
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازساره صالح هندي الزم المالك1ً

االولجٌد جداًصادق نعٌم عبد الكرٌم حسون عجٌنه2

االولجٌد جداًمهٌمن سمٌر عارف حدٌد العان3ً

االولجٌد جداًاسراء محمد عبد الرسول حسون الشمري4

االولجٌد جداًمحمد باسل هانً كمال الطائ5ً

االولجٌد جداًسالم صباح سلٌم شاهٌن العزاوي6

االولجٌد جداًود ولٌد عبود عباس الخزرج7ً

االولجٌداسراء عقبة نافع احمد الحوٌز8

االولجٌداٌة خالد عواد حسون المفرج9ً

االولجٌداسامة كردي خضٌر فلفل الجناب10ً

االولجٌدزٌنب احسان عبد الهادي كاظم العلوٌه11

االولجٌدزٌنب حمد حسن جاسم الحٌدري12

االولجٌدفاطمة عبد الكرٌم هادي مهدي الوال13ً

االولجٌدصفا سالم عبد االمٌرشهاب الطائ14ً

االولجٌددعاء توفٌق رزاق وهاب الدجٌل15ً

االولجٌدنزار سعدون غالً حسن العتاب16ً

االولجٌدبكر عدنان صالح محمد العٌثاوي17

االولجٌدعلً حمٌد علً موسى البٌات18ً

االولجٌدٌاسر عادل شكور موسى البٌات19ً

االولجٌددالل محمد خلٌل محمد الكبٌس20ً

االولجٌدسٌف حسٌن عبد االمٌرعباس البادوش21

االولجٌدمٌنا مٌخائٌل ٌلدا مٌخائٌل22

االولجٌدزٌنب هادي حسن شنته العامري23

االولجٌدفادٌة رحٌم عبد الكاظم جحجٌح العتب24ً

االولجٌدرؤى احمد عجٌل جاسم الدوري25

االولجٌدعلً حسٌن كرٌم عبد هللا بك اوغلو26

االولجٌدمحمد خلف محسن خضرالعٌساوي27

االولجٌدنجوان سمٌر عزٌز مصطفى28

االولجٌدنورس حسن خضٌر سلمان الجبوري29

االولجٌدساره حسن هادي حسٌن الخلفه30
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االولجٌدشمس عصام عبد الجبار محمود31

