
الجنساسم الخريجت

أنثىزهراء محمود شاكر سعٌد1

أنثىبسمه مٌثم علٌوي عباس الكرٌط2ً

أنثىمرٌم علً عبد الصمد حمد الكرماوي3

أنثىزٌنب طالب تركً جاسم الرحٌم4ً

ذكراسعد رحٌم جابر طعٌمة5

ذكروسام عاٌد ناجً ناهً دلٌم6ً

أنثىنادٌه عباس جاسم دمحم الخفاج7ً

أنثىمروة حٌدر دمحم علً علوان8

أنثىهدٌل عباس جاِسم عبدالحسن ال عبدالحسن9

أنثىجنان وحٌد حسونً حافظ الخفاج10ً

أنثىهبه دمحم دمحم تقً عبدالدمحم زائر دهام11

ذكرعقٌل حمزه ابو حسٌن هادي الصٌاد12

أنثىرنا عباس هاشم سلطان البهادل13ً

أنثىنور وهاب رزاق الطٌف النصراوي14

أنثىفاطمه فاضل حسٌن رضا السعٌدي15

أنثىمروه عادل وهاب نعمة ال نصر هللا16

أنثىسكٌنه علً احمد عبد الواحد الٌالوي17

أنثىمروة صالح ٌعقوب هاشم18

أنثىزهراء صباح فهد جاسم غلٌان19

أنثىبنٌن علً مهدي جواد جواد20

أنثىزهراء حسٌن سلمان واوي المٌال21ً

ذكركرار حسٌن محسن بطً الربٌع22ً

أنثىمارٌا سعد حفظً حسن تقو23

أنثىحنٌن عامر عبد الرزاق مرتضى الحكٌم24

أنثىنور حسٌن سعد مجٌد عكله25

أنثىمرٌم عامر عبد اللطٌف احمد الخطٌب26

أنثىشروق دمحم جاسم حسٌن النجم27

أنثىشهد مٌثم علً حسٌن بٌك28

أنثىنور عماد راضً عودة البطاط29

ذكرحسٌن هادي دمحم عفتان المسعودي30

أنثىرسل عبد الساده حوٌر صالح ال عباس31

ذكرتحسٌن سعد حسٌن سهر32

ذكركرار حٌدر عبد االمٌر كاظم الجوران33ً

أنثىاٌمان مٌثم عبد االمٌر محمود الفتالوي34

ذكرنصر طالب عبٌد عباس الٌساري35

أنثىجنات فاضل زٌدان شاكر التمٌم36ً

أنثىنسرٌن احمد فهد عبد عل37ً

ذكراحمد علً محسن قاسم38

أنثىصبا عامر مجٌد جوده الطوٌل39

أنثىزهراء فٌصل دمحم علً االسدي40
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ذكرهشام حسون عبد الوهاب حسون حسون41

أنثىورود تاٌه جودة عبود الخفاج42ً

ذكرمنتظر دمحم علً عبد الحسٌن كشوانة43

ذكرعلً ٌوسف علً ٌعقوب44

أنثىفاطمه دمحم ساٌر جاسم45

أنثىتبارك علً ٌزل عبد الربٌع46ً

أنثىاٌات عدنان جبٌر مهدي مهدي47

أنثىسجد شاكر علٌوي جوده48

أنثىزٌنب جبار جواد علً جاسم49

أنثىدعاء عطٌة خلف عبد50

ذكرمصطفى حسن علً عرزال51

أنثىتقى عارف دمحم حسٌن الٌساري52

ذكرمسلم عبد الكاظم حمٌد شعبان الشٌبان53ً

ذكراسعد صفاء دمحم صالح عبدالرضا الصباغ54

أنثىحنان سامً بدٌوي عبٌد الجبوري55

أنثىنور حسن صاحب عبد الحسٌن56

أنثىمرٌم حٌدر حامد ابراهٌم منغص57

أنثىزهراء عبد الحسٌن شعالن عبدالساده بحر العلوم58

ذكراحمد عٌدان عبد دمحم المسعودي59

أنثىهدٌر نجاح مهدي محسن الموجد60

ذكرعلً حسان ابراهٌم رسول61ً

أنثىبراء لٌث جبار هاشم الجبوري62

أنثىمناهل علً حرٌجه علً ال شالل63

ذكرمظهر جاسم هادي موسى الحسٌن64ً

أنثىسارة دمحم حبٌب عبد السادة الخفاج65ً

أنثىبنٌن رٌاض علً محسن حمودي66

أنثىسرور فالح حسن جمعة منكوش67ً

ذكرامٌر عباس كاظم كشٌش رٌان68ً

أنثىندى علً ثامر موسى موسى69

أنثىسفانه حاتم عبد االمٌر حسن الزغٌت70ً

ذكرحٌدر غالب علً رضا71

ذكرٌوسف عماد علٌوي جابر الكراف72ً

أنثىضحى عبد السالم عبٌد صالح صالح73

أنثىهدٌل علً عبد الحسن سالم الفرطاوي74

أنثىحوراء خلدون كرٌم كاظم الزركان75ً

أنثىمروة علً حسٌن عبٌس76

أنثىرفل جعفر حسٌن دمحمعلً الطرف77ً

ذكركرار علً هادي رهك78



ذكرحسٌن علً كمر عبد الجبوري79

ذكردمحم غنً بارق غنً الموسوي80

أنثىانفال فاضل متعب كاظم81

أنثىهدى طالب خضٌر ذعذاع82


