
الجنساسم الخريجت

ذكركرار عبد الحمٌد عدنان جابر  عكله1

أنثىساره ستار جبار صٌهود  الجناب2ً

أنثىتغرٌد حسن لفته حسون  سلبوح3

أنثىنجالء دمحم صالح عبد القادر دمحم4

أنثىفاطمه عبد الحسٌن مسٌر خلف5

أنثىحوراء علً حسٌن هادي  الفتالوي6

أنثىفاتن احمد مهدي أحمد  الحدٌدي7

أنثىضحى كرٌم عبد هللا عسكر  التمٌم8ً

أنثىأنعام نجم حمزه غنام9

ذكررسول سرحان سوادي حاجم  راجح10ً

أنثىرؤى صادق عبد علً حسون11

ذكرباسم جبار راهً دمحم  األسدي12

أنثىنور عواد شرٌف عبد الرضا  آل ابراهٌم13

أنثىنور صبحً عوده دمحم  العادل14ً

أنثىصابرٌن مهدي صالح مهدي  عبطه15

أنثىتغرٌد علً حسٌن مولى  السعدي16

أنثىرحاب رزاق دمحم مهدي17

أنثىهبه سامً فرحان طالب18

أنثىرٌام صالح مهدي ناصر  الزبٌدي19

أنثىشذى أحمد حٌدر عبد عون  المسعود20

أنثىساره هادي دمحم عبد الحسٌن  تمٌم21ً

أنثىوسن أحمد رشٌد علً  الحسون22

ذكردمحم صبار سعد حسٌن  الٌساري23

أنثىجنان هادي تاٌه حسٌن24

ذكروائل عباس كطش فارس25

أنثىوئام عبد األمٌر دمحم حمزة26

أنثىأنغام كرٌم خلٌل طالل  المسعود27

أنثىرغده خلٌل تقً عطٌه  البو طبٌخ28

أنثىنرفانه صالح مهدي خلٌل  صلٌخ29ً

ذكرحٌدر فالح حسن عوٌد30

أنثىصابرٌن رٌاض عبد الحر عبد الرضا  الجمٌل31ً

ذكرحسٌن فضل عبٌد عوده  الخفاج32ً

أنثىدعاء محً حمزه عباس33

ذكرأنور كرٌم حسٌن مك34ً

أنثىرند علً حسٌن مهدي  الٌاسري35

ذكرنبٌل غازي شبٌب حمود  الشمري36

أنثىمرٌم مهدي راهً عل37ً

أنثىنورس حٌدر عبد الكاظم مسلم  ال مسلم38

ذكرصادق جاسم دمحم جاسم  عتٌجاوي39

ذكررسول حسون جبار موسى  كراز40

أنثىآمنه حسن سوٌدان فرحان  مسعودي41

أنثىسعاد جبٌر سلطان عبد هللا  الشبالوي42
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أنثىنسرٌن حسن علً موسى  الجناب43ً

أنثىرؤى حسن فالح شاكر44

أنثىدٌانا سعد كرٌم حمزه45

أنثىوئام عبادي كاظم حسون46

أنثىحوراء علً بادي حسن47

أنثىضحى شعالن مهاوش زغٌر  المسعودي48

ذكرستار جبار علوان حسٌن49

أنثىعبٌر خالد حمد فرحان  غانم50ً

أنثىآمال غالً عراك زغٌر  المسعودي51

أنثىإسراء مهدي دنٌف عبد النب52ً

أنثىزٌنب صبار عبد الحر فرهود  ال ستار53

ذكرمصطفى عادل دمحم علً جواد  خلٌفه54

أنثىآثار فاضل مهدي صالح  الغانم55ً

ذكرعلً عبد الحسٌن باصً عبود56

ذكرعلً عباس مرزوك خضٌر  ال حصٌره57


