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األولجٌد جدازٌنب عبدالكرٌم غفوري كرٌم1

األولجٌد جداحنان قاسم محمد ابراهٌم2

األولجٌد جدازمن جمعة موسى هندال3

األولجٌدهنة عبد علً مراد عل4ً

األولجٌداٌتان غالب محمد أحمد5

األولجٌدسارة محمد عبد عبدهللا 6

األولجٌدمرٌم صاحب مهدي الحلبوص7

األولجٌدعال سمٌر كاظم هاشم8

األولجٌدالنا كرٌم لعٌبً منات9ً

األولجٌدهبة عبد علً مراد عل10ً

األولجٌدهالة فالح علً محمود11

األولجٌدمروة مهدي عبد عنبر12

األولجٌدسمه سالم قاسم حسٌن13

األولجٌدسٌف الدٌن شاكر محمد شنٌور14

األولجٌدنهى مسلم أصغر رضا15

األولمتوسطزٌنة سعدي محمد شهاب16

األولمتوسطمروة عصام منصور جودة17

األولمتوسطرسل ثائر شمس الدٌن محمود18

الثانًمتوسطعالٌة عبد هللا غانم مرهون دروٌش 19

األولمتوسطمصطفى عزٌز عبدالحمٌد نصٌف20

األولمتوسطمصطفى نضال مصطفى مهدي21

األولمتوسطصالح حسون محمد شهاب22

األولمتوسطرٌام محمود محمد عل23ً

الثانًمتوسطمسرة سعد نصٌف جاسم  الحجاج24

األولمتوسطهبة نجم عبدهللا شالل25

الثانًمتوسطاحمد سلمان محمد ابراهٌم حسٌن السعدي 26

األولمتوسطهند حسٌن جاسم حمزة27

األولمتوسطسمٌر اسماعٌل عبدالحمٌد عبدالستار28

الثانًمقبولزٌد محمد عبد االمٌرخمٌس الربٌع29ً

األولمقبولمحمد عبداالله خضٌر أحمد30
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األولمقبولمروة عبدالرضا عبدالمجٌد عبدالغن31ً

الثانًمقبولخلدون جمال حمٌد جودي العبادي 32

األولمقبولندٌم نهاد حسٌن محمد33

الثانًمقبولاحمد احسان احمد ٌونس السلٌمان 34

الثانًمقبولهبة محمد خلف صالح الكرعاوي  35

الثانًمقبولرؤى هادي سعٌد فٌصل الحمٌري 36

الثانًمقبولمصطفى عبد علً حسن عباس  العامري 37

الثانًمقبولمحمد غالب محمد احمد الجاللً 38

األولمقبولنور حامد محمد عبدالقادر39

الثانًمقبولعلً ساهً احمد جاسم الجناب40ً

الثانًمقبولنضال كفاح حسٌن ناصر الدلٌم41ً

الثانًمقبولاحمد عطٌة حمود خربٌط الساعدي 42

الثانًمقبولمحمد احمد عباس حسون الطائً 43

الثانًمقبولمحمد سعدي ناجً حمادي سلمان القره غولً 44

األولمقبولعلً حسام الدٌن عبدالجلٌل محمد رضا45

الثانًمقبولعبدالوهاب خالد عبد حمود الجبوري 46



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

األولجٌد جداافراح عودة حمدان ناه1ً

األولجٌدكفاء عبدالكرٌم شاكر حمود2

األولجٌدفاطمة ناصر حسٌن عبد الرضا3

األولجٌدانتصار مكطوف حداوي محٌمٌد4

الثانًجٌدعلٌاء محمد سعٌد عبد الرضا الزبٌدي 5

األولجٌدغزالة حسٌن محمد حسن6

األولجٌدعلً شاكر كرٌم عبود7

األولجٌدوسن جاسم جهاد ابراهٌم8

األولمتوسطاٌناس سعدي عٌسى خضٌر9

األولمتوسطمحمد طه خضٌر ٌونس10

األولمتوسطسهى هادي فنجان حسن11

األولمتوسطسالمة علً كاظم خربٌط12

الثانًمتوسطنبراس عبد الرحٌم عبد هللا محمد صالح الجبوري13

األولمقبولبان خالد حمدان بدٌوي14

األولمقبولسالً كاظم علً محمد شبٌب15

الثانًمقبولسندرال عبد االمٌر فهد عباس المحٌاوي 16
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