
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًعمر الفاروق هادي حسن سهٌل الدلٌم1ً

االولجٌد جداًعلً شامل ابراهٌم محمد البصام 2

االولجٌد جداًنور شامل ابراهٌم محمد البصام3

االولجٌد جداًمروه علً شاكر حسٌن الشٌراوي4

االولجٌد جداًرغد سعد مجٌد علوان النجار5

االولجٌد جداًدالٌا معتز صبحً ٌوسف القره غول6ً

االولجٌد جداًمروة معتز صبحً ٌوسف القره غول7ً

االولجٌد جداًاحمد عالء الدٌن عزت عبد اللطٌف السامرائ8ً

االولجٌد جداًمحمد صباح أحمد القمر9

االولجٌد جداًمهند داود سلمان مهدي10

االولجٌد جداًزهراء صالح حسن مصطفى الخفاج11ً

االولجٌد جداًٌاسر محمود شاكر هادي عماره12

االولجٌد جداًاٌالف صبري سرحان عباس الغرٌري13

االولجٌدمحمود محمد علً صاحب الزبٌدي14

االولجٌدسارة باسل عبدالوهاب علً ال عبد الرسول15

االولجٌدهالة نبٌل فاضل علً حمد16

االولجٌداسٌل قحطان بهلول غرٌب البٌات17ً

االولجٌدبشار سعد اسود محمد الجبوري18

االولجٌدٌوسف عامر سعٌد عبد الكرٌم بنو19

االولجٌدمنى فوزي رفٌق فتح هللا الوندي20

االولجٌدأسٌل صالح خزعل محمود السعدي21

االولجٌدمروة صبٌح عبد مجٌد العكٌدي22

االولجٌدمٌثم عبد علً كاظم سلمان الخزرج23ً

االولجٌدمحمد مجال شاكر حمودي الجاكري24

االولجٌدمروة باسل ناجً عبد الرحمن السعدون25

االولجٌدمصطفى احمد سعٌد اسماعٌل العان26ً

االولجٌدرسل اٌاد حنتوش صالح الربٌعً 27

االولجٌدرؤى محمد صالح عباس سلمان التمٌم28ً

االولجٌداٌة سعد مجٌد محمد السامرائ29ً

االولجٌدرسل علً كرٌم صخً الموسوي30
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االولجٌدامنة خالد عبداللطٌف عارف حكمت31

