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انخرٌج اسى

زٌذاٌ عهً رعذ حٍذر

حسٍ يصطفى سذاد فٓذ

حًذي فرٌذ عالء راٍَا

انجبٕري سانى يجٍذ عًاد رَذ

َاٌف احًذ اسًاعٍم دمحم

احًذ حرداٌ انرزاق عبذ صفا

حبٍب انرزاق عبذ حبٍب يٍسر

حًٍذ رشٍذ انكرٌى عبذ صفا

انجُابً حًادي عهً عذَاٌ ٔفّ

دمحم احًذ ٔيٍض يصطفى

حسٍٍ عهً حسٍٍ درع

انفتالٔي عبذ يٕنى حسٍٍ عهً

عهً عبذ سهًاٌ احًذ هللا عبذ

حسٍٍ ْادي عًاد عهً

انسعٍذي حًذ حسٌٕ هللا عبذ عًر

يجباش عهً سعذ عائشّ

ْادي عبذ اركاٌ رَذ

 صانح حًٍذ يجٍذ هللا عبذ

َاصر عٕاد يرزٔق لتٍبّ

ٌْٕذي راشذ لاسى رٌٔذِ

انسٕداًَ خهف دمحم لاسى بهسى

انحسًُ كاظى يصطفى ياجذ انحسٍ ابٕ

انحسٍٍ عبذ جعفر عهً دًٌا

دمحم عهً حسٍٍ ٌحٍى

انراشذي حسٍٍ عهً يجٍذ حسٍٍ

انعايري كاظى فاضم سالو يرٌى

انًفرجً عبٍذ َجى رائذ يٍُا

َجى فٍصم انرزاق عبذ َاصر

عباش حسٍ عمٍم طٍبّ

انًٕسٕي حسٍٍ يجٍذ عمٍم عال

عهً ْاشى باسى حسٍٍ

انًغربً دمحم احًذ يؤٌذ احًذ
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انربٍعً حسٍ يتعب سالو عائشّ

عٍُا عهٕاٌ انًحسٍ عبذ ْذٌم

ظاْر فرحاٌ عبذانرحًٍ انعسٌس عبذ

 ضاٌع ٌاسٍٍ احًذ دمحم

يحًٕد صانح دمحم احًذ

عبذانٕاحذ عٌٕذ ٍْثى ٌاسر

 جاسى رشٍذ احًذ عالء

صاحب كاظى ٔجذاٌ ٌاسر

عهً دمحم ايٍٍ دمحم َايك َبع

انعباسً بخٍت حًٕد غاَى دمحم

انًجٍذ عبذ خانذ فراش يصطفى

انجبٕري دمحم عثًاٌ حازو اًٌاٌ

انسعذي سهًاٌ حسٍٍ عهً دمحم

انعسأي جاسى طّ دمحم ابراٍْى

ريضاٌ انعسٌس عبذ ابراٍْى انمادر عبذ

خضر حسٍ جاسى سهٕاٌ

انعٍسأي عباش رجّ ْالل ًْاو

 يراد شأي طّ يٓجّ

انطائً عهٕاٌ حسٍٍ عهً شٓذ

عباش حسٍ ٌاسر يصطفى

 ابراٍْى يٓذي سًٍر ثاير

 انجُابً حًٕد حسٍٍ عهً عًار

 انعسأي عبذانمادر لحطاٌ عبذانمادر لحطاٌ
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نزار تايه مهدي ظاهر

الخريج اسم

فيحاء حسي   مهدي صالح

مولود سلمان حمود حمود 

فراس مؤيد عبيد نارص

دمحم عبد الكريم عباس دمحم سعيد

حيدر مهدي صالح عبود الخزعلي

ي
احمد حيدر جمعه منخ 

مريم خزعل ضبع وادي

زيد خالد دمحم نصيف

ي الصفار
ضخ عبد الكريم صفر تق 

دمحم كفاح نعمت شاكر

ضياء الدين عباس حميد غيالن

علي نجم الزم دمحم

احمد معتصم دمحم يحي 

موفق رفعت دمحم جاسم

رواد فيصل جهاد صايل المحمدي

صادق دمحم عبد الرحمن محسن

ي االمي  دمحم جاسم دمحم لعيي 

علي تحسي   مسلم اسماعيل

كرار عبد السالم عبد الحمزه كارودي الفتالوي

باقر دمحم عبد الرحمن محسن

مصطق  عبد الوهاب عبد الرضا خضي  
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