
الجنساسم الخريجت

أنثىبنٌن صادق دمحم علً ابراهٌم الدفاع1ً

أنثىجنات ٌاسٌن رشٌد حمٌد المرعاوي2

ذكرمسلم عبد الستار لاسم حبٌب االحمد3

أنثىشٌرٌن دمحم عبد الرضا دمحم حسن نظر4

أنثىنور نعٌم عطٌوي ٌدام الشحمان5ً

ذكرإحسان عبد الستار عوض سدخان الحج6ً

أنثىسحر ابراهٌم دمحم طاهر العبادي7

أنثىاسراء حسن هندي سلبوح التمٌم8ً

أنثىهدٌر موسى صالح مهدي9

ذكرلٌث عبد االمٌر عٌسى محسن الخماس10ً

ذكرعمٌل جبار عبود سعٌد الحسٌناوي11

أنثىامل عبد الرحٌم دمحم علً ابراهٌم الدفاع12ً

أنثىخدٌجه كاظم حسٌن رضٌوي الروٌشدي13

أنثىجنات حسٌن رضا كرٌم العلٌوي14

أنثىزٌنة حامد حسن محسن الكرٌع15ً

أنثىزهراء صاحب كطران عطٌة الحسناوي16

ذكركرار فاضل عبد الساده حجٌل البدٌري17

أنثىهدٌل نافع أبو سودة حسن18

ذكرحٌدر نهاد عبد الجلٌل مجٌد الموسوي19

أنثىنغم جبار حسٌن زوٌد العتب20ً

ذكرحسن فاضل مجٌد رضا الشكرج21ً

أنثىرونك حٌدر صادق دمحم علً السبت22ً

أنثىمروه عامر فوزي صادق العادل23ً

ذكرفاضل عباس علً عبٌد الفتالوي24

ذكربالر رحٌم مصطفى دمحم الطبطبائ25ً

أنثىزهراء علً دمحم عباس  النصراوي26

أنثىبتول جمٌل عبد متعب الكنان27ً

أنثىزهراء لٌس غازي كاظم الدعم28ً

أنثىرؤى رزاق داخل فرحان الشاهر29

أنثىطٌب جعفر كاظم جعفر الحسن30ً

أنثىزهراء دمحم حسٌن دمحم  االسدي31

أنثىزٌنب عباس كاظم هادي الطرف32ً

أنثىبتول حسٌن دمحم عزٌز الموسوي33

ذكرأمٌر دمحم رسول اسماعٌل الخفاج34ً

أنثىرٌام مهدي جواد كاظم االسدي35

أنثىنور جبار عبٌد كاظم العالق36

أنثىرؤى شاكر موسى عمران الحل37ً

أنثىنادٌة نزار كاظم دروٌش السالم38ً

أنثىزهراء عدنان صخٌل شاٌع الزرٌجاوي39

أنثىرشا عبد الحسٌن جواد كاظم الوائل40ً
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ذكرصالح غالب صالح مهدي الرئٌس41

أنثىحوراء مصطفى علً كاظم آل كاظم42

أنثىأسماء أزهر دمحم جعفر دمحم رضا الغراوي43

أنثىندى كاظم عبد عودة ال عودة44

أنثىزٌنب عودة عطٌه جزاع المسعودي45

أنثىعلٌاء حسٌن عبد شاوردي عراد46

أنثىنور باسم متعب جاسم المسعودي47

أنثىآالء ناٌف سرحان راشد الجمٌالوي48

أنثىضحى حبٌب وحٌد مهدي الشٌبان49ً

أنثىعذراء صاحب حمزه دمحم السعدي50

أنثىرسل هادي مهدي ناصر الحسٌن51ً

أنثىحنٌن عباس عبد الحمٌد دمحم ٌوسف النداف52

ذكرأحمد فاضل هالل مال هللا الجبوري53

ذكرعالء نادر عٌسى جواد الجبوري54

أنثىنجود عبد الهادي بحر وادي المسعودي55

أنثىسحر ٌحٌى عبهول عبٌد الفتالوي56

ذكرمنتظر علً دمحم رضا الجراخ57

ذكركرار جاسم دمحم كلوت بدٌر58

أنثىإسراء عبد الصاحب خضٌر حسٌن االعرج59ً

أنثىآالء كامل حسن عبٌس الجمٌل60ً

أنثىرسل عباس عبود جبر ال صٌاد61

أنثىهدى حاتم عبٌس لفته الٌساري62

أنثىهدٌل هادي رضا متعب الطائ63ً

أنثىورود أموري ٌوسف عباس64

أنثىمرٌم عبد الهادي جواد حمادي سالم65ً


