
الجنساسم الخريجت

ن نايف الفتالوي1 انثىشهالء صاحب عبد الحسي 

انثىايمان جليل ابراهيم ميكائيل2

ذكرزيد كريم مهدي عباس الخليل3

ي4 انثىسىه هاشم رشيد عبداللطيف الغراب 

ن عالوي العثمان5 ذكرعباس فاضل حسي 

ذكردمحم عبدالزهرة زياد عبود الجراحي6

ي7 ذكر حميد علي دمحم صبار الحمي 

ن الشالل8 ذكرعلي سعد سامي حسي 

انثىمريم عدنان خضي  ابراهيم االوسي9

ي10  علي هادي الغراب 
ن ذكر وليد حسي 

ي11
يفن ذكرذياب احمد عمران عباس  الشر

انثىنرجس فدعم حمود فدعم الفدعم12

 علي البهادري13
ن انثىابتهال عدنان حسي 

ذكرصباح كريم خلف جالي المرشدي14

ذكرنورالدين كريم عبدعون حسون ال طعمه15

ي16
ن
ي حسوب انثىنرجس علي فاضل عبدالنث 

ي17
ن
ذكرعلي صمد يوسف حسن العيداب

ي18
ن
ن ماهود العطواب  علي حسي 

ن ذكرحسي 

ذكراكرم عبد رسكال دنكي ال حشيش19

ن عناد ام غرة20 ذكردمحم فالح دخي 

ي21
 
ن البياب ن مظهر امي  انثىايمان حسي 

ذكرهشام مصطفن عبدالكاظم حمزة اليساري22

ذكرعلي رسول طالب جودة ال جوده23

ي عجيل الهيتمي24 ذكرفارس ماجد ناح 

ذكراحمد متعب حمزة عذافة25

ذكراحمد لطيف كاظم جي  الدعمي26

ذكرانور عزيز عبد الصمد يونس الربيعي27

انثىانتصار دمحم كاظم كريم الجباس28

ن علوان المسعودي29 انثىزينب علي حسي 

ذكردمحم كاظم مهدي مجاور الزيدي30

ذكرعلي مسلم سوادي عبود العوض31

انثىاثمار ابو شنات نجم طاهر32

ذكرامي  احمد عبد جابر الحجيمي33

ذكردمحم جبار رشم كزار التميمي34

ذكرحيدر رسمي عويد جزاع الجزاع35
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ذكراديب طالب طعمة طارش المسعودي36

ذكرشاكرعدنان شاكر هاشم الطويل37

ي38 ذكركرار عبدالرحمن حبيب نارص الجناب 

ي39
ن كشوش الليثى ذكراحمد كاظم حسي 

ذكركرار عبد االمي  هادي صلف40

ذكريوسف كريم نجم عبيد41

ي42
ن
انثىهديل رزاق عبد كشمر الحيالب

ذكرزياد حسن كريم علي الياسي43

ذكرمصطفن يوسف عبد اللطيف حسن44

امال عزيز كريم علوان الغزالي45
انثى

ن عبادي رسول مظفر46 ذكردمحم حسي 

ذكرمرتضن مصطفن عبد الكاظم اليساري47

ن نارص الدليمي48 انثىزينب كفاح حسي 

ذكردمحم منذر نعمة علوان المسعودي49

ي نارص ال نارص50 ذكراسامة عباس ناح 


