
الجنساسم الخريجت

ي1
أنثىزهراء صالح عبدالسادة رحيم العكايش 

ي2 حليمة جاسم هاشم طاهر االعرج 
أنثى

أنثىسارة مجيد حميد عبد اليارسي3

أنثىرفالء عالء هادي ابراهيم حماد4

ي5 نبا فتاح داود سلمان البوعرب 
أنثى

أنثىحميدة حسان كاظم مهاوش عوجان6

أنثىعال سليم جبار دمحم7

ذكرعلي صفاء سليم حسن الطاهري8

أنثىزهراء حبيب مطر حسون الطفيلي9

ن المسعودي10 أنثىختام علوان دمحم حسي 

ن ناهي11 أنثىسج  علي ياسي 

أنثىتبارك سالم عبيد جب  اليساري12

ذكرمرتضن رياض دمحم سلمان البهية13

ذكراحمد علي موىس احمد وتوت14

ذكرعلي حسن كاظم مطلك االسدي15

لي عبد عون الشمري16
َ
ن ع ذكرعلي حسي 

ي17
يفن ي علي الش 

ن
أنثىسحر دمحم حسوب

ذكرحيدر لفته عبد الخوة عبد الحسن ال جميل18

ي19
ن
ذكرعلي دمحم نجم عبد هللا المشهداب

ذكرعلي حسن حمزة نور ال جويد20

أنثىعلياء عبد الستار جبار صالح عبكة21

 علي عناد سلمان الجبوري22
ن ذكرحسي 

ذكرعبد هللا نجم عبد هللا علي العبادي23

أنثىسبأ خضب  شمب  خضب  جرياوي24

ن حسن25 ذكراحمد خضب  حسي 

أنثىايه دمحم شبيب دمحم الجبوري26

ن ماجد وناس عبادة البو جاسم27 ذكرحسي 

ي28 ذكرعلي هيثم حسن محمود الخفاج 

ي29
ذكراحمد هاشم علي عجيل القريش 

أنثىزهراء عباس خليف حمزة العزاوي30

ي    ج الشبلي31 ن محيبس الب  ذكرزايد عبد حسي 

ميعاد احمد محمود حسون الربيعي32
أنثى

ن غضبان عبد دمحم التميمي33 ذكرياسي 

ي34 ذكرايمن عبد الحسن كاظم عمران الخفاج 

أنثىلبثن جاسم دمحم عسل المسعودي35

أنثىدعاء عماد شيال حمزة المعموري36

ن دمحم سامي التميمي37 أنثىارساء حسي 

ذكرحيدر جالل عبد االمب  سلمان38

أنثىمنار فائز عمران ياس الدليمي39

ذكرمصطفن خليل حمزة عودة السعيدي40
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ي دمحم41
ن
أنثىهديل كريم هاب

هدى فارس صخيل مكي42
أنثى

ي43 ذكرحمزة علي صالح صباح الخفاج 

ذكرعلي حسن عبيس يوسف المعموري44

ذكرعلي زعيم دمحم موىس45

ن جابر الحسناوي46 ذكرحسن عبد العالي عبد الحسي 

ي ظاهر47 ذكرارشد مزاحم حج 

ذكرعلي رحمن مبدر عبد ال دمحم48

ن عبد السادة حسان بندر ال جناح49 ذكرحسي 

ذكردمحم سالم عيدان خرباط الجبوري50

 علي دمحم رضا العطار51
ن  حسي 

ذكرمصطفن

ن52 ذكرامب  ماجد عليوي حسي 


