
الجنساسم الخريجت

أنثىعائشه عبد هللا كحٌوش عنٌد1

أنثىعواطف حاتم محسن نعمة الٌاسري2

أنثىسماح جاسم حمٌدي حربً الجناب3ً

أنثىرغد حمزة كرٌم حسٌن الفتالوي4

أنثىآالء علوان رمٌض غاوي ال غانم5

ذكرنبٌل نعمة هاشم دمحم  الجابري6

أنثىناهدة مطلق غالً سلمان الحسناوي7

أنثىزٌنب عبد األمٌر متعب مطلك الحسناوي8

أنثىجنان عبد األمٌر عباس سلمان ابو لحمة9

ذكرلواء عبد هللا علوان فواز المسعودي10

أنثىبتول حمزة عباس حمد المٌاح11ً

أنثىبان دمحم جواد مهدي السلطان12ً

ذكرستار موسى وحٌد مهول الحٌسناوي13

أنثىنسرٌن محسن عبٌد مجٌد المعموري14

ذكرحسٌن قاسم عبد األمٌر حسن النصراوي15

أنثىشهالء عبد األمٌر عٌسى محسن16

أنثىآالء شناوة ابشون حسن الكرعاوي17

ذكرعلً صافً فاضل فواز  كٌم18ً

ذكرعلً حسٌن مرزة صدام  الٌساري19

أنثىإقبال حسٌن راهً صحن20

أنثىفاطمة ادهام كزار جبر الحسناوي21

ذكركرار أمٌر كاظم عبود  محبوبة22

أنثىاصاله ناصر حمٌد وحٌوح ال وحٌوح23

أنثىأسٌل حسٌن غافل حسون الفتالوي24

أنثىدعاء عباس صدام ناٌف المسعودي25

أنثىسهى علً حسٌن  دمحم  ال جمٌل26

أنثىزٌنب كرٌم حاجم سلطان الحسناوي27

أنثىمٌس هٌبت حمٌد علً الصافندي28

أنثىنبأ هادي شاٌش ذعذاع الشمري29

أنثىرؤى نجاح عبد الوهاب عبد الحافظ الحل30ً

ذكرجابر تركً زاٌد جرو العتاب31ً

أنثىزٌنب سعٌد صاحب جٌاد الزبٌدي32

أنثىلمٌاء فرٌق عزٌز فرمان الربٌع33ً

ذكرفالح مهدي صالح دمحم  النصراوي34

أنثىوسن عبد األمٌر فٌاض حسن الفضول35

أنثىنجاة عمران جاسم دمحم  الجناب36ً

أنثىإنتظار عطٌوي علوان حسون الخزعل37ً

أنثىنضال جبار هادي سلمان المساري38

أنثىنهى ٌاسر عبد علً علً المسعودي39

أنثىسحر علً دمحم حسٌن  الزهٌري40

أنثىتهانً عزٌز باجً محٌل الرحب41ً

ذكرعالء سلٌم بدٌوي عبٌد  الجبوري42
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أنثىبٌداء علوان علكم اسماعٌل المسعودي43

أنثىحنان ٌوسف عالوي ابراهٌم الموسوي44

أنثىحنان جمال فائق علً الشٌخ45

أنثىتغرٌد حسٌن  كاظم حمود الفتالوي46

ذكرثامر علً كرٌم كاظم  الحسناوي47

ذكروصفً كرٌم رسول سلمان الفتالوي48

أنثىصفاء موحان نعمة عبد االمٌر الزوبع49ً

ذكردمحم نعمة مارد رٌه الصالح50ً

ذكررائد حسن غجون جبار العرداوي51

أنثىمنال علً احمد عٌسى  التمٌم52ً

ذكررعد عطا هللا عبد عباس  التمٌم53ً

أنثىذكرى سعد جواد مجٌد المسعودي54

ذكرحٌدر سمٌر دخٌل صباح الخفاج55ً

ذكرعلً جبل سالم عباس  الزامل56ً


