
الجنساسم الخريجت

أنثىأمل فلٌح حسن حسٌن1

أنثىفرلان احمد عباس داود2

أنثىحنان لٌس سعدون عكعن  المسعودي3

أنثىأسٌل أحسان محمود جبار آلبو محمود4

أنثىأخالص تركً عبد العباس مزهر5

أنثىفاطمة حسن مجٌد نعمة البطاط6

ذكردمحم عبد الرسول هادي صالح الخطٌب7

أنثىهبه خالد دمحم جاسم االسدي8

أنثىفاطمة عبد الرزاق مجٌد عزٌز9

أنثىدعاء لاسم حمٌد محسن الساعدي10

ذكرمرتضى حسن موحان خضٌر اماري11

أنثىشرمٌن صاحب حسٌن عواد  الحسٌناوي12

أنثىسرى عصام دمحم رضا مالن13

أنثىنور مهدي صالح محسن النماش14

ذكرعباس عارف حلو زعٌل العودة15

أنثىوالء خالد علً عباس ال عباس16

أنثىرشا عباس حسن عٌاش السعدي17

أنثىغسك نعمة لاسم سدخان18

أنثىزٌنب حسن نصٌف جاسم الغرٌري19

أنثىزهراء رحٰمن علً جواد20

أنثىنور عبد العالً ناجً جلٌل وزٌر21

ذكرأحمد سلمان عبد نور حسن المسعودي22

أنثىنبراس هادي عبٌد مح23ً

أنثىدالٌا محمود ٌاس عبود24

ذكركرار عالء حسون مطر الكراف25ً

أنثىنور عبد ناصر ٌونس الزٌدي26

أنثىنورا هاشم رحٌم جودة الماجد27

أنثىإسراء محمود جاسم عبادي العزاوي28

ذكرعلً جواد عزٌز عل29ً

أنثىرواسً عالء حسٌن رحٌم جمال30ً

ذكردمحم جمال دمحم صالح مهدي االسدي31

ذكرعلً ماجد جاسم حمود بو سلٌم32

ذكرأثٌر ناظم غالب تكلٌف الشبل33ً

أنثىسارة علً صبري جواد34

أنثىإنتظار عزٌز كاظم ناصر  االمطٌري35

أنثىهدى مجٌد حسن دمحم مرزة ال دمحم36

ذكردمحم رحٌم حسٌن طاهر الفوادي37

أنثىنور عبد زٌد احمد صالح وشاح38

أنثىنٌران علً شاكر عبد الرضا الضاح39ً

أنثىودٌان عبد الكرٌم عبعوب سبع الباوي40
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ذكرسعد ضامد دمحم عبد الحسن الفتالوي41

أنثىدعاء عادل حمد حسن  المعتوق42

أنثىختام عبد الحسٌن جواد عباس  آل جمٌل43

أنثىنداء عبد عون فواز ابراهٌم السلطان44

ذكرولٌد عبد الحسٌن علً عٌدان آل لوك45ً

أنثىحنان نجاح هتٌمً عبد عون  الهتٌم46ً

أنثىرٌام كاظم عبد السادة بدر47

أنثىهبه عدنان كاظم عبد هللا المسلمان48ً

أنثىرنا مرزة فلٌح حسن العبٌدي49

ذكرحسام علً ناصر عبد الحسٌن50

ذكرحٌدر دمحم حسن عباس حسٌن51

ذكرٌاسر جابر كاظم عبٌس العلوان52ً

ذكردمحم بالر راضً عبد مهدي البوحٌدر53

أنثىرلٌة ضٌاء مجٌد ضاٌع54

ذكركرار دمحم هاشم سلمان البطاط55


