
الجنساسم الخريجت

أنثىأشواق عبد الكاظم ارحٌم علً  الطرف1ً

ذكرحٌدر دمحم مجٌد حسٌن2

أنثىدعاء صفاء بدر منسً  بنً ساله3

أنثىدعاء ستار فاضل مندٌل  المندٌل4

أنثىدعاء عباس رشٌد جاسم5

أنثىامنه عبد الرسول عبد زٌد عبد الكاظم  المحٌسن6

أنثىصبا عباس حاكم مسعر7

أنثىساره مسلم هادي ناجً  ال نادر8

أنثىأشواق محٌسن حسون محٌسن  الناٌل9ً

أنثىدنٌا حسن هادي سرهٌد  العبد هللا10

أنثىأسماء نوري علً عباس  كٌم11ً

أنثىرٌمان طالب علً مهدي  السلمان12

أنثىصبا جالب فجر عناد  سعٌدي13

أنثىساره خضٌر عباس عبد الرسول  الحمٌري14

أنثىشٌماء حسن غافل حسون15

أنثىعبٌر ٌاسٌن ناصر حسٌن  كعب16ً

أنثىهبه دمحم باهض همٌلً  البخاتره17

أنثىزٌنه نصر شٌاع عبد  المسعودي18

أنثىمهى فاضل فواز ابراهٌم  السلطان19

أنثىأنصاف ذٌاب عبد علً حمٌدي  المسعودي20

ذكروسام سعد حسن ضاحً  المسعودي21

أنثىسرى عدنان فلٌح حسن22

ذكرمرتضى قاسم دمحم حسون23

أنثىمروه مناف جابر حسون  العكله24

أنثىزٌنب حٌدر عبد الوهاب دمحم سعٌد  الشٌبان25ً

أنثىفاطمة صالح مهدي عبد  الجصان26ً

أنثىزٌنب مهدي كاطع سلمان  المعموري27

ذكرحسام حسن فرهود عباس28

ذكرعالء عبد الرضا قاسم عبٌد  الساعدي29

أنثىهدٌل نجم عبد علً مظلوم  الزاٌد30

أنثىهند نبهان موحان هاشم  المسعودي31

أنثىامنه أحمد صعٌو تاٌه  شجٌري32

أنثىسجى حامد كامل راشد33

أنثىفضاء خضٌر جٌاد خرس  الفتالوي34

أنثىمنى فرحان ناصر حسٌن  الربٌع35ً

أنثىزهراء أحمد جاسم دمحم  الشرفه36

ذكرصفاء مهدي كاظم أحمد  الموسوي37

أنثىمرٌم عبد الهادي عبد الشهٌد عل38ً

أنثىهدى سلٌم روكان صالح39

أنثىأفراح كاظم علً ثامر  معامري40

أنثىفاضله عٌسى رضا عٌسى  الجناب41ً
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أنثىأمال ثامر معٌوف عباس  الحمٌري42

ذكرعلً عباس فاضل غائب  الفتالوي43

أنثىنورس هادي عزٌز عبد المهدي  الٌاسري44

ذكررحٌم علً رحٌم عمران45

أنثىسالً عبد الزهره هادي عزوز46

أنثىرنا عبد الرضا مكً سماوي  السماوي47

أنثىهدى جمعه شوٌش لفته  المالك48ً

أنثىإسراء عباس ٌاسٌن دخٌل49

ذكرمنتظر دمحم فواز عٌفان50

ذكردمحم هشام حسٌن عٌسى51

ذكرأحمد دمحم جواد رزاق مطر52

أنثىذكرى دمحم عبد الزهره كاظم  الغزاالت53

أنثىرنا علً حسٌن موسى54

أنثىحنٌن عباس كاظم حسٌن  السلطان55ً

ذكرعلً سالم عباس محسن  مسعودي56

ذكرأدم عبد الحمزه ناجً منسً  المجدي57

أنثىمروه عباس فاضل رضا  العوادي58

أنثىنداء حسٌن عبد هللا شباط  ال شباط59

أنثىصابرٌن رضا كاظم دمحم60

ذكرمعتصم عبد الهادي مونس عبٌد  الجاسم61


