
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًرند امٌن محمد امٌن الورد1

االولجٌد جداًعباد هللا هشام صالح محمود العزي2

االولجٌد جداًعال عدنان حسن عباس الحمام3ً

االولجٌد جداًحسٌن علً حسٌن جودت علً المفرج4ً

االولجٌد جداًشهدحازم عبدالمنعم علً ابو السعد5

االولجٌد جداًفاتن عبد االمٌر حسن علً الحل6ً

االولجٌد جداًاسراء باسل احمد حسٌن العزاوي7

االولجٌدسجى احمد سلمان علوان الجبوري8

االولجٌدزهراء علً محمد حسٌن ملك الرضا9

االولجٌدارجوان سعٌد جاسم محمد العزاوي10

االولجٌدامجد فالح حسن ناجً العمشاوي11

االولجٌدرفل لطفً عزت عبد الرحمن القلمج12ً

االولجٌدهبة عدنان رشٌد حسون المعٌن13ً

االولجٌدعلً عادل صدام محسن العبادي14

االولجٌدنور صادق صالح فرمان السعدي15

االولجٌدزٌد عبد الصاحب عباس احمد النجار16

االولجٌدبشرى مهدي صالح علوان الجبوري17

االولجٌدتبارك محسن فرحان عبد العامري18

االولجٌداحمد ولٌدعبدالجبار حسٌن العبٌدي19

االولجٌددعاء هاشم مهدي عبود السودانٌة20

االولجٌدٌاسر عدنان حسن عباس الحمام21ً

االولجٌدمصطفى رشٌد صلوح محمود 22

االولجٌدنورس نظام احمد محمد علً الحسن23ً

االولمتوسطمنذر محمد رضا عارف صالح النعٌم24ً

االولمتوسطسنان امجد سعٌد علً الراوي25

االولمتوسطعالعباس علً عذاب الساعدي26

االولمتوسطسالم حسام عباس علً الصراف27

االولمتوسطشهد فائق عبدهللا فٌاض الفٌاض28

االولمتوسطمنتظر اسماعٌل محمد عبد العباس الخشٌم29ً

االولمتوسطمنال عدنان علً كاظم الجبوري30
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االولمتوسطبشرى قٌس خضٌر جبر المبارك31

