
الجنساسم الخريجت

ذكردمحم علً حسن سلمان ضاحً االسدي1

ذكرامٌن حسٌن محسن مراد السعدي2

أنثىهاجر ناصر حسٌن كاظم عوٌنات3

أنثىافراح احمد مهدي غالم علً الحمٌري4

أنثىفرقان صالح مهدي عبد الجبوري5

أنثىاٌالف دمحم خضٌر عباس الحسن6

أنثىنسرٌن هادي صالح حمادي العل7ً

ذكرمهدي جاسم حسن جمعة الموسوي8

أنثىشجون جاسب دمحم علوان الزٌادي9

أنثىرؤى عبد الكرٌم عٌفان فلٌح العل10ً

أنثىفاطمة فاضل علً احمد االنصاري11

ذكرصفاء حسن دمحم تومان الخفاج12ً

أنثىزهراء عبد هللا معارج حامً الزهٌواوي13

أنثىزٌنب حاكم مٌران عبدالزهرة المعموري14

أنثىفاتن حٌدر عباس موسى ال راض15ً

أنثىزهراء زاهد دمحم علٌوي التمٌم16ً

أنثىحنٌن فالح مهدي عبد حسان17ً

أنثىزهراء ضٌاء مال هللا مهدي الخفاج18ً

أنثىمرٌم عامر حسن دمحمعلً المدرس19

أنثىاالء عباس علً راهً الجناب20ً

أنثىزٌنب ضٌاء محسون كلطع الكرعاوي21

ذكرٌوسف مهدي صالح كرٌم22

أنثىدعاء سامً مظهر حمزة الجناب23ً

أنثىانتظار فؤاد رٌحان حمد الحدادي24

أنثىبنٌن اسعد علً داود المطٌري25

أنثىاالء عبد الحسن سلمان عبود الخفاج26ً

ذكرعلً كاظم كرٌم شمران ال عل27ً

أنثىغدٌر حسٌن مهدي صالح الشروف28ً

أنثىمرٌم دمحم رحٌم درٌب الكربل29ً

أنثىفاتن جمٌل ٌاسور صاٌغ الجبوري30

أنثىبشرى شعالن حسٌن جلوب الموسى31

أنثىضمٌاء حمزة حسٌن علً الربٌع32ً

أنثىهبة كرٌم شمخً جبر الكعب33ً

أنثىزهراء دمحم ٌاسر كروش المنصوري34

أنثىزهراء سعٌد محسن سعٌد الموسوي35

أنثىزهراء خلٌل كرٌم شمخً الشمري36

أنثىزهراء فارس مهدي حسن الركاب37ً

أنثىمٌساء حٌدر عبدالكاظم مسلم ال مسلم38

ذكردمحم عباس فاضل ٌاس الزهري39

أنثىرقٌه دمحم عبد الرضا حمزه المطٌري40
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أنثىرٌام نبٌل عالج حسن الغزال41ً

ذكرمصطفى سعد حفظً حسن42

أنثىهبة زهٌر محسن دمحم علً الخٌاط43

أنثىزٌنب ابراهٌم باسم عبد االمٌر ال عزوز44

أنثىفاتن علً حسون هاشم البو طاهر45

أنثىزهراء حسٌن دمحم رضا بحر العلوم46

ذكربهاء كاظم جاسم عباس عباس47

أنثىتبارك مؤٌد هادي علً حداد48

أنثىلقاء حاتم عبد الكرٌم محسن السراي49

ذكركاظم دمحم عفرود عبد50

ذكرعلً دمحم مسلم رسولً الفتالوي51

ذكرامٌر مصطفى سلمان مسرهد52

أنثىنور اٌاد عبد الحسٌن حمٌدي53

ذكرعلً عطا هللا عبد عون رعد الشاهر54

أنثىنوره جاسم  دمحم علً متعب55

ذكرحٌدر فالح مزهر حسن الزمل56ً

ذكرمصطفى دمحم عبد الكرٌم شمران المسلماوي57

أنثىعذراء كرٌم عبد الحمزة دمحم58

أنثىسرى فؤاد حسن علً العبودي59

أنثىسهاد دمحم جهاد سٌف الربٌع60ً

أنثىاٌالف دمحم اسماعٌل ابراهٌم العنزي61

أنثىهند بالسم رجه مزهر مسعودي62

أنثىمرٌم ناصر احمد مزهر المسعودي63

ذكراحمد هاشم نعمه عبد علً ال حسٌن64

أنثىزٌنب منٌر عبد الرسول جاسم زنك65ً

ذكرحسٌن جاسم عبد الرزاق دمحم66

ذكرعلً تركً هاشم جعفر العرداوي67

ذكرحسن ٌاس خضٌر عباس68


