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االولجٌد جداًغسان فارس سلمان فرحان الشمري1

االولجٌد جداًصباجلٌل ابراهٌم خمٌس الوٌس 2

االولجٌد جداًنور عبد الجبار محمد جاسم المولى3
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االولجٌد جداًانصاف هالل علً داود العبٌدي 5

االولجٌد جداًهند ٌاس خضٌر محمود الفالح6ً

االولجٌدسامر تركً ناٌف هرٌس العزاوي 7

االولجٌدمحمد عٌسى كاظم جاسم الجبوري 8

االولجٌدضٌاء شعالن عرٌبً حمٌد الدلٌمً 9

االولجٌدهند عبد الرحمن عبد هللا كاظم الجبوري10

االولجٌدهوازن باسم عبد الكرٌم سرحان الجبوري  11

االولجٌدغفران علً حسٌن صالح الربٌعً 12

االولجٌداٌهاب خالد عبٌد كشمر لٌلو الجنابً 13

االولجٌدابراهٌم محمودعبدهللا داود الجبوري 14

االولجٌدنها سامً مزهر محارب ال حوٌل15ً

االولجٌدصادق حسٌن عبد هللا حمود العٌثاوي 16

االولجٌداسامه حامد عبد الكرٌم حسٌن الزبٌدي 17

الثانًجٌددنٌا علً عبد هللا حمود العٌثاوي 18

االولجٌددعاء جاسم محمد كاظم العامري19

االولجٌداحمد ابراهٌم جابر صالح العبودي 20

االولجٌدمصطفى مؤٌد خالد شلش الخزرج21

االولجٌدغدٌر محمد رحمة عبد هللا  الموسوي22

الثانًجٌداشواق عباس خضٌر حسن الدلٌمً 23

االولجٌدمصطفى عبد الكرٌم صالح علً الجبوري24

االولجٌدعهد بارق عبد هللا الحاج حنطة الزبٌدي25

االولجٌدعمار علً حسن كاظم الزبٌدي26

االولجٌدعهود رزوقً محمود عزٌز القٌس27ً

االولمتوسطأنس عبد الكرٌم نوري اسماعٌل نوري الجمٌلً 28

االولمتوسطاحمد غسان فتحً محمود االطرقجً 29

االولمتوسطسهٌر نمٌر عبد الكرٌم محمد الشمري 30
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االولمتوسطعمر حمزة عبد الوهاب حمزة التمٌم31ً