االولجٌدذو الفقار حازم عبدالعزٌز محمود السامرائ32ً

االولجٌدمحمد احمد داود سلمان الطائ33ً

االولجٌدمً علً عبدالباقً مصطفى الحٌدري34

االولجٌدانس ماجد حمٌد رشٌد الجبوري35

االولجٌدحنان حسٌن محمدعلً زوٌن36

االولجٌدفنن زٌد عبدالكرٌم عبد اللطٌف37

االولجٌدنجم الدٌن عبد هاشم حسن الموسوي38

االولجٌدنبٌل مثنى عبدالرحمن محمد المشهدان39ً

االولجٌداسامة كرٌم ناٌف علً العاٌدي40

االولجٌدمٌس حمودي شاكر رسول الكرمان41ً

االولجٌداحسان علً سعود سلٌمان البو شبل42ً

االولجٌدمصطفى علً عباس بندر العامري43

االولجٌدزٌنب مجٌد عبد حوش44ً

االولجٌدزٌنب سعدون وهٌب صٌهود الربٌع45ً

االولجٌدفاطمة ناجح عبداللطٌف جاسم46

االولجٌدسرى لٌث جعفر حسٌن األسدي47

االولجٌداٌهاب صفاء عبداالمٌر كاظم الجبوري48

االولجٌدعلً ولٌد عبد اللطٌف عبد الوهاب الحٌال49ً

االولجٌدوسام حسٌن علً سلمان50

االولجٌدزٌنب اٌاد فاضل حمد المحمدي51

االولمتوسطحٌدر خمٌس محمد بندر العامري52

االولمتوسطعبٌر داود علٌوي حسٌن الجبوري53

االولمتوسطٌوسف كرٌم عبد ربٌع عماري54

االولمتوسطخنساء خلٌل ابراهٌم عبد هللا القٌس55ً

االولمتوسطعلً عبد الجواد حسٌن جواد الفتالوي56

االولمتوسطعمر ناجح عبداللطٌف جاسم الزبٌدي57

االولمتوسططٌبة مقدام عبدالكرٌم عبد اللطٌف العبدلً 58

االولمتوسطمحمد عبد العباس محمد علً جعفر الفتالوي 59

االولمتوسطصفاء عباس علً هالل الفراج60ً

االولمتوسطشهد فؤاد مالك مطر الراوي61

االولمتوسطصفا ستار جاسم حمود العزاوي62

االولمتوسطحسٌن جاسم علً صحن طاهر الموسوي63

االولمتوسطعمر اثٌل عدنان احمد عزت فرهاد64

االولمتوسطانمار جاسم حمٌد ابراهٌم الشرٌف65ً



االولمتوسطفهد سلٌم عابد جمعة حداد66

االولمتوسطمهند عارف حاتم ٌاس عطره67

االولمتوسطلمى عبد الناصر احمد حمد السامرائ68ً

االولمتوسطعمر صباح عبدالقادر شاكر القره غول69ً

االولمتوسطمنارعبداالمٌرعلٌوي داود المعموري70

االولمتوسطسٌف حاتم سعٌد كاظم الربٌع71ً

االولمتوسطرسل عامر توفٌق امٌن الدلوي72

االولمتوسطمهند نضال شاكر محمد اسعد73

االولمتوسطزهراء عبد الجواد حسٌن جواد الفتالوي74

االولمتوسطهدى وهاب كرٌم ٌعقوب الٌعقوب75ً

االولمتوسطاٌمن مهدي حمزة كاظم الخفاج76ً

االولمتوسطحٌدر محمد رضا عارف النعٌم77ً

االولمتوسطحٌدر ممتاز صاحب محمد علً الحكٌم78

االولمتوسطنور محسن علً جاسم الفهداوي79

االولمتوسطعلً حاتم اسماعٌل صالح الراوي80

االولمتوسطحسنٌن ضٌف علً حمد الربٌع81ً

االولمتوسطعمار سالم احمد سلمان القٌس82ً

االولمتوسطقصً علً حسٌن كاظم الجبوري83

االولمتوسطاٌاد محمد عبدهللا  محمد العزي84

االولمتوسطغزوان عبد المحسن كاظم جواد العبٌدي85

االولمتوسطعلٌاء جاسم نصٌف جاسم الزبٌدي 86

االولمتوسطموسى محمد باقر مهدي  فوزي87

االولمتوسطهدى صبٌح جاسم محمد88

االولمتوسطشهد ناظم روٌض خلف المسعودي89

االولمتوسطعلً عبدالسالم محمد عباس البٌات90ً

االولمتوسطزٌد درٌد عبدالهادي عباس الكنش91

االولمتوسطمصطفى كرٌم فخري هالل السرارات92ً

االولمتوسطمرادصباح حسن نجم الجوركج93ً

االولمتوسطمروان طارق عبدالستار عبد الجبار94

االولمتوسطرضوان فالح عزٌز حمٌد الطالقانً 95

الثانًمتوسطإٌالف عبد اللطٌف عبد الحمٌد محمد الشهربان96ً

االولمتوسطدعاء جودي حمادي حربً الشبان97ً

الثانًمتوسطمصطفى محمد فاضل عبد عل98ً

االولمتوسطشهد هٌثم ضٌاء حسٌن حسون العبٌدي 99

االولمتوسطسالم سامً محمد علً الشكري100



االولمتوسطنصٌر مصحب فجه سلطان الخزاع101ً

