
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازضحى عماد محمود شٌت الجبوري1

االولامتٌازصابرٌن حاتم محمود حسن الطائ2ً

االولجٌد جداًاٌة عامر عبد المنعم لفته الرٌف3ً

االولجٌد جداًشهد مهند بكرعلً الخزرج4ً

االولجٌد جداًغفران ثامر ناجً حسن العزاوي5

االولجٌد جداًسرى فؤاد شاكر رشٌد الركاب6ً

االولجٌد جداًاحمد علً عبد سلطان البهادل7ً

االولجٌد جداًزهراء محمد رضا هاشم ابراهٌم العبٌد8

االولجٌد جداًرانٌه حازم خٌري ٌوسف الحٌدر9

االولجٌد جداًاٌات حٌدر موسى ٌوسف الحٌدري10

االولجٌد جداًحسن فالح حسن رحٌل الربٌعاوي11

االولجٌد جداًاحمد مثنى فلٌفل سلمان بردي12

االولجٌد جداًاٌات زهٌر خلف شرٌو الزهٌري13

االولجٌد جداًمحمد عاصم كاظم حسون الزبٌدي14

االولجٌد جداًعباس الفاضل عبٌد هللا شرٌف 15

االولجٌد جداًاحمد نصٌر كاظم حسٌن الدلبوزي16

االولجٌد جداًعال صبري كرٌم ابراهٌم  العباس17ً

االولجٌد جداًتارا نصٌر سمحٌري سعدو رمو18

االولجٌد جداًاٌثار احمد سلمان  عبد ال حٌدر19

االولجٌد جداًرواء عطار  حمود ابراهٌم العتاب20ً

االولجٌدبٌداء عبد الكرٌم مهدي مجٌد السلمان21ً

االولجٌدمصطفى طالب عبد االمٌر جاسم المشرف22

االولجٌدمشرق سعد هادي داود الزبٌدي23

االولجٌدسٌف مهند ماجد عبد هللا الجبوري24

االولجٌدرواء رسول كاظم جاسم الجبوري25

االولجٌدسرى عادل طه ابراهٌم السعٌد26

االولجٌدطٌبة سلمان داود زبالة الدلٌم27ً

االولجٌدعمر لواء كرٌم جواد  العبٌدي 28

االولجٌدبكر باسل حسن جمعة القزان29

االولجٌدصفا ٌوسف نوري طاهر برزنج30ً
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االولجٌدمسك لٌث محمد حسن عبد العباس العامل31ً