االولمتوسطشاهٌناز محمد حبٌب ٌسر الهاشم32ً

االولمتوسطرنا لٌث ذاكر عبد الجلٌل الحدٌث33ً

االولمتوسطمٌس محمدابراهٌم علوان الجوران34ً

االولمتوسطفرح حسن حمد سرحان العبدل35ً

االولمتوسطمٌس قٌس كرٌم مراد الكٌالن36ً

االولمتوسطمصطفى مناف صاحب دلة عل37ً

االولمتوسطبان عادل كاظم حسٌن الفتالوي38

االولمتوسطلمٌس خالد جمعة خلف البهادل39ً

االولمتوسطاصٌل عبد المحسن جري مظهر الجبوري40

االولمتوسطمروة علً عبد مشالً العكٌل41ً

االولمتوسطمنوار صباح ٌوسف ٌعقوب كرو42

االولمتوسطاوس عبدالكرٌم عبدالصاحب عبد الهادي الحسناوي43

االولمتوسطاحمد مقدام أحمد عباس المختار 44

االولمتوسطاوس حازم هاشم طاهر الحدٌدي45

االولمتوسطوسام صالح عبد علً محمود عبرة46

الثانًمتوسطرغد حامد سلمان عبد السالم47

االولمتوسطرامن موشً بطرس عالء الدٌن48

االولمتوسطاسامة ضٌاء سمٌر حسن المال هللا49

االولمتوسطسمارة رعدعبد الصاحب جاسم 50

االولمتوسطهٌالنة محمد حبٌب ٌسر الهاشم51ً

االولمتوسطمحمد مصدق هادي صالح العسكري52

االولمتوسطعلً امٌن محمد امٌن الورد53

االولمتوسطاٌمن نبٌل خلف ابراهٌم العان54ً

االولمتوسطاٌناس قٌصر محمود صالح مجٌد55

االولمتوسطمصطفى عامر كامل علً الدلٌم56ً

االولمتوسطحسٌن علً شمسً مصلح الكمص57ً

االولمتوسطاٌفان موفق قرٌاقوس طوبٌا قراٌنا58

االولمتوسطزهراء ماجد كاظم جاسم الخفاج59ً

االولمتوسطسحر رامً حمزة نجم المحٌاوي60

االولمتوسطدرٌد عارف رمضان حمادي61

االولمتوسطزٌاد احمد خلف مطر62

االولمتوسطارٌج ماجد نجم باشخ السعد63

االولمتوسطمصطفى احمدعلٌوي احمد الحمدان64ً

االولمتوسطسٌف حسٌن محسن غدٌر الجواري65



االولمتوسطعالء مهدي فرعون حسٌن العل66ً

االولمتوسطاحمد حسٌن علً مهدي الجمٌل67ً

االولمتوسطبالل محمد سلمان عباس العبٌدي68

االولمتوسطمحمد سعد علً حسٌن البغدادي69

االولمتوسطوضاح جعفر كامل عباس العبٌدي70

االولمتوسطتهذٌب امٌن احمد حسن الشهٌب71

االولمتوسطوهج حسن فندي حمد الجناب72ً

االولمتوسطمروة طارق محمد حمٌد العبٌدي73

االولمتوسطبري محمد ادٌب حقً الزنكنة74

االولمتوسطعمار راجح عبدالسادة عبد الكرٌم الشمرت75ً

االولمتوسطزٌنب علً مزهر رمضان العادل76ً

االولمتوسطٌسر جمال طالب مهدي الزبٌدي77

االولمتوسطسارة عبدالكرٌم نصٌف جاسم الشرٌف78ً

االولمتوسطزٌد شاكر احمد صالح المشهدان79ً

االولمتوسطمروة عبدالحسن مشعل حسٌن الفتالوي80

االولمتوسطهدٌل رباح طالب داكٌش الداٌن81ً

االولمقبولساالرسالم ولً احمد المندالوي82

االولمقبولامٌر علً ناجً خضٌر السٌالوي83

االولمقبولمٌس مؤٌد صادق محمد جواد البدر84

االولمقبولنور الدٌن انور راشد شكر الجبوري85

االولمقبولعبٌر علً مٌران عجٌل العبودي86

االولمقبولرغدة نوري احمد عباس87

االولمقبولقٌصر بهاء حسٌن ناجً الكواك88

الثانًمقبولمروةعبدالكرٌم عبدالصاحب صادق الحداد89

االولمقبولضرغام حٌدر داود سلمان الطائ90ً

االولمقبولسٌف عبدالمنعم حسٌن علً المجمع91ً

االولمقبولٌاسمٌن جمال عبد الكرٌم سلمان الزبٌدي92

االولمقبولمحمدعبدالسالم محمد عباس البٌات93ً

الثانًمقبولولٌد فاضل حسٌن حسن الزبٌدي94

االولمقبولابراهٌم عبدهللا جاسم حمود العزاوي95

االولمقبولمٌساء حسٌن حمزة هزاع العامري96

االولمقبولصدام فرٌح حسن محسن الذهب97ً

الثانًمقبولعمار عباس رشٌد عباس الطائ98ً

الثانًمقبولعمر جاسم محمد محمود الجبوري99

االولمقبولمصطفى عبد اللطٌف رزوقً حمد السعٌدي100



االولمقبولاكرم ابراهٌم عبود محمد الجبوري101

االولمقبولزٌنب صالح مهدي دروٌش البدٌري102

االولمقبولمٌس غسان عمران محمد صالح الجناب103ً

االولمقبولشاكر خمٌس عبد الحمٌد محمد الراوي104

االولمقبولعلً فاهم كامل عفون المفرج105ً

االولمقبولزٌد كامل جاسم داود السعدي106

