
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًهبه حسٌن جاسم عبد الدراج1ً

االولجٌد جداًنوال جرو كاظم منٌر الجناب2ً

االولجٌد جداًساره عماد طالب حسٌن السعٌدي3

االولجٌد جداًدعاء حٌدر رشٌد عبد العباس البكري4

االولجٌد جداًنور الهدى ٌاسٌن كرٌم محمد الحلف5ً

االولجٌد جداًرغد مهدي بخٌت عبد الحمٌري6

االولجٌد جداًعبٌر عباس علوان محمد الربٌع7ً

االولجٌدعباس فاضل جبار خلف الساعدي8

االولجٌدرامً ٌحٌى حسن محمد علً الٌساري9

االولجٌددالٌا عالوي احمد حمد الدلٌم10ً

االولجٌدرنا عباس سعٌد عبد الرضا الشرٌف11ً

االولجٌداحمد علً احمد حسن النجم12

االولجٌدنسرٌن خالد زبٌري محمد االلوس13ً

االولجٌدغٌث جاسم محمد جاسم الربٌع14ً

الثانًجٌدلٌنا عدنان سدخان شنٌن15

االولجٌدرسل علً حسٌن افضل السنجب16ً

الثانًجٌدضحى اٌاد هاشم شالل الدلٌم17ً

االولجٌدامٌره مهدي رزاق حمزه الٌعكوب18ً

االولجٌدمحمد حارث فاضل عباس الكواز19

االولجٌدازهار ٌاسٌن نجم قدوري الحمٌري20

االولجٌدمصطفى فائز رشٌد جواد الصائغ21

االولجٌدرشا مبارك عطٌه ثرثار المعٌن22ً

االولجٌدزهراء ماجد هادي محمد جواد الحسناوي23

االولجٌدجعفر حسٌن نجم عبد الخزعل24ً

االولجٌداسٌل طالل زاهد جاسم العزاوي25

االولجٌدلٌنا عٌسى عبد محمد26

االولجٌدسامر علً عطٌه عوده الجناب27ً

االولجٌدسامر عبد اللطٌف كرٌم بدن السعدي28

االولجٌدمهند عبد الحمٌد سعٌد حسٌن المهداوي29

االولجٌدسلوان احمد ابراهٌم اسماعٌل النعٌم30ً
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االولجٌدرغد حمٌد عطٌه خلٌفه الحمٌري31

