
الجنساسم الخريجت

أنثىرغد حامد عباس حسن1

أنثىشهد علً دمحم عباس النصراوي2

أنثىسارة جبار ٌعقوب ٌوسف الخوٌلدي3

ذكرمصطفى حسٌن عبد علً شمخ4ً

أنثىتماره عماد صالل وذاح الكرٌط5ً

أنثىعبٌر مطر مزهر مزعل الٌساري6

أنثىغفران عدنان عبد الكاظم زباله الخفاج7ً

أنثىسهاد نجم عبد هللا مهدي8

أنثىرقٌة نوري عاشور موسى9

أنثىنور فؤاد عباس مهدي الدهان10

ذكرمرتضى علً أحمد مهدي الطٌار11

أنثىشهد احمد دمحم دٌب احمد حسن12

أنثىفاطمة دمحم جعفر ناصر13

أنثىرسل علً جاسم حسون العبٌدي14

أنثىزٌنب علً عبد العباس عل15ً

أنثىفاتن نوماس عبد دمحم16

ذكراحمد سهل مجٌد ناصر آل ناصر17

أنثىمروة سالم علوان محٌل18

أنثىسارة سعد جواد حمٌد19

أنثىزهراء صالح حسْن كاطع20

أنثىمروه راضً عودة رضا البطاط21

أنثىفاتن عقٌل اوحٌد حبٌب22

أنثىشذى عبد األمٌر عباس عبد الحسٌن23

أنثىرشا رائد دمحم انبٌت24

ذكرعالء احمد هاشم معٌوف الحردان25ً

أنثىزهراء جاسم حسن علوان النصراوي26

أنثىوهب عبد الحر رضا كاظم27

أنثىحوراء ستار جابر معله28

ذكرحسٌن حمزه حسٌن علً بٌرم29

أنثىزٌنب مهدي كاظم هادي30

ذكرانٌس عبد الحسٌن ماشاءهللا رضا الزمان31

أنثىزهراء أٌسر دمحم مهدي زٌن32ً

ذكرحسام رحمن جواد كاظم33

أنثىبراء زكً حسن كاظم الشام34ً

أنثىرغده دمحم عدنان جابر العمٌدي35

أنثىهدى دمحم ناٌف كاظم36

أنثىاالء حٌدر رسول عبود37

أنثىزهراء دمحم أٌوب داوود الخفاج38ً

أنثىبنٌن قاسم مشكل محسن39

ذكرعلً عزٌز عطٌه منصور الفتالوي40
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أنثىغفران جاسم دمحم حسٌن41

ذكرعمر فواز حمادي علوان  الجناب42ً

ذكرسجاد هادي صالح عبد المهدي43

ذكرنجاح أٌاد حامد نور ال ٌاسر44

ذكراركان حمد رضوان شكور45

أنثىفاطمة قاسم عبد مهدي الغانم46ً

أنثىزٌنب كرٌم حسٌن علوان الٌساري47

أنثىانفال خلٌل إبراهٌم عل48ً

أنثىوجدان عبد الكرٌم محسن خلف الكعب49ً

ذكردمحم كاظم هاشم عبود50

أنثىٌسر رعد عبد المجٌد ابراهٌم51

أنثىحوراء صادق كرٌم كاظم الٌساري52

أنثىدعاء فالح مهدي وهاب الشروف53ً

ذكرمرتضى طالب مطشر جاسم جبري54

أنثىوسن علً دمحم عبود السلطان55ً

أنثىهند ثامر حسون كاظم الجناب56ً

أنثىسرى سجاد دمحم محً الفتالوي57

أنثىغفران حسن جثٌر زاٌر دمحم الخمٌس58ً

ذكرهاشم خلٌل سلمان عبد الخضر الفتالوي59

أنثىرٌام شكران هاشم عباس االمٌري60

أنثىرفل كرٌم حبٌب جاسم61

أنثىسٌماء حسن هادي عبود العٌساوي62

أنثىبسمه عباده علً حسٌن63