االولمتوسطحٌدر قاسم محمد عبد هللا102

الثانًمتوسطٌوسف علً حسٌن شكر ابو خمرة103

االولمتوسطأمٌر ضاري صالح حمٌد العبٌدي104

االولمقبولمصطفى سالم محمد احمد الكنان105ً

االولمقبولحسن نضال رحٌم مردود106

االولمقبولفاطمه عمر عثمان حامد داود العائش107ً

االولمقبولمٌنا صفاء محمود محمد سعٌد108

االولمقبولزٌد رزاق جاسم شاكر الزبٌدي109

االولمقبولاٌاد احمد علوان محمد العكٌدي110

الثانًمقبولهارون جعفر نعمه جودة الدلٌم111ً

االولمقبولحٌدر راجح عبدالسادة عبد الكرٌم الشمرت112ً

االولمقبولمصطفى عبدالستار ٌاسٌن طه الحرفش113

الثانًمقبولعمر خالد هالل مشٌري الالمً 114

االولمقبولعلً نصرفاضل كاظم العامري115

االولمقبولعمر عبد هللا سلمان مهدي المسعودي116

االولمقبولامٌر علً طعمه عباس الجبوري117

االولمقبولاحمد لؤي ناظم عبد الجبار صدق118ً

الثانًمقبولهالة ضٌاء جاسم عبد الغنً القٌس119ً

الثانًمقبولمحمد حسن علً زاٌر السودانٌة120

االولمقبولعمر فرحان حماد عبد فرحان121

الثانًمقبولمروى عبدالعباس حسٌن محمد الشمري122

االولمقبولمحمد عبدالرحمن حمٌد عبد هللا العٌساوي123

الثانًمقبولسٌف قٌس عباس محمود124

الثانًمقبولعمار اٌاد مطشر فرٌح الربٌع125ً

االولمقبولدٌانا زهٌر خلف شرٌو الزهٌري126

االولمقبولسجى حسٌن علً جاسم الطائ127ً

الثانًمقبولاحمد فؤاد شاكر رشٌد الرجاب128ً

الثانًمقبولحسام حاتم حسن حمزة الجبوري129

االولمقبولحسن جاسم عباس صالح الكنانً 130

االولمقبولعال حامد موحان سعدون الجعفري131

االولمقبولمروان طالب عبدالخضر عباس الكنان132ً

الثانًمقبولدٌنا سعد محمد جواد نصٌف الخفاج133ً

الثانًمقبولاحمد ماهر عبداللطٌف عارف حكمت134

الثانًمقبولمصطفى محمود عبدهللا داود الجبوري135



الثانًمقبولكرار رشٌد حمٌد مجٌد التمٌم136ً

الثانًمقبولعلً كرٌم عبدالهادي علٌوي الكنان137ً

االولمقبولسارا حسن محمود محمد الشذر138

االولمقبولهدى صباح عبدالرحمن عبد القادر البغدادي139

الثانًمقبولاحمد لٌث جاسم محمد التمٌم140ً

الثانًمقبولزٌنب عماد شهاب احمد البناء141

الثانًمقبولمصطفى نجم عبدهللا حسٌن سلمان142

الثانًمقبولمحمد ثامر ضٌدان خلف الجبوري143

الثانًمقبولنوار سامً عبدهللا كرٌم العكٌل144ً

الثانًمقبولمحمد عدنان عبد العزٌز عبد هللا زاٌر دهام145

االولمقبولمصطفى لطف هللا جنٌن عبد اللطٌف146

الثانًمقبولشهد عبد الهادي عبداالمٌر مهدي العبٌدي147

الثانًمقبولرشا علً عٌسى علً الجصان148ً

الثانًمقبولرسل عبدهللا حسن علً الهذال149

الثانًمقبولمروة خضٌر علً صالح شالل الجمٌل150ً

الثانًمقبولفٌصل خالد ناٌف طالل الجحٌش151ً

االولمقبولمثنى محسن هاشم محمد القٌس152ً

االولمقبولعبد العزٌز كاظم حمود حسون المحٌاوي153

االولمقبولحسٌن عالء توفٌق عبد الكرٌم الجبوري154

الثانًمقبولعمر منٌر فٌض محمد بخش هللا155

الثانًمقبولعلً فائز ٌوسف هاشم الخفاج156ً

الثانًمقبولٌاسرمحمد احمد محمد الطائ157ً

الثانًمقبولاحمد اٌاد علوان احمد السلمان158

الثانًمقبولرافل صباح عبدالمجٌد سلمان الربٌع159ً

الثانًمقبولنور ٌحٌى كاظم حسن الشمري160

االولمقبولسعد كامل جالب ختالن الشمري161

الثانًمقبولسارة صالح عواد محمد162

الثانًمقبولسلوان عدنان هارون ماهود الجواري163

الثانًمقبولعلً ماجد قاسم احمد العل164ً

االولمقبولاٌه فٌصل ممدوح توفٌق الخراز165

الثانًمقبولبراء عبد الكرٌم محمد علً العبٌدي166

الثانًمقبولاحالم جمال محسن موسى زوٌن167

الثانًمقبوللٌث تحسٌن محً حمزة عجٌل168ً

الثانًمقبولشوان جالل حسٌن حسن الطالبان169ً