االولجٌدرغد سمٌر محمد حسن البغدادي32

االولجٌدمروه خالد صبار ادهام الدلٌم33ً

االولجٌدساره ضٌاء هاشم محمد العزاوي34

االولجٌدحمزه خضٌر سلمان جوده الربٌع35ً

االولجٌداحمد عبد الرزاق عباس حبٌب الربٌع36ً

االولجٌدعلً عدنان علً احمد بابان37

االولجٌدمحمد سعد عطا عبد الغفار الناصري38

االولجٌدهاله عالء عبد الخضر عباس الكنان39ً

االولجٌدعال خالد رشٌد خورشٌد البٌات40ً

الثانًجٌدهدى علً ناصر حسٌن المسلماوي41

االولجٌدالحبٌب محمد حبٌب امٌن الربٌع42ً

االولجٌدسجى عمار ثامر روكان المعموري43

االولجٌدعلً قٌس جبار فارس البٌات44ً

االولجٌداحمد محمد حسٌن عبود الجبوري45

االولجٌدمروه مؤٌد ٌوسف فرج الجبوري46

االولجٌدمحمود عبد الحمٌد سعٌد حسٌن المهداوي47

االولجٌداحمد محمد كاظم عبد االمٌر ابو الصناٌع48

االولجٌددعاء عزٌز مزعل شغناب الركاب49ً

االولجٌدرؤى داود سلمان داود موال50ً

االولجٌدبكر نبٌل مجٌد صالح الٌونس51

الثانًجٌدنورس علً ناصر حسٌن ال حسٌن52

االولجٌدحٌدر كمال جبر عبد علً العكٌل53ً

االولجٌدنور علً كاظم عباس الزرٌجاوي54

االولجٌدٌاسر عمران عٌسى ساده الالم55ً

الثانًمتوسطنور عبد الباسط عبد العزٌز سعٌد الجبوري56

االولمتوسطمرتضى هاشم مجلً كرٌم البهادل57ً

الثانًمتوسطاٌات عامر رحٌم عبد هللا الساعدي58

االولمتوسطكاظم عادل عبداالمٌر حسن العامري59

االولمتوسطابتهال عادل هادي عبد علً ربٌعه60

االولمتوسطمروه جمعه عاشور جار هللا الربٌع61ً

الثانًمتوسطحسن محمد سلمان حسن الحسن62

االولمتوسطجاسم صالح مهدي جاسم حمٌري63

االولمتوسطمحمد حاكم حمٌد قادر الصالح64ً

االولمتوسطصالح داود سلٌمان كاظم التمٌمً 65



االولمتوسطعلً ولٌد جاسم حسن السودان66ً

الثانًمتوسطحسن غازي حمد جمعه الكالب67ً

االولمتوسط نور حامد شالل حبٌب العبادي68

الثانًمتوسطنور كفاح كاظم مظلوم الشمري69

االولمتوسطهٌرو رؤوف محمد قادر الجاف70

االولمتوسطٌوسف جمال عبد هللا عبد الزبٌدي71

االولمتوسطزٌنب ناصر امٌن ٌاسٌن الهٌت72ً

االولمتوسطرحمه عبد هللا سلمان جمعه الحدٌث73ً

الثانًمتوسطصالح حسٌن علً عبد الجوران74ً

االولمتوسطاحمد عبد المهدي كاظم عبود الجحٌش75ً

االولمتوسطاحمد طالب حسٌن حافظ ال سعد76

االولمتوسططه زٌدان عباس سلطان الجناب77ً

االولمتوسطعلً براء سعدون طه السامرائ78ً

الثانًمتوسطانمار ابراهٌم مهدي فرج الجمٌل79ً

االولمتوسطهمسه فؤاد محمد علً السامرائ80ً

االولمتوسطحنان جاسم محمد جاسم العزاوي81

االولمتوسطمصطفى خالد حسٌن عطٌة المولى82

االولمتوسطدعاء علً حمودي جاسم83

االولمتوسطمنور عقٌل حمٌد بطاح الزٌدي84

الثانًمتوسطسما نبٌل محمد جواد محمد علً الشماع85

الثانًمتوسطشهد احمد محمد احمد السامرائ86ً

الثانًمتوسطمرٌم ثامر كامل سبع العزاوي87

الثانًمتوسطسالً موفق سلمان فرحان الجبوري88

االولمتوسطعلً كاظم حسٌن ضهد الربٌع89ً

الثانًمتوسطفرح حازم فضٌل عبد االحد الهداد90

الثانًمتوسطصادق مهدي خلٌل زٌدان الشجٌري91

الثانًمتوسطسماهر عبد الرزاق خضٌر عباس المحٌاوي92

الثانًمتوسطحاتم حامد عبد االمٌر عبد هللا الحار93

االولمتوسطزبٌده غانم حسٌن جسام الدلٌم94ً

