
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جدافاطمة عبد العزٌز ناجً خضٌر العبٌدي1

االولجٌد جداشهد عادل غازي عبٌد الجبوري2

االولجٌداٌمان عبد العزٌز عبد المنعم جبار الغانم3ً

االولجٌددعاء سمٌر عبد القادر صالح البٌات4ً

االولجٌدٌاسمٌن ذٌبان حسٌن علوان الربٌع5ً

االولجٌدفرح فالح حسن علً التمٌم6ً

االولجٌدمصطفى عبد الجبار سلٌم فرج الكواز7

االولجٌدامل اسحق توما حنا بٌسقتو 8

االولجٌدزٌنب عبد االمٌر هادي مهدي الالم9ً

االولجٌدمحمد ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم الدلٌم10ً

االولجٌدناهد اٌاد عبد الرحمن عبد اللطٌف الجبوري11

االولجٌدبٌداء ثامر ٌوسف عنٌزان العامري12

االولمتوسطاسٌل طه غٌالن حمد المعٌن13ً

االولمتوسطرشا حاتم سعٌد كاظم الربٌع14ً

االولمتوسطعبد هللا صباح محمد جواد محمد علً الكاظم15ً

االولمتوسطمحسن عزٌز عبد الحمٌد نصٌف العبٌدي16

االولمتوسطمٌادة عبد الكرٌم عبد الجلٌل حسن العكٌل17ً

االولمتوسطهبه عمار عبد الجبار وٌس خضٌر الدوري18

االولمتوسطرفقه ماجد رشٌد مجٌد الربٌعً 19

االولمتوسطعلً صالح محمد سلمان العكٌدي20

االولمتوسطمحمد سعدون عبد الرزاق صقر21

االولمتوسطساره محسن معالن سلمان الالمً 22

االولمتوسطٌوسف عبد الحسن مخٌف عبٌد المرزه23

الثانًمتوسطحسٌن علً حسٌن مكٌل الظاهري24

االولمقبولاٌمن سلمان هادي خلف الالم25ً

االولمقبولمروه هادي مطلك مدب الجدادي26

الثانًمقبولسعاد عبد ضٌول حمود الغوٌث27

االولمقبولوسام صباح سلمان جواد المهداوي28

االولمقبولبسام خالد رشٌد خورشٌد رضا البٌات29ً

االولمقبولسٌف محمد عبد فٌاض الزوبع30ً
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الثانًمقبولفادٌه كاظم سعود محمد الالم31ً

الثانًمقبولمحمد جاسم محمد خضر القٌس32ً

االولمقبولٌوسف حسن امٌن مصطفى ال عٌسى33

الثانًمقبولمحمد عبٌد اسماعٌل رزوك العان34ً

االولمقبولمحمود نضال محمود علً الزبٌدي35

االولمقبولدعاء رافع حسن جسام البدران36ً

االولمقبولحسٌن علً عبد محمد الكاتب 37

الثانًمقبولسهٌل صالح نجم عبدهللا البٌات38ً

الثانًمقبولدعاء عامر عبد الستار كاظم السورمل39ً

الثانًمقبولمعاذ سعد عطا عبد الرحمن البراك40

الثانًمقبولمصطفى عبدالحسٌن كاظم علوان السعدي41

الثانًمقبولمحمد حكمت سلمان عبد الجبار القزاز42

االولمقبولحٌدر عباس حمود محٌسن الشرٌف43ً

الثانًمقبولعلً عودة حمدان ناهً العبودي44

الثانًمقبولمحمد عبد الرزاق حسٌن عل45ً

االولمقبولعمر مصلح احمد سلمان العكٌدي46

االولمقبولعلً خالد رشٌد خورشٌد البٌات47ً

االولمقبولجمٌل ماجد جمٌل محمد الشماع48

الثانًمقبولالزهراء علً عبد جاسم الحوٌصل49

الثانًمقبولسوز محً الدٌن محمد محً الدٌن50

الثانًمقبولمحمد خلٌل ابراهٌم صالح اللهٌب51ً

االولمقبولوسام علً كاظم عبد الصباغ 52

الثانًمقبولمحمد عبد االمٌر هادي محمد العكام53

الثانًمقبولحامد مناف جابر طاهر المخزوم54ً

الثانًمقبولمهند كرٌم عبد عبد الرضا55

االولمقبولرافد محمد جاسم محمد الجبوري56

الثانًمقبولمصطفى جمال راشد الربٌع57ً

الثانًمقبولمٌسم سلٌم عباس عبد عل58ً

الثانًمقبولسجى عالء حسٌن علً الحدٌث59ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولمتوسطصفاء جبار غزاي سٌد الموسوي1

االولمقبولاحمد ابراهٌم احمد حمزة الخفاج2ً

الثانًمقبولمصطفى عباس زٌن العابدٌن ابا القاسم الحسٌن3ً
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