
الجنساسم الخريجت

ذكراحسان علي مظلوم رهيف1

وز2 ذكراحمد البشير علي نعمه فير

ي3
ذكراحمد سالم عباس شمخ 

ذكراحمد صباح عبد جاسم4

ذكراحمد علي حميد مخيف5

ذكرامجد حمزه مخيلف صالح6

ذكرامير احمد يارس مجدي7

ذكرامير حسن هادي فليفل8

 علي9
ذكرامير فالح حسير 

ذكرامير دمحم عدنان موىس10

ذكرايرس دمحم علي عبد اليمه دمحم11

أنثىايناس جاسم عبيد جاسم12

ايه عبد االمير تركي طرفه13
أنثى

أنثىبيداء جعفر جاسم عباس14

أنثىتبارك دمحم حيدر حسير 15

ذكرحسن صاحب حمود حسن16

 علي17
ذكرحسير  حامد حسير 

ذكرحسير  رضا عبد الحسير  سعود18

ذكرحسير  سعدي عبود رشيد19

ذكرحسير  صفاء عبد الحسير  مهدي20

ذكرحسير  عالء حسير  صيهود21

 علي بلكت عبد22
ذكرحسير 

ي حسون دمحم23
 
أنثىحميده صاف

ذكرحيدر خضير عبد حسير 24

ذكرحيدر كوكب حسن هاشم25

ذكرخالد جميل هندي عكله26

أنثىختام فاهم كاظم فارس27

أنثىخلود عباس حسن جاسم28

أنثىديانا غسان عبد مسلم حرجان29

أنثىذكرى عباس هوين هاشم30

ذكررسول هاشم كاظم هاشم31

أنثىرنير  زهير عجاوي عباس32

زهراء علي كاظم ضايف33
أنثى

أنثىزهراء قاسم دمحم رضا علي34

أنثىزهراء دمحم اسماعيل حسن35
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ذكرزين العابدين علي كاظم جاسم36

