
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جدانور خلٌل احمد حسن المعٌن1ً

االولجٌد جداشٌماء صالح طاهرصالح العبٌدي2

االولجٌد جداسناء لفته علوان عواد المعموري3

االولجٌد جدانورس هزبر عباس خضٌر4

االولجٌد جدااسراء قاسم جابرعباس السامرائ5ً

االولجٌدرسل عماد موسى محمد صالح الجمٌل6ً

االولجٌدسٌف انور ضٌدان خلف الجبوري7

االولجٌدبان احمد الزم خطاب الحٌدر8

االولجٌدعلً سعدي عبد الهادي اسماعٌل علٌان9

االولجٌدرؤى ماجد محمود محمد صالح10

االولجٌدمها فاضل ناٌف فٌاض المفرج11ً

االولجٌدرشا حمزة مهدي حمود الطارش12

االولجٌداسٌل عداي محسن سعد عبودي13

االولجٌدمروة محمود رفٌع عباس الزٌدي14

االولجٌدشٌماء حسٌن علوان عٌسى العوٌس15ً

االولجٌدشهد حسن جمٌل غنً الشكرج16ً

االولجٌدرٌفان جمال نصر هللا بٌجان الجاف17

االولجٌدرٌم قٌس عبد اللطٌف جاسم القٌس18ً

االولجٌدزٌنة عباس حسن مالوا النواب19

االولجٌدمها فاهم كامل درٌب الفنهراوي20

االولجٌدآٌة أكرم جمعة احمد العان21ً

االولجٌدنور لٌث فائق عبد المجٌد  الفارس22

االولمتوسطاسراء صباح طاهرسعٌد الخٌاط23

االولمتوسطمرٌم عبد الجبار عبد الرزاق محمد سعٌد الدلٌمً 24

االولمتوسطشٌماء هشام نصٌف جاسم السماج25

االولمتوسطلبنى نزار كامل حمودي السعٌدي26

االولمتوسطعبٌرحاتم كرٌم علً الجبوري27

االولمتوسطزهراء حامد حسٌن عبد هللا الجناب28ً

االولمتوسطاحمد خالد محمد خضر العبٌدي29

االولمتوسطعلً صباح محمد جعفر الزكلجً 30
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االولمتوسطسارة خلٌل ابراهٌم حسن الموسوي31

