
الجنساسم الخريجت

ذكرأمير حسن عبد الهادي علي1

ن جاسم2 أنثىآيات احمد حسير

ذكراحمد جواد كاظم محل3

ذكراحمد حافظ بدر عبد4

ن حسون5 ذكراحمد حبيب حسير

ي كاظم خضير6
ذكراحمد راضن

ذكراحمد قحطان ملوح نزال7

ذكراحمد محمد عبد هللا حمود8

ن علي9 أنثىاسماء علي حسير

ذكراكرم عاضي كاظم حسن10

أنثىالهام داخل عبد الحسن راوي11

ن سماوي12 ذكرامير حسن عبد الحسير

ذكرامير عماد راهي عوده13

ي علي14
ن

ذكرامير قاسم هان

ذكرامير كريم صالل عبود15

ذكراوس خضير شذر نارص16

أنثىايام حسن صبار سعود17

ن هاشم هادي دحلوس18 أنثىبنير

ذكربهاء سالم وحيد عجيل19

أنثىتبارك نبيل ابراهيم محمد20

ذكرتركي احمد نواف رشيد21

ذكرجعفر عباس كامل مزعل22

ذكرجعفر محمد شنان كاظم23

ذكرجعفر وهاب رزاق جواد24

أنثىجنات رؤوف احمد مهدي25

ذكرحسن عوده سوادي عبد علي26

ذكرحسن عيفان فضل حسن27

ذكرحسن كاظم علي عبود28

ن فيصل كاظم عبد الرضا29 ذكرحسنير

ن جرميخ30 ن علي عبد الحسير ذكرحسير

ن كاظم فخري حسن31 ذكرحسير

ذكرحمزة صباح كيطان32

أنثىحنان مهدي عبد عباس33

ن عجيل34 أنثىحوراء صالح حسير

ذكرحيدر رزاق جواد سودي35
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ذكرحيدر فريد ساجت جياد36