االولمقبولاحمدعلً عبد الحسٌن نجم المهنا107

االولمقبولعمر عبد الجلٌل احمد حمدي الصٌاد108

االولمقبولصباح شهاب احمد حسٌن109

الثانًمقبولعلً اركان محمود مجٌد الشوك110

االولمقبولسامر ناجً فرحان خلف الالم111ً

االولمقبولزٌنة زهٌر علً بهنام112

الثانًمقبولساره علً نوار مهبول القٌس113ً

االولمقبولصالح عٌسى عبدهللا عٌسى الجبوري114

االولمقبولاٌفان كورئٌل شمشون قس كوركٌس داود115

االولمقبولزٌنب فوزي كاظم مهدي الطائ116ً

الثانًمقبولعباس فؤاد عباس ٌاسٌن117

الثانًمقبوللٌنا جمال محمد علً محسن118

االولمقبولنٌفٌن عماد فرج حنا زكر119

الثانًمقبولمحمدعبدالمهدي احمد دروش العطار120

الثانًمقبولعلً عمٌد ناصر سعد ال سعد121

الثانًمقبولمصطفى كرٌم خلٌل دروٌش 122

الثانًمقبولسامر سالم داود سلٌم توش123ً

االولمقبولحسام صالح مخٌلف طالس القره غول124ً

الثانًمقبولسنان محمد جابر عبد الرزاق مبارك125

الثانًمقبولرشا عبدالقادرعثمان علً ال عبد هللا126

الثانًمقبولغزوان فٌصل رشٌد سلمان الالم127ً

االولمقبولامٌن كامل جالب ختالن الشمري128

الثانًمقبولعلً حامدعباس حمزة الشمري129

الثانًمقبولرٌد عماد سعٌد عباس الزوٌن130

الثانًمقبولمصطفى سعد صالح لطٌف الخزرج131ً

الثانًمقبولنورالدٌن صباح محمود وهاب البٌات132ً

االولمقبولفراس حسن نصار فرحان هلبج133ً

الثانًمقبولاٌناس شالل حمود مطر العبٌدي134

الثانًمقبوللٌنا حسٌن محمود عٌدان الجناب135ً



االولمقبولوسام محمد عباس احمد القٌس136ً

الثانًمقبولعمار عبد المهدي عبد المجٌد جاسم االوس137ً

الثانًمقبولعلً غسان اسماعٌل رؤوف القزاز138

الثانًمقبولنزار فاضل علوان محمد الخفاج139ً

التكمٌلًمقبولمرتضى مزعل جاسم محمد علً الوائل140ً

الثانًمقبولسارا ٌحٌى نور ٌونس 141

الثانًمقبولعلً ولٌدعبدالرحمن لفتة القره غول142ً

الثانًمقبولحسٌن عبدالحق مهدي علً البٌات143ً

الثانًمقبولسلٌم صباح سلٌم شاهٌن األسماعٌل144

الثانًمقبولمحمد ناصرعبدالرزاق ناصر الفائز145

الثانًمقبولاحمد سمٌر سعٌد عبد السالم العزاوي146

الثانًمقبولدانً عصام ٌعقوب نصوري الصائغ147

الثانًمقبولعبدهللا صالح عبدالمجٌد سلمان القبان148ً

الثانًمقبولهدٌل هادي دهش هندول األسدي149

الثانًمقبولعلً عبد الهادي محمد نصٌف ربٌعة 150

الثانًمقبولاحمد خالد حسن جمعة العان151ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًزٌنة حمٌد جاسم حمٌد السعدي1

االولجٌد جداًمنار نزار عبد مجٌد كرماشة2

االولجٌد جداًباقر كاظم جٌاد عطٌة الركاب3ً

االولجٌد جداًهٌثم ناصر كاطع عبد الهادي العبودي4

االولجٌد جداًعبد الحمٌد أحمد جاسم ظاهر الطائ5ً

االولجٌد جداًحٌدرعبدالعالً عبدالحسٌن حمد الجوادي6

االولجٌدواثق محمد مهدي صالح الدلٌم7ً

االولجٌدمجٌد رحٌم جبر حسان الشوٌل8ً

االولجٌدمحمد اكرم محمد عبد العباس الخشٌم9ً

االولجٌدمحمد عزٌز ثابت سراي الشمري10

االولجٌدمً خلٌل محمد كمال الدٌن11

االولمتوسطسلٌم كاظم عبٌد ماكر الخفاج12ً

االولمتوسطوائل حمادي دخٌل شبٌب 13

االولمتوسطاوس نزار عبدالرزاق حسن النعٌم14ً

االولمتوسطشٌماء أسماعٌل ابراهٌم محمد رضا15

االولمتوسطمحمد عبدالمنعم محمد علً احمد الضاٌف16

االولمتوسطحٌدر سعٌد هادي احمد راضً األعرج17ً

االولمقبولعصام جاسم مهاوي مهاوش18

االولمقبولاسعد علً محمد كاظم الزبٌدي19

الثانًمقبولعالء ناجً محً عبد الحسن المالك20ً

االولمقبولاحمد عادل مجٌد عٌدان العادل21ً

االولمقبولخالد محمد احمد رشٌد الدلوي22

االولمقبولزٌدون خلدون عبد هللا جوٌعد التمٌم23ً

الثانًمقبولقصً حسٌن امٌن محمدعمٌد الدٌن24

الثانًمقبولاسامة عادل حسن محسن العبٌدي 25

الثانًمقبولعلً كعٌم فزٌع عبد المٌاح26ً
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