
الجنساسم الخريجت

أنثىلمٌاء مجٌد جبار حسون الموسوي1

أنثىرواء حمٌد عبد شهٌد حسٌن العبادي2

ذكرمؤٌد مجبل عبٌد شنان الجبوري3

أنثىرشا حمزة حسٌن عبد الزهرة الحسناوي4

أنثىحال حسٌن علً دمحم حسن المال صالح5

أنثىمها ناصر حسٌن حمادي الجناب6ً

أنثىبٌداء جمٌل نعمة خشان اإلبراهٌم7ً

أنثىكوثر داود سلمان داود الجمٌل8ً

أنثىدنٌا صباح ناجً مجٌد آل فتله9

أنثىزهراء عبد الرزاق عبد األمٌر عباس الخفاج10ً

أنثىشٌماء لاسم عبد الصاحب دمحم البطاط11

أنثىنجالء دمحم صبري سلٌمان آل حنتوش12

أنثىأمانً رعد دمحم عبد الرزاق العصفور13

أنثىرلٌة كرٌم دمحم داود كنانه14

أنثىمنال عبد هللا منٌف باش المسعودي15

أنثىهدى جواد حواس عوفً آل ٌعنون16

أنثىمدٌحة حسن عبد الزهرة حاتم الٌساري17

أنثىهدى أحمد دمحم رضا الخزرج18ً

ذكرماجد عبد العزٌز فهد فرحان آل فرحان19

أنثىوفاء عطا هللا طوفان عباس آل بصٌوص20

أنثىنهاد عباس حسٌن حمزة السٌالوي21

أنثىنوال فلٌح جواد كاظم آل ناج22ً

أنثىسهاد خالد صغٌر ضمد المسعودي23

أنثىهبه عالء ٌاس دهش العبٌدي24

أنثىزٌنب عبد الوهاب حٌدر حسٌن الموسوي25

ذكرحٌدر بخٌت عباس شدهان آل عبود26

ذكرعلً أبو السود خضٌر عزٌز المٌال27ً

ذكررباح عبد المهدي علوان عودة28

ذكررٌاض جاسم عذاب مرشد الٌساري29

أنثىصبا صدٌك بشٌر مصطفى المصاب30

أنثىأسٌا محسن علً شافً العامري31

أنثىتماره  ٌوسف دمحم عبد المحسن السعود32

أنثىإسراء حمٌد رستم حمزة الرفٌع33ً

أنثىخنساء هاشم جبر بانً الخفاج34ً

ذكرعامر ناصر حسٌن كاظم الحمٌراوي35

أنثىنهاد كاظم حسٌن غازي العبودي36

أنثىحنان حمود هادي عبود الغزال37ً

أنثىحال حسن عبد محسن آل محسن38

أنثىهدى عامر عبد جلعوط التمٌم39ً

ذكرجمال علً محً حسون الموسوي40
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أنثىزٌنب عبد الرزاق علً دمحم إسماعٌل41

أنثىسراج فالح شاكر ناجً البو سلطان42

ذكرأكرم حبٌب عبود حافص الشٌبان43ً

أنثىرشا علً صٌهود طالب الكرٌط44ً

أنثىسمر حٌدر عبٌد علً ربٌعة45

ذكرمهند عادل كرٌم عبد الشمري46

أنثىسجا عبد الرضا محمود حسٌن سعدي47

ذكربشار عبد الحسٌن حسن محٌسن الصخ48ً

أنثىعذراء كاظم صافً حسون المٌال49ً

أنثىمٌساء أحمد علً حسٌن الشمري50

ذكرعدنان رشٌد عبد السادة  آل سلمان51

أنثىهدى عدنان هادي مظلوم األعرج52ً

أنثىنادٌة كرٌم جاسم علوان الجناب53ً

أنثىعلٌة موسى جعفر خلف المٌال54ً

أنثىزٌنة كاظم تركً صطم المعموري55

أنثىرفاه رضا حسن دمحم الحالوي56

أنثىهدى زهٌر سعٌد مهدي األسدي57

ذكرعالء سعٌد كاظم خشان العرداوي58

ذكرأزهر لاسم دمحم عبد الكرٌم الفتالوي59

أنثىكوثر رضا شٌحان حسٌن المسعودي60

أنثىحوراء ضٌاء مهدي عباس المحناوي61

أنثىزٌنب طالب عبٌد دهش الشمري62

أنثىعبٌر كامل حسن عبود الحامض63

أنثىفرح علً ناهً شبٌب الشمري64

ذكرنهاد فاضل جواد رمضان الشمري65

أنثىروٌدة عبد الكاظم خضٌر عٌسى66

أنثىزهراء كنعان حسٌن لادر العزاوي67

أنثىهدى جلٌل كرٌم فاضل السراج68


