
الجنساسم الخريجت

أنثىابتهال جواد ساجت شاهين1

أنثىبشرى عليكان بدر حبان2

أنثىحوراء خالد عبيد علي3

أنثىهجران توفيق عادل شعالن4

أنثىزينب رحيم راضي حسن5

ذكرصادق اياد محمد عبد هللا6

أنثىعبير تكليف نور كزار7

أنثىرسل رسول عبد االمير عيسى8

أنثىاشواق نصير صالح مجهول9

أنثىدنيا ستار وحيد عبد االمير10

أنثىاسراء محمد حسين علي11

أنثىهديل خليل مهدي محمد12

ذكرحسن علي مهدي مجهد13

أنثىسماح علي خضير عباس14

أنثىساره حسين عبد علي حسن15

أنثىكواكب عبودي حنون محمد16

أنثىسلوى احمد حسين خشان17

أنثىزهراء قدوري حميد جاسم18

أنثىحنان عبد الكريم جواد كاظم19

ذكراحمد ماجد عبد الزهره حبيب20

أنثىحوراء موسى خضير عباس21

أنثىغفران حامد كاظم عبد22

أنثىنبأ كاظم حسين كاظم23

ذكرمرتضى محمد علي حسين24

أنثىهبه مصطفى عبد الخضر عبد هللا25

أنثىزينه جواد اجميل مذكور26

أنثىضحى سعد عبد الشهيد رديف27

ذكرحسين جعفر موسى صالح28

أنثىبراق حميد جاسم عبود29

أنثىكوثر محمود عباس احمد30

أنثىندى محمد علي حميد عبد اللطيف31

أنثىأيمان محمد سعدون ناهض32

أنثىطيف اسعد خزعل كريم33

أنثىدعاء جاسم حسن شمخي34

ذكرحسين ذياب عداي حافظ35
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أنثىهاجر رسول خديم حريجه36

ذكرمحمد جميل اسماعيل حسن37

أنثىزينب فليح حسن كاظم38

أنثىوفاء حسون فاضل عبد الرسول39

أنثىحوراء سليم علي عبود40

أنثىأيمان صباح عبد هللا عمران41

ذكركرار جاسم محمد رضا42

أنثىمشاعل عبيد حسون جوده43

أنثىلمياء رحمان عبد الحسين ناصر44

أنثىبالغ حسين محمود كاظم45

أنثىشهد احمد حسن اسماعيل46

أنثىوفاء محمد علي حسن يعقوب47

أنثىنوره ماجد نامدار محمد48

أنثىاالء عاصم محمد عليوي49

أنثىبنين احمد جبار دبين50

أنثىميس عامر نوري سعيد51

أنثىسجى علي حسين ناجي52

أنثىزينب حسون جاسم محمد53

ذكرسجاد محمد عمران عبيس54

أنثىمالذ ماجد عبد العباس نايف55

أنثىزهراء كاظم عبد الكاظم56

أنثىآيات مجيد حميد شبيب57

أنثىوسن حميد عبد عتوي58

أنثىاالء جاسم محمد حسين59

أنثىرؤى محمد عبيد عطيه60

أنثىتبارك فاضل موسى حسن61

أنثىهديل صالح مهدي كريم62

أنثىنور فرحان كاظم سدخان63

أنثىرسل سلمان هاشم سلمان64

ذكرحسن عماد كاظم مرزه65

ذكرعاليه ناظم عباس كاظم66

أنثىسجى علي احمد67

ذكرقصي عواد حسين راهي68

ذكرامير صادق عبد الجواد حبيب69

أنثىزينب نزار فاهم عبيد70

ذكرعبد هللا رزاق كاظم علي71

أنثىنبأ حسين عليوي كاظم72



ذكرعلي حسين حمزة صالح73

ذكركرار خضير علي عبيد74

أنثىزينب حيدر عباس كنبر75

ذكرمحمد علي طاهر جاسم فرهود76

أنثىتيسير جليل عبود سلطان77

ذكرعلي حسين علي حميد78

ذكرحسين عالء هويدي سلطان79

ذكركاظم عبد الحسين ابراهيم عبد الخالق80

أنثىبلسم علي حسين مطرود81

أنثىشروق عبود محمد عبيد82

أنثىزينة فالح حسن علي83

أنثىهدى عبد عون محمد كاظم84
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