
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًرسل محمد عبد هللا وٌس الدلٌم1ً

االولجٌد جداًاٌه نجم عبد هللا قاسم المالك2ً

االولجٌد جداًزٌنب مجٌد ناصر عبٌد العطب3ً

االولجٌد جداًٌاسر طارق شاحوذ احمد الدلٌم4ً

االولجٌد جداًسراب فاضل عاشور ابراهٌم البٌات5ً

االولجٌداحمد عبد الكرٌم نعٌم غانم السبت6ً

االولجٌداٌفان سمٌر محمد ربكً الكرٌم7ً

االولجٌدساره عامر سلمان محمد الجبوري8

االولجٌدحسٌن اكرم زٌن العابدٌن شهاب البٌات9ً

االولجٌدعثمان طالب حمزه عواد الكرطان10ً

االولجٌدنسرٌن داخل حمود هلٌل11

االولجٌدسٌف لؤي صاحب علً الغبان12

االولجٌدهنه عادل احمد محمد حمدي الدوري13

االولجٌدنور حبٌب ابراهٌم هاشم الٌاسري14

االولجٌدبادٌه مؤٌد ناٌف مهدي الجمٌل15ً

االولجٌدموج نجٌب نجم الدٌن عبد هللا البٌات16ً

االولجٌدوهد هشام محمود عبد الكرٌم العزاوي17

االولجٌددٌنا عدنان عبد االمٌر عٌسى التمٌم18ً

االولمتوسطانس رافد علً عبد الرحمن الخضٌري19

االولمتوسطاحمد ٌونس عبٌد حمزه النعٌم20ً

االولمتوسطدعاء همام عبدالجبار علً العان21ً

االولمتوسطعلً عبد الحمزه محمد عبود اكرع 22

االولمتوسطصبا محمود حمد محمود الحسٌن23ً

االولمتوسطعمر سمٌر عبد الرزاق خلٌل الظاهر24

االولمتوسطحسٌن قاسم سرحان فرحان الطائ25ً

االولمتوسطصقر ماهر حمٌد حسٌن التمٌم26ً

االولمتوسطفرح منصور محسن حسٌن الطلقان27ً

االولمتوسطهٌمان عباس شمخً نصٌف الحسناوي28

االولمتوسطعلً ثابت سعدون زبٌري الحرٌشاوي29

االولمتوسطلمى كاظم كرٌم كاٌم الجوران30ً

الثانًمتوسطهاشم حسان هاشم عباس الغرٌري31

الثانًمتوسطعلً ماهر منصور حمزه الوطٌف32ً

االولمتوسطمصطفى عبد الكرٌم جواد جري العرس33
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الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًسناء شاكر زكٌان حمزه الفتالوي1

االولجٌد جداًمنى علً ناجً حسن الشاهر2

االولجٌد جداًزٌنه طالب شعٌب عمران الشمري3

االولجٌد جداًعادل بهنام سلو شابا المٌرو4

االولجٌدحٌدر محمود سدخان موسى الكعبً 5

االولجٌداحمد جاسم احمد ظاهر العوٌس6ً

االولجٌدستار جبار حٌدر سلمان العزاوي7

االولجٌدفاطمة عباس لفته جبر الفتالوي8

االولجٌدنزار جبار بدٌوي جوال الكعب9ً

االولجٌدرافد ثامر جبر عودة البهادل10ً

االولمتوسطكاظم جبر غضٌب بهٌدل الجمالً 11

االولمتوسطمٌثم قادر شوحً ذجر البٌضان12ً

االولمتوسطمصطفى صالح سلمان عبد الحلٌم الراوي13

االولمتوسطنجالء حسٌن عبٌد محمد الجٌالوي14

االولمتوسطحسان ثابت عبد العزٌز محمد العبٌدي15

االولمتوسطاسامه خالد جاسم محمد العان16ً

االولمتوسطاٌهم علً محمد عباس العبٌدي17

االولمتوسطحمٌد حسن كاطع راضً الساعدي18

الثانًمتوسطعلً حسن خلٌل الهٌتً 19

االولمتوسطرواء زكً شمس الدٌن عبد الكرٌم الراوي20

االولمتوسطحٌدر فرحان بنٌان غضبان الالمً 21

االولمتوسطجاسم علً كنش جبارة الكعب22ً

االولمقبولمحمد مرهون شمران عكلة التمٌم23ً

الثانًمقبولعبد هللا خلف طه ابراهٌم العكٌل24ً

االولمقبولبسمة صالح حسٌن عباس العٌثاوي25
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