
الجنساسم الخريجت

أنثىفاطمه عبد الحسٌن عباس علوان1

أنثىندى كرٌم فراس فهد الخفاج2ً

أنثىنرجس حسٌن عبد محسن3

أنثىساجده ٌوسف كاظم خضر العرداوي4

أنثىنور سلمان صالح مهدي5

أنثىدالل مبارك دخل ظاهر6

أنثىرقٌه فلٌح عبد زٌد دمحم7

أنثىوجدان رٌسان علوان سرحان الكورج8ً

أنثىعبٌر عبد الحكٌم حسن علوان9

أنثىرباب فرج جاسم جابر10

أنثىغدٌر فائز علً حسون11

أنثىرقٌه صالح مهدي نجم12

أنثىفاطمه كاظم صالل دمحم13

أنثىزٌنب ظاهر عبد الٌمه كاظم14

أنثىسرى سعد حبٌب زماخ15

أنثىسجى علً عبد هللا خلف16

أنثىهدٌل احمد موسى حمٌدي17

أنثىغفران علً حسٌن عبد الرزاق جلوخان18

أنثىهبه عبد هللا عبد حبٌب19

أنثىزٌنب كرٌم حسن محل20

أنثىسجى حٌدر عبد االمٌر حمٌدي21

ذكرٌوسف جاسم دمحم كاظم22

ذكردمحم حسون فخري كاظم23

ذكرحسٌن عبد العال هادي عباس24

أنثىبراق حسن خٌري خنٌاب25

أنثىاحسان معله دلف حمزه26

أنثىهدى عبد الهادي حسن دمحم علً آل محسن27

أنثىالهام احمد هاشم راض28ً

ذكرحسن خنفر الزج حمود29

أنثىزٌنب حسن دمحم كاظم30

أنثىجمان مٌثم جاسم حسون31

أنثىعذراء حمزه جاري عٌسى32

أنثىرغد حبٌب خضٌر عبد33

ذكرنجاح علً عباس صكبان34

أنثىاٌات احمد هاشم ناصر35

ذكرنور عبد السجاد مشاري36

أنثىمالك دمحم محسن حٌدر37

أنثىنبراس مٌثم كاظم عبد االمٌر38

أنثىاقبال هادي عبٌد ذوٌب39

ذكراحمد دمحم كاظم دمحم40
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أنثىنور حٌدر محمود ناصر المحمود41

أنثىصبا عبد هللا عبد حبٌب42

أنثىزهراء عامر عبٌد فرحان43

أنثىزٌنب خضٌر عٌسى حرٌجه44

أنثىتبارك فارس صاحب عبد هللا45

أنثىرسل حٌدر عبداالمٌر حمٌدي46

ذكرستار جبار دمحم ابراهٌم47

أنثىفاطمه دمحم نعمه عبد48

أنثىهند ٌحٌى حسن ابراهٌم49

أنثىشهد ٌاس خضٌر علوان50

أنثىساره عادل مجبل حطٌب51

ذكرمرتضى مجٌد كامل شنات52ً

أنثىودٌان عذاب كعٌشٌش غازي53

أنثىشمٌم سالم عبد حمٌد الربٌع54ً

أنثىمرٌم علً سلمان عبد55

ذكراحمد حاتم كرٌم سعٌد سعٌد56

أنثىسرى عامر كرٌم عل57ً

أنثىاٌات سالم عبٌد ناصر58

أنثىكوثر دمحم رحٌم درٌب الكربل59ً

ذكرسرمد عبد الرسول بحر وادي المسعودي60

ذكردمحم طاهر عبد نور شوٌن الرماح61ً

أنثىشٌماء جاسم دمحم كرٌم62

ذكرعباس زهٌر خمٌس دمحم63

أنثىنجالء ماجد عبد السٌد مرٌعً النصاري64

ذكروالء عبد الحسن جبر صكبان65

ذكرعلً شاكر جٌاد جواد ال كاظم66


