
الجنساسم الخريجت

أنثىهدٌل لفتة كشٌش مكطاع النصراوي1

أنثىهاجر دمحم كاظم عبد الزهرة2

أنثىشروق امعٌن وحٌد عل3ً

ذكرعلً عباس دمحم علوان4

أنثىاسراء خلف عبد الكرٌم مهنى الدٌراوي5

أنثىهبة اٌاد هشام حسٌن6

أنثىزهراء حسٌن هادي كاظم الكعب7ً

أنثىرقٌة عباس جدوع حمد واوٌة8

أنثىهٌفاء ماجد منعم حمد9

أنثىرواء دمحم هاشم مزعل الدحٌدح10

ذكرصالح حسن جدوع دمحم11

أنثىهٌا عبد الكاظم حمٌد مجٌد12

أنثىزهراء عبد الحسٌن راهً كاظم13

أنثىنور علً نعمة غازي السعٌدي14

أنثىزٌنب باسم عبد زٌد رشٌد ال سعدون15

أنثىفاطمة جبار نور هاشم سودي16

ذكرصالح عمر عبٌد خضٌر الجناب17ً

أنثىاٌمان نعمة جواد صالح الطفٌل18ً

ذكرحسٌن عباس فزاع مطر ال معٌدي19

أنثىهدٌل نبٌل عاجل شرٌف فتل20ً

ذكرٌاسٌن دمحم رسول حسٌن دمحم21

أنثىعال عباس نواف كاظم22

أنثىزهراء صالح محمود ناجً االغندي23

أنثىنبأ جبار مصطفى عبود24

ذكرٌوسف علً عبد علً طعمة25

أنثىسكٌنة مدحت علً هالل26

أنثىزٌنب جبار هاشم دمحم الجبوري27

أنثىنور راهً جاسم دمحم الجدوع28ً

أنثىوفاء حسن هادي ابو الشون29

أنثىاالء احمد كاظم ضاحً الجناب30ً

ذكرٌحٌى جاسم دمحم حمزة31

أنثىهنادي عبد الهادي هاشم احمد32

ذكرحسٌن علً حسٌن برهان33

ذكركرار علً عبد راض34ً

أنثىزهراء ماجد جاسم  عبد الواحد35

أنثىنور حسٌن كاظم راضً الرماح36ً

أنثىسجى عادل مرزوك براك المعموري37

أنثىمٌسون احمد حسٌن ابراهٌم  المسعودي38

ذكرمسلم طالب عبد الوهاب احمد الكاظم39

ذكردمحم عدنان ناٌف مانع40
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ذكرمبدر جفات ناجً صالح41

أنثىفرقان عبد الرزاق عبد الحسٌن عبد علً الجبوري42

أنثىنورة كاظم موسى شاكر المطٌري43

ذكرمصطفى عبد المهدي خلٌل ٌوسف44

أنثىلقاء حٌدر حسٌن حنتوش الحسٌن45ً

ذكرطاهر زهٌر موسى ابراهٌم46

أنثىمنال علً هادي غٌهب المسعودي47

أنثىفاطمة صباح عبٌد حرٌجة48

أنثىانفال فرحان دمحم احمد49

ذكراثٌر حمزة عبد حسٌن التجمٌر50

أنثىشهد عماد رزاق عل51ً

ذكركرار دمحم رضا  عبد الساده52

أنثىاسراء ماجد صباح مجٌد سهٌل53

أنثىوالء صالح حسن كاظم الكرٌط54ً

أنثىعذراء علً هاشم زبون االزرج55ً

أنثىغدٌر ماجد عبٌد فرحان56

أنثىمواهب عباس دمحم57

ذكرحسٌن ذٌاب علً حسٌن الهداوي58

ذكرمنتظر حامد علً حسون59

ذكرعلً جـواد كاُظـم دمحم60

أنثىكوثر محمود مراد خلٌل61

أنثىفاطمة دمحم الٌاس صحن الدمحماوي62

أنثىمرٌم ٌعقوب حنون عبود صوٌلح63

أنثىاٌات دمحم عبد الحسٌن داود السودان64ً

أنثىخدٌجة جبار عبد الحسن دمحم الزٌدي65

ذكردمحم كرٌم عبد زٌد ناج66ً

أنثىحوراء عبد الكرٌم شمخً جبار67

ذكرصبري احمد عدنان عبد الواحد التمٌم68ً

أنثىمرٌم عبد الكرٌم جوهر احمد التمٌم69ً

ذكرعلً عبد االمٌر مجهول عزوز70

أنثىسارة ناجح مهدي دمحم الحسناوي71

أنثىتغرٌد فراس طاهر دمحم تق72ً

ذكرحٌدر ناٌف صالح دغش73

ذكرعمار ستار جاسم حسٌن74

أنثىزهراء عبد الباسط دمحم عل75ً

أنثىآٌات منصور عبد علً سعٌد ال فتله76

أنثىانعام كاظم خدام مخلف الدعم77ً



ذكرمهند صالح الدٌن مهدي هادي78

أنثىسارة كرٌم قاسم خصاف79

ذكرٌحٌى عبد المحسن موسى ناٌف المحٌف80

ذكرخضر كرٌم هباله مخٌلف81

ذكرعلً حسٌن ناجً حسن الدهوي82

ذكرسٌف عبد الرضا فاضل جلٌل83

ذكرعلً كاظم هادي سالم84

أنثىشٌرٌن علً صاحب حمود85

أنثىنور باسم نزال صكبان الجوذري86


