
الجنساسم الخريجت

أنثىابتهال حسن عبد االمير1

ذكراحمد جاسم دمحم مرسهد2

ذكراحمد رياض زينل3

ذكراحمد عدنان نوري4

أنثىاروى نجم عبد عون5

ن6 ق حيدر حسير أنثىاستير

أنثىاغادير عالء عبد جواد7

ذكرامير علي عبد الحسن دمحم8

ذكرانمار صباح نايف9

ذكرانور صباح علي10

أنثىايناس عبد الحسن دمحم11

أنثىتبارك جمعة فالح12

أنثىتبارك رعد حسن13

ذكرثامر محسن مزهر14

أنثىجنان طالب رزي    ج15

ن زيارة16 ذكرحسن علي  حسير

ن رياض شنان17 ذكرحسير

ن عبد السادة حوير18 ذكرحسير

ن19 ن عالء الدين حسير ذكرحسير

ن علي مظلوم20 ذكرحسير

ن21 ن كاظم حسير ذكرحسير

ذكرحميد شبان شيحان22

ن فالح شاهي23 أنثىحنير

أنثىحوراء عبد علي عباس24

ذكرحيدر تغريد سعد25

أنثىدعاء كرم دمحم26

أنثىرؤى علي جواد27

أنثىرسل عماد هادي28

ذكررياض محسن عبد علي29

أنثىزهراء باسم دمحم علي30

أنثىزهراء قاسم عبد الرزاق دمحم31

أنثىزهراء نبيل بدر32

ي33
أنثىسارة علي غثن

أنثىسارة فرقد علي34

ذكرسجاد كريم فليح حسن35
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أنثىرساب طاهر نجم36

أنثىرسى لفته حسن37

ذكرسالم خليف جالب38

ذكرسالم يوسف حمزة39

ذكرسيف علي حميد40

ذكرشهاب احمد نوري41

أنثىشهد احسان دمحم علي42

ذكرصباح حسن هاشم43

ذكرضياء يونس عبد عون44

ذكرعادل حليو هالل45

ذكرعباس خليل دمحم46

ذكرعباس طالب كاظم47

ذكرعباس علي نارص48

ذكرعبد هللا مهدي غركان49

ن دمحم50 أنثىعذراء حسير

أنثىعذراء عدنان داخل علوان51

ذكرعصام فاضل عزيز52

ذكرعلي احمد منديل53

ذكرعلي ثامر حسن54

ذكرعلي حسون جواد55

ن عبد زيد56 ذكرعلي حسير

ي57 ذكرعلي صالح ناجر

ي كاظم58 ذكرعلي صير

ذكرعلي طالب هادي59

ن60 ذكرعلي عبد االمير حسير

ذكرعلي عبد الهادي ساجت61

ذكرعلي عنون دمحم62

ذكرعلي دمحم صالح63

ذكرعلي نضال فليح64

ذكرعماد ستار جابر65

ن66 أنثىغادة نعمة حسير

ي عبيد67
أنثىفاطمة حسونن

أنثىفرح علي محمود68

ذكرفالح نوري مطر69

ذكركرار جعفر حمود70

ن71 ذكركرار حبيب حسير

ذكركرار حيدر فاهم72



ذكركرار عبيس حسن73

ذكردمحم ابراهيم هندي74

ذكردمحم ثابت راشد75

ذكردمحم صباح دمحم جواد76

ن علوان77 ذكردمحم عدنان حسير

ذكردمحم عدنان نوري78

ذكردمحم عالء حسن79

ذكردمحم قاسم هادي80

ذكرمرتضن جاسم دمحم81

ذكرمرتضن كاظم عبادي82

ذكرمرتضن هاشم كاظم83

أنثىمروة قاسم حميد84

ذكرمشتاق طالب عودة85

ذكرمصطفن حامد رشيد86

ذكرمنترصعبد الهادي مونس87

ذكرمهند صالح حري    ج88

ذكرمهيمن مصطفن شاكر89

اس ناظم كريم90 أنثىنير

أنثىنور صبحي سلطان91

ن92 أنثىنور عباس حسير

ن93 أنثىنور عبد الرضا ياسير

أنثىنور كاظم عبد علي94

أنثىنورهان عامر اسماعيل95

ذكريعقوب يوسف حسن96