االولمتوسطانمار عبد الوهاب حمدان خمٌس المهداوي32

االولمتوسطعزام ابراهٌم غازي رٌادي الشمري  33

االولمتوسطحسٌن علً عبد الرزاق حمٌد الشمري 34

االولمتوسطساره سالم عبد هللا السالم الحمادي 35

االولمتوسطسهى سعد مهدي غناوي السعدي 36

االولمتوسطحسام علً سلمان محمد الجبوري 37

االولمتوسطهدٌل كاظم  خلف مذكور الزٌداوي38

االولمتوسطحسٌن قاسم حسن علوان الحسنً 39

االولمتوسطمٌسم عبد هللا جاسم حمود الربٌع40ً

االولمتوسطمروة عادل عباس عبد االمٌر آل ناج41ً

االولمتوسطاسعد عبد النبً عبد الكرٌم حمٌد الربٌعً 42

االولمتوسطزمن عادل جمعه ناصر الثعالب43ً

االولمتوسطدنٌا جهاد جاسم ماهود االسدي 44

االولمتوسطسرى طالل حمٌد منصور الربٌعً 45

االولمتوسطباسم حمٌد خمٌس سعٌد الزوبعً 46

االولمتوسطعبٌر فالح سٌد شاكر فرج الهاشم47ً

االولمتوسطرفد عبد الجبار ٌوسف شرٌف العلوي 48

الثانًمتوسطفدوة فالح موفق خضر الطائ49ً

الثانًمتوسطمهند كامل عبود جاسم الجبوري50

االولمتوسطعمار عبد حمد كرحوت الراوي51

الثانًمتوسطسارة عماد محمد52

االولمتوسطعالء عٌسى خلٌف علً العامري   53

االولمتوسطانور محمد اسماعٌل عبود الشعبانً 54

االولمتوسطمروة حمزة كاظم عبد الرضا الدفاع55ً

االولمتوسطرفاء علً هادي ٌوسف البٌاتً 56

االولمتوسطزٌد رعد عبود شالل الجبوري 57

االولمتوسطهدى حسٌن تقً حسٌن العالق58

االولمتوسطهٌبه هللا ٌحٌى مجٌد محمد العزاوي 59

االولمتوسطحسٌن حادي دعٌر موٌلح الدلفً 60

االولمتوسطهمسة رافع عبد الرسول جاسم الصافً   61

الثانًمتوسطحسن سامً دعٌر عبد الكرٌم السودانً 62

االولمتوسطعبد هللا صباح عبد الجلٌل محمد آل جالل الربٌع63ً

االولمتوسطلمٌس شواي حلو شمخً الربٌعاوي64

االولمتوسطعلً داود سلٌم غنً العكٌدي65



االولمتوسطعلً جمٌل محسن عنٌد الزٌادي66

الثانًمتوسطابراهٌم ماهر صبار عبد الجنابً 67

االولمتوسطمحمد فالح مهدي صالح المهدي68

االولمتوسطامنه معن زكً كاظم الشمري 69

الثانًمتوسطٌاسر ٌحٌى حسن محمد علً الٌساري70

الثانًمتوسطانور خمٌس احمد غثوان الغرٌري 71

الثانًمتوسطحسٌن علً عبد االمٌر كاطع العجٌلً 72

االولمتوسطهٌثم صالح عبد رشٌد القرة غول73ً

الثانًمتوسطامنه رٌاض عبد حبٌب صائغ المفرجً 74

الثانًمتوسطجمال طارق سعٌد ابراهٌم جمعه75

االولمتوسطبان رافد خلٌل ابراهٌم ال علً 76

االولمتوسطمصطفى عبد هللا جاسم حمود الربٌع77ً

الثانًمتوسطرانٌا وداد جهاد مهدي الجٌالوي 78

الثانًمتوسطهٌف كاظم خضر تقً العباس79ً

االولمتوسطحٌدر نعمان موسى كاظم النورس 80
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الثانًمقبولاوس صبحً محمود83

االولمقبولصفا سمٌر كاظم جواد الربٌعً 84

االولمقبولاسراء محمد احمد عباس المحٌاوي 85

الثانًمقبولفهد ضٌاء جمٌل محمد رؤوف86

الثانًمقبولعلً عباس داود جاسم الشمري 87

الثانًمقبولعلً عبد الحسٌن وهٌب احمد الوٌس 88

االولمقبولعلً حسٌن علً ناصر الحل89ً

االولمقبولاحمد كمال فلٌح حسن الحسٌنً 90

االولمقبولراندا احمد قاسم محمد العابري 91

الثانًمقبولقتٌبة طارق عبد اللطٌف قاسم العزاوي92

االولمقبولعلً محمد عاصم كاظم زنكنة93

الثانًمقبولاٌهاب مسافر علً عبد السادة الفتالوي94

الثانًمقبولفاتن هانً رحمن حمد الجبوري95

الثانًمقبولفرح حمٌد مجٌد سعٌد البٌات96ً

الثانًمقبولمالك عبد االمٌر محمد عبود الغرٌباوي97
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الثانًمقبولعمار ثامر علً ابراهٌم العبادي101

الثانًمقبولاكرم حمٌد راضً الخفاجً 102
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الثانًمقبولجٌاي تحسٌن اكرم108

الثانًمقبوللٌث نجم عبد هللا حمادي البدران109ً

الثانًمقبولعلً حامد عبد الكرٌم رعد الوٌس110ً
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الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًاٌمان جسام محمد احمد الزوبعً 1