االولجٌددعاء طه جابر حسن الموسوي32

االولجٌدشذى سلمان داود زبالة الدلٌم33ً

االولجٌدنور محمد منجل اسماعٌل الشمري34

االولجٌدسرى محمد صالح عباس سلمان التمٌم35ً

االولجٌدحسٌن علوان منعم محمد الربٌع36ً

االولجٌدأسماء ثابت احمد عبدالخالق الداغستان37ً

االولجٌدمصطفى فالح مهدي صالح السلطان38ً

االولجٌدشٌماء سعد جاسم  سالم الظاهري39

االولجٌدمصطفى عماد محمد محمود المحمدي40

االولجٌدحنٌن عبد الزهرة لعٌبً شاتً الزٌدي41

االولجٌداسراء ناهً محل غثوان الدلٌم42ً

االولجٌدمصطفى فؤاد فاروق محمد سعٌد النعٌم43ً

االولجٌدطٌبة محمد علوان محمد الحوران44ً

االولجٌدالمنتصر باهلل احمد جار هللا عبد هللا الدباغ45

االولجٌدمزاحم احمد مطر ظاهر الجناب46ً

االولجٌدفٌصل طالب زٌن ضاحً الجناب47ً

االولجٌدالره اوحد جاسم محمد الحٌمٌداوي48

االولجٌدغفران سمٌر سلٌم حسون الوردي49

االولجٌدهدٌل منٌر فٌصل عبد الرزاق كبه50

االولجٌدمصطفى عبد الوهاب محمد جواد السامرائ51ً

االولجٌدمروة لؤي رجب عبد الغفور الحدٌثً 52

االولجٌداحمد عزٌز سلطان جاسم العزاوي53

االولجٌدنبأ محمد خضٌر حمد الجبوري54

االولجٌدسارة نذٌر عبد هللا خلٌل الجبوري55

االولجٌدشٌماء عبٌد سماوي سلمان الكالب56ً

االولجٌدمصطفى عصام عطا عبدالرزاق الدروب57ً

االولجٌدرسل عادل طه ابراهٌم السعٌد58

االولجٌدفالح حسن علً مهدي الجمٌل59ً

االولجٌدضحى صفوك علٌوي زوبع الحمٌري60

االولجٌدامجد كاظم محٌسن علً الغرٌراوي61

االولجٌداسٌر بدٌر هادي عباس السعداوي62

االولجٌدسفٌان موفق عبد هللا جابر العان63ً

االولجٌدعمر غالب هادي صالح العبٌدي64

االولجٌداٌناس مهند داود عبود الجنابً 65



االولجٌدحسن محمد زكً محمود الصفار66

االولجٌدمروان نبٌل ابراهٌم خلٌل الجراح67

االولجٌدطارق عزٌز سلطان جاسم العزاوي68

االولجٌدحٌدر رٌاض علً ظاهر السعدي69

االولمتوسطمصطفى جواد سبالً فتالً الحمدي70

االولمتوسطمحمد مؤٌد عبد الحسٌن عبد االمٌر71

االولمتوسطاحمد ماهر كمال عبد المجٌد  الخٌاط72

االولمتوسطازهر علً عبد الخضر محمود الجوهر73

االولمتوسطاٌالف ناطق شكري زٌنل74

االولمتوسطازهر سرحان عباس حمدان الجناب75ً

االولمتوسطزٌنه قاسم احمد فٌاض الظفٌري76

االولمتوسطعلً صالح مهدي حسن السامرائ77ً

االولمتوسطاحمد عادل محسن جبر السلمان78ً

االولمتوسطٌحٌى ماهر مدحت لبٌب الخضٌري79

االولمتوسطدعاء معتصم اوهٌب عبد الرزاق الحٌال80ً

االولمتوسطعلً صدام جاسم جودة الربٌع81ً

االولمتوسطاشرف كفاح حسٌن حوران الشمري82

االولمتوسطاٌمن احمد رحٌم نعمة الفتالوي83

االولمتوسطدعاء ابراهٌم مرزا مراد محمد الكروي84

االولمتوسطمصطفى عبد الخالق حسن حمود الطائ85ً

الثانًمتوسطمٌادة صالح مهدي مجٌد سعٌد الصباغ86

االولمتوسطعدنان عدي عدنان عبد الكرٌم الخضٌري87

االولمتوسطاحمد طعمه حمد شبٌب الجبوري88

االولمتوسطرند محمد علوان  محمد الحوران89ً

االولمتوسطسارة عباس مزعل فرحان الطائً 90

االولمتوسطنور عدي صالح سالم الجبوري91

االولمتوسطرامً عماد عمران عبد الجناب92ً

االولمتوسطشهد رعد ٌوسف راضً الناش93ً

االولمتوسطكرستً طٌمو كٌزدو اسرائٌل94

االولمتوسطعلً عماد جبار حسن المحمداوي95

االولمتوسطمصطفى محمد مجٌد مهدي السلطان96ً

االولمتوسطماهر عبد المحسن حمود سمٌر البدري97

االولمتوسطمحمود حمٌد كاظم عبد هللا العكٌدي98

االولمتوسطاحمد عمران موسى حمودي الشماع99

االولمتوسطاحمد صفاء فاضل خلٌل السروري100



