
الجنساسم الخريجت

أنثىاالء جبار عباس جالب الميالي1

أنثىنور الهدى عباس بزون مشير الفتالوي2

ن كاظم صاحب صالح الجميلي3 أنثىبنير

حوراء نعمة كاظم علي المعامري4
أنثى

أنثىرقية مسلم حمود ذياب الحمود5

ي6 أنثىانسام كريم حمود جاسم المفرج 

ي7 وفاء جميل كاظم باقر الغراب 
أنثى

ي8 أنثىرواء عباس عيدان كاظم الحمير

 علي نارص التميمي9
ن أنثىفرقان حسير

أنثىغفران عبد الخالق هاشم شطي المسعودي10

ي11 سماح محسن مطير سلمان العكوب 
أنثى

أنثىزينب علي كاظم مهدي ال مهدي12

ي13 أنثىزهراء رسول عبد الكاظم مجيد الخفاج 

ذكردمحم نبيل احمد هاشم الزبيدي14

أنثىاجيال هادي بشيوي صحن الزيادي15

ن قاسم اسماعيل ابراهيم الباوي16 أنثىبنير

ي17
 
أنثىاصيل حاتم دمحم عناد الطاب

ذكردمحم ابراهيم صدام نور الساعدي18

أنثىعلياء احمد طعمه علوان السعدي19

أنثىاسماء دمحم سعدون كاظم المعموري20

أنثىبتول دمحم هادي مهدي التميمي21

ذكرعلي عبد العظيم خلف عزيز الغنيماوي22

ن الحريشاوي23 ذكرعلي حنون بريس حسير

ي24
ذكرحيدر عبد الرضا رحيم شنابه الجياخ 

أنثىدعاء خليل ابراهيم نارص الموسوي25

ي26
 
ي حمزة الطاب

ن
أنثىوقار مهدي هاب

ن جاسم المسعودي27 عذراء علي حسير
أنثى

ن نعمة اليارسي28 أنثىحوراء طالب معير

ذكردمحم ماجد دمحم مجيد العيوي29

أنثىامنة باسم دمحم ازعيل الجبوري30

ذكرعالء كاظم داوود سلمان ال جياد31

ذكرعلي ضياء محمود سالم الطاهر32

ذكرنجم عبد هللا وداعه شالش ذباح33

ن فواز المسعودي34 ذكرحسن علي حسير

ذكرامير عباس علي هادي االسدي35

ذكردمحم صادق غازي عبد الكريم اليارسي36

ذكرسجاد عدنان عبد الشهيد رديف الجلوب37

ذكرمهند ماجد حمزة عبيد الكريعي38

ذكررضا عباس كريم توفيق الربيعي39

ي40 ذكركاظم ميثم محسن عباس الخفاج 
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ذكرعلي صباح عبد علي عبد المسعودي41

ن عبد حصو الجبوري42 ذكرامير حسير

ي43 ذكرعلي كريم مهدي عبيد الخفاج 

ي44 ذكردمحم سليم هاشم سعيد الخفاج 

ي الفتالوي45
ذكرليث حسام نايف كويثن

ذكرامير حميد عراك زغير المسعودي46

ذكرسجاد كاظم لفتة عباس الرويطي47

ذكرحسن عبود محسن ضجر الحداوي48

ذكرعلي صادق مثقال هادي العباس49

ذكرعباس عبد هللا وداعه شالش الذباح50

ذكرعلي ياس بش  حمد الدراوشة51

ي52 ن ذكردمحم خالد كاظم محي العين

ي53
ذكرسجاد هادي نعمة عبد المنكوخ 

ذكرحيدر عباس عبد االمير عبد عون المسعودي54

ذكرمردان دمحم مردان عيد الخماخي55

ي56 ذكرعبد االمير احمد عدنان عبد هللا االعرج 

ي57 ذكرسالم رزاق اسماعيل درب الزغيث 