ذكرحيدر كريم جواد عبد الرضا37

ذكرحيدر مالك كامل غانم38

ن ثامر39 أنثىدعاء كاظم حسير

أنثىرسل قيس صاحب ابراهيم40

ن جير41 أنثىرواء احمد حسير

أنثىرواء اسماعيل طعمة لفتة42

أنثىرونق عادل محيسن عباس43

ذكررياض سلمان حسن جبار44

أنثىزهراء عامر هادي عطيه45

أنثىزهراء علي عارف صالح46

ي47
أنثىزينب حازم جاسم شمخن

أنثىزينب عبد طربوش محمد48

أنثىزينب علي حمزه جحف49

أنثىزينب هادي مزعل نهير50

أنثىزينة حليم صاحب تكليف51

أنثىساره رياض كريم عبد52

ذكرسامر حيدر خضير كريم53

ذكرسجاد منتظر علي رحيم54

ذكرسالم سمير حواس هادي55

ذكرسيف سجاد عبد صكر56

ن صباح داود57 ذكرصادق حسير

ذكرصادق غسان محسن هادي58

أنثىضخ عماد مجيد رشيد59

ذكرعباس حسن عباس باقر60

ن عبيد61 ذكرعبد هللا جابر حسير

ن احمد مراح62 ذكرعالء حسير

ذكرعلي ثامر حميد رحال63

ذكرعلي حامد حمزه عبد هللا64

ذكرعلي حامد مالك صالح65

ن66 ن عبد االمير حسير ذكرعلي حسير

ذكرعلي عبد الحميد نور عزوز67

يف علي68 ذكرعلي عقيل شر

ذكرعلي عماد شهيد كريم69

ذكرعلي غانم جيجان عليوي70

ذكرعلي ماجد عباس محمد71

ذكرعلي محمد عبيس عبد72



أنثىفرح رضا كشاش حسن73

ذكرفيصل ستار يونس محمد74

ذكركرار حسن جابر هجوج75

ذكركرار عباس مكرس رشك76

ذكرليث علي مزهر ابراهيم77

ذكرليث فؤاد عباس صالح78

79

محمد الباقر حامد عبد الكاظم 
ن ذكرحسير

ذكرمحمد حبيب علي طاهر80

ن81 ذكرمحمد رائد عبد الواحد حسير

ذكرمحمد رضا عادل عزيز جاسم82

ذكرمحمد سليم نعمه عودة83

ذكرمحمد شاكر مرواح كاظم84

ذكرمحمد عادل طالب جياد85

ذكرمحمد عبد هللا زينل نرص هللا86

ذكرمحمد علي حسن كتيب87

ذكرمرتضن حسن تركي علوان88

ذكرمرتضن عباس سعيد ادريس89

ذكرمرتضن كفاح لطيف طالب90

ذكرمرتضن محمد عبود موىس91

ذكرمروان كاظم جاسم علوان92

أنثىمريم صادق أنور علي اكير93

أنثىمريم علي عبد الجبار حسن94

ذكرمسلم محمد طارش جاسم95

ذكرمشتاق حسن نعمه مهدي96

ذكرمصطفن حمزه موىس ضاحي97

ذكرمصطفن طالب سعدون نمر98

ذكرموىس فاضل عبد جوده99

أنثىنبأ ضياء عبد زيد خضير100

ذكرنجم سهيل جاسم محمد101

ن102 أنثىنرجس حيدر فاضل عبد الحسير

ن رضا كاظم103 أنثىنهال حسير

ن عبيد104 أنثىنور علي حسير

أنثىهدى عادل محسن محمد105

ن علوان106 أنثىهديل فاضل حسير

ن كريم علي107 أنثىوئام حسير

ن مرزه حمزة108 أنثىورود حسير



ذكريوسف كريم شاكر فرحان109

ذكراحمد حسن غضيب جوده110

ذكراحمد عبد االمير طه عبد هللا111

ذكراحمد علي غالب فيصل عبود112

ذكراركان عزيز عطيوي ابرام113

أنثىاسراء حمزه عبيد عبد علي114

ذكراكرم عادل معيوف خضير115

أنثىايات نزار حمزه حسن116

ذكرحسين عبيد جبر عبد هللا117

أنثىحنين محمود رضا عبد علي118

ذكرحيدر متي جواد سماوي119

ذكرحيدر محمد صالح عبد المهدي120

ذكرخالد رضا ساهي جبر121

أنثىدنيا عقيل مسلم جبار122

أنثىربا سالم منعم حسن123

أنثىروال طالب مدلول كاظم124

أنثىزهراء حامد عبد الصاحب حسن125

ذكرزيد رفعت حميد خلخال126

أنثىزينب عبد الحسن سعيد كان127

أنثىزينب وصفي طارق مطلك128

ذكرسجاد محمد رضا محمد129

أنثىسوسن صالح جاسم محمد130

أنثىشهد كاظم غازي داخل131

ذكرصادق كامل كاظم صالح132

ذكرعالء حامد عبيد كاظم133

ذكرعلي احمد حسين عبد134

ذكرعلي جواد عبد الرسول محمد135

ذكرعلي ستار جابر محمود136

ذكرعلي عبد الزهره حسن صالح137

ذكرعلي عبد الكاظم موسى الخشين138

ذكرعلي هيثم عبد االمير مطرود139

ذكرعمار محمد باقر علي140

ذكرفاروق محمد علي حداد141

ذكركاظم جواد كاظم حسين142

ذكرمحمد حسن هادي عبد الحسين143

ذكرمحمد حسين عبادي جاسم144

ذكرمرتضى عماد ابراهيم حسن145



ذكرمقداد علي حسين علوان146

ذكرمهدي عباس مهدي صالح147

ذكرنعيم كريم عبيد عناد148

ذكروسام صباح عبد علي شاكر149

ذكروالء جايش كهو راضي150

ذكرياسر كريم عبد الزهره مجهول151


