهار عبد الحسٌن خضٌر محسن العباس17

أنثىنٌران هادي رشٌد دمحم العبٌدي18

أنثىنداء حسٌن علً داعور الغانم19ً

ذكرنبٌل دمحم عبد الحسٌن جاسم الحسٌن20ً

أنثىبدور عباس ضبع مصحف الشمري21

أنثىزٌنب حسٌن علً هادي الكنان22ً

أنثىإسراء دمحم جهادي شناوه الخفاج23ً

أنثىورود عبد األمٌر إبراهٌم َكزار الشطب25

أنثىإسرار صبٌح كرٌم وادي الجراح24ً

أنثىشٌماء علً عبد األمٌر مطلك الخفاج26ً

أنثىعبٌر دمحم محسن خلف جمال27ً

28
أنثىزٌنب عبد الرزاق عبد الحسٌن عبد الرضا الطهمازي

ذكرمٌثم علً كرٌم كاظم بنً حسن29

أنثىمها عباس عبد عون عباس العباس30

أنثىأسٌل دمحم حسن دمحم الصغٌر31

أنثىندى كاظم جلٌل شرٌف آل جواد32

أنثىهبة ناجً عجٌل سمرمد الهٌتم33ً

ذكرعامر عٌدان حسن مطلك الكرٌط34ً

أنثىٌسرى إلبال عبد الجلٌل إبراهٌم الصائغ35

أنثىوفاء موسى أبو حسٌن هادي الصٌاد36

أنثىهبة عبد األمٌر علً فاضل الحٌال37ً

أنثىزهراء حسٌن عبود دمحم التمٌم38ً

أنثىزٌنب علً عبد الحسٌن خلٌل معملج39ً
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أنثىهند وداع عبد األمٌر حمزة40

أنثىشٌماء هادي نعمة ٌوسف الخفاج41ً

أنثىنجالء حبٌب كاظم إدرٌس المؤمنٌن42

أنثىنور هادي دخٌل هوٌدي الجبوري43

أنثىشٌماء دانوش عباس عبد الحسٌن الخالدي44

أنثىسحر طالب ظفٌر دربٌل الدربٌل45

أنثىندى موسى برٌج حطاب الرماح46ً

أنثىزٌنب هادي حامد  علً الموسوي47

أنثىندى كاظم حمادي دخن الزهٌري48

ذكررعد كاظم مركب ضاحً المركب49

أنثىآالء حسن خضٌر فارس آل جاسم50

أنثىأفراح أنور للً عزٌز جعباوي51

ذكرعامر فوزي عبد الكاظم عٌسى اإلبراهٌم52ً

أنثىلٌلى دمحم حسن دمحم حسن الصغٌر53

أنثىرغد لاسم نوماس موسى الٌاسري54

ذكرأحمد غنً عبود راهً الكرٌط55ً

أنثىرنا فؤاد ٌوسف إبراهٌم56

أنثىعالٌة عبد الحسٌن شندل عبود صكار57

أنثىندى حسٌن حمزة حسٌن58

أنثىحال عبد كشٌش كاظم العبٌدي59

أنثىحال شاكر كالوس جدوع60

أنثىزهراء دمحم عبد الرزاق علً الموسوي61

أنثىالنا استناد عبد العباس عبد الحسٌن الحمود62

ذكرمصطفى كامل عبد الرضا خلٌف العكٌلب63ً

أنثىشذى عباس محٌمٌد عبد الٌساري64

ذكرهادي فٌصل نعمة شلبه الٌساري65

أنثىإسراء عبد الخالك أحمد هاشم شاله66

أنثىأنسام مراد كاظم حسٌن الدلٌم67ً

أنثىأصٌل فاضل عبٌس حمزة الخفاج68ً

ذكرعالء خلٌل إبراهٌم دمحم علً الجبوري69

أنثىهدى كاظم حسٌن حسن الجبوري70

ذكرإٌهاب عبد علً عبدالرحمن علً الشاوي71

أنثىشٌماء عباس علً جواد صاهود72


