
الجنساسم الخريجت

رسل علي حسن شخير العرداوي1
أنثى

زع2 زع الكنير أنثىزينب عبد االمير كاظم كنير

فه3 أنثىسارة عباس صالح عباس الشر

أنثىنرجس سلمان هادي حمد المرشدي4

أنثىاالء مهدي محسن حمادي المعموري5

أنثىتبارك قاسم احميد عبود العبيدي6

ز جابر هادي كاظم الدعمي7 أنثىبنير

ي دمحم المالكي8
ذكرزين العابدين علي راضز

ذكرعلي هاتف صالح مهدي العبادي9

ي عمير البو عيىس10 ساره عيدان حرب 
أنثى

ز حبيب علي بيبان11 أنثىبنير

عال مهدي خضير عبود الربيعي12
أنثى

ي13 ز ابراهيم خليل اسماعيل الحمير ذكرالحسير

ذكرسيف عبد الرزاق جعفر14

ي اليساري15
ذكرحسن شاكر عوده راضز

ذكرعلي فاضل عبيد جاسم المسافري16

أنثىفيحاء نعمة نور دمحم ال عكله17

ذكرمحمود فرحان نصيف عبد السباهي18

أنثىزينب عبد الزهرة عبيس علي الهاللي19

ي20
 
ق  علي خليف الشر

ز ذكرليث عبد الحسير

ذكرعلي سالم صالل كريم البو حيمد21

ي22
ز
ذكرسجاد هاشم مطشر عباس السلطاب

ذكرمخلد خليل اسماعيل خليل الجبوري23

ز الجبوري24  علي حسير
ز ذكرعلي حسير

ز حيدر عباس كاظم البو جاسم25 ذكرحسير

ذكركرار سالم رضا يوده البدري26

ذكرعلي حسن هادي حسن27

أنثىسج  حامد كاظم عاشور الشمري28

ي29
ذكرعباس حاتم عبد هللا طعان قريىسر

 علي عدنان عبد االمير زنكي30
ذكرمصطفز

ذكراحمد طاهر حسن عبد العوادي31

ذكراحمد شعيل دهش حمود البو جاسم32

ز محيل سلطان يونس الموسوي33 ذكرحسير

ز رعد عبد الواحد عبد هللا الشمري34 ذكرياسير

ذكرمنتظر حسن هادي35

ذكردمحم عباس جاسم عبادي الجبوري36

ي37 ذكرعلي طه مهدي محميد الحمير

ذكرانور هادي عيدان حنوف ال معلة38

دان39 ذكردمحم فاضل حمد فازع الي 

ذكراحمد جاسم محسن حمزة الجبوري40
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وش41 وش الحي  ذكرفراس سعدون علي حي 

ي42 ذكروليد صادق مجي عباس الطالث 

ي43
ز
ز سعدون السلطاب ز خالد حسير ذكرياسير

ذكردمحم عباس دمحم حسن الرحيمي44

ي التميمي45
أنثىنضال هاشم حايف راضز

ذكرعلي دمحم علي نصار الغانمي46

ذكرمرتضز عبد االله عبد العباس هادي الزبيدي47

ذكرحيدر احمد جالل عبد الصاحب الشمري48