الثانًمتوسطعلً عباس جعٌز عكض 95

االولمتوسطوقاص محمد عٌدان عل96ً

الثانًمتوسطعلً احمد علٌوي زوبع الحمٌري97

الثانًمتوسطوالء هادي علوان عٌسى الجشعم98ً

االولمتوسطحسٌن صكر ناصر عبد الحسن السودانً 99

الثانًمتوسطمجٌد نعٌم مجٌد بجاي القرٌش100ً



االولمتوسطزٌد علً حسٌن كاظم العاكول101

االولمتوسطولٌد خالد علً علوان التمٌم102ً

الثانًمتوسطمحمد صباح جعفر علً العارض103ً

الثانًمتوسطارٌج ماجد صاحب هادي الشمري104

الثانًمتوسطرٌام عبود حسٌن مهدي الجالب105ً

الثانًمتوسطمروه هٌالن ٌوسف وحٌد العتاب106ً

االولمتوسطمروان قحطان محمود عواد المعٌن107ً

الثانًمتوسطمحمد سعدون جواد كاظم الكالب108ً

الثانًمتوسطدانٌه صالح صبحً عبد القادر الحسٌن109ً

االولمتوسطمروه شاكر مّوات شنٌور العتاب110ً

الثانًمتوسطمنال هداٌت عبد القادر هللا وٌردي السوران111ً

االولمتوسطزهراء عادل مجٌد حمد الجوران112ً

الثانًمتوسطرفد شاكر محمود اسود الجبوري113

الثانًمتوسطعالء الدٌن حسٌن عبٌد سلمان الجناب114ً

االولمتوسطثامر نائر ثامر نوري النعٌم115ً

االولمتوسطمحمود عبد االمٌر مجٌسر مزبان الربٌع116ً

الثانًمتوسططه عارف قادر عباس المندالوي117

الثانًمتوسطمحمد انعم ٌونس محمود الجبوري118

االولمتوسطهدى عبد الجلٌل ازبار فٌاض الجبوري119

االولمتوسطسجاد كرٌم عبد هللا كرٌم البٌضان120ً

الثانًمتوسطمرٌم محمد مهدي كاظم العٌساوي121

الثانًمتوسطرؤى طارق عبد الكرٌم محمد المالئ122ً

الثانًمتوسطعلً عامر حسن ثابت123

الثانًمتوسطاحمد مدحت عبد الفتاح دروٌش النعٌم124ً

االولمتوسطاحمد خالد ابراهٌم عفتان الدلٌم125ً

الثانًمتوسطوضاح ماجد نعمان حٌاوي الخفاج126ً

الثانًمتوسطرفل هاشم رشٌد مجٌد الجمٌل127ً

االولمتوسطزهره محمد عبد هللا علً الكرخ128ً

الثانًمتوسطنور عصام محمد علوان الالم129ً

الثانًمتوسطانفال قصً انطوان ادور الطوٌل130

الثانًمتوسطرؤى علً ٌوسف حسن131

الثانًمتوسطغزوان نوري ناجً محمود المعموري 132

الثانًمتوسطمرتضى جبار عطٌه صابط الساري133

االولمتوسطحسن علً عباس عبداللطٌف 134

الثانًمتوسطفاطمه حسٌن فاضل عبد هللا الحٌال135ً



االولمتوسططه رعد عبد العزٌز حماد العان136ً

الثانًمتوسطنورس ولٌد حسٌن عبد هللا الدلٌم137ً

االولمتوسطعمر مهدي صالح ناجً القٌس138ً

الثانًمتوسطمصطفى عادل خلٌل كومان جبر المعموري139

الثانًمتوسطصالح حسن كاظم محمد الحسان140

الثانًمتوسطعمر رحٌم سلطان امٌن المعٌن141ً

الثانًمتوسطاٌمن خضٌر علً حسٌن الحمدان142ً

االولمتوسطصباح مهدي سالم حسٌن العكٌدي143

الثانًمتوسطمصطفى هاتف غازي سلمان الخزاع144ً

الثانًمتوسطدٌانا جاسم محمد شكر الدلٌم145ً

الثانًمتوسطسامر صالح جواد اسماعٌل الكعب146ً

االولمتوسطصادق جعفر محمد صالح محمد جواد الوسواسً 147

الثانًمتوسطنور خالد عبد الجبار هادي الخفاج148ً

الثانًمتوسط عبد هللا خالد ضاري حسن الحمدانً                149

الثانًمتوسطاركان ماجد عبد الحسٌن جوهر الجوهر150

الثانًمتوسطزٌنب عباس فاضل علوان العفاري151

الثانًمتوسطرائد حاتم فجر عاٌز الخالدي152

الثانًمتوسطاحمد مؤٌد رشٌد جاسم الدلٌم153ً