االولمتوسطمٌالد مخلص محمد صالح حكوم 32

االولمتوسطسمر لٌث فخري محمود صالح العبٌدي33

االولمتوسطنور بناي حمٌد بدعً العزاوي34

االولمتوسطعمر جعفر محمد ارمٌض السامرائ35ً

االولمتوسطبراء خالد سحاب احمد الكبٌس36ً

الثانًمتوسطشمس حمٌد محمود ملك االركوازي37

االولمتوسطعماد عبود حمودي العبو الغرٌري38

االولمتوسطفرح عباس حمٌد سعٌد الشمري39

الثانًمتوسطهدٌل حكمت احمد فهمً الدراج40ً

الثانًمتوسطوسن عداي محسن سعد عبودي41

االولمتوسطمحمد عبد السالم حسن علوان الشمري42

االولمتوسطرواء عبد علً طعمة عبد هللا البٌضانً 43

االولمتوسطرضاب طه ٌاسٌن عباس كاظم44

االولمتوسطرٌام صباح احمد محمد علً الربٌع45ً

االولمتوسطعمر منذر محمد علوان القٌس46ً

الثانًمتوسطسارة عدنان عباس صحن الجناب47ً

االولمتوسطرؤى شاكر محمود حمٌد الصوف48ً

االولمتوسطسرار ناجً حمٌد مرهج النعٌم49ً

االولمتوسطوسن علً ابراهٌم جبر المٌاح50ً

الثانًمتوسطاركان عماد عبد الوهاب زٌدان الجبوري51

االولمقبولحنٌن عدنان داود سلمان الحسن52ً

الثانًمقبولعلً قٌس محمود شٌت الجبوري53

الثانًمقبولزوزان نوزاد رسول محمد القادري54

الثانًمقبولزهراء عبد العباس خضرشنابه الزٌدي55

الثانًمقبولخضر عادل خضر سلمان الزبٌدي56

االولمقبولشهد محمود فدعوس سلمان العكٌدي57

الثانًمقبولاساور عبد المناف علً جواد الجبوري58

االولمقبولانفال حسٌن خلف كاظم االبٌض59

الثانًمقبولرشا نبٌل محمود خمٌس العبٌدي60

االولمقبولعلً جلٌل توفٌق خطاب الناصري61

الثانًمقبولنبراس عبد الوهاب صالح جاسم البٌات62ً

الثانًمقبولمحمد راضً وادي حمزة الوطٌف63ً

الثانًمقبولمروة قاسم محمد نوفل الربٌع64ً

الثانًمقبولاسراء هادي صالح خلف العٌثاوي65

االولمقبولمالك طالب مدب حمزة الجناب66ً

الثانًمقبولوسام لطٌف حبٌنً راضً الشمس67ً

الثانًمقبولمحمد عبد الكرٌم محمود عبد الخفاج68ً

الثانًمقبولسارة مازن ولسن فاضل 69

الثانًمقبولحٌدر علً نوري فاضل الطب طبائ70ً



االولمقبولمرٌم دانٌال اودٌشو دنخا  هٌدو71

االولمقبولعبد االمٌرعادل عبٌد حمٌدي العامري72

الثانًمقبولحسٌن عادل هادي علً الالم73ً

االولمقبولعبد هللا عباس تركً علً الموسوي74

االولمقبولصادق فاضل عباس علً العامري75

االولمقبولعلً خمٌس عطا هللا شاكر الصعب العان76ً

االولمقبولغسان حمٌد عبد هللا بربٌد الدلٌم77ً

الثانًمقبولعلً باسم احمد علً الهاشم78ً

الثانًمقبولوسام عصام حمزة محمد فتٌان الراوي79

الثانًمقبولحمزة معتمد حسون صالح العبٌدي80

الثانًمقبولعمار محمد عبد الرسول علً الصفار81

الثانًمقبولبلسم سعد حسون خضٌر الجمٌل82ً

الثانًمقبولحمٌد لطٌف علوان فٌاض 83

الثانًمقبولبالل هشام سلٌم عقاب84

الثانًمقبولمرٌم عمران عٌسى العمران 85

الثانًمقبولحٌدر حسٌن علً عبود البادي86

(التكمٌلً)الثانًمقبولشاكر عبد هللا عباس محمود العٌثاوي87

الثانًمقبولحٌدر مازن عباس علً المشهدي88

الثانًمقبولاحمد صباح دعٌر وهم المحمداوي89

(التكمٌلً)الثانًمقبولاحسان حمٌد عبد الوهاب محمد البلداوي90

الثانًمقبولعمار صالح فرج كاظم  الشرع91

الثانًمقبولاٌهاب سعد كرٌم محمود التمٌم92ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداازهار حسن حسٌن حمٌد العبادي1

االولجٌد جداذكاء فاضل عواد خضر السامرائ2ً

االولجٌد جدانادٌة فخري هالل جواد العزاوي3

االولجٌد جدااٌمان عبد الوهاب عبد الرزاق عبد المجٌد التحاف4ً

االولجٌد جداسلٌمة علً كلوش خلف ال مرغ5ً

االولجٌدحسن هادي عبد الوهاب حسن السهٌل6

االولجٌدسناء غفوري محمد تقً الجواهري7

الثانًجٌدسٌماء طه خلوفً حمود المولى8

االولجٌدهٌفاء عبد الخالق حمٌد شعٌب الزوٌن9ً

االولجٌدخالد احمد محمد فرج المشهدان10ً

االولجٌدجنان عبد علً حسٌن شكر الربٌعً 11

االولجٌدعبد الوهاب محمود غافل حمد الجناب12ً

االولجٌداٌمان محمد شانً علً الفتالوي13

االولجٌدرسل نزار جواد كاظم السعدي14

االولجٌدمنتهى عبد الزهرة فهد جار هللا السعدي15

االولمتوسطوفاء حسن فزاع سرٌع العبودي16

االولمتوسطسهٌلة طه مصطاف محمد الحرب17ً

االولمتوسطفاطمة ناصر حسٌن هوٌدي السعدي18

االولمتوسطزٌنب خادم فنجان عماش الشمري 19

االولمتوسطمنى هاشم فاضل عباس الخزرج20ً

االولمتوسطحسن عبد الهادي حسٌن علً الكرخ21ً

االولمتوسطٌحٌى عبد علً كافً علً المبارك22

االولمتوسطاالء محمود سلٌم محمود الحسن23

االولمتوسطسعاد مهدي سعٌد ذرب الخفاج24ً

االولمتوسطامٌرة فاضل كاظم غضبان العل25ً

االولمتوسطامل جدعان عبٌد السند الكربول26ً

االولمتوسطتغرٌد احمد مزعل عباس الخزرج27ً

االولمتوسطاسماء سامً مهاوش جاسم العزاوي28

االولمتوسطفاطمة كاظم ارحٌمة خلٌفة التمٌم29ً

االولمتوسطمسلم جاسم كاظم دٌوان البٌضان30ً
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االولمتوسطرنٌن عبد الحسن راضً ٌونس السعدي31

االولمتوسطسارة مقداد صالح مهدي البغدادي32

االولمتوسطعالء عبد الكرٌم اسماعٌل سرحان الشرٌف33ً

االولمتوسطمٌسون مكً شهاب احمد الموسوي34

االولمتوسطرٌتا سالم شاكر سالم المحمدي35

االولمتوسطعقٌل كاظم حطاب صحن الخرسان36

االولمتوسطولٌد خالد حمدان بدٌوي الساعدي37

االولمقبولسعد محمد حسون هزاع الدلٌم38ً

االولمقبولاٌمان عٌسى عبد العطوف عٌسى الجصان39ً

الثانًمقبولعبد هللا جوٌرمناور هجٌع40

الثانًمقبولانمار محمد رضا عبد علً العامري41

الثانًمقبولمحمد جعفر عباس جواد الهاشم42ً


