
الجنساسم الخريجت

ذكراحمد بريس هاشم شباري1

ن بلكت عبد اليمه2 ذكراحمد حسي 

ن هادي عبيد3 ذكراحمد حسي 

ذكراحمد ساجد يونس عبد االمي 4

ذكراحمد سعد كاظم زغي 5

ن مجهول6 ذكراحمد سلمان تمكي 

ذكراحمد سليم جاسم دمحم7

ذكراحمد صاحب مهدي داود8

ذكراحمد عبد الكريم برهان فرحان9

ذكراحمد فاضل عباس دمحم علي10

ذكراحمد كريم عبد زيد علوان11

ذكراحمد مرزوك عليوي ضايف12

ذكرازهر مؤيد هادي عبد13

ذكراسامه احمد خضي  فارس14

ذكراسعد عبد الكاظم عبد هللا ارزي    ج15

ن عبد االمي  صبح16 أنثىاسماء حسي 

ذكراكرم عباس كاظم جاسم17

ذكراكرم علي حسن عباس18

امال علي عدنان دمحم19
أنثى

ذكرامي  سعدي شاكر حسن20

ذكرامي  علي طه بدري21

أنثىايات خالد كريم كاظم22

وز23 ذكرباسم ابراهيم نعمه في 

ذكربالل صالح هويدي جواد24

ي ابراهيم طاهر25
أنثىتبارك هانن

ذكرحسن دخل علي عبد هللا26

ذكرحسن سجاد جاسم حمادي27

ي28
ي جير منخن

ذكرحسن شمخن

ذكرحسن صالح مجيد حميد29

ذكرحسن عيىس جعفر عبد حسون30

ن جبار عبيد كاظم31 ذكرحسي 

ن عبيد32 ن رزاق حسي  ذكرحسي 

ن سجاد جاسم حمادي33 ذكرحسي 

ن صباح جبي  محيسن34 ذكرحسي 

ن عبد الرسول عبد الكريم ميثم35 ذكرحسي 
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ن عالء عبد الجليل السهرودي36 ذكرحسي 

