
الجنساسم الخريجت

أنثىرشا حمٌد حامد كاظم1

أنثىاسراء علً عبد عون مجٌد ال عباس2

ذكرسلٌم حسٌن جاسم ٌاسر ال ٌاسر3

أنثىدعاء علً حسٌن معٌوف4

أنثىغدٌر صالح كاظم واجد5

أنثىزهراء عبد الكاظم بعٌر حسٌن الجراح6ً

أنثىغفران فاضل جاسم محمود الجناب7ً

أنثىتراث عبد الكاظم عبد هللا سلمان الحسناوي8

أنثىنور دمحم حسٌن عبد عون  المسعودي9

ذكركرار عبد الكاظم رٌاح دمحم10

أنثىسجى جعفر سعٌد جبار بغدادي11

أنثىسحر رعد هاشم عباس مسعودي12

أنثىزهراء جواد حمزه عبد العطٌه13

أنثىحنٌن عبد الرسول جواد رمضان الشمري14

أنثىنور علً عبد علً الشرفة15

ذكرعالء غانم عبد الواحد جاسور السعدون16

أنثىازل فاضل صحن ناصر ال ناصر17

أنثىزمن داخل هادي كاظم18

أنثىدعاء فاضل حسٌن جاسم19

أنثىسرى عبد عون احمد راضً الجلٌحه20

أنثىدعاء دمحم ابراهٌم خلٌل21

أنثىوفاء حسٌن نعمه كاظم22

أنثىاسراء عبد الحسٌن عبود سهٌل آل سهٌل23

أنثىفاطمه عٌدان هاشم علً الدراوشه24

أنثىفاتن فٌصل عباس طوفان25

أنثىبشرى حسٌن علوان عبٌس البهال26ً

أنثىسجى كرٌم عبد هللا عسكر التمٌم27ً

أنثىدعاء طالل احمد عالوي المزعل28

أنثىرلٌه عصام فاضل عباس الفتال29

أنثىوفاء رحم طاهر احمد الموسوي30

أنثىدعاء هاشم ٌحٌى ناصر المحنه31

أنثىاسٌل كرٌم عبد الحسن ابو جواد32

أنثىاٌالف دمحم كاظم نجم33

أنثىنداء ٌحٌى حسن حمٌد الخطاب34ً

أنثىزهراء صالح مهدي حمزه العابدي35

أنثىشهد اسماعٌل طه عٌسى عبادي36

أنثىشهالء ٌوسف عبد الخالك كرٌم ال علٌوي37

ذكرعلً اكبر ٌحٌى علً سلٌم38

ذكرعلً داود دمحم هاشم الدراوشه39

أنثىاسٌاف رٌاض رحٌم جاسم40

أنثىغسك ٌحٌى موسى دمحم المهداوي41
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أنثىودٌان ستار جبار جالب الفتالوي42

أنثىنورس علً عباس عبود ال سلمان43

أنثىغفران حسٌن علً ابراهٌم44

أنثىنور سعد سلمان داود ال سلمان45

ذكرشهاب احمد دخٌل جاسم المسعودي46

ذكركرار حسٌن عصفور شدهان ال عبود47

أنثىفرح نجٌب عبٌد فهد الجناب48ً

أنثىزٌنب علً عٌدان حمادي الحمادي49

ذكرعمار داخل عبد عون حمٌدي البوهٌجل50

أنثىساره جبار احمٌد مغٌر الخضٌر51

ذكرشاكر علً حمد علوان الشرفه52

ذكرعلً سعد علً عبٌد53

أنثىزهراء نصٌر حنش عبد االمٌر غالم54

ذكرعلً حسٌن خلٌف عبد مسعودي55

ذكرعمٌل جبر ناصر حسٌن الشلش56

أنثىرٌام سالم دمحم هاشم57

أنثىأالء صادق كامل هاشم58

أنثىوجدان هادي مهدي حمادي سعدي59

أنثىمسره حٌدر حمزه جاسم البكٌري60

أنثىنور حسٌن شرٌف لاسم61


