
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًافراح محسن خلف عطٌة المدهج1ً

االولجٌد جداًمحمد سلٌم  حنتوش الدخٌل2ً

االولجٌد جداًشمس جبار خضٌر حسون الزبٌدي3

االولجٌدعبٌدة عامر فرحان عبد الشرٌف 4

االولجٌدحٌدر ابراهٌم احمد عبود الجبوري5

االولجٌدرشا باسم ادٌب القٌس6ً

االولجٌدطٌبة خلٌل ٌوسف احمد هاجر 7

االولجٌدعباس رزاق عبٌد علوان الجناب8ً

االولجٌدرؤى حسٌن نجم عبود قطان9

االولجٌدزٌنب طالب ارزوقً محمد الكنان10ً

االولجٌداثمار عبد الرحٌم ازبار فٌاض الجبوري11

االولجٌدعالء كرٌم صوٌن ٌوسف المعٌن12ً

االولجٌدبسام جعفر كاظم عبود حٌاوي13

االولجٌدسجى غسان محمد صالح عبد الباقً 14

االولجٌدحسٌن علً مهدي حنوش الربٌع15ً

االولجٌدلٌنة مهدي هادي عودة البدر16

الثانًمتوسطشهد قاسم نذٌرعلٌوي العبٌدي17

االولمتوسطمهند فارس عٌدان علً الدوري18

االولمتوسطزهراء حسٌن نعٌم خضٌرالقصب19

االولمتوسطرسول عبٌد كرٌم كصاد الشبالوي20

االولمتوسطمحمد عبد هللا خمٌس محسن االسدي21

االولمتوسطسعد حسن عٌدان ضٌدان22

االولمتوسطاحمد محمود عٌدان حمد الجبوري 23

الثانًمتوسطحنٌن اسعد علً جازع االبراهٌم24ً

الثانًمتوسطعمر طالب علً محسن السراج25ً

االولمتوسطنادرة سعد كاظم علً البٌات26ً

االولمتوسطحٌدر صاحب مجٌد هادي الربٌع27ً

االولمتوسطسالمة مؤٌد ناصرعبد الحسٌن الزبٌدي28

الثانًمتوسطاسٌل فخري حمود جرمط الشافع29ً

االولمتوسطمرتضى عاٌد هاشم خلٌل العامري30
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االولمتوسطٌاسر هاشم عودة جاسم الشمري31

الثانًمتوسطمحمد كرٌم شجاع سلطان النداوي32

االولمتوسطحارث عاٌد حمٌد فارة الخزاع33ً

الثانًمتوسطهالة فوزي محمد جواد حسن الكتٌب34ً

الثانًمتوسطعلً قاسم محمد عبد الرحمن الزهاوي35

الثانًمتوسطفرقد صالح داود وهٌب علً الشٌخل36ً

الثانًمتوسطجهاد ستار عبد الواحد كاظم النصراوي37

الثانًمتوسطزهراءحمٌد حسن عٌسى العامري38

الثانًمتوسطشٌرٌن طالب قاسم فرج العقاب39ً

الثانًمتوسطاحمد عبد الفتاح عبد الرزاق عبد المجٌد 40

الثانًمقبولصبري حاتم محمود حطاب الجناب41ً

االولمقبولرشا فرٌد عبد الرزاق عبد الحافظ الدوري42

الثانًمقبولنبأ عباس موسى مذٌري المالك43ً

الثانًمقبولحسام علً لفتة حٌدر الساعدي44

الثانًمقبولفائز توفٌق محمود توفٌق الصباغ45

الثانًمقبولدعاء ضٌاء عبد الحسن علً الدفاع46ً

الثانًمقبولدعاء سمٌر عبد عباس العذاري47

الثانًمقبولمحمد عبد االله جهاد جاسم الحٌال48ً

الثانًمقبولذو الفقار مخٌلف عطٌة دخٌل الموسوي49

الثانًمقبولسارة فرٌد جمٌل حسن الجسار50

(التكمٌلً)الثانًمقبولمحمد قٌس جبار فارس البٌات51ً

االولمقبولمروان مصطفى عباس سلمان الباز52

الثانًمقبولعلً محمد مظهر جبار53

الثانًمقبولغٌث غالب رشٌد حسٌن الٌساري54

(التكمٌلً)الثانًمقبولسنان محمد ناجً مخلص الدلٌمً 55



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًلٌلى خضٌر كاظم حسانً المعموري1

االولجٌد جداًنصٌر شهاب احمد محمود الكروي2

االولجٌد جداًشامل جمٌل قاسم محمد العزاوي3

الثانًجٌد جداًسوسن احمد محمد قادر الجلب4ً

االولجٌد جداًعلً كرٌم ازمٌط كاطع الغزي5

الثانًجٌد جداًهٌوا عثمان رشٌد محمد الجاف6

االولجٌدعالٌة خٌري عباس فرحان المرسوم7ً

االولجٌدعلً رزاق عباس سلمان الطائ8ً

االولجٌدقصً سعد فارس شنٌهز السعدي9

االولجٌدعمر سلمان ٌوسف كرم المٌاح10ً

االولجٌدرشا غائب تاٌه حٌدر الخفاج11ً

االولجٌدرقٌة حاتم كرٌم توفٌق المشهدان12ً

االولجٌدورود حمزة علوان عبٌد السعدي13

االولمتوسطناهدة حسن بداي عكلة الزبٌدي14

االولمتوسطاحمد صالح حسٌن محمد صالح االطرقجً  15

االولمتوسطبشرى سلمان علٌوي داود  العزاوي16

االولمتوسطحسن سمٌر حسن محمود ال الشٌخ17

الثانًمتوسطهشام عبد الملك علً السهٌل18

الثانًمتوسطسهاد محمود مجة منصور المٌالج19ً

االولمتوسطناهً كاظم دهام جاسم الشعبان20ً

الثانًمتوسطمحمد مجٌد حرٌز براك العمٌري21

(التكمٌلً)الثانًمتوسطعلً شرٌف عبد هللا عجٌل الدلٌم22ً

الثانًمقبولرغٌد نوئٌل مٌخائٌل رمو 23

(التكمٌلً)الثانًمقبولقتٌبة موفق اسعد عسكر الجبوري24
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