
الجنساسم الخريجت

مريم كاظم علي رشام الكريطي1
أنثى

ن الجحش الكريطي2 أنثىمروه كاظم حسي 

ي3
ن
نور رحيم علي هندي الجصان

أنثى

ذكركرار لفته عبد االمي  جمعه آل عيىس4

ذكرمصطفن عبد اللطيف حبيب فنجان االبراهيمي5

 قاسم علي عبد6
ن أنثىبني 

ذكرحيدر صادق غريب حمزة الشبالوي7

أنثىدعاء سجاد عبد االمي  خان الدعمي8

ن الطريم9 أنثىسفانه صادق صينخ عبد الحسي 

مريم علي ابراهيم دمحم10
أنثى

أنثىدعاء دمحم مهدي علي الربيعي11

أنثىزينب اسعد عباس كريم الدعمي12

ن هادي13 ذكرازهر سعد عبد الحسي 

ي عصواد14
ذكراحمد راضن

ي ابو صيبع15 غفران ستار ماجود عريث 
أنثى

ذكراحمد محمود عبد دمحم علي الصيادي16

سعاد منصور جي  علي17
أنثى

ن عبد النرصاوي18 أنثىرجاء حامد حسي 

ي19 أنثىحوراء عبد الكريم عباس حمزة الخفاج 

ي20
 
ن كاظم مغي  الطان ذكرعلي حسي 

ذكرعلي طعمة عمران عزام المسعودي21

ق كاظم طالب شياع آل دمحم22 أنثىاستي 

ي23  كاظم عبود كاظم المفرج 
ذكرخرصن

ذكردمحم رياض كاظم حسن24

ي25 أنثىفاطمة احمد خضي  عباس الجنان 

ذكرمصطفن احمد موىس جخيور الربيعي26

ذكروليد خالد جاسم دمحم علي27

ذكرليث طالب شاكر حمود الكريطي28

 علي عبد الرحمن مبارك البو عكاب29
ن ذكرحسي 

ذكرسلمان خالد سلمان نكة30

أنثىثريا هيثم حمادي غركان آل جماح31

ذكرحسن علي رشيد فهد السعيدي32

ق عالوي ماجد حسن33 أنثىاستي 

ذكرازهر ابراهيم جواد كاظم34

ن آل جوهر35 ذكرهادي عبد االمي  هادي شني 

ي36 أنثىفاطمة مسلم عبد هللا عوفان الجنان 

ي جي 37
ن شمخن ذكرعلي حسي 

أنثىعبي  طالب كاظم سعود المسعودي38

ي39 ذكرنور موىس رحمان حسن الشكرج 

ن نارص40 ذكرعلي نارص حسي 
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ذكرعلي هيثم سامي عبد الجبوري41

ي42
ذكرفالح حسن حاكم منىسي المنكوىس 

أنثىمنتىه رزاق جاسم دمحم العلي43

ي44 ي هادي العطث 
 
ذكرعلي مهدي عبد الباق

ن ثامر كاظم حمزة45 أنثىحني 

 عدنان كاظم يعقوب الخزعلي46
ن أنثىبني 

ن سوادي الفتالوي47 ذكرغيث حميد عبد الحسي 

ذكرعبيد حسن عبيد محيسن الحمادي48

ذكربشار ضياء غالي دمنه العمار49

ي50
ذكردمحم وسام مهدي كاظم الدلفن

ذكرنمي  مسلم مخيلف شمران51

ن كاظم جواد مهدي52 ذكرحسني 

ذكريوسف ابراهيم محسن السعيدي53

ن حمزة جاسم54 ذكرعمار حسي 

ذكرمرتضن مشتاق عبد االئمه هادي آل عيىس55

ي56 ذكرهادي عبد الحمزة عبيس علوان الخفاج 

ن حبيب جواد دمحم المعموري57 ذكرحسي 

ذكرعبد هللا عيىس ابراهيم عبد هللا الفيداوي58

ي59
يفن ذكرضياء عماد كاظم عبد الش 

ذكرعلي رعد حسون زيدان العلي60

ذكرمهيمن ليث سعد رزاق طهمازي61

ذكرعمار شيهد غاوي فرج62

ذكركاظم ماجد جاسم عبد الزهرة الحسناوي63

ذكراحمد عبد الرسول بحر وادي المسعودي64

ذكرعلي غازي فيصل عبد الرضا المسعودي65

ذكرعبد هللا مبارك صالح عبود المغري66

ذكراحمد دمحم رضا عبدالستار عبد الرحيم البدري67

ذكرحمزة عبد عون مطر خليف المسعودي68

ن جواد آل كاظم69 ذكرعدنان جميل عبد الحسي 

ذكركرار دمحم عبد االمي  امعيش اليساري70

ن كاظم الجبوري71 ذكرعباس علي حسي 

ذكرريسان دمحم خضي  عباس الغانمي72

ذكركرار يوسف طالب عباس73

ذكرمصطفن واثق طاغوت نور البو هدمة74


