
الجنساسم الخريجت

ذكرمؤٌد داود سلمان دهش العبٌدي1

أنثىغادة عزٌز أحمد هاشم الخفاج2ً

ذكرغانم كامل سعود ذباح آل دباغ3

أنثىخمائل خضٌر سرحان حسن العمران4

أنثىأنعام عباس خلٌف جاسم الغانم5ً

أنثىشروق دمحم عبد راضً سماوي الحمادي6

أنثىعروبة موسى عبد عباس الجمٌل7ً

ذكرأكرم محمود حسن علً الشمري8

أنثىمٌعاد حسٌن عبد حمود الكراف9ً

أنثىجنان تومان كاظم محل الشروف10ً

ذكردمحم سلمان حسون علً المسعودي11

أنثىبسمة سعٌد شنشول علوان12

ذكرعلً رسول كاظم غائب13

أنثىنغم عباس متعب فرج المسعودي14

أنثىسهاد جواد مسٌر خلف الجبوري15

أنثىرجاء هادي عباس سماوي الفتالوي16

أنثىأزهار مطٌر فرحان نصار الخالدي17

أنثىحنان عبد الرضا جالب جبر الفتالوي18

أنثىأنوار حسٌن علً دمحم المال صالح19

أنثىبتول بدر كاظم فرحان األجودي20

أنثىنمارق عبد العالً دمحم جاسم العبودي21

ذكرعباس عبد الزهره لفته عباس الروٌط22ً

ذكرعبد االمٌر غالً صالح مغٌر األسدي23

أنثىلقاء عبد هللا حنتوش جبر السودان24ً

أنثىهناء كاظم هاشم حسٌن األعرج25ً

أنثىخدٌجة عبد الكاظم عزٌز مانع الكرٌط26ً

أنثىزهراء حكمت عبد جعفر كمونة27

ذكررضا عبد زٌد حسٌن نصٌف الغزال28ً

ذكرٌوسف علً ٌوسف علً آل شبل29

أنثىإحسان جواد كاظم عبادي سناف30ً

أنثىهناء علً مهدي كشٌش آل كشٌش31

ذكردمحم علً عقٌل إدرٌس العوادي32

أنثىوجدان فٌصل ٌاسر صاحً الزبٌدي33

أنثىإٌمان إبراهٌم مهدي عبد الباوي34

أنثىبٌادر صالح بصٌلة حبٌب المالك35ً

أنثىرونك عدنان سوٌدان متعب الحمزة36

أنثىإٌمان عبد الوهاب دمحم سعٌد الٌاسري37

أنثىصدى عبد الحسٌن عالوي عبود األنباري38

أنثىهناء محسن موسى صافً الغالب39ً

أنثىمنى داخل عبد عبود العبودي40

أنثىنهاد فارس بلبول بجاي بلجاي41

أنثىإسراء أحمد علً عباس الدراوشة42
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أنثىمٌعاد جمعة طرٌفً غضٌب السودان43ً

أنثىآمال جاسم دمحم سلمان أبو طبرة44

أنثىكوثر ساجد ناٌل عساف المزعل45

أنثىآالء جبار جاسم هلٌل الغانم46ً

أنثىعروبة عبٌد شٌحان حسٌن الجناب47ً

أنثىأحالم عباس محٌسن كاظم الفتالوي48

أنثىإسراء كاظم وحٌد ٌعقوب المٌاح49ً

أنثىبتول عباس جٌاد دمحم الجباس50

ذكرجواد ضاٌع دٌوان عبد هللا المسلماوي52

أنثىأسٌا هاشم دمحم عبد هللا المنصوري51

أنثىعبٌر عبد الرضا جعفر موسى الزاب53ً

أنثىسعاد ستار عباس دمحم الكركوش54ً

أنثىنادٌة صباح صاحب علً كرطان55

أنثىمٌناء إبراهٌم علً غافل الٌاسري56

أنثىسهاد حسن محسن طالل الشبالوي57

أنثىصبٌحة صاحب عاشور هراط اإلبراهٌم58ً

ذكرعباس فاضل علٌوي فهد الحسٌن59ً

أنثىٌسرى عبد الحسٌن كاظم بادر الهالل60ً

أنثىنغم سالم حمود جاسم الموسوي61

أنثىإفتخار عواد تاٌه جواد الجبوري62

أنثىماجدة جمٌل عبد متعب الكنعان63ً

أنثىبتول فٌصل ثامر خضٌر العبد الحسٌن64

أنثىوسام عبد الزهره دمحم عباس آل عباس65

أنثىزٌنب جٌاد حسٌن عباس آل عزوز66

ذكرحٌدر خضر حسٌن جاسم الطرف67ً

أنثىأخالص عبٌد علٌوي ناصر النصراوي68

أنثىبٌداء نعمة صالح فهد الشروف69ً

أنثىأنعام كاظم منادي تومان الجبوري70

أنثىنٌران إبراهٌم هاشم موسى دالل71

أنثىجودة كاظم جعفر محمود طعمه72

ذكربهاء عبد هللا علوان فواز كٌم73ً

أنثىحكٌمة إبراهٌم هدروس بندر الظاهر74

أنثىإٌمان دمحم كاظم علً التمٌم75ً

أنثىزٌنب جواد عبد األمٌر حسٌن الحلو76

أنثىروٌده عبد اللطٌف كاظم حسٌن العماري77

أنثىزٌنب شهٌد حسٌن حمود الموسوي78

ذكرهٌثم عدنان عبد حسٌن الحسٌن79ً

أنثىإٌمان  حمزة حمود شهد البدٌري80