االولمتوسطفرح حازم حمٌد خلخال الزبٌدي101

االولمتوسطمرتضى صادق صاحب مجٌد المسعودي 102

االولمتوسطرواء معن طه مكً مصطفى103

االولمتوسطعلٌاء عبدالكرٌم كاظم فهد الحجاج104

االولمتوسطحسٌن علً سرٌبت لطٌف الربٌع105ً

االولمتوسطمحمد صالح فرج محمد الدلٌم106ً

االولمتوسطمهند حسٌن علً مهدي الجمٌل107ً

االولمتوسطبكر محمد روشن صالح الدٌن مصطفى108

االولمتوسطرنا عبد الرحمن جلهم حمزة الجناب109ً

االولمتوسطاحمد جواد شاتً شربوش العزاوي110

االولمتوسطاقبال عبد الكرٌم محسن رحٌمه الكعب111ً

االولمتوسطعمر جواد خلٌل رحٌم العامري112

االولمتوسطابراهٌم خلٌل ابراهٌم محٌل المفرج113ً

االولمتوسطاحمد رٌاض خضٌر حمد114

االولمتوسطفرح جاسم محمد سعٌد الصراف 115

االولمتوسطعلً خالد حمٌد خلف الجبوري116

االولمتوسطدالٌا عبدو هاشم محمد الراوي117

االولمتوسطمرٌهان عباس رماح فلٌح الجناب118ً

االولمتوسطاحمد رامً عبدهللا محمد جواد الردٌن119ً

االولمتوسطعٌسى طارق طالب عٌسى العمران120

االولمتوسطعلً محمد فرحان ثجٌل القٌس121ً

الثانًمتوسطمحمد فارس حسن جودي الشمري122

االولمتوسطعلً عبد هللا حمٌد حسٌن العماري123

االولمتوسطزٌنب نمٌر عبدهللا جواد العان124ً

االولمتوسطرغده احمد جواد كاظم الخفاج125ً

االولمتوسطمٌس حٌدر اكرم حسٌن السبت126ً

االولمتوسطعبدهللا شهاب احمد عبد المحمدي127

االولمتوسطعبدهللا ساالر خلٌل ابراهٌم ادهم128

االولمتوسطعبد الرحمن احمد جاسم عالوي السلمان129ً

االولمتوسطعلً مؤٌد عبد الودود ٌوسف الربٌع130ً

االولمتوسطرند عامر فؤاد صفو هندي131

االولمتوسطمحمد فارس فاضل سلطان المهداوي132

االولمتوسطعمر مظفر خلٌفة  موسى العانً 133

الثانًمتوسطغزوان ٌاسٌن خضٌر ٌاسٌن  الشمري134

االولمتوسطنورس عبد الرحمن حاتم عوٌد135



االولمتوسطمصطفى هاشم عدنان مهدي محمدصالح الجلب136ً

االولمتوسطعبد هللا عبد الستار علً حسٌن الجٌال137ً

االولمتوسطكرم ولٌد نجم عبد هللا القصار138

االولمتوسطانور سرحان عباس حمدان الجناب139ً

االولمتوسطزٌنب ضٌاء كاظم اسماعٌل الشكرج140ً

االولمتوسطرؤى تحسٌن محمد علً  حسن الشومان141

االولمتوسطسارة حٌدر عبد الحمٌد مجٌد العبدل142ً

االولمتوسطنور عادل غالً محمد الجبوري143

االولمتوسطعبد هللا نوري اسود داود  الجناب144ً

االولمتوسطدانٌة عصام سلمان احمد البصام145

االولمتوسطقٌصر فارس عبدالرزاق محمد الجادر146

االولمتوسطعمر واثق حاجم حمد العامري147

االولمتوسطسٌف منذر محمدعلوان القٌس148ً

االولمتوسطرغد سعد كاظم جواد  السلطان149ً

االولمتوسطمصطفى طارق طه احمد البدري150

االولمتوسطمحمد خالد كرٌم عبد الجبار الراوي151

االولمتوسطعمر مؤٌد شفٌق حسٌن الشمري152

االولمتوسطمصطفى ٌوسف صبري ناصرالعقٌب153ً

االولمتوسطحٌدر طارق طالب عٌسى العمران154

االولمتوسطزٌنب صالح مهدي صالح العزاوي155

الثانًمتوسطمحمد اسماعٌل عبد اللطٌف عبد العزٌز الشمري156

االولمتوسطعلً اٌوب ٌونس علً اللهٌب157ً

االولمتوسطمروة حسٌن فٌاض خلف المفرج158ً

االولمتوسطمحمدشرٌف عبد الحسٌن جسام البدران159ً

االولمتوسطمصطفى محمد محمد مسعد ابراهٌم البارودي160

الثانًمتوسطنشأت فاضل جدوع عباس الكعب161ً

االولمتوسطٌقٌن صباح جاسم جبر  الربٌع162ً

االولمتوسطمروان محمد كمال عبد العزي163

الثانًمتوسطانس اسعد رحٌم مطرود العبودي164

االولمتوسطاحمد قصً حمود هاشم البطاط165