الثانًمقبولعبد الكرٌم حاتم بكر محمد اسماعٌل الحداد170



الثانًمقبولحٌدر ناجً فرحان خلف الالم171ً

الثانًمقبولمثنى علً صادق علً البٌات172ً

االولمقبولنور حسٌن علً حسن السماح173ً

الثانًمقبولنور صباح عبدالوهاب عبد اللطٌف العبٌدي174

الثانًمقبولمروة صباح عبد الوهاب عبد اللطٌف العبٌدي175

الثانًمقبولخالد عبدالعزٌز محسن سلمان الربٌعً 176

الثانًمقبولرٌام عبدالسالم احمد علً السامرائ177ً

الثانًمقبولاحمد نجم الدٌن عبد هللا عبد الكرٌم الشٌخل178ً

الثانًمقبولمحمد مازن عبدالعزٌز حامد السلمان179

الثانًمقبولدٌنا طه حمٌد طه نجم عبد هللا العزاوي180

الثانًمقبولعلً عبدالحسٌن متعب الحلو181

الثانًمقبولمحمد سمٌر محمود حسٌن السلمان182

الثانًمقبولحمادة فاضل سوادي خلف الربٌع183ً

الثانًمقبولسنان امٌر بهنام ٌعقوب بلو184

الثانًمقبولشوان احمد انور محمد احمد البرزنج185ً

الثانًمقبولرامً جمال تركً شنٌتر السعدي186

الثانًمقبولاحمد صادق عبد حسن العامري187

الثانًمقبولسٌف لٌث عبدالجبار احمد المعٌوف188

الثانًمقبولابراهٌم نوري عبدالحسن االسدي189

الثانًمقبولعلً مهدي عبٌد علٌوي190

الثانًمقبولسٌف ٌوسف جلٌل ٌوسف حداد191

الثانًمقبولحٌدر صباح خضر عباس الزهاوي192

الثانًمقبولمحمد خالد عزٌز خضٌر العبٌدي193

الثانًمقبولاحمد عباس حمزة احمد الدغٌري194

الثانًمقبولفهد لطٌف عرٌبً حسون الربٌع195ً

الثانًمقبولنبٌل محً احمد عبد الدلٌم196ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازحازم صاحب طعمة عبد العباس1ً

االولامتٌازإسراء عزت حمودي مجٌد الشاهٌن2

االولجٌد جداًحسٌن محسن خرٌبط مجل3ً

االولجٌداحسان خضٌر عبٌد جاسم الدلٌم4ً

االولجٌدعلً خلٌل شعالن فرحان األسدي5

االولجٌدحبٌب زوٌد سلمان مرٌشد جبار الصرٌف6ً

االولجٌدحسٌن كرٌم عبود ذرب7

االولجٌدمناف فاضل علً الحسن8

االولجٌدمعاد كاظم صحن موسى الساعدي9

االولجٌدرٌاض جوي محً صالح10

االولجٌدجاسم عبادي عجرم حمد البدٌري11

االولجٌدهٌمن فخر الدٌن صالح علً النعٌم12ً

االولجٌدهٌثم حسن فاضل عطٌه السعدي13

االولمتوسطحسٌن زاٌر حمد خلف األوس14ً

االولمتوسطحٌدر طالل جابر حبٌب الموسوي15

االولمتوسطسٌف عبدالحافظ شاكر محمود األنصاري16

االولمتوسطكواكب شبل خطار راضً الربٌع17ً

االولمتوسطحكمت خضٌر عباس شبٌب العمٌش18ً

االولمتوسطحامد كٌف مرٌود دحام الناصري19

االولمتوسطعقٌل رحمن ابراهٌم مهدي20

االولمتوسطعلً صاحب احمد رشٌد العبٌدي21

االولمتوسطعبد السالم حمد علً عاشور 22

االولمتوسطمحمد خلٌل كاكوال عبد القادر الجاف23

االولمقبولمحمد مصطفى عطا محمد24

االولمقبولمحمد سعد عبد الواحد حسٌن القزوٌن25ً

االولمقبولمحمد جنحٌت بجاي لفلوف26

االولمقبولمصطفى حسن حسٌن نادر البهادل27ً

االولمقبوللؤي داود علٌوي محمد السعدي28

االولمقبولعلً ظاهر علً جاسم العٌثاوي29

الثانًمقبولسهام كامل حسن حمزة الحدٌان30ً
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الثانًمقبولرقٌة خضٌر عبٌس جدوع التمٌم31ً

الثانًمقبولاحمد محمد اسماعٌل حمادي البدران32ً

الثانًمقبولحارث عامر عبدالرحمن سلٌمان الدربندي33

الثانًمقبولكرٌم العٌبً صنٌع حسٌن العلٌاوي34

الثانًمقبولماجد حمدي دواح حسن35

الثانًمقبولنصر عبد الزهرة شهٌد حسن الخزاع36ً

الثانًمقبولبسام محمود شاكر جواد األنصاري37

الثانًمقبولبشار عباس حسٌن علً 38

الثانًمقبولفراس محمد عزٌز زاٌر البٌضان39ً

الثانًمقبولمحمد قاسم عبدالرزاق فٌاض40

الثانًمقبولصفاء نضال محمد علً احمد القٌس41ً