الثانًمتوسطلٌث محمد فخري محمد الشمري154

الثانًمتوسطعلً صادق جعفر سالم الربٌع155ً

الثانًمتوسطمصطفى نصٌف جاسم طعان السودان156ً

الثانًمتوسطعلٌاء عبد الرضا كاظم علً الواسط157ً

الثانًمتوسطعلً عدنان سوٌدان قادر الجناب158ً

الثانًمتوسطغاده صالح عبد الوهاب دغٌمش الجوعان159ً

الثانًمتوسطٌوسف عبد الكرٌم سلٌم محمد علً القزاز160

االولمتوسطحٌدر علً حسن حطٌب الصلوخ161ً

الثانًمتوسطحمزه حٌدر حمزه جودي الدلٌم162ً

الثانًمتوسطمروه لطٌف عرٌبً حسون الربٌع163ً

الثانًمتوسطنور مكً عبد الكرٌم فوزي العزاوي164

الثانًمتوسطحٌدر علً عبد الخضر حسٌن الجناب165ً

الثانًمتوسطاحمد خالد خلٌفه صالح الدلٌم166ً

الثانًمتوسطصالح ٌاسٌن محمد حسون القره غول167ً

االولمتوسطاسماعٌل جابر ظاهر درج العكٌدي168

الثانًمتوسطعلً سعد فاضل حسون الطائ169ً

الثانًمتوسطعلً ابراهٌم صالح مهدي العمٌري170



الثانًمتوسطمحمد عبد هللا سلمان عطٌه العٌثاوي171

الثانًمتوسطشهد ابراهٌم مصطفى محمود السلٌم172

الثانًمتوسطعبد هللا زهٌر عبد الباقً شاكر الرماح173

الثانًمتوسطسراء نوري كامل صالح العمر174

الثانًمتوسطاكثم جمال محمد محمد مراد الجاف175

الثانًمتوسطعلً عبد الحسٌن محمد امٌن جعفر قزاز176

الثانًمتوسطاحمد محمد راضً خلف النوري177

الثانًمتوسطزمن سعدي جهاد صالح البٌات178ً

االولمتوسطنجالء ناصر سلمان زاٌر الربٌع179ً

الثانًمتوسطعمر رٌاض كامل احمد180

الثانًمقبولٌاسر سعد ابراهٌم مصطفى العطار181

الثانًمقبولسجاد عامر حسن ناصر الشمري182

االولمقبولعبد العزٌز علً صالح حسن السامرائ183ً

االولمقبولناطق عزٌز جابر ظاهر الشرٌف الحسن184ً

الثانًمقبولزٌد اسامه ٌاسٌن مجٌد الجمٌل185ً

االولمقبولدالن سعدي جرٌان امٌن البدري 186

الثانًمقبولساره وسام سلمان حسٌن الراوي187

الثانًمقبولاحمد ابراهٌم موسى علً الموسوي188

الثانًمقبولمصطفى عماد طارش عبد العامري189

الثانًمقبولمروان حسن لفته ناهً الشمري190

الثانًمقبولهدٌل ابراهٌم اسماعٌل حسٌن الخفاج191ً

الثانًمقبولرؤى قتٌبه عبد الجبار عبد الرزاق الهاشم192ً

الثانًمقبولهبه فارس محمد عباس الدلٌم193ً

الثانًمقبولمصطفى كرٌم ٌاسٌن الزم علً المالك194ً

الثانًمقبولمحمد عماد محمد كاظم الشمري195

الثانًمقبولشهد عبد الحسن خضٌر عباس الشمري196

الثانًمقبولعمار ثامر حسن علً العجٌل197ً

الثانًمقبولمحمد ربٌع محمد صالح الزبٌدي198

الثانًمقبولمحمد جلٌل هاشم زغٌر الشجٌري199

الثانًمقبولروان كاظم محمد حسٌن الشمري200

الثانًمقبولبشار عامج اسماعٌل مخلف العكاش201ً

الثانًمقبولرانٌا سامً مالك عبد الحمٌد الصافندي202

الثانًمقبولعتاب عبد الحسن سلٌمان عداي المعموري203

الثانًمقبولاٌالف سهٌل نجم مشرار المسعودي204

الثانًمقبولحسن علً حسن عبد الكاظم الخفاج205ً



الثانًمقبولمصطفى صائب صادق احمد الشكرج206ً

الثانًمقبولاحمد عادل محمد علوان النصٌراوي207

الثانًمقبولمصطفى فالح حمزه خمٌس الغرٌري208

الثانًمقبولحٌدر عٌسى عجٌمً طاهر الصاف209ً

الثانًمقبولشوق ٌاسٌن خضر خلٌفه الجناب210ً

الثانًمقبولرنا مالك حسٌن عبادي الٌاسري211

