
الجنساسم الخريجت

ذكراثير عباس عبد سبهان1

ذكراحمد صادق حمزة جاسم2

ذكراحمد فالح كاظم جلوب3

ن4 ذكراحمد مقداد عدنان عبد الحسير

أنثىاسماء معطي عبد المنعم5

أنثىاصالة نوري عبدعون عبود6

ذكرامجد اسماعيل كامل مراد7

ن طوفان8 أنثىامنه دمحم حسير

ذكرامير عبد االله دمحم علي دمحم9

وش10 ذكراياد كاظم حير

ي11
أنثىتبارك عباس علوان سبثر

ذكرجالل محسن دمحم ذياب12

ذكرحسام حبيب ترف13

ن خضير جاسم14 ذكرحسن حسير

ذكرحسن علي طاهر موىس15

ن زين العابدين16 ن زين العابدين حسير ذكرحسير

 علي حمزه عبد17
ن ذكرحسير

ي18
ن عواد فخري راضن ذكرحسير

ذكرحيدر عبد الحسن وطبان عبد19

أنثىرسل حيدر عبد الكريم20

ن عبد األمير عبد21 ذكررضا حسير

ذكررضا سالم عمران غيدان22

ذكررضوان قاسم عبد االمير عوز23

أنثىرغد حسن حميد24

أنثىزهراء غازي كاظم حسون25

ن سلمان26 ذكرزيد احمد حسير

ذكرزيد علي احمد دمحم علي27

أنثىزينب سعيد حاوي28

أنثىسارة فهد عايز29

ساره انور مكي عبيد30
أنثى

ذكرسجاد احمد خضير جاسم31

ن32 ذكررسمد دمحم نارص حسير

ن33 ي علي حسير ذكرسعد راج 

ذكرسعيد هويدي بشون34

ن35 ذكرسيف ثامر تركي عبد الحسير
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ذكرسيف قصي كاظم عباس36

ذكرشهاب احمد ساير جاسم37

ي38
أنثىشهد عقيل دمحم دوجن

ذكرصفاء حسن كريم وناس39

ذكرصفاء عباس عمران حبيب40

وز41 غام هادي صبار فير ذكررصن

ذكرضياء يارس علي حسن42

ذكرطارق دمحم مهدي ماشاء هللا43

ذكرظافر علي عبيد سلطان44

ن جلوب مله45 ذكرعباس امير

ذكرعباس ناهي عطيه عبد الساده46

ذكرعبد هللا عجمي حرز سعيد47

ذكرعبد هللا يعرب عبد الرضا ابو خضير48

ي49 عال رحيم حسن حرب 
أنثى

يم مهبول50 ذكرعالء عبيس رسر

ذكرعلي ابراهيم عبيد فرحان51

ذكرعلي تكليف منديل كاطع52

ذكرعلي حاتم جابر53

ن شكاجي حسن54 ذكرعلي حسير

ن عبد األمير رميح55 ذكرعلي حسير

ن56  علي حسير
ن ذكرعلي حسير

 علي محسن نرص هللا57
ن ذكرعلي حسير

ذكرعلي عبد عون كريم ياس58

ذكرعلي مرزوق عمران شاهر59

ن60 ذكرعلي مظلوم حسير

ذكرعمار غالب عبادي بريسم61

ذكرعمر دمحم عمران عبد الكريم62

ذكرغيث دمحم عبد الجبار63

ذكرفارس فياض صكر مايع64

هان عبد علي65
أنثىفاطمه حامد رسر

ذكرقحطان عدنان جواد عبد الكريم66

ذكركاظم جواد عبد الكاظم جلوب67

ذكركرار جمال دمحم علي رشيد68

ذكركرار حيدر عبد عون مجيد69

ذكرلؤي حبيب علي طاهر70

ذكرلواء حبيب علي حسون71

ذكردمحم باقر احمد مصطفن72



ذكردمحم جاسم دمحم يونس73

ذكردمحم جبار جاسم دمحم74

ذكردمحم حسن عباس باقر75

ن عبد هللا شباط76 ذكردمحم حسير

ذكردمحم صباح عبد علي شاكر77

ذكردمحم عبد نور نجم عبد78

ذكردمحم فرحان رياح فرهود79

ذكردمحم كاظم كريم موىس80

ذكردمحم نور نائف معجن81

ذكردمحم هاشم دمحم عمران82

ذكردمحم يوسف عبد الصاحب عنون83

ي84
ي عبيد راضن

ذكرمحمود راضن

ذكرمخلد بجاي عطية بدر85

ذكرمرتصن جاسم مكرس رشك86

أنثىمروى سعود عبد المنعم عبد المحسن87

 زاهر رشيد علي88
ذكرمصطفن

ذكرمصطفن صالح كامل عجيل89

ذكرمصطفن عائد سعدون كاظم90

ذكرمصطفن عدنان دمحم كاظم91

 علي لطيف92
ذكرمصطفن

ذكرمصطفن فاضل عباس صالح93

ي نعمه رشيد94
ن وصفن ذكرمعير

ذكرمنتظر قحطان علي جواد95

ن رحيم96 ذكرمنتظر دمحم امير

أنثىمها دمحم كاظم97

ذكرمهدي صاحب دمحم جواد98

ي مطر99
ذكرمهند رحيم راضن

ذكرميرس عبد القادر حسن قدم100

اس هاشم عبد داوود101 أنثىني 

ذكرنبيل سعد مجيد عبد الكريم102

ذكرنور الدين عبد الكاظم عبد الرضا103

ن حمد عفتان104 أنثىهبه عبد الحسير

ذكروائل نصيف كاظم عبد105

ذكرواثق جواد عبادي محسن106

ذكروسام جاسب عبد األمير هادي107

ي108
ذكروليد احمد جبار راضن

ن109 ذكروهاب فاضل جبوري عبد الحسير



ذكريوسف ستار جي  عباس110


