
الجنساسم الخريجت

ذكرعلً دمحم صالح دمحم علً الصلٌخ1ً

ذكررسل سمٌر عبد الحسٌن علً الجمٌل2ً

ذكرعلً عبد الحسٌن إبراهٌم عبد الخالك زٌارة3

أنثىفاطمة عبد اللطٌف مجلً مذكور4

ذكرنور كرٌم عبد الحر فرهود آل ستار5

أنثىحنان محمود عبد الوهاب حسن6

أنثىرباب عبد الستار محسن جواد آل جواد7

أنثىشذى نضال سعد عبد الرحٰمن8

أنثىٌاسمٌن فؤاد كاظم حسٌن9

أنثىحوراء عباس عودة عبود10

أنثىإسراء وحودي عرٌبً علً االبراهٌم11

أنثىزهراء دمحم علً مجٌد سعٌد عكله12

أنثىرغد مازن كاظم جاسم13

ذكرجعفر علً هاشم دمحم  زٌن14ً

أنثىمها تموٌن عجٌل سمرمد الهتٌم15ً

ذكرظاهر حسٌن علوان هادي  الدراوشة16

أنثىزهراء دمحم نعمة حسن17

أنثىأزهار دمحم حسن راضً أبو داٌم18

أنثىزمن عزٌز حمٌد حسن البو ذبحن19

أنثىحوراء فاضل عاروض عداي20

أنثىزٌنب جبار عزٌز فلٌفل21

أنثىحوراء حامد هاشم مهدي  الدلٌم22ً

ذكردمحم زكً رمضان حسون23

ذكررحٌك فاضل حسٌن دمحم االنصاري24

أنثىنبأ نعمة حسون سلمان كٌم25ً

ذكرثناء دمحم عبد فٌحان العبودي26

أنثىزهراء ناصر حسٌن ماٌوس  العابدي27

أنثىنور علً فاضل علوان28

أنثىدعاء جعفر موسى صالح  العزاوي29

أنثىضحى جواد عبد هللا علً الطولمان30ً

ذكرعال دمحم حسن دمحم الصغٌر31

ذكرأحمد عبود كاظم دمحم آل عجون32

ذكرحٌدر مصطفى رشٌد حسٌن نصر هللا33

أنثىجنات رضا عبد الحمٌد دمحم تراف34

أنثىزهراء رزاق مهدي حمادي سلمان35

أنثىزٌنب ستار مجٌد كاظم  شدهان36

ذكرضرغام علً حمزه سلمان البو بن37ً

أنثىَروز دمحم حسٌن دمحم رضا بالر الخٌاط38

ذكرإٌهاب صالح مهدي عل39ً

ذكراحمد معٌن رسول عبود كبٌس40
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ذكرأسامة خضر دمحم حسن41

أنثىإٌناس عظٌم حمٌد عفلون42

ذكرعالء كاظم دمحم وادي43

ذكروئام عدنان رزاق حرب نصراوي44

أنثىزٌنب صفاء رزاق محمود طهمازي45

ذكرسالم كاظم عناد حسون46

أنثىسارة عبد األمٌر جاِسم عوٌد47

أنثىسوسن مهدي حسٌن موسى48

أنثىنور الهدى حسٌن كاظم جواد لندٌل49

أنثىهبة ناجً خلف حسن السٌد حسٌن50

أنثىاٌالف مالن دمحم جاسم51

أنثىمروة ٌحٌى إدرٌس علً المحنا52

أنثىدعاء هادي جودة جاسم آل جاسم53

ذكرعباس فاضل مردان رباط54

أنثىرحاب شهٌد عبد األمٌر أحمد55

ذكرسامر بشٌر هادي عبود56

ذكرغٌداء محسن ضمد حسٌن بنً أسد57

أنثىهدى بدري رحٌم عبد عون الجناب58ً

أنثىمروة أحمد كاظم هادي59

أنثىإسراء عالوي حسٌن شرٌف آل طولان60

أنثىهاجر عالء حسن دمحم الصغٌر61

أنثىٌاسمٌن فالح حسن علً علً البو سرٌح62

أنثىزهراء دمحم عباس ضاٌع63

ذكرعلٌاء عبد الرضا عبد الصاحب لاسم السودان64ً

ذكرإبراهٌم بدٌر كزار  جبر ال جبر65


