
الجنساسم الخريجت

أنثىزهراء علً كامل كاظم الطائ1ً

أنثىزهراء عباس علً ماجد ابو المعال2ً

أنثىبشائر علً صًكب حسٌن المسعودي3

أنثىنرٌمان فالح حسن هادي النصراوي4

أنثىرواء غافل شنان حمادي الوزٌر5

أنثىزٌنب أحمد عبد األمٌر عباس الموسوي6

أنثىرٌام عزٌز عبد زوٌر العبادي7

أنثىرشا حسن دمحم كاظم الجٌثان8ً

أنثىمروة كامل عبد األمٌر مناع الجبوري9

أنثىسارة اموري عبود جبر الصٌاد10

أنثىنسرٌن كاظم غثٌث عطٌة الطرف11ً

أنثىنورا حسن خزعل هاشم الخزعل12ً

أنثىمرٌم علً عبد النبً فاضل البناء13

أنثىهدى صالح دمحم حمزة المسعودي14

أنثىمروه لاسم ناظم عباس الفتالوي15

أنثىنسرٌن دمحم صٌهود منسً الٌساري16

ذكررضوان مهدي ٌعموب مهدي الٌعموب17ً

أنثىهاجر عٌسى حسن نعمه الخفاج18ً

أنثىندى عزٌز محل خضٌر العامري19

أنثىرسل باسم سعد عبد االمٌر الربٌع20ً

ذكردمحم علٌوي عبد الرضا دمحم علً العبودي21

أنثىزهراء أٌاد علً حسن الشاوي22

أنثىآالء صاحب فلٌح حسن النصراوي23

أنثىنور سعود سوٌهً سلمان الخفاج24ً

أنثىمها خضٌر عبادي ٌاس العلوان25ً

أنثىغفران رزاق جاسم دمحم الجناب26ً

أنثىشهد سعد كاظم عبد هللا المسلمان27ً

أنثىزهراء سعدون عبد األمٌر عباس الشمري28

أنثىنور عمران حمزة حسٌن الشجٌري29

أنثىإبتهال حسٌن جاسم دمحم الجناب30ً

أنثىأطٌاف فالح صالح مهدي الكرطان31ً

أنثىمٌعاد كرٌم فهد حمد الكرٌط32ً

أنثىهدٌل حسٌن علً عبود الخفاج33ً

ذكرأحمد ماٌع علً دمحم ال عبادي34

أنثىإٌهاب احمد عبد عباس المسعودي35

أنثىمروة موفك جعفر عبد السادة الطائ36ً

أنثىعال دمحم حسٌن دمحم تمً الموسوي37

أنثىرشا عبد هللا عباس لاسم الطائ38ً

أنثىألباب دمحم حسن هادي وتوت39

ذكرازهر دمحم عبد علً مهدي ال سبع40
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ذكرعبد هللا علً عبد الرضا لاسم الصفار41

أنثىلٌلى حسن ساجت عٌه الغزاوي42

أنثىنور هادي رسول حسن المسعودي43

أنثىإسراء اكرم جواد دمحم حب44ً

أنثىنبأ ناجً وفً محسن البو ٌاس45

أنثىغفران علً كاظم أسد االسدي46

أنثىنور محمود رسول فرحان المٌاح47ً

ذكرعلً حمٌد صاحب عباس المعموري48

ذكرحسن ناجح عبد زٌد كاظم الحسناوي49

ذكرنافع أحمد فرج سعود العكاب50ً

أنثىزهراء حامد نعٌم علوان الجبوري51

أنثىحوراء صادق عبد الجبار52

أنثىسجى علً حمـَزة عبد الحسٌن الربٌع53ً

أنثىدعاء مسافر كاظم أحمد الٌاسري54

أنثىنور جاسم دمحم جسام الزهٌري55

أنثىرواء فاضل علٌوي موسى الشافع56ً

ذكرعلً راضً جواد حمٌدان الشرف57ً

ذكرزٌد عباس ٌاسٌن دخٌل58

أنثىهٌبت زكً ٌحٌى عبد الوهاب المزوٌن59ً

ذكرباهر رٌاض صالح مهدي النصراوي60

ذكرعلً لاسم علً عمران بٌع61ً

أنثىسجى علً رسول إسماعٌل الخفاج62ً

ذكرلصً عبد الفتاح جلٌل هاشم الجودة63


