
الجنساسم الخريجت

أنثىجنات رضا دمحم عزٌز  آل دمحم1

أنثىشذى شنٌار علً منهل2

أنثىنغم عبد الكاظم عبد الحمٌد موسى  السعدي3

ًٌ هادي  الجلٌحاوي4 أنثىمروه حسٌن عل

أنثىهند حمدي وهاب عزٌز  آل شالل5

أنثىدالٌا عبد الكرٌم ناجً مجٌد  ال فتله6

ذكرأمٌر كامل جواد كاظم7

أنثىهناء فاضل حسن عبد  خفاجة8

أنثىزٌنه شاكر عبود علً  الطائ9ً

ذكرسجاد مهدي مطرود جبار10

أنثىصابرٌن علً حمود كاظم  ال خلف11

ذكربهاء ثابت ناصر حسٌن  آل محسن12

أنثىبراء ناجح جواد كاظم  الحردان13

أنثىدعاء ساجد عبد األمٌر حسٌن14

أنثىهدى دمحم موسى حمزة حسٌن  الخفاج15ً

أنثىرواء عزٌران فاضل علً  الشثاث16ً

أنثىبراء حسٌن علً كاظم  جبري17

ذكردمحم قٌس عبد علً مظلوم  الزبٌدي18

ذكرمصطفى مكً جواد كاظم19

ذكرصادق علً حسٌن خضٌر  الجبوري20

أنثىهدى عباس عبود عبدالرضا  المال احمد21

ذكرعلً سامً عباس فارس  غانم22ً

ذكرمصطفى حكمت دمحم مذٌر23

أنثىمروه فاضل عبد هللا نجم24

أنثىآٌات حمود كشٌش سلٌمان  آل حمود25

أنثىساره ستار علٌوي علً هللا  ٌسار26

أنثىعلٌاء كاظم جواد عاصً  ال عاص27ً

أنثىمروه رشٌد جاسم عباس28

ذكرمؤٌد ساجت شلتاغ مسعد29

أنثىزهراء صالح علً هادي  العبودي30

أنثىإسراء عوده حمد فرحان  غانم31ً

ذكروسام كاظم فاضل عباس  الدراوشه32

أنثىرشا علً عدنان عباس  الشمري33

أنثىآالء علً عرٌف دمحم34

ذكرحٌدر مهدي مسلم هاشم35

أنثىهدٌل حامد عبد الشرٌف شغناب  الركاب36ً

أنثىرشا علً خضٌر شهٌب  الشهٌب37

ذكرعلً أحمد هاشم العلٌوي38

ذكرإبراهٌم صالح جهور دمحم عل39ً

ذكرزٌد علً هاشم مصطفى  آل طعمه40

ذكررعد رزاق حسٌن تاٌه41

ذكرحٌدر دمحم زغٌر إبراهٌم  الكرٌط42ً
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أنثىإقبال دمحم خضٌر عباس  الجاعد43

ذكرمصطفى جوٌد حسٌن علوان  ال عبد44

ذكرعباس مجٌد رجب دمحم  ال جاسم45

ذكرحسٌن كرٌم فرهود عباس  ال صلٌب46ً

ذكرهمام عبد الرضا عباس عبد الساده  عابدي47

أنثىنبأ إسماعٌل حسن صالح  السعدي48

ذكركرار أمٌن حسون جوده  الدعم49ً

أنثىعبٌر حمزة عبد الزهرة نفس50

ذكرحسٌن هادي كاظم عباس  مسعودي51

أنثىروٌدة مهند عبد مرزه  الدبٌل52

ذكرعلً مزهر نزال دمحم  المسعودي53

ذكرمهند فتحً نعمه دمحم54

أنثىإسراء علً عبادي حسن  المسعودي55

ذكرفراس حمودي جبار دمحم  الغرٌري56

ذكرهمٌم سعد عبد الخضر مزعل  مسعودي57