أنثىزينب ضياء طالب حسن37

أنثىزينب كريم مهدي عطيه38

أنثىساره عبد الحميد مالك عبد الحميد39

ذكرسجاد عبد االمير حسون عبد40

ي41
ذكرسيف علي موىس راض 

ذكرسيف علي نارص حسن42

أنثىشهد حاتم مردان ياس43

صابرين علي حسير  فليفل44
أنثى

ذكرصفاء هادي عليوي عاجل45

ذكرعامر دمحم خضير وهاب عواد46

ذكرعباس عماد فيصل عبيس47

ذكرعبد الخالق عالوي مبدر عباس48

ذكرعبد هللا احمد رسحان حميد49

أنثىعال عبد الستار جير اكحيوش50

ذكرعالء حمزه عبيس عكله51

ذكرعلي احمد حميد غضيب52

ذكرعلي انور صباح نوري53

ذكرعلي جاسم كاظم دمحم54

ذكرعلي حيدر حسن مكطوف55

ذكرعلي حيدر عبد الزهره راهي56

ذكرعلي خليل كاظم عبد57

ذكرعلي داخل عبد خضير58

ذكرعلي راتب دمحم ابراهيم59

ي حسن60
ذكرعلي رحيم راض 

ذكرعلي رياض حسن خضير61

ذكرعلي سالم شهيد منعم62

ذكرعلي طالب عبد عون هاشم63

ذكرعلي طالب عظيم ناهي64

ذكرعلي فاضل مطرسر خشان65

ذكرعلي دمحم مهدي دمحم66

ذكرعلي نارص جاسم عيدان67

ذكرغيث سالم عوده مزهر68

ذكرفاضل محسن عبد الساده فرج69

أنثىفاطمه صاحب طالب حسن70

أنثىفرح نيسان حميد نيسان71

ذكرقاسم كاظم خشان حمادي72



ذكركرار كريم عباس عودة73

ي علي74
ذكركرار مزهر هان 

أنثىلبث  ابراهيم عباس عبد75

أنثىلبث  قيس عباس عبد الحسير 76

ي77
ذكرلهيب علي نايف ارديث 

ذكرمجتثر فاضل نعمه شلبه78

ذكرمحسن جواد كاظم ابراهيم79

ذكرمحسن فارس محسن مصطف 80

ذكردمحم ابراهيم نعمه عطيه81

ذكردمحم ثامر جابر عليوي82

ذكردمحم حامد شاكر رسول83

ذكردمحم حسن طوفان موىس84

ذكردمحم حسن فيحان حسن85

ذكردمحم عايد حمادي خليف86

ذكردمحم عباس جليل حسون87

 علي88
ذكردمحم عبد العباس حسير 

ذكردمحم عبد الواحد دمحم مهدي89

ذكردمحم ماجد جلوح دمحم90

ذكردمحم مجيد خزعل مهدي91

ذكردمحم ميثم علي حسير 92

ذكرمرتض  عباس محسن جعاز93

ذكرمرتض  عبد االمير زعيير ليلو94

 رحيم تايه زغير95
ذكرمصطف 

 سالم محسن علي96
ذكرمصطف 

ذكرمصطف  عبد الواحد دمحم مهدي97

ذكرمصطف  دمحم علي حميد صحن98

ذكرمصطف  مهدي عباس صكر99

ذكرمصعب رعد محراث سعدون100

ذكرمنتظر حسن دمحم جواد كاظم101

ذكرمنتظر رحمن عمران عباس102

ذكرمنتظر عباس جليل عباس103

أنثىمث  ابراهيم شخير خضير104

مها علي فضل عباس105
أنثى

ذكرمهتدى كريم خضير فارس106

أنثىميس حيدر دمحم علي دمحم كاظم107

أنثىميس عبد الحسير  سعد حسن108

أنثىناديه دمحم طارش جاسم109



أنثىنور جاسم دمحم جياد110

أنثىنور عبد هللا مزهر عبد علي111

نور كامل علي حسير 112
أنثى

أنثىنورا حميد صاحب حبتور113

أنثىنورس صالح زعيج حسن114

ذكرهشام حميد هاشم علوان115

ذكرهيثم عوده جاسم دمحم116

ذكروسام مهدي حمدي جمعه117

أنثىوالء قاسم لفته عناد118

ذكروليد عبد الواحد كاظم خلخال119

ذكريارس دمحم رضا دمحم120

يف علي121 ذكرياسير  دمحم رسر

ذكريوسف احمد عباس عرسان122

ذكريونس موىس عايد عبد123

ذكراحمد حمٌد عبد االمٌر جواد124

ذكراحمد خلٌف سوادي حسٌن125

ذكراحمد صكب كعٌد حسٌن126

ذكراحمد غافل شنان حمادي127

ذكراحمد قاسم هادي حمود128

ذكراحمد موسى احمد عباس129

ذكرامٌر خضٌر عباس عل130ً

ذكرامٌر دمحم شاكر فرحان131

ذكراٌسر كاظم دمحم فاضل132

ذكرباقر احمد جمعه مهوس133

ذكربهاء عبد الحسٌن فضل هللا حسن134

ذكرجاسم حسن جاسم دمحم135

ذكرجعفر راتب عزٌز فرحان136

ذكرجعفر دمحم رحٌم جبر137

ذكرحسن عزٌز جلٌل كاظم138

ذكرحسن علً خان عل139ً

ذكرحسٌن جاسم دمحم احمد140

ذكرحسٌن سالم حسن حسٌن141

ذكرحٌدر وهاب ترتٌب مغٌر142

ذكررائد دمحم عبد ابراهٌم143

ذكررضوان فارس هادي عبود144

أنثىزهراء عامر موسى مخٌف145

أنثىزٌنب اسعد عزٌز مجٌد146



ذكرسعد عبد الحمٌد علً منف147ً

ذكرسالم حسام ناجً مجٌد148

ذكرشهاب احمد جلوب عبد الكرٌم149

ذكرعباس فاضل عطٌه علوان150

ذكرعبد هللا احمد رشٌد عبد151

ذكرعالء ثامر فاضل ابراهٌم152

ذكرعالء حسن حاتم جاسم153

ذكرعلً ثامر عبد خلٌل ابراهٌم154

ذكرعلً حسٌن دمحم ٌاسٌن155

ذكرعلً خضٌر عباس محسن156

ذكرعلً رضا دمحم علوان157

ذكرعلً عزٌز رزاق جبار158

ذكرعلً كاظم عبد هللا كاظم159

ذكرعلً ناصر حسٌن عباس160

ذكرعماد وصفً نعمه رشٌد161

ذكرفراس عبد نور نجم عبد162

ذكركرار رائد حسون سلمان163

ذكرمؤٌد نجاح جواد كاظم164

ذكرماجد ترتٌب ركن شٌاع165

ذكرماهر جلٌل عبد الرسول عبد هللا166

ذكردمحم جعفر عبد عباس ال عباس167

ذكردمحم حسٌن غانم سلطان168

ذكردمحم حسٌن دمحم جاسم169

ذكردمحم رضا دمحم علوان170

ذكردمحم علً جعفر احمد171

ذكردمحم لٌث غازي شان172ً

ذكردمحم مصباح دمحم صالح عل173ً

ذكرمرتضى ثابت كاظم جبر174

ذكرمرتضى صبار دمحم عبد هللا175

ذكرمرتضى عبد العباس دٌري حمد176

ذكرمرتضى مجاهد كاظم دمحم177

أنثىمرٌم حٌدر هادي نعمة178

ذكرمشتاق صالل عبد حسون179

ذكرمصطفى عبد فضل دمحم180

ذكرمنتظر احمد هاشم عبد181

ذكرمٌثاق طالب رحٌم حسن182

ذكرمٌثم سمٌر منصور حمادي183



ذكرنزار شاكر تقً جوده184

أنثىنوال سالم دمحم ٌونس185

أنثىهاجس مصطفى احمد جزاع186

ذكروسام ذٌاب عبد علً حمٌدي187


