
الجنساسم الخريجت

ذكرستار حٌدر عباس عبد الكاظم1

ذكرمرتضى باسم دمحم عواد2

ذكرعلً دمحم عمران عبٌس3

أنثىعذراء علً حسون هاشم4

أنثىفاطمه حسٌن علً دمحم حسٌن5

أنثىطٌبة مناف اسماعٌل فاضل6

ذكرعلً لٌث احمد عبٌد7

ذكرانور راضً حنون عبٌد8

أنثىاحالم عطا هللا شنٌف سلطان9

أنثىزٌنه علً دمحم شعالن10

أنثىزٌنب علً اصغر دمحم عل11ً

أنثىمذاق خالد خلٌف مالج12ً

أنثىفاطمه حسٌن جواد جعفر13

أنثىعلٌاء طالب حاذور حمزه14

أنثىاٌمان دمحم جابر حسن15

أنثىزهراء دمحم اسود خشان16

أنثىبنٌن عباس عبد زٌد عبد الكاظم17

ذكرسعد دمحم عبد طعٌمة18

أنثىفاطمه حسٌن جفات خلٌف19

أنثىمرٌم باسم ٌاسٌن عبد العزٌز20

ذكررفل فالح كمر كلٌب21

ذكرعٌسى عبد علً شهٌب مرداس العرام22ً

ذكرعباس عبد الٌمه حمار رهٌف23

ذكرلٌث دمحم بهجت موسى24

ذكردمحم هٌل عبد عون عبد25

أنثىسجى دمحم جسام علوان26

أنثىآٌات لاسم احمد عبد عل27ً

ذكرحسن علً جدوع كاظم28

ذكرعبد الرحمن طالب عباس عجٌل29

أنثىغدٌر علً عباس خنٌاب30

أنثىاٌالف نجم عبٌد كاظم31

أنثىزهراء صدام خطاف عبد الكرٌم الجناب32ً

أنثىمرٌم مازن كاظم جاسم السلطان33ً

ذكررعد واثك غازي خنٌصر34

أنثىزٌنب حسٌن خضٌر كرٌم35

أنثىزهراء جمٌل لٌفان جمعه36

ذكرعلً سعد لفته باصً المعموري37

أنثىرٌام عبد االله دمحم علً دمحم البٌر38

ذكرذو الفمار دمحم هاشم عبود39

أنثىامنه مٌثم كرٌم عل40ً
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أنثىفاطمه حسن داٌش حرابه41

ذكرنعٌم محسن ٌاسر حسٌن42

ذكرعٌسى جاسم دمحم زغٌر43

ذكرطالب دمحم طالب دمحم44

أنثىنور ضٌاء شاكر زعٌان45

ذكرجواد فاضل جٌاد جواد46

أنثىحوراء عٌسى رحمن خلخال47

أنثىرباب عبد الكرٌم كاظم عطٌه48

ذكركرار فاضل واجد دحام الزٌادي49

أنثىعذراء علً حسٌن جاسم50

ذكرعلً حسٌن علوان كرٌدي الفتالوي51

أنثىرسل سالم حسن كزار52

أنثىرند نعٌم حمٌد رشٌد53

أنثىعذراء حسٌن نور عطٌه الغراب54ً

أنثىنور الهدى عدنان غائب عطشان55

ذكررشٌد عبد العزٌز جخٌور طاهر56

أنثىنور عبدهللا عبد الحسٌن حسن57

ذكرحاتم حسون غازي ضمد58

ذكرعلً بخٌت غاوي59

أنثىغدٌر علً ظاهر جواد60

أنثىحوراء لاسم عبد مهدي61

ذكرطالب لفته عبد هللا حسٌن62

أنثىزٌنب دمحم محسن حٌدر63

ذكرٌوسف عوده هزل دوٌش64

أنثىفاطمه محسن كلٌب زرٌجان65

ذكردمحم موازي عودة صبط66

أنثىغفران محمود شاكر منس67ً