االولجٌدحال فاضل  صبري علوان االرك32ً

االولجٌدرسل عباس ابراهٌم عباس المحٌاوي33

االولجٌداسامة لطٌف مصطاف حبٌب الشمري34

االولجٌدمحمد حسٌن علً احسان زنكنة35

االولمتوسطاكرام قاسم محمود حسٌن النداوي36

االولمتوسطانسام علً حسٌن عبد هللا العقٌدي37

االولمتوسطرائد عبد الكرٌم درب منعوت الحجام38ً

االولمتوسطندى طاهر عباس حسٌن العجٌل39ً

االولمتوسطحنٌن منعم صالح حسن الشمري40

االولمتوسطشذى محمد صالح علً الجبوري41

االولمتوسطزٌنب حسام احمد محمود مرٌزه42

االولمتوسطرؤى عبد الحسٌن كاظم جواد43

االولمتوسطحمزة ذاكر محمود ابراهٌم العان44ً

االولمتوسطتمارا عاٌد احمد عبد لطٌف العزاوي45

االولمتوسطساره احمد صالح علً النعٌم46ً

االولمتوسطامنة سمٌر تاٌه هدٌر الحمٌري47

االولمتوسطزٌنه محمد عبد الرحمن عباس العبٌدي48

االولمتوسطواثق صالح حمٌد ناتً الربٌع49ً

االولمتوسطفرقان ٌحٌى عبٌد حمزة الدلٌم50ً

االولمتوسطمحمد قاسم سمٌر رحٌل الحجام51ً

االولمتوسطاٌمان اٌاد ابراهٌم حسٌن التمٌم52ً

االولمتوسطحنٌن عبد الحمٌد عبد الرسول جواد الحمدان53ً

االولمتوسطشهد حٌدر طالب خلٌل ابراهٌم القٌس54ً

االولمتوسطزٌنب عدنان عبد االمٌر صبري عبوده55

االولمتوسطشهد خالد رشٌد مصلح الجناب56ً

االولمتوسطحمزة طالل عبٌد حسٌن57

االولمتوسطزٌنب جواد كاظم علوان النصراوي58

االولمتوسطزٌد علً فٌصل تركً القٌس59ً

االولمتوسطعلً خٌري طعٌن رشم الكرٌم 60

االولمتوسطحٌدر حسٌن جاسم محمد التمٌم61ً

االولمتوسطاٌة زٌاد عبد الجبارعباس النجار62

االولمتوسطسحر نصٌر احمد حسٌن الشعرباف63

االولمتوسطعالء بدر عبد الرضا عبد الواحد الكنان64ً

االولمتوسطنوف محمد حسٌن فالح الساعدي65



االولمتوسطمصطفى صائب عبد الكرٌم محمد الحمدان66ً

االولمتوسطفادٌة هاشم عبد الجبارارحٌم الدلٌم67ً

االولمتوسطامنة عبد السالم زٌدان خلف الجبوري68

االولمتوسطسٌف احمد عبٌد ٌاس الخزرج69ً

الثانًمتوسطازهر علً حسٌن حلو الركاب70ً

االولمتوسطحنٌن حسٌن اسعٌد جاسم العبٌدي71

االولمتوسطمنتظر حسٌن كاظم سبع الجناب72ً

االولمتوسطعلً فاضل مسعود ردٌف الجواري73

الثانًمتوسطعبد العزٌز جواد كاظم حسون المعٌن74ً

االولمتوسطكرم عبد الكرٌم بدر منٌرالهٌت75ً

االولمتوسطمها سالم داود حرٌث العبٌدي76

االولمتوسطٌار زاهد محمد غفورالبٌات77ً

الثانًمتوسطعبٌر عبد السالم طالب حسٌن الكرخ78ً

االولمتوسطفالح حسن رسن عبد هللا البٌضان79ً

االولمتوسطهالة نوري عجٌمً عبود الزٌدي80

االولمتوسطحنٌن عبد الباسط عبد الستاربطٌخ النعٌم81ً

االولمتوسطسٌف عادل عبد الهادي مجٌد الراوي82

االولمتوسطسالم عٌسى ماهود سلمان الجواري83

االولمتوسطرنٌن اٌاد فاضل علوان العزاوي84

االولمتوسطمها مثنى محمد لفتة الزبٌدي85

االولمتوسطاحمد جاسم محمد حسٌن التمٌم86ً

االولمتوسطمصطفى تحسٌن عبد الوهاب ابراهٌم البهٌج87ً

الثانًمتوسطحٌدر عباس جعفرمحمد الصحاف88

االولمقبولهدى شفٌق صالح مهدي89

الثانًمقبولزٌنب  حمزه دعٌل جاسم المالك90ً

الثانًمقبولمصطفى عزٌز ناصر حسٌن الجناب91ً

الثانًمقبولعالء كامل محسن ظاهر الكنان92ً

االولمقبولسٌرٌن سعدي محمد عاٌش المعاضٌدي93

الثانًمقبولومٌض لهٌب عبد الوهاب جمعة الربٌع94ً

الثانًمقبولامٌر فارس عبد منصور البهٌه95

الثانًمقبولمحمد سعدون موسى طاهر الجزاٌري96



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازهناء عبد رشٌد احمد الشجٌري1

االولجٌد جداًحال محمد رسن كاووش المالك2ً

االولجٌد جداًقصً ٌوسف كاظم ابراهٌم الزبٌدي3

االولجٌد جداًمها قحطان حمدان حامد الراوي4

االولجٌد جداًحسن علً عبد الحسن عاصً الربٌع5ً

االولجٌدٌاسر احمد جاسم كماش الغانم6ً

االولجٌدعدنان هاشم ابراهٌم مطرود الشهوانً 7

االولجٌدرٌاض مجبل جابر حسٌن الكعب8ً

االولجٌدعامر عبد الكاظم هاشم جلٌب السلطان9ً

االولجٌدهدٌة جمعة جبارجحٌه الذهب10ً

الثانًجٌدمروة صفاء حسن عٌسى العان11ً

االولجٌدحٌدر بدر حطحوط عكله المحمداوي12

االولجٌدسعد محمد منصور حسٌن13

االولجٌداكرم حسٌن عبد االمٌر حسٌن العوٌنات14ً

االولمتوسطفرح احمد عبٌد جوٌر الجنابً 15

االولمتوسطصدام كاظم علوان مرهج هلٌج16ً

االولمتوسطقصً فاضل خضٌر عباس الكنان17ً

االولمتوسططه علً بدر مهدي المهداوي18

االولمتوسطسلوان محمد كاظم علٌوي النعٌم19ً

االولمتوسطفراس ابراهٌم كاظم عبد الحمدان20ً

االولمتوسطاحمد عبد الرضا مشهول جابر العطوان21ً

االولمتوسططارق خلٌل خضٌرجبارة الجبوري22

االولمتوسطحسام راضً علً موسى التمٌم23ً

الثانًمتوسطعلً خلٌل عامر رٌس الغرٌري24

الثانًمتوسطجٌاد جواد كاظم عبود الشمري25

الثانًمتوسطصالح عبد الهادي ٌاسر محمد القروغلً 26

الثانًمقبولمحمود عبد عزٌز حسٌن الفالح27ً
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