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الولجيدانثى ريم ريان محمد .10

الولجيدانثى اسراء محمد حاسن .11

الولجيدانثى اية محمد نجم الدين .12

الولمتوسطانثى فاطمة انمار احامد .13

الولمتوسطانثى حانين ثابت إبراهيم .14

الولمتوسطانثى نور محمد احامد .15
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الملحاظاتالدورالتقديرالجنساسم الخريجت

الولامتياز انثى سما باسل محمد كاتو 

الولجيد جداذكر غسان وميض محمد 

الولجيد جداانثى هند عابيد عابد اللطيف عابيد

الولجيد جداانثى لرا بهنام شمعون بهنام

الولجيد جداذكر محمود موفق عاطية 

الولجيد جداانثى امنة صالح دحاام 

الولجيد جداانثىمريم عادنان حانا ميخائيل 

الولجيدذكر هشام حامود احامد خلف

الولجيدانثى اية فاضل محمد عالي زكو

الولجيد جداانثىأسماء عادنان طه احامد

الولجيدانثىايلفا صباح مجيد محمد  

الولجيدانثى شهد ضرغام عابدالفتاح

الولجيدانثىخنده عابد المير احامد 

الولجيدانثى أسماء احامد خليف

الولجيدذكر معن احامد عاباس

الولجيدذكر احامد سعد عابدال

الولجيدانثى شهد محمد جاسم 

الولجيدانثى سجى غانم سلطان 

الولجيدانثىزينة احامد محمد ياسين 

الولجيدذكر عالء إسماعايل حاماد جاسم 

الولجيدانثى سعاد عازيز حاسن مطر  

الولجيدانثى مريم عالء نافع ابلحد 

الولجيدانثى سجى ثامر محمد عالي

الولجيدذكر يحيى قيصر عابدال عااصي

الولجيدانثى الء حاسين محمد ابراهيم

الولجيدذكر عامر عالي مجيد مصطفى 

الولجيدانثىرفيف شاكر محمود

الولجيدانثى ريم ريان محمد 

الولجيدانثى اسراء محمد حاسن 

الولجيدانثى اية محمد نجم الدين 

الولمتوسطانثى رفقة حاسين طه يوسف 

الولمتوسطذكر حاسان صباح سكران مجيد 

الولمتوسطانثى فاطمة انمار احامد 

الولمتوسطانثى حانين ثابت إبراهيم 

الولمتوسطانثى عاهود حامد خلف 

الولمتوسطذكر حاكمت بولص عازيز خوشابا 
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الولمتوسطانثى نور محمد احامد 

الولمتوسطذكر احامد عابد ال محمد 

الولمتوسطذكر وليد محمد عايسى عاروة 

الولمتوسطانثى مبسم لؤي حامدون 

الولمتوسطذكرشوانه عابدالقادر محمد

الولمتوسطانثى اسيل نكتل إسماعايل 

الثانيمتوسطذكر ئالن محمد رشيد صديق

الولمتوسطذكر عابدالرحامن مهند عابد

الولمتوسطذكر عامر عابد القادر مصطفى 

الولمتوسطانثى شهد عابد المحسن عابد الرزاق

الولمتوسطذكر عامر سلم احامد 

الولمتوسط انثىهديل جعفر ناصر جبر

الولمتوسطذكر ليث عاوفا عابدالرحامن 

الولمتوسطذكر طه صلح محمد 

ثانيمتوسطذكر ذنون خالد ذنون عابد الغفور

الولمتوسطانثىياسمين عادنان خلف

الولمتوسطذكرعامار حاسن محمد 

الولمتوسطذكر رامي عادنان حاسن 

الولمتوسطذكركرار فراس غني قدوري

أوائل المعهدالولمتوسطانثىفله حاسن فلح

الولمتوسطذكر عابد الغني ضاري  محمد مظهر 

الولمتوسطذكر ياسر صباح عاواد

الولمتوسطذكر سمير كريم حاسن مطر

الثانيمقبولانثىضحى يحيى رفيق ياسين

الولمقبولذكر سامي صالح هادي

الولمقبولذكرفرج ايوب يعقوب يوسف


