
الجنساسم الخريجت

أنثىمنى إبراهٌم جاسم حسن الموسوي1

أنثىسوزان دمحم خضٌر كرٌم الربٌع2ً

أنثىمالك ماجد عبد األمٌر رضا الموسوي3

أنثىسوسن سمٌر هادي قدوري تاج الدٌن4

أنثىخنساء عبد العالً شهٌد مجٌد الصٌمري5

أنثىنارس رضا سلمان علوان الجبوري6

أنثىشٌماء حمزة جواد طوٌة الفتالوي7

أنثىدنٌا جعفر صادق جابر عراك8

أنثىبان عبد الحسٌن دمحم مهدي دمحم علً الخفاج9ً

أنثىنٌبال مطٌر طراد حسٌن الناٌل10ً

ذكرعالء عبد الحسٌن كرٌم دمحم الدعم11ً

ذكرحسن علً حمزة كاظم المسعودي12

أنثىفلاير عالوي عبود جاسم المسعودي13

أنثىبان عصام جلٌل جعفر السودان14ً

أنثىأنتظار جبار دمحم محسن العٌدان15ً

أنثىمٌعاد مجٌد جبار حسون العوادي16

أنثىحوراء إبراهٌم علً إبراهٌم الدلٌم17ً

أنثىآالء دمحم علً حسن علً الشالج18ً

أنثىغصون غانم كعٌم عالوي الجناب19ً

أنثىندى جاسم دمحم محمود الكروي20

أنثىسكٌنة عبد الكاظم كرٌن حمادي21

أنثىزٌنب عبد األمٌر عبد علً شنان ال جاح22ً

أنثىنجالء عدنان حسن علً الربٌع23ً

ذكرحارث رسول عبد هللا ناصر المسلمان24ً

أنثىنضال داخل محسن ٌوسف الزوبع25ً

أنثىحوراء دمحم جواد دمحم البو السبع26

أنثىأشواق كاظم عبٌد حجر الحجٌري27

أنثىشٌماء ٌاسر شٌاع مطلك الكعب28ً

أنثىنبراس خضٌر لطٌف عبٌد الطائ29ً

أنثىرغد ضٌاء مهدي صالح ضٌاء الدٌن30

ذكرستار صبار متعب حسٌن المسعوي31

أنثىزٌنة عبد علً مركب حرز المسعودي32

أنثىوسن شعالن حسٌن جلوب الموسى33

أنثىشٌماء كدٌمً جفات عودة الطائ34ً

أنثىنضال جبار عٌدان ضٌدان الجمٌل35ً

أنثىسحر نوري مطر حمادي الزوٌن36ً

ذكرنزار دمحم هندي سلبوح التمٌم37ً

أنثىحوراء حسن عطٌة حسن النداوي38

أنثىأفتخار علً عبد الكرٌم دمحم االسدي39

أنثىفاضلة حسن علوان حسن الربٌع40ً
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أنثىظفر سوادي رحٌم علٌوي الطائ41ً

أنثىامتثال عبٌد حمد مرزه المسعودي42

أنثىقسمة عاري كشاش دمحم الركاب43ً

أنثىوفاء حسن حمود سلمان الشمري44

أنثىإخالص هادي كرٌم عٌسى ابو الزود45

أنثىلقاء حسٌن فٌحان حسن جوازري46

أنثىشروق عبد الكرٌم مهراب كرم المٌاح47ً

ذكردمحم عبد هللا حسن فهد الحسن48

أنثىأسماء علً عبد الكرٌم دمحم االسدي49

أنثىأحالم خضٌر كاظم عاكول المسعودي50

أنثىشٌماء شاٌع فارس محٌمٌد الجناب51ً

ذكرثامر دمحم صالح اسماعٌل علً النعمان52ً

أنثىأسماء جواد هادي حسن االعرج53ً

أنثىأحالم عوٌد عبٌد محسن المسعودي54

أنثىعذراء جلٌل إبراهٌم دمحم الشمري55

ذكرمٌثاق جاسم دمحم محسن العٌدان56ً

أنثىرجاء هادي دمحم أبو اللوخ الجرٌح57ً

أنثىساجدة مجدي هاشم تركً الدندل58


