
الجنساسم الخريجت

أنثىكوثر عبد العباس حسون علوان شمري1

ذكرسمٌح سعد حسٌن دمحم عكابات2

أنثىساره ابراهٌم عبدالجبار عبد الحسٌن الموسوي3

أنثىهدى شهٌد حمٌد عبٌس4

ذكرحسام شفٌك عباس سلمان سلمان5

أنثىاٌات حسن وحٌد عبد الحسٌن شان6ً

أنثىاٌات احمد عبد زٌد مهدي االسدي7

أنثىرغده سعد خضٌر محسن المسعودي8

أنثىوداد طالب عباس شالل ابو حٌه9

أنثىهدٌر سمٌر ناصر حسٌن حسٌن10

أنثىمها عزٌز نعٌمه صبح االبدٌري11

أنثىاالء علً عٌسى عاجل عاجل12

ذكردمحم سالم َعباس صلٌب الالم13ً

أنثىمرٌم عالء مرتضى احمد االنصاري14

أنثىحنٌن حاتم عبد االمٌر حسٌن ال صٌاد15

أنثىزٌنب عبد الحسٌن محسن لنبر لنبر16

أنثىفاطمه كاظم ساجت متعب متعب17

أنثىزهراء دمحم سعٌد دمحم حسٌن عبد الكرٌم18

أنثىزهراء رٌاض َكشاش مرتضى ابو طبرة19

أنثىمروه علً عبد الحسن جابر جابر20

أنثىرغد ناٌف عناد مراد الجباس21

أنثىشكران عدنان عبدالكاظم زباله الخفاج22ً

أنثىسلوى سلمان عطٌه حسن الشرفه23

ذكرطه عبد علً عبود عبدالرضا البٌضان25ً

أنثىام البنٌن عالء عباس عبد الحسٌن ال جٌاد24

ذكرباسم علً لفته شناوه السندال26ً

أنثىحنٌن طالب علً حسن ال شرهان27

أنثىزهراء عزٌز كاظم مرٌهج ال مرٌهج28

أنثىفاطمة حامد عبد العباس هادي البو ناٌل29

ذكرجالل كاظم عران سلمان30

أنثىصبا عبد االمٌر سلمان عبدعلً العماب31ً

أنثىورود دمحم هادي مهدي مهدي32

أنثىزهراء كرٌم هادي شنٌن33

أنثىضحى عادل مهدي عباس شمسه34

أنثىسجى حٌدر لاسم بالر35

ذكرضرغام لبنان فٌصل مهدي مهدي36

ذكردمحم جعفر حسن عل37ً

أنثىرسل ماجد كاظم ٌدام الحسناوي38

أنثىحنٌن دمحم علً هادي كاظم39

أنثىطفوف علً مطلك غالً مطلك40
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أنثىساره عبٌس علً سودي الٌساري41

ذكرحمزه ثامر مراد محسن محسن42

ذكراحمد علً هضم فكع الخفاج43ً

أنثىرواء هادي جلٌل كرٌم ٌاس44ً

أنثىغفران عبد الكرٌم علً حسٌن العادل45ً

أنثىاٌمان عباس عبد غٌالن46

أنثىسجى محمود عبد العزٌز ابراهٌم الشامر47

ذكرفالح حسن هادي ابو الشون الجلحاوي48

أنثىضحى ماجد عبد عون عباس الٌاسري49

ذكردمحم ابراهٌم باسم عبداالمٌر ال عزوز50

أنثىزهراء طاهر موسى صاحب الموسوي51

أنثىزٌنب خالد عباس مرداس الجناب52ً

أنثىهدٌل دمحم شنو ناصر ال حسون53

ذكراسالم عالء شطنان عاٌز54

أنثىسرى نائل جواد دمحم تمً محبوبة55

ذكردمحم حمزه دمحم ٌحٌى56

ذكرأٌاد ماجد عباس عبود الحمدان57ً

ذكراحمد سالم صافً جوحً الكراف58ً

ذكرزٌد ٌحٌى دمحم علوان ال علوان59

ذكردمحم كرٌم عبد الحر فرهود ال ستار60

ذكرسامر عبد االمٌر عزٌز عبدهللا الٌاس61ً

ذكرعلً سعٌد دمحم عبد الزهرة الوائل62ً

ذكرضٌاء الحك سعد ناصر حسٌن63

أنثىرسل علً حَسٌن عل64ً

ذكراحمد كاظم حسن عبادي السعبراوي65

ذكركرار صاحب عطٌة عواد66

أنثىحنان باسم ظاهر ناصر السعداوي67

أنثىافٌاء فراس كاظم عبٌد الجالب68ً

أنثىضحى أحمد شهاب احمد الجندٌل69

أنثىسجى عباس علً فضل70

ذكرامٌر ٌاسر هادي طاهر دهام71

أنثىرؤى صادق بخٌت سعٌد72

ذكرانور صباح حمادي حمزه73

ذكردمحم عادل دمحم عبد العزٌز الفواز74


