
الجنساسم الخريجت

أنثىُسرى سعد عبد علً حسٌن االسدي1

أنثىزٌنب جاسم مصطفى تاٌة الداٌم2ً

أنثىنور حسٌن فٌضً لاسم الرشدي3

أنثىرغد سعد فدعوس عباس الحمدان4ً

أنثىإسراء حسٌن علٌوي عبٌد العامري5

أنثىبتول عبد جبار حمادي  الوائل6ً

أنثىنور دمحم عطوان هاشم الصاف7ً

ذكرهانً جابر محسن عبٌد المسعودي8

أنثىآالء محمود موسى جعفر ابو المعال9ً

ذكروسٌم عبد الواحد رضا حسن  احسٌن10

أنثىلٌلى ناظم عباس حسٌن التمٌم11ً

أنثىهدى علً شمران عبود الحسناوي12

أنثىزٌنب تركً نعمه موسى السٌالوي13

أنثىرؤى علً عبٌد  الفتالوي14

أنثىرنا عباس حسٌن سٌاب  المسعودي15

أنثىظفر توفٌك عباس جاسم الجشعم16ً

أنثىأفراح ٌوسف نعمه حمد التمٌم17ً

أنثىوالء علً شمران عبود الحسناوي18

أنثىزٌنب حسن علً جواد صاهود العماري19

أنثىدعاء علً نوطً فٌاض السلطان20ً

أنثىهند عباس مال هللا مهدي الخفاج21ً

أنثىسناء صاحب عبد عباس  السمٌر22

أنثىزٌنب لاسم عباس فرهود  الشمري23

ذكرعلً كاظم حسٌن علوان  ال جمٌل24

أنثىهبة ناجح علً كاظم  الكعب25ً

ذكرحسن علً هادي صالح العرداوي26

أنثىهند ربٌع طالب عنون المسعودي27

أنثىسحر احمد علً عبود  المسعودي28

أنثىإسراء عادل عبٌد جبر الكرٌط29ً

أنثىبشائر دمحم صادق حسن الدراوشة30

أنثىمهى عبد علً هاشم محٌمٌد المحٌمد31

ذكررؤوف رحٰمن رمضان رجب الخفاج32ً

أنثىسارة اموري شنٌن مظلوم الزبٌدي33

أنثىضفاف رٌاض صالح مهدي العبودي34

أنثىاشجان فلٌح حسن عكله ال ابراهٌم35

ذكرعباس عبد األمٌر طه علوان العلوان36

أنثىإستبرق عبد الستار مهدي عنٌد المعموري37

أنثىندى عبد الكرٌم سعٌد ناصر صب38ً

ذكرعلً جمٌل كاظم عاجل الفتالوي39

أنثىدعاء خضٌرعباس كٌطان  النصراوي40

ذكررائد شاكر هادي علً الجلحاوي41

ذكرصادق عبد الكاظم عبد هللا عودة الفتالوي42
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ذكروسٌم عبد الحسن كرٌم دمحم الدعم43ً

ذكرحٌدر لفته شعالن ثوٌنً الجشعم44ً

ذكرأحمد علً جاسم جعاز  المسعودي45

أنثىإٌمان سامً عباس فارس غانم46ً

ذكردمحم فرحان عبد الخضر هاتف الطائ47ً

ذكرسجاد حمزة كاظم عباس  ال بهٌه48

أنثىسارة جمٌل عكموش زماخ الجٌر49

ذكرصاحب دمحم عبٌد حسٌن  حمد50

ذكرعامر حسٌن جاسم دمحم  الجناب51ً

ذكرأمٌر كاظم عودة عبد المسعودي52

أنثىغفران جواد غالً جلة المسعودي53

أنثىزٌنب جرجٌس عبوش ابراهٌم الفارس54

ذكرغسان جواد كاظم عبود  السعدي55

ذكرحسن علً دمحم علً عبد الرضا الغراوي56

أنثىزٌنب علً عبد كاظم علً جبري57


