
الجنساسم الخريجت

أنثىاثمار خضير كاشر هدهود1

ذكراثير باسم جاسم2

ذكراحمد جاسب مخيف3

ن جعفر4 ذكراحمد حسير

ن جواد5 ذكراحمد حسير

ذكراحمد خضير رضا6

ن7 ذكراحمد راهب عبد الحسير

ذكراحمد رضا دمحم8

ذكراحمد سالم جواد9

ذكراحمد عباس داود10

ذكراحمد يحثر حسن11

ذكراحمد يونس عباس12

أنثىازدهار دمحم قاسم13

أنثىاشاء علي عبيد14

أنثىالهام نارص جواد15

ي16
ذكرامير خزعل شانن

ذكرامير ذياب خضير فارس17

ذكرامير علي حميد18

ذكرامير علي مجيد19

ذكرامير قاسم حمد20

أنثىانفال عمران كاظم21

ذكرانور علي بدر22

ذكرباقر عبد هللا عبد23

أنثىبيداء مهدي جفات جبار24

ن حليم دمحم25 ذكرتحسير

ن26  حيدر حسير
أنثىتقى

أنثىتماره رياض كريم27

ذكرجواد كريم عباس28

ذكرحسام عزيز جاسم29

ذكرحسن حميد عبد هللا30

ذكرحسن مهدي جبار31

ن حيدر هادي32 ذكرحسير

ن طاهر حبيب33 ذكرحسير

أنثىحنان صباح عبد الحسن34

ذكرحيدر راشد حمادي35
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ذكرحيدر عباس حمد36

ي37 ذكرحيدر قيس ناج 

ذكرحيدر دمحم طالب38

ي سلمان39 ذكرحيدر ناج 

ذكرخالد جمال سلمان40

ي41
أنثىدعاء عبد الكريم سبثى

ذكرذو الفقار دمحم عبد زيد42

ي43
ن
ذكررائد عباس صاف

رانيا علي خضير44
أنثى

أنثىرسل جبار سالم45

أنثىزهراء احسان عبد عون46

أنثىزهراء خليل ابراهيم47

ذكرزيد علي عبد الكريم48

ذكرزين العابدين عبد األمير49

أنثىسارة عبد عون ذياب50

ذكرسجاد جبار رحيم51

ن عبيد52 ذكرسجاد علي حسير

ي53
أنثىسج  عبود راضن

أنثىسج  علي جواد54

أنثىسعاد سعد خضير55

ذكرسعيد امير شاكر56

أنثىسمر فاضل منصور57

ذكرسيف احسان صاحب58

ذكرسيف علي دمحم59

ذكرسيف دمحم علي60

ذكرصادق عبد األمير كريم61

أنثىضج محمود عبود62

غام علي سالم63
ذكررصن

ذكرظاهر كامل ابراهيم64

ذكرعلي حاكم عبد الرضا65

ن دمحم66 ذكرعلي حسير

ذكرعلي رفيق عبد عون67

ذكرعلي طالب عبد مناف68

ذكرعلي عامر جميل69

ذكرعلي عبد الهادي كاظم70

ن71 ي حسير
ذكرعلي غثن

ذكرعلي فالح دمحم حسن72



ذكرعلي قاسم محيسن73

ذكرعلي قاسم هبل74

ذكرعمر علي عيدان75

ذكرغسان احمد كاظم76

ذكرغيث دمحم عبود77

أنثىفاطمة عبد الحسن زعيان78

ذكرفيصل جواد كاظم79

ذكركرار طاهر منغر80

ذكركرار كريم مظهور81

ذكركرار محسن سلمان82

ذكركمال حاتم كامل83

ان84 أنثىالرا باسل مير

أنثىلقاء دمحم سلمان85

أنثىلهيب صالح مهدي86

ن87 ذكرليث حسن حسير

ذكرمثثن كاظم جاسم حمد88

ن89 ن حسير ذكردمحم امير

ذكردمحم حسن هادي90

ن حيدر91 ذكردمحم حسير

ذكردمحم رضا قاسم92

ذكردمحم صالح مفتاح93

ذكردمحم عامر فارس94

ذكردمحم عباس خلبوص95

ذكردمحم عبد زيد دمحم96

ذكردمحم عثمان سعد97

ذكردمحم كاظم عبيد98

ذكردمحم محسن ديلي99

ذكرمحمود عبد األمير فرهود100

ذكرمرتضن جواد دمحم يعقوب101

ذكرمرتضن رعد سعدون102

ي103
ذكرمرتضن عدنان هانن

أنثىمروج صباح عبد جاسم104

أنثىمروج فاضل عبد هللا105

ن106 ذكرمسار علي حسير

ذكرمصطقن احمد حمزه107

ذكرمصطقن باسم عبد زيد108

ذكرمظفر محسن حسون109



ن110 ن عادل عبد الحسير ذكرمعير

أنثىمكارم عليوي نارص111

ذكرمنتظر احمد دمحم كريم112

ذكرمنتظر صاحب سهيل113

ذكرمنذر حسن جاسم114

ذكرمهدي قيس سعدون115

ن خضير116 ذكرمهيمن حسير

ذكرميثم دمحم علي دمحم117

ذكرنائل شهاب احمد118

ن نصيف جاسم119 أنثىنرمير

أنثىنور حمزة مهدي120

أنثىنور شمسي بدر121

أنثىنور صباح جواد122

ن123 ي علي حسير
ذكرهانن

ن124 أنثىهبه دمحم حسير

أنثىهدى سلمان طراد125

هدى مؤيد علي126
أنثى

أنثىهدى مالك عباس127

ذكرهشام حسن خضير128

ذكرهمام كاظم علوان129

ذكروسام حامد عباس130

ذكروسام عزيز خليف131

ذكرياش فضل عبد هللا132

ن عدنان موىس133 أنثىياسمير

ن فؤاد باقر134 أنثىياسمير

ن محسن عبد135 أنثىياسمير

ذكريوسف عباس علي136

ن137 ذكريوسف علي عبد الحسير


