
الجنساسم الخريجت

أنثىسرى اسعد فاخر عبد المهدي1

ذكراحمد كاظم عباس علً  العل2ً

أنثىحوراء قاسم عبد الصاحب دمحم البطاط3

ذكرعامر نجم جزاع طالل رحٌم4ً

أنثىحٌاء سعد عبد الكاظم ساجت السمرمد5

أنثىرغده ابراهٌم لطٌف نجٌب الفتالوي6

أنثىوالء صالح شاكر عبد الكاظم7

أنثىامٌنه حسن حسٌن حسن حردان8ً

أنثىنادٌه صباح خضٌر عبد الزهٌري9

ذكروسام صادق جدوع غالً شٌاع10

أنثىندى رحٌم سلطان فنجان الشٌحان11

أنثىهاجر طالب علً حمزه العباس12

أنثىمٌس كرٌم حسٌن جاسم13

أنثىنور غٌثان سهٌل مذكور الحوٌجم14

أنثىمها عطا هللا عرٌبً عبد عون المسعودي15

أنثىمروة عبد العظٌم ٌاسٌن دمحم16

أنثىوسن كرٌم كاظم هانً ال دمحمٌة17

أنثىوفاء خلٌل شاكر رشٌد الكراف18ً

أنثىساره حلٌم نوري جواد ال جواد19

أنثىزهراء دوهان حمزه زباله20

أنثىشهالء داود سلمان حسٌن الدهش21

أنثىرسل ابراهٌم لطٌف نجٌب الفتالوي22

أنثىضً علً نجم عبد مهدي23

أنثىنسرٌن جودي كاظم دمحم علً زنك24ً

أنثىدعاء علً مرزه سهٌل عبود25

ذكرعبد الجبار عبد هادي صالح26

أنثىتبارك عبد الزهره حسن علً شالج27ً

أنثىفاطمه حٌدر راضً عباس الشرفه28

أنثىاسٌا حسن علً شرٌف الموسوي29

أنثىصفاء جاسم دمحم والً  الحمداوي30

ذكروسام عادل ناصر عبد الرضا31

أنثىنورس كرٌم صالح حمود32

أنثىعبٌر ساجت اغدٌر فنوري عزٌز33

أنثىنسرٌن ناجح حسن علوان34

أنثىصبا كاظم كرٌم مجبل الجعفري35

أنثىاسراء دمحم هادي كاظم36

أنثىشهد ناصر ناجً عبد37

أنثىحوراء عالوي متعب سلمان38

أنثىرنا جودي كاظم دمحم علً زنك39ً

أنثىانغام فاضل عبد الرضا صدام المسعودي40

أنثىزٌنب سالم رضا دمحم البناء41

أنثىاطٌاب فاضل عبد عون كاظم الشروف42ً
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أنثىندى واصف عبد المحسن حسن العوادي43

ذكرمهند عبد علً كماش عباس المجل44ً

أنثىدعاء دمحم حسن عطٌه المرشدي45

أنثىاٌمان عادل شاكر رشٌد الكراف46ً

ذكراحمد مؤٌد شهٌد حسون الجناب47ً

أنثىفاطمه عثمان حسٌن عجٌل الهتٌم48ً

أنثىانغام داود دمحم هاشم الدراوشه49

أنثىهند علً صادق جواد وزن50ً

ذكرسجاد عائد جابر سلمان الدراوشه51

أنثىنور الهدى دمحم شرٌف عبد البو ناصر52

أنثىسرى صبحً حسن عمران العمران53

أنثىهند عامر جبار الصالح54

أنثىخمائل محسن علٌوي حسٌن55

أنثىرغد عبد االمٌر مجهول عزوز الجراح56ً

ذكرمنتظر عبد الحسن علً حسون ال حسون57

أنثىسجى صاحب حسٌن مندٌل الكرٌط58ً

ذكرفالح حسن ستار صبر59

أنثىزهراء عبد الحسٌن باصً عبود60

ذكرحسٌن محسن شرٌف محسن الموسوي61

ذكرمنذر صالل فرحان كسار62