 علي روكان شيحان37
ن ذكرحسي 

ن38 ن عماد صباح حسي  ذكرحسي 

ن فارس مخيف فارس39 ذكرحسي 

ن نصيف جاسم حميدي40 أنثىحني 

ن41 ن نعمة خفيف حسي  أنثىحني 

ن عليوي ضايف42 أنثىحوراء حسي 

ذكرحيدر ابراهيم عبد الستار حميد43

ذكرحيدر سمي  مهدي خنيفس44

رسل علي هضم فكع45
أنثى

أنثىزهراء جويد عبد الهادي جاسم46

ن47 أنثىزهراء رياض عباس حسي 

زهراء سمي  علي مزعل48
أنثى

أنثىزهراء قاسم حمادي خضي 49

ذكرزين العابدين دمحم علي صاحب50

ذكرزين العابدين يوسف كاظم فزاع51

أنثىزينب دمحم رضا لطيف كيطان52

أنثىساره ضياء عليوي عبد53

أنثىسبأ باسم دمحم علي54

ن حمزه55 ذكرسجاد كاظم حسي 

ذكرسيف احمد دمحم احمد56

ن محسن هادي57 ذكرسيف تحسي 

ذكرسيف قيس شاكر عبد الكاظم58

أنثىشمس حيدر دمحم علي59

ي هاشم60
أنثىصابرين حيدر راضن

أنثىضخ احمد سعيد حاوي61

أنثىضخ صفاء جابر سلمان62

غام كامل سلمان عباس63 ذكرضن

غام دمحم كاظم دمحم64 ذكرضن

ذكرضياء كاظم داود سلمان65

ذكرضياء هاشم حسن جبار66

ذكرطارق عزيز جابر مركب67

ذكرظاهر محسن تركي شاطي68

ن عبد بريسم69 ذكرعادل حسي 

ذكرعباس جفات خلخال وذاح70

ذكرعباس دمحم عبد منصور ال يوسف71

ذكرعبد االمي  حاكم جبار جسوم72



ذكرعبد الحسن عالء هادي رشيد73

أنثىعبي  رزاق عبد الصاحب مهدي74

ذكرعقيل احمد جلوب حميدي75

ن عبد عيدان76 ذكرعلي حسي 

ذكرعلي حمزه عبد الواحد عيىس77

ذكرعلي صالح رحيم ملك78

ن عبد االمي  عبد الرسول79 ذكرعلي عبد الحسي 

ذكرعلي فالح موىس دمحم80

ذكرعلي محسن دمحم ذياب81

ذكرعلي وعد عبد علي عبد االمي 82

ذكرعمار وليد حمد تركي83

ذكرغدير عبد الجبار مخي عزيز84

غفران هادي علي عبد85
أنثى

ن86 ذكرغيث حيدر ظاهر حسي 

ذكرفارس عظيم مخي عباس87

ذكرفاضل عباس فاضل علوان88

ي هاشم مهدي89
أنثىفاطمة هانن

أنثىفاطمه عبد الخالق عباس حمزه90

ذكرقاسم دمحم اسماعيل عبد هللا91

ذكركاظم شهاب احمد عبيد92

ذكركرار تركي عطيه غاوي93

ذكركرار خلف جير حسون94

ن حمزه95 ذكركرار علي حسي 

ذكركميل مؤيد رشيد عبد الوهاب96

 حمودي كاظم عبد علي97
أنثىلبثن

ذكرليث حسن خضي  كاظم98

ذكرليث عبد الزهره صير يونس99

ذكرليث علي حسن دمحم100

ذكرمالك عباس جاسم عبد الحسن101

ي صبار كاظم102 ذكرمحسن مي 

ذكردمحم حيدر حمزه جاسم103

ذكردمحم خالد كاظم يوسف104

ي عباس محمود105
ذكردمحم راضن

ذكردمحم صاحب عباس حسن106

ي خضي  مجيد107
ن
ذكردمحم صاف

ن108 ذكردمحم صباح مندب عبد الحسي 

ذكردمحم علي عبد حبيب الكرعاوي109



ذكردمحم فؤاد سلمان عبود110

ذكردمحم محسن ابو دله دمحم111

ذكردمحم مهدي جاسب حميد112

ذكردمحم ناجح عبد كردي جينه113

ذكردمحم نرص شياع عبد114

ذكرمرتضن عبد الكاظم جريو عبد هللا115

ذكرمرتضن دمحم هاتف شدهان116

ذكرمصطفن حبيب علي طاهر117

ن118  حسن جابر حسي 
ذكرمصطفن

ن119  زاير زين حسي 
ذكرمصطفن

ذكرمصطفن ماجد هادي عبيد120

ذكرمصطفن دمحم عباس علي121

ن فارس ساجت سلمان122 ذكرمعي 

أنثىمنال عالء يوسف عباس123

ن كريم عطيه124 ذكرمنذر هني 

ذكرموىس هادي رحيم ابراهيم125

ذكرناجح خالد كاظم طراد126

ي مهدي127 أنثىنبأ هاشم ناجر

أنثىندى رضا مخيلف عبد الحسن128

أنثىندى عبد الكاظم عباس حسن129

أنثىهاجر دمحم خان علي130

أنثىهدى خليل رشيد جاسم131

أنثىهدى كاظم جواد كاظم132

ذكروعد حمزه طراد رسبوت133

ذكروعد خالد مرزا حمزه134

ذكريوسف دمحم كاظم خلف135

ذكراثٌر ظاهر حمٌد136

ذكراثٌر نصٌر مالك137

ذكراحمد اسماعٌل كاظم138

ذكراحمد جاسم حمٌد139

ذكراحمد حسٌن عل140ً

ذكراحمد حسٌن فلٌح141

ذكراحمد طالب عبد عون142

ذكراحمد عبد الحمٌد دمحم143

ذكراحمد محسن عل144ً

ذكراحمد مٌري حمٌدي145

ذكرامٌر صالح رحٌم146



ذكرامٌر طالب طلٌفح147

ذكرامٌر معد صالح148

ذكرانور نوشً حسٌن149

أنثىاٌالف فاضل دمحم150

ذكرباسم حسٌن هاشم151

أنثىبشائر حسن كاظم152

ذكرجهاد عطٌه داود153

ذكرحسنٌن عبد احمد حمودي154

ذكرحسٌن صالح عل155ً

ذكرحسٌن صالح مهدي156

ذكرحسٌن عامر حمود157

ذكرحسٌن علً مهدي158

ذكرحمٌد عبٌس حسون159

أنثىحنٌن حمٌد فرحان160

أنثىحنٌن حٌدر خلٌل161

ذكرحٌدر ابراهٌم علٌوي162

ذكرحٌدر عباس مطرود163

ذكرحٌدر هادي دمحم164

أنثىخنساء فاضل غضبان165

أنثىرٌاحٌن حسٌن عل166ً

أنثىزمن حسون جاسم167

ذكرزٌن العابدٌن رضا هادي168

ذكرسامر حامد صبر169

ذكرسرمد احمد حسٌن170

ذكرعبد الكرٌم غرٌب كرٌم171

ذكرعقٌل حسٌن موسى172

ذكرعلً حسٌن شاٌش173

ذكرعلً طالب ظفٌر174

ذكرعلً عباس نجم175

ذكرعلً عبد راهً عل176ً

ذكرعلً عبود هاشم177

ذكرعلً فاضل عبود178

ذكرعلً فاضل عزٌز179

ذكرغزوان عمار ابراهٌم180

ذكرغٌث عباس فاضل181

أنثىفرح عودة نجم182

ذكرفالح عبد عون نعمه183



ذكركرار حسٌن عل184ً

ذكركرار صالح سعدون185

ذكردمحم علً عبد عون186

ذكردمحم علً مكصد187

ذكردمحم علٌوي ضامد188

ذكردمحم ماجد صخٌل189

ذكردمحم هاشم حمٌد190

ذكرمحمود حامد شاكر191

ذكرمحمود هدٌب فلٌح192

ذكرمرتضى حبٌب حسٌن193

ذكرمرشد حسٌن كاطع194

ذكرمشتاق طالب سلمان195

ذكرمصطفى عباس عبادي196

أنثىمنى هاشم دمحم197

ذكرمهند جوده كاظم198

أنثىنور الهدى عالء حسن199

ذكرٌاسر حمادي حسن200

ذكرٌاسر حمٌد كاظم201


