
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًانغام ضرار جاسم سلمان العٌثاوي1

االولجٌد جداًاحمد صالح معروف حمود الجبوري2

االولجٌد جداًمحمد صبٌح جاسم مهدي السعدي3

االولجٌد جداًمحمد عبد الكرٌم فواز حنٌفش الكبٌس4ً

االولجٌد جداًهدى هالل حسٌن شهٌب الطائ5ً

االولجٌد جداًدالٌا جمٌل كرٌم جواد التمٌم6ً

االولجٌد جداًمحمد عبد الصاحب شاكر مهدي الخفاج7ً

االولجٌد جداًاحمد عبد الوهاب عبد الشافً عواد الشعبان8ً

االولجٌد جداًدٌنا بنً شرٌر مدافس المكصوص9ً

االولجٌدصفا ثابت نعمان ثابت الثابت10

االولجٌدنورا علً حسٌن كاظم العلٌاوي11

االولجٌددعاء علً شاكر محمود ابو القماج12ً

االولجٌدزٌنب خالد عزٌز مهدي الدلٌم13ً

االولجٌداحمد خالد كاظم عٌدان الجناب14ً

االولجٌدهدى مزعل حسٌن حسن الركاب15ً

االولجٌددعاء محمد حمادي صٌوان الجناب16ً

الثانًجٌدنور عبد الخالق ٌونس مهدي الخفاج17ً

االولجٌدشمس سمٌر محمد عبد الزهرة الشٌخ18

الثانًجٌدمصطفى طارق صادق صالح الدلٌم19ً

الثانًجٌدرٌاحٌن سمٌر كرٌم حسن جبر الغراوي20

االولجٌدسمٌة ثائر زهٌر احمد العكٌدي21

االولجٌداٌة سالم سعٌد كرٌم المؤمن22

االولجٌدخالد فخري احمد ابراهٌم العان23ً

الثانًجٌدزٌنب نمٌر جعفر محمد الحسٌن24ً
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الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًسمٌر ذٌاب منٌر جاسم الجناب1ً
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االولجٌد جداًاسراء رعد عبد الوهاب جنبد الصقار4

االولجٌد جداًشذى قاسم داود سلمان العامري5

االولجٌد جداًعقٌل جواد كاظم خلف الجبوري 6

االولجٌد جداًحلٌمة كاظم خضٌر حسٌن التمٌم7ً

االولجٌد جداًاسماء عبد الهادي طه نوٌدٌس المشهدان8ً
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االولجٌدهٌام حمٌد علوان عزاوي المفرج22ً
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االولجٌدسندس خالد مرعب جتان الغراوي31

االولجٌدبٌداء محمد كاظم عبد هللا العزاوي32

الثانًجٌدجنان فالح هالل جواد العزاوي33

االولجٌدسوسن فاضل حسٌن حمادي الجمٌل34ً

االولجٌددالل كامل عبدهللا محمد الكبٌس35ً

الثانًجٌدجاسم محمد محسن عباس الالم36ً

الثانًجٌدهٌام عبود سابط مهنا المحمداوي37

الثانًجٌدمٌس سمٌر مسعود عبد الحٌال38ً

االولجٌداسهام جبار حمادي سعد السودان39ً

االولجٌدمحمد عاٌد نغماش عٌدان المفرج40ً

الثانًجٌدفاطمة عدنان عبد الحسٌن محمد التمٌم41ً

الثانًجٌداٌمان محمد ٌعقوب ٌوسف عبدهللا العبٌدي42

الثانًجٌدعدنان هاشم جبر عودة الجابري43

الثانًجٌدمٌس ٌوسف عباس مطلك الدلٌم44ً

االولجٌدفاضل جاٌد دكسن جابر الوائل45ً

الثانًجٌدزٌنب طه احمد عباس العبٌدي46

الثانًجٌدنوال جاسم خمٌس حمادي الجبوري47

الثانًجٌدزٌنب حسن زوٌد سعد الحٌدري48

الثانًمتوسطفائزة احمد عبد حسن الراجح49ً

الثانًمتوسطسمٌرة ناهً سلمان عجرش المشهدان50ً

الثانًمتوسطنضال خضٌر حٌدر علً الموسوي51

الثانًمتوسطاٌناس زٌدان خلف سلطان الربٌع52ً

االولمتوسطوسن قاسم عبد الحمٌد نصٌف العبٌدي53

االولمتوسطجنان حمد شهاب احمد الجبوري54

الثانًمتوسطسعاد محمد خنجر سعٌد شاٌع الشمري55

الثانًمتوسطمصطفى سجاد محمد جواد لطٌف االسدي56

الثانًمتوسطمحمد حسن غوٌز حسٌن الساعدي57

الثانًمتوسطحسٌن عبد عون حسٌن علوان البدٌري58

الثانًمتوسطندى فاروق سالم كاطع العوادي59

االولمتوسطفوزٌة حسٌن عباس اسد الربٌع60ً

االولمتوسطنجود لطٌف علً كرم نٌازي61

الثانًمتوسطانعام عبد المجٌد محمد عزت سلٌم اغا الطٌار62

الثانًمتوسطجنان صبري مبارك محمد المهداوي63

الثانًمتوسطازهار حافظ علٌوي عٌسى الجبوري64

الثانًمتوسطزٌنة باسم محمد جواد الحسٌن65



الثانًمتوسطحنان حسٌن علً صادق األعرج66ً

الثانًمتوسطسمٌرة جاسم عباس حمد العٌثاوي67

الثانًمتوسطراجحة كاظم خلف حمادي الدٌوان68ً

الثانًمتوسطمنٌر حسٌن علٌوي ناصر الحمدان69ً

الثانًمتوسطاسامه سعد مجٌد سعٌد العان70ً

الثانًمتوسطكرم محمد جمٌل جمعة الرفاع71ً

الثانًمتوسطخلٌل احمد سلمان هرطمان الحمٌري72

الثانًمتوسطلٌلى فاضل حسٌن عزٌز العوادي73

الثانًمتوسطزٌنة سنحارٌب ٌعقوب خدور74

الثانًمتوسطاحسان عالوي نجم عبد هللا المفرج75ً

الثانًمتوسطزٌنة ٌوسف عباس مطلك الدلٌم76ً

الثانًمتوسطحمزة مهدي عبٌس عبود الهٌتاوي77

الثانًمقبولنجوان عدنان علً سالم الجناب78ً

الثانًمقبولعمر عدنان محمود شكري العبٌدي79

الثانًمقبولفرح زهٌر مجٌد دروش الزبٌدي80

الثانًمقبولوسام فائز عبد المسٌح الٌاس القصٌر81

الثانًمقبولناصر كاظم جواد عباس العٌساوي 82

الثانًمقبولاٌمان محمد حمزة صالح الجوران83ً

الثانًمقبولحسٌن عبد االمٌر موسى جعفر الحسن84ً

الثانًمقبولسمارة حسٌن فلٌح حسن الشمري85

الثانًمقبولاحمد مهدي صالح علً المشاهدي86

الثانًمقبولاحمد عبد حسان مهجهج الجنابً 87


