
الجنساسم الخريجت

أنثىحوراء عبد الحسٌن دمحم علً النجار1

أنثىمروة طالب عطٌه مرهون الكرٌط2ً

أنثىنبأ عبد العباس دمحم عبود طهامزي3

أنثىوسن رضا حسن دمحم الشكرج4ً

أنثىبراء قاسم هاشم عبد الرضا المعموري5

أنثىدعاء علً لفته بنٌان الشرٌف6ً

ذكروسام مالك كرٌم عبدعلً البٌات7ً

أنثىهبه تركً ضاحً صالح النصار8

أنثىمرٌم جبار ٌاسر عودة ال عودة9

أنثىإسراء صاحب راضً كاظم العرداوي10

أنثىدعاء حبٌب حمزه محسون الطرف11ً

أنثىحوراء عالء قدوري حسن الحممج12ً

أنثىدجلة علً حسٌن حسن ال دجٌل13

أنثىزهراء أحمد كاظم ضاحً الجناب14ً

أنثىنغم جبار عبد الٌمه عبٌد الجناب15ً

أنثىزهراء فالح حسن موسى الخفاج16ً

أنثىذكرى علً موسى حمٌدي المسعودي17

أنثىإٌمان ضٌاء عبد الحسٌن جابر الكرٌدي18

ذكرسٌف علً خضٌر كاظم الجبوري19

أنثىوفاء دمحم فٌروز عباس الخفاج20ً

أنثىلٌلى منعم حمود زغٌر البوسوٌلم21

أنثىشٌماء لطٌف ناٌل مزعل العابدي22

أنثىزهراء صبري فخري حسون البو غانم23

ذكرعدي جوٌد كاظم عاشور الجبوري24

أنثىإسراء مصطفى حسٌن حسن الحكٌم25

أنثىحوراء أمٌر سلمان صادق القزاز26

أنثىودٌان عبد الكرٌم ابراهٌم دمحم الٌساري27

أنثىرواء هادي جساب عبد الحسٌن الزغٌب28ً

ذكروسام جابر كاظم خضٌر الٌساري29

أنثىزهراء كاظم جٌثوم موسى الفتالوي30

أنثىآٌات علً حسن مهدي الناصر31

ذكرأمٌر دمحم عبد الرسول حسن الشروف32ً

أنثىرؤى جبار طاهر عوٌز الكرٌط33ً

أنثىنور حسن كمال حسٌن النقٌب34

ذكربهاء رشٌد محٌسن طراد العابدي35

أنثىامنة حمٌد مسلم فرهود الجناب36ً

أنثىزهراء عٌسى جاسم جوده العوادي37

أنثىشبعاد صباح شرقً فهد الجناب38ً

أنثىسرى جلٌل خشان حسٌن الجبوري39

أنثىحنٌن سعٌد علً برغش الخالدي40
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ذكرحٌدر جبار هاشم سعد الكنان41ً

أنثىزٌنب عزٌز عبد عزٌز الجلٌحاوي42

ذكرضٌاء هادي حمزة عبٌد االسدي43

أنثىدعاء عبد الزهرة محمود خلف العامري44

أنثىزهراء كاظم جواد كاظم الخزاع45ً

ذكرعلً غالب عباس خشان المعموري46

أنثىآمنه طالل حمٌد رشٌد األسدي47

أنثىندى هادي عٌسى عبد الحسناوي48

أنثىفاطمة علً شٌحان عبود النجار49

أنثىأنتظار دمحم حسٌن نادي الصفار50

أنثىساره صاحب هادي حسٌن االسدي51

أنثىغفران حسٌن دمحم كاظم العكاب52ً

أنثىزٌنب قاسم دمحم عباس الجناب53ً

أنثىعال حامد شٌاع حسٌن الشافع54ً

أنثىمروة أحمد مزهر احمد الطائ55ً

ذكرمصطفى راضً علً عبد هللا المحنة56

أنثىهاجر عباس مدلل سهٌل الدواح57

ذكرأثٌر فاضل مردان رباط الشبالوي58

أنثىعال حمزة دمحم عطٌة الفتالوي59

أنثىزٌنة حٌدر علوان صبح الغانم60ً

أنثىنور موسى عبد الٌمه جٌثوم61

ذكرمصطفى قائد عبد األمٌر خنفوس البشٌراوي62

أنثىدعاء عاٌد علً جاسم الطائ63ً

أنثىدٌار نجم عبد هللا حمادي البدران64ً

ذكرسعد ابراهٌم رشٌد اسماعٌل65

ذكررسول دمحم ٌوسف66