الثانًمقبولحسٌن محمد صالح حسٌن امٌن الشمري212

الثانًمقبولاحمد حسٌن محسن غدٌر الجواري213

الثانًمقبولعلً عبد الهادي محمد هادي الساعدي214

الثانًمقبولبراء ظافر صٌهود عبد الربٌع215ً

الثانًمقبولمحمد هادي معالً كرٌم الدلٌم216ً

الثانًمقبولمحمد مزهر كاظم حسونً الطائ217ً

الثانًمقبولسوسن سعد عبد الوهاب عبد الرزاق الهاشم218ً

الثانًمقبولسلوان علً عبد الغنً حسن العجٌل219ً

الثانًمقبولحٌدر محمد عبد الحسن كلخان المحمداوي220

الثانًمقبولاٌات عبد المهدي محمد حسن العكٌدي221

الثانًمقبولمحمود عبد خضٌر بخٌت المشعبان222ً

االولمقبولخضر كاظم صالح علً التمٌم223ً

الثانًمقبولعلً ودود محمود داود النعٌم224ً

الثانًمقبولسعد الدٌن صالح عبد رشٌد القره غول225ً

الثانًمقبولحسٌن علً عبد كاظم الكعب226ً

الثانًمقبولحسن سعد عبد الكاظم راشد227

الثانًمقبولمروه خٌري راضً جبار االعسم228

الثانًمقبولشهد حاتم داود سلمان الطائ229ً

الثانًمقبولنور الدٌن جرٌان رحمن بص الدفاع230ً

الثانًمقبولعلً عبد الخالق سعد غنً الصائغ231

الثانًمقبولرسل احمد شهاب احمد القٌس232ً
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الثانًمقبولاحمد حاكم عواد شعالن الفتالوي234

الثانًمقبولٌحٌى محمد احمد حمٌد الدلٌم235ً
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االولجٌدنجاه محمد شانً علً الفتالوي22
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االولجٌدحمٌد شاكر محمود عبود الجبوري29
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االولجٌدسعد سالم مشجل جازع المهناوي31
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االولجٌدقتٌبه عدنان طه عبود الصمٌدع42ً
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االولجٌدعبد االمٌر حامد عوٌد دٌان العجٌل45ً

االولجٌدزوٌن علً صالح وكاع الجبوري46

االولجٌداستبرق محمود محمد صالح العبٌدي47

الثانًجٌدرحٌم خزعل نصٌر دروٌش الموسوي48

االولجٌدحلٌمه عبد الهادي احمد علً الحائري49
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االولجٌدمحمد حازم عبد الستار عزٌز البغدادي55

االولجٌدعلً حمزه عبود عباس الجناب56ً

االولجٌداٌمان حمٌد جاسم جواد العبٌدي57

االولجٌدعامر علً علٌوي ناصر الداٌنً 58
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االولجٌدمحمد خضٌر عباس هاشم السلطان61ً
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االولجٌدعادل محمد عبود راضً الفرٌج66ً

االولجٌدسحر مهدي تمٌم عبد هللا الوائل67ً
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االولمتوسطدالٌا محمد علً غازي غٌاث الدٌن العبٌدي71
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االولمتوسطمحمد وحٌد شالل حمٌد الجبوري79
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االولمتوسطمحمد عبد علً عباس المولى83

االولمتوسطأحمد حمزة عبٌد غراوي السلطان84ً

الثانًمتوسطمؤٌد طالب سالم عٌاش الخزرج85ً
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االولمتوسطامٌر بشٌر عطٌه عبد هللا المالك87ً