االولجٌد جداًاسامه عبد الرسول عبد جاسم السعدي 2

االولجٌد جداًاثمار كامل محمد حداد العبٌدي 3

االولجٌد جداًشاكر محمود جاسم حنظل الربٌعً 4

االولجٌد جداًحسام عادل نصٌف5

االولجٌد جداًهناء حسون  حامد حسون العامري6

االولجٌد جداًعبد الستار خضر بخٌت ابراهٌم الشعبانً 7

االولجٌدسعد وحٌد طاهر ثجٌل السعدي 8

االولجٌدودٌان خلٌل خضٌر عباس السعدون 9

االولجٌدعماد عبٌد خضٌر جاسم المحٌاوي10

االولجٌدجاسم علً عباس جاسم الشمري 11

االولجٌدهدى خلٌل محمد الناصر العٌثاوي12

االولجٌداسامه خلٌل ابراهٌم احمد العبٌدي 13

االولجٌدقٌس فنر سلطان امٌن الطائً 14

االولجٌدعماد رجب عباس ٌاسر السلطان15ً

االولجٌدعلً كامل فزع جاسم الزوبعً 16

االولجٌدمحمد علً محمد تمٌم17

االولجٌدانوار سعٌد هندال موازي 18

االولجٌداسامه ٌاسٌن مجٌد علوان الجمٌلً 19

االولجٌدكرٌم خضٌر علٌوي عاٌد الجناب20ً

االولجٌداٌمان سعود محمد عكٌب الزبٌدي 21

االولجٌداحمد رحٌم عبد هللا خالوي الساعدي 22

االولجٌدفاطمة كرٌم حسن منصور القٌسً 23

االولجٌدوحٌدة مٌره وك ولً عزٌز االركوازي24

االولجٌدعماد فاضل نصٌف جاسم العبٌدي25

االولجٌدفائزة محمد ٌوسف خضر سلٌمان البٌاتً 26

االولجٌدرؤى جبار ستار فارس المندالوي 27

االولجٌداحمد عبد هللا رحمه ابراهٌم الموسوي 28

االولجٌدفالح عبد الحسٌن جاسم علً الحطٌطاوي 29

االولجٌدحٌدر كاظم دحام نوار الكالبً 30
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االولجٌداحمد محمد علً احمد الخفاجً 31

االولجٌدمنى علوان احمد معروف الجمٌلً 32

االولجٌداسعد علً حمٌد حمزه العكٌدي 33

االولجٌدعلً جبر حبٌب خلٌف الطوٌالوي 34

االولجٌدلٌلى هادي عوٌد علً الفضلً 35

االولجٌدلمٌاء نجاح مهدي جادر الفتالوي36

االولجٌدجوان هٌوا عثمان رشٌد الجاف 37

االولجٌدحنان سعود عزٌز صبر الجبوري 38

االولجٌدكرٌم عبد هللا خلف حاذور العٌثاوي39

االولجٌدفخري كمال محمد عبد الحسٌن 40

االولجٌدمنتهى احمد محمد حمود العبٌدي41

االولمتوسطمهدي محمد مقصود احمد محمود الجاف 42

االولمتوسطصباح علً عبود نجم الربٌعً 43

االولمتوسطزٌنب محمد دكتور مبارك الغانمً 44

االولمتوسطعباس رماح فلٌح حسن الجنابً 45

االولمتوسطاٌمان رٌسان موسى حشٌش العبودي 46

االولمتوسطقحطان خضٌر شاحوذ عباس الجنابً 47

الثانًمتوسطمحمد عبد الرضا  نجم عثمان الجبوري48

االولمتوسطمنال مزهر سكر غضٌب الشمس49ً

االولمتوسطعبد الرحمن مول ابراهٌم محمد الزبٌدي50

الثانًمتوسطعامر محمد حسٌن كهٌه العامري 51

االولمتوسطمجٌد اسماعٌل طاهر محمد االطٌمش52

االولمتوسطنضال ٌاسٌن حسٌن مغٌر الجناب53ً

االولمتوسطرشٌد احمٌد حسٌن علً الدراجً 54

االولمتوسطٌوسف مبارك حمد محمدالجبوري55

الثانًمتوسطغسان جمٌل باقر جعفر الجلبً 56

الثانًمتوسطكمال محمد  حمد قصٌر الجبوري57

الثانًمتوسطداخل عبد الزم ابنٌان الداٌنً 58

الثانًمتوسطاٌمان حسن احمد عكلة الدلٌمً 59

الثانًمتوسطدنٌا محمد عبد علً لفتةاالسدي 60

الثانًمتوسطساره كاظم ناٌف عدوان الدلٌمً 61

االولمتوسطماجد داود حسن علوان المعٌن62ً

االولمتوسطمحمد ابراهٌم عبد هللا محمد العٌساوي 63

االولمتوسطرٌاض ناصر حسٌن فٌروز العساف 64

الثانًمتوسطنجٌب جادر محمد طعٌمة المٌاح65ً



االولمتوسطفراس ستار محمد هادي الشمري  66

االولمتوسطاٌاد طارق معٌن راضً الربٌعً 67

الثانًمتوسطسعد شعالن كٌطان هالل الدلٌمً 68

الثانًمتوسطسٌف محمود مهاوش سهٌل الجدادي69

االولمتوسطرواء محمد علٌوي حمد الدلٌمً 70

االولمقبولعامر فرج محمد خلف الدلٌمً 71

الثانًمقبولشٌماء عبد الكرٌم عبد هللا محمد الحٌالً 72

الثانًمقبولعلً صباح سلمان رمٌض الجبوري 73

الثانًمقبولمروة عادل علٌوي معروف74

الثانًمقبولنزاد رؤوف رشٌد نصر هللا بابان75

الثانًمقبولمحمد منصور ناصر حسٌن البابان76

الثانًمقبولاٌهاب نافع عبد هللا عبد الرحمن الدراجً 77


