
الجنساسم الخريجت

أنثىزينب حسون محمود رضا الحسناوي1

ي2
 
أنثىفاطمة قيس مزهر نايف الطائ

أنثىهاجر نارص حنون عجيل الفنامي3

كوثر محمد عبيد علي السعدي4
أنثى

ي قدوري الدوري5 زهراء سعد عريث 
أنثى

أنثىزينب سعد مجدي عبعوب الدعمي6

 العلي7
ن أنثىزهراء خضير عباس حسير

ي8
أنثىفاطم جواد كاظم رحيم العكاش 

أنثىزمن حبيب اكريم اموي    ح الرساي9

ن ال عبد10 زهراء يحثر عودة حسير
أنثى

ذكرامير ساجد جواد حمزة رحيمي11

ن العبودي12 أنثىنور عبد الكاظم عبد الزهرة حسير

ن بعيوي عباس االبراهيمي13 أنثىزينب عبد الحسير

ذكرصفاء علي عدنان مجيد اليساري14

 علي جاسم ال فرج15
ن أنثىرقية حسير

أنثىايات حيدر عالوي علوان ال شالل16

ي17
أنثىوالء باسم عيدان شباط العارضن

ذكراحمد نعمة احمد خضير الغانمي18

 علي19
ن أنثىضىح مهدي حسير

ي20 أنثىحوراء حمزة جبار عباس الجنائ 

أنثىوالء جليل ابراهيم كاظم الجبوري21

ي هلول العبودي22
أنثىنبأ عدنان راضن

ايات علي هادي عبد23
أنثى

ي24
 
ذكرمحمد علي يحثر كاظم الطائ

ذكرعلي سعيد جبار صالح الربيعي25

ذكرعلي عباس علوان جاسم البوالده26

أنثىحنان ظاهر حبيب حنون المغري27

ذكرمحمد جواد كاظم مانع الساعدي28

أنثىهبة عبد الجليل عبود جالب الفتالوي29

ذكرعادل جواد كاظم محمد الحلو30

ي31
 
أنثىليل ارشد صالح الدين داوود البيائ

ذكرمحمد جاسم محمد حمزة ال حمادي32

 علي33
ن ذكرحمزة عادل حسير

ن سالم محمد كاظم ال نايف34 ذكرحسير

ي35
ن
ذكرجعفر صادق علي زغير المالئ

ذكرمهدي سالم عبد علي محمد المعمار36

ي37
ن
ذكرذو الفقار عيىس عبيس كريم الحمدائ

ذكرامير نجاح محسن موش شي 38

ذكرحسن قحطان عامر محمد الكشوش39

ي المسعودي40
أنثىارساء جاسم عناد ماضن
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ن التميمي41 ن حسير ذكرمهند ماجد ياسير

ذكرضياء كاسب علي كريدي الجبوري42

 علي حمزة رشيد المعموري43
ذكرمرتضن

ن محمد مهدي مرزة المسعودي44 ذكرحسير

ذكرسيف محسن عبيس عبد علي الجياش45

ي46
 عبد االمير محمد جرمط الزويثن

ذكرمصطفن

ن خالد عباس سلمان الجبوري47 ذكرحسير

ذكرزين العابدين واثق علوان هادي ال علوان48

ن49 ذكرعلي باسم غازي عبد الحسير

ن جديع االسدي50 ذكرحيدر علي حسير

ذكرعلي فاضل جواد كريم المعموري51

ي52 ذكرحمزة علي محمد عباس الغالث 

ي53 ذكراسامة عمران علي مخيلف الخضير

ذكرصادق سلمان عنون علوان الجبوري54

أنثىهدى طارق كاظم محمد الحسناوي55

ن عبيس حسن العوادي56 ذكرعلي حسير

ي57
ن
ذكرذو الفقار صبار سعد مشعان الزركائ

ذكرفاضل عادل عبيس صالح58

ن59 ذكرقاسم جابر عباس سايب البو حسير

ذكركرار هادي عودة جي  الكريطي60

ي61 ران ابراهيم الحمير ن ذكركرار محمد خير


