
الجنساسم الخريجت

ي1
أننىعذراء عبد الباري كاظم مجيد الزوين 

ذكرحيدر ستار جبار فهد الدعمي2

أننىفاطمة عبد الحسي   عبد الكاظم محيسن االبراهيمي3

أننىدعاء عدنان بخيت تاية الجعيفر4

أننىرسور صباح عواد جاسم الحسناوي5

ي6 أننىزهراء احمد لطيف عباس االعرج 

 حمود عبد سلومي7
ذكرعلي حسي  

ي8 سحر صبيح مكي نجم الدب 
أننى

ي خدان المسعودي9
أننىضىح فاضل راض 

أننىانتظار دمحم غازي داخل ابو زغنون10

ذكرحسن عبد علي جواد عيىس الخياط11

ي حسن جعفر الجعفر12 ذكررزاق ناج 

ذكركرار حميد هاتف عبد الواحد السيالوي13

أننىرنا عبد الهادي سلطان فارس14

ذكرضياء حسي   عناد ضايف الجبوري15

ذكرعمار حميد كريم عواد الهاللي16

هبة علي عباس جاسم الحمزة17
أننى

ي18
 
ذكرمصطف  غازي وادي متعب العلواب

ذكرعلي كاظم حميد صحن الدعمي19

 علي جعفر حبيب االسدي20
ذكرحسي  

ذكرجليل خلف عطية مشخول المراشدي21

ي22 أننىرسل صاحب دمحم جواد جدوع الخزرج 

ذكررضا جاسم دمحم علوان الجبوري23

ذكرمسار منشد بشيش جاسم المعموري24

 علي عمران السيالوي25
ذكرعلي حسي  

ي26 ذكرمرتض  عباس دمحم رماز الجناب 

ي المسعودي27
ذكرعلي حامد اسماعيل راض 

 الفضلي28
ذكرعباس علي شني   عبد الحسي  

ذكرايوب يوسف جاسم شالش الشالش29

ذكرانمار غسان عبد االمي  لهمود العجيمي30

ذكرحسي   كاظم دمحم جواد عبد االمي  الزنكي31

 علي عبيس الحسناوي32
ذكرنصار حسي  

علياء جاسم علي ذبيان المعيدي33
أننى

ذكرمروان جواد كاظم حسن الحسناوي34

مريم ضياء عبد علي حسون الخشف35
أننى

ذكرحيدر عادل كاظم مجيد العبودي36

ذكرمنتظر دمحم كريم حسي   المحمودي37

ذكراحمد غالي فليح جاسم الجبوري38

ي39
ذكردمحم حسي   عالوي عبود القريىس 

 جواد كاظم علي القيىسي40
ذكرحسي  
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 علي موىس عبيد الشمري41
ذكرحسني  

ذكرمهيمن دمحم عباس رميض الجميلي42

ي43
ذكرامي  فاضل عباس داود الرويف 

ذكرحيدر ناظم كشكول علوان الجبوري44

ي العوادي45
ذكرعز الدين علي حسي   راض 

ذكرمنتظر دمحم ختالن طاهر الغمام46

ي47 ذكرعلي عباس فهد مسي  الركاب 

ي48 ذكرمحمود غانم سالم دمحم الجناب 

ذكروليد عبود ثجيل فرحان الحراوي49

ذكراحمد عباس جواد عباس البصام50

ذكرعلي عزيز حسي   حيدر الزريجاوي51

ذكرمنتظر كاظم فليح حسي   االبراهيمي52

ذكردمحم عبد الزهرة شياع يلغام الخماىسي53

عال علي حسي   جمعة الجناوي54
أننى

ذكرامي  جاسم دمحم شني   االسدي55

ي56
ذكراحمد عبد الحسي   صالح مهدي الرمينى

ذكرصالح حسي   رحيم حسن الحميداوي57