الثانًمتوسطجعفر نبٌل محمد جعفر الخزعل166ً

االولمتوسطاحمد ناظم جبار امانه الشمري167

االولمتوسطمهدي قصً هاشم فاخر الموسوي168

الثانًمتوسطزهور علً حسٌن صبر عبد هللا الشرٌف169ً

االولمتوسطاٌهاب كرٌم جاسم حربً الجبوري170



االولمتوسطمروة مجٌد حمٌد خضرالعزاوي171

االولمتوسطمروان محمد تركان ناصر المعموري172

االولمتوسطهبة عصام علً حسٌن البٌضانً 173

االولمتوسطاحمد اسامة موفق سلمان العبٌدي174

االولمتوسطحارث محمود عباس سابط الدلٌم175ً

االولمتوسطجمان اٌاد داود محمد علً الصالح176ً

االولمتوسطعمر لٌث ٌوسف محمود األعرج177ً

االولمقبولعلً محمد عبد الكرٌم حمدي البٌات178ً

االولمقبولحسٌن خالد علً حسٌن الجمٌل179ً

االولمقبولعمر حسٌن علً ظاهر الطائً 180

االولمقبولعلً حٌدر علً عباس السلطان181ً

االولمقبولزٌد عصام خلٌل اسماعٌل االعظم182ً

الثانًمقبولعثمان بشٌر محمود ناصر الخفاج183ً

االولمقبولزٌنب عماد مبدر جاسم الحوٌصل184ً

الثانًمقبولاحمد قٌس عبد علً محمود الشمري185

االولمقبولبالل محمد ابراهٌم عبد الجبار القزاز186

االولمقبولغٌث نعمت فخري واصف الجراح187

االولمقبولاٌفان خضٌر مهاوش كرٌم الطائ188ً

االولمقبولحسٌن علً محمد حسٌن موسى  كشكول189

الثانًمقبولعلً حسٌن علً جدوع العامري190

االولمقبولمحمد شاكر مهدي حسٌن  الطائ191ً

االولمقبولعبد المهٌمن غازي عبد العزٌز عٌسى الجبوري192

االولمقبولمروة عز الدٌن عباس خضٌر  المحمدي193

الثانًمقبولحسٌن بناي حمٌد بدعً العزاوي194

االولمقبولزٌاد ولٌد رشٌد محمد الموسوي195

االولمقبولمصطفى ابراهٌم حبٌب جاسم الخٌالن196ً

الثانًمقبولاحمد رعد عبد مطشر ال جوٌدة197

االولمقبولعثمان طارق نعٌم هادي الجبوري198

الثانًمقبولعلً حسٌن رؤوف علً الزبٌدي199

االولمقبولفادي جواد كاظم كثٌر الساعدي200

الثانًمقبولعلً عادل ابراهٌم عبد علً الخفاج201ً

االولمقبولاٌهاب احمد منصور خلف الدلٌم202ً

الثانًمقبولعلً عادل كاظم حسن ال عبٌد203

الثانًمقبولاحمد ابراهٌم حمٌد عمران الربٌع204ً

الثانًمقبولعلً سلٌم صادق  محمد رضا ال جالل205



الثانًمقبولمرٌم قاسم شاكر عبد الصاحب الدٌوان206ً

االولمقبولمهند ٌاسٌن خضر علوان العزي207

االولمقبولٌوسف سعد هادي حمد الخالوي208

الثانًمقبولعمر بهاء الدٌن عطٌة عبد الكرٌم الجناب209ً

االولمقبولاٌهاب عبد الوهاب عبد الرزاق طه المجمع210ً

االولمقبولسارى حمٌد صحن حسن النصراوي211

الثانًمقبولعبد العزٌز علً عبد العزٌز مجٌد السعودي212

االولمقبولادرٌس جبار هلٌل جاسم الساعدي213

الثانًمقبولسجى فرحان عبد الحمٌد حمٌد الفالح214ً

االولمقبولهدٌل سلوم كاظم علً الجناب215ً

الثانًمقبولاٌهاب عالء حمٌد رشٌد الجبوري216

الثانًمقبولمحمد قحطان حامد خطاب  الجبوري217

الثانًمقبولعمر حٌدر طه عبٌد الحٌال218ً

الثانًمقبولناطق رحٌم رومً عبد النبً  الكرٌماوي219

الثانًمقبولنور عباس فاضل خاطر النعٌم220ً

االولمقبولهاشم اٌاد خلف حسٌن المشاٌخ221ً

الثانًمقبولمحمد ثامر هادي ناجً الزبٌدي222

الثانًمقبولوسام حمٌد مزهر دٌوان223

الثانًمقبولسمر حسن عبد الرضا كاظم الربٌع224ً

الثانًمقبولمٌسر ماجد صادق هادي الحسٌن225ً

الثانًمقبولعلً كرٌم عٌدان احمد الدلٌم226ً

الثانًمقبولاٌمن عبد الكرٌم سعٌد محسن الشام227ً

الثانًمقبولعلً حسٌن جاسم بالش الجبوري228

الثانًمقبولعباس عبد الهادي مصطفى هادي النقٌب 229
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