االولمتوسطسهٌله مهدي حسٌن احمد كمال الدٌن88

االولمتوسطقاسم محمد كاظم جاسم العكٌدي 89

االولمتوسطرعد رشٌد عبد حسٌن العامري90

الثانًمتوسطعماد فاخر شطب عناد الشمري91

االولمتوسطناطق ٌدام كاظم محسن الربٌع92ً

االولمتوسطلٌث فٌصل منهل تاٌه الجالب93ً

الثانًمتوسطعامر حسٌن محمد بالل العبٌدي94

الثانًمتوسطعلً حسٌن ناصر مطر العامري95

االولمتوسطاحمد عبد علً عمران بلٌوص96

االولمتوسطمحمد شاكر محمود داود البطاوي97

االولمتوسطتحسٌن خلٌل داود حسن العزاوي 98

االولمتوسطعذراء كاظم جواد كاظم السلطان99ً

الثانًمتوسطغٌث نجم عبد هللا لفته البناء100



الثانًمتوسطابراهٌم عبٌد بدوي عبد الجنابً 101

االولمتوسطعالٌه هاشم عبد الحمٌد حمودي النعٌم102ً

الثانًمتوسطضالل فرحان تقً رملً الموسوي103

االولمتوسطاسماعٌل طاهر كرٌم نعمه الدراج104ً

االولمتوسطنور احمد شهاب احمد عنادي105

الثانًمتوسطسمٌر حاجم منهل سهٌل الغزي106

الثانًمتوسطاستبرق سامً هاشم107

الثانًمتوسطعتاب اسماعٌل صادق جعفر108
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الثانًمتوسطكرٌمه عبود علً سنام الربٌع110ً

االولمتوسطاٌمن امٌر فخري حمزه الهاشم111ً

الثانًمتوسطوسٌم فاضل عباس علوان الصالح 112

االولمتوسطمشتاق محمد ساجت سلمان القٌس113ً

الثانًمتوسطحٌدر مهدي نجم حسن العجٌل114ً

االولمتوسطقٌس محمود مظفر محمد سعٌد الشٌخ115

االولمتوسطرشدي عبد الكرٌم جاسم حمود النعٌم116ً

الثانًمتوسطمحمد حامد خلف صالح الفهداوي117

االولمتوسطسٌف عبد الكرٌم علً عبطان الجبوري118

الثانًمتوسطاحمد عبٌد كاظم ناصر الكرٌط119ً

الثانًمتوسطعبد هللا احمد عبد هللا سلمان الكرخ120ً

الثانًمتوسطفرٌد ابراهٌم محمد سعٌد المنتفج121ً

الثانًمتوسطاحمد شاٌع جاسم محمد السعدي122

الثانًمتوسطحسن متعب حمود123

الثانًمتوسطشٌماء صالح محمد عبد الرحٌم الزرٌق124ً

الثانًمتوسطسعدون محمد عاكول علً الجدادي125

االولمتوسطمنى طاهر احمد طاهر البرٌفكان126ً

االولمتوسطمحمود سبع خمٌس حسٌن الجبوري127

االولمتوسطتحسٌن خضر احمد خضر السٌان 128

االولمتوسطكوثر احمد لطٌف عبد هللا المشهدان129ً

الثانًمتوسطلطٌف محمد ضمد مناح130ً

الثانًمتوسطانسام علً داغر مبادر الربٌع131ً

الثانًمتوسطمحمد عبد الرضا حسن خزعل الفٌاض132

االولمتوسطعمر اٌاد سلمان ذٌاب العنزي133

الثانًمتوسطخلٌل خضر مشكو العراق134ً

الثانًمقبولحسٌن فلٌح عباس علً الٌاسري 135



الثانًمقبولاٌسر نصر هللا بٌجان عزٌز الجاف136

الثانًمقبولعادل طعمه عوده ابو الهٌل الجابري137

الثانًمقبولزٌاد طارق علً طعٌمه المٌاح138ً

الثانًمقبولزهٌر خٌري ٌوسف احمد العبٌدي139

الثانًمقبولنعماه صاحب عمران عبٌد ابو حدٌده140

الثانًمقبولعلً حمٌد مجٌد طاهر المخزوم141ً

الثانًمقبولامجد عبد المطلب عطٌه الزم الشمٌالوي142

الثانًمقبولسالم عٌسى سرٌع دهوش العبٌدي143

الثانًمقبولعلً محمد سكران جواد العامري144

الثانًمقبولنبٌل منٌر محمد عبد هللا الخفاج145ً

الثانًمقبولاسراء كاظم جواد كاظم الخزاعً 146

الثانًمقبولانور كاظم خلف نزٌل الدراج147ً

الثانًمقبولحٌدر عبد االله عارف شبٌب الفتالوي148

الثانًمقبولفارس ظافر عبد الصاحب عبد علً الكعبً 149

الثانًمقبولنور حمٌد مجٌد سلمان الخفاج150ً


