
الجنساسم الخريجت

أنثىآالء علً عبد هللا حسٌن العنبك1ً

أنثىامال عبد المحسن تاٌه عباس الجناب2ً

أنثىسارة صالح عبد الحسٌن جاسم  الربٌع3ً

أنثىعطاء صالح مهدي علً الزامل4ً

أنثىرغد عبود جودي عبود الحل5ً

أنثىأحالم عالوي حسٌن حربً الحافظ6ً

ذكرعالء صالح عبٌد حسٌن  العنٌس7ً

أنثىخدٌجة عطٌة جابر احمد المرهون8

أنثىسناء عبد الرضا جابر حبٌب الغضبان9

أنثىزٌنب موفك عبد الحسٌن بالر الساعدي10

أنثىرجاء عابدٌن علً عباس الحاتم11

ذكردمحم مسلم بالر عباس  الٌاسري12

أنثىرؤٌا لٌث دمحم رضا مهدي اللٌث13

أنثىسهام كاظم عزال حبٌب المسعودي14

أنثىمروة دمحم مجٌد حمٌد الكرعاوي15

ذكرمٌثم عبد الساده شبالوي شٌحان الجلٌحاوي16

أنثىشذى فرحان حمود حسٌن العبودي17

أنثىرفاه هادي محسن ٌوسف الفتالوي18

ذكرصباح حسن عبٌد  كرم  التمٌم19ً

أنثىسناء حسن هالل جبر  الخفاج20ً

أنثىخلود جاسم جبر ثامر المعموري21

ذكرأحمد سلمان داود عبود النصراوي22

أنثىٌاسمٌن عبد العباس كاظم علوان الٌساري23

أنثىوسن هاشم غٌدان فرج البصٌص24

أنثىسناء علً حسٌن محسن  الكرم25

أنثىنور أحمد كاظم ضٌف  الرحٌم26ً

أنثىنور سلمان دمحم عبد الحسٌن  الربٌع27ً

أنثىفرلد عبد الرضا علً رهمه الخٌكان28ً

ذكرأمٌر جابر حسن دمحم الناٌل29ً

أنثىرغد دمحم هادي حسون الكلش30

أنثىهاٌدة محً جمٌل عزٌز الشمري31

أنثىنور عبد األمٌر حسن جودة  الدلٌم32ً

أنثىرسل علً حسٌن عبد علً  شمخ33ً

أنثىنبراس مهدي عبد السادة عبد الكاظم ال غٌدان34

أنثىزٌنة عبد الواحد جاسور سعدون السعدون35

أنثىآمنة ناجً عبد الجبار حسون الجبوري36

ذكرٌاسر عبد الجاسم حمود حبٌب العلٌان37

أنثىهدى عدنان عباس بادي  الموسوي38

أنثىإسراء عبد العباس كاظم علوان الٌساري39

أنثىأزهار علً عبد علً جاسم السعدي40

أنثىهند عباس مهدي عباس الغانم41ً

أنثىشفاء ناجح جواد كاظم الحردان42
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أنثىسجا حسٌن عل43ً

أنثىمثال عبد الهادي جبار حسون الجوران44ً

ذكرحسٌن عدنان دوحً حسن ال ضباح45

أنثىأنفال عبد الجبار جواد احمد جمال الدٌن46

أنثىٌاسمٌن علً صخٌل خواف الفتالوي47

أنثىنور صباح حسٌن علوان  البهٌان48

أنثىشٌماء محسن غجٌري حسن الرجٌب49

أنثىشٌماء لاسم عودة محسن  البهادل50ً

أنثىفاطمة رزاق عطٌة حسٌن العوادي51

أنثىنورا سالم هادي حمود الخفاج52ً

أنثىرشا دمحم رضا راهً  الشمري53

أنثىعتاب صبٌح هاشم احمد البٌات54ً

أنثىحوراء حسٌن علً حسٌن  الهاشم55ً

أنثىآالء ماجد عبٌد شرٌف الحسٌن56ً

ذكرتوفٌك كامل شبٌب ركن الكرٌط57ً

أنثىأفنان علً كصب جندٌل الجناب58ً

ذكرذو الفمار خلٌل إبراهٌم علً السعدي59

ذكرسٌف هانً اسماعٌل ابراهٌم الباوي60

ذكرمحمود عباس حمد شمخً  االسدي61

أنثىمنتهى عبد الكرٌم عبد الواحد علً العل62ً

أنثىشٌماء سرحان عباس سلطان البدٌري63

أنثىدعاء لواء عبد هللا عبد المنعم الفواز64

أنثىكوثر عباس عبد األمٌر عطٌة الصالح65ً

أنثىنداء عبد داود وادي حسٌن المٌال66ً

أنثىزٌنة مكاوي موسى فرٌج الثروان67ً

أنثىزٌنب عبد اللطٌف كاظم حسٌن العماري68

أنثىساالر سعدون عبد الكاظم لفتة البوحبٌب69

أنثىزهراء مكاوي موسى فرٌج الثروان70ً

ذكردمحم حمد حمزة جدوع المعموري71

أنثىمروة محمود حمد جودة الدمحم72

ذكرفاضل عبادي كرٌم عزوز العبودي73

أنثىشٌرٌن شالل حرٌجه عل74ً

أنثىذكرى هادي علً سلومً اللهٌب75ً

ذكرسالم منعم حمود ابو اللوخ الجبوري76

ذكرمٌثم منعم دمحم غضبان  الكراف77ً


