
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًرشا عباس فاضل علً المختار 1

االولجٌد جداًابرار مالك انس عبد الكرٌم الردٌنً 2

االولجٌد جداًرنا نبٌل عبد المجٌد عبد العزٌز البصري 3

االولجٌدمحمد كرٌم صوٌن ٌوسف المعٌن4ً

االولجٌدهوٌدا نهاد عبد الكرٌم عباس5

االولجٌدنورا عبد الكرٌم عبد القادر ذٌاب النعٌم6ً

االولجٌدندى عبد الرضا جودة كاظم الكعب7ً

االولجٌدسارة حسٌن جٌاد نوفل الجناب8ً

االولجٌدرغد موفق محمد مهدي المشاٌخً 9

االولجٌدعبد هللا رحمن محمد فاضل العبادي 10

االولجٌدمرتضى حسن علً عبد الحسٌن الموسوي 11

االولجٌداحمد باسم قاسم محمد العزاوي 12

االولجٌدحوراء اٌاد جبر هللا شقً المكصوصً 13

االولجٌداحمد جاسم عناد جار هللا الشمري14

االولجٌدتمارة مجٌد كاظم محسن الجعٌفري 15

االولجٌدسٌف شهاب احمد علً عبد الواحد البٌاتً 16

االولجٌدنبراس غانم حمد حسٌن17

االولجٌدزٌنة عبد المجٌد جمٌل حمٌد الخفاج18ً

االولجٌدتمارا عبد الرزاق سلمان عناد الصداعً 19

االولجٌدسما كمال ٌحٌى جمٌل الفهد20

االولمتوسطفرقد صالح عبد الهادي علٌوي الكنانً 21

االولمتوسطارٌج حامد احمد عبد الفتاح التكرٌت22ً

االولمتوسطتمارة حمٌد برهان عداي المكصوصً 23

االولمتوسطعلً سعد فارس شنٌهز السعدي 24

االولمتوسطازهر عبد الزهرة جاسب فنجان ال محسن25

االولمتوسطسجى مقداد هادي جاسم الرماح26ً

االولمتوسطعبد الرحمن حمود فٌاض كعود الشري27

االولمتوسطاكرم جاسم رشٌد حسٌن القرٌش28ً

االولمتوسطاحمد ولٌد عدنان سعٌد الصٌاد29

االولمتوسطاسماء قٌس اسعد شرٌف العربتل30ً
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االولمتوسطهدى سمٌر حمودي علً الفالحً 31

االولمتوسطمحمد حمٌد حٌدر عبد هللا العكبً 32

االولمتوسططه عماد هادي عباس النعٌم33ً

االولمتوسطمرٌم عبد الواحد خنجر شوكة المالكً 34

الثانًمتوسطجاسم محمود محمد حسٌن العبٌدي 35

االولمتوسطمروة جاسم محمد ناجً العمٌدي 36

الثانًمتوسطمروة عماد كاظم جواد البصام التمٌمً 37

االولمتوسطشهد مثنى نجم الدٌن عبد هللا النعٌمً 38

االولمتوسطعالء حكمت حسٌن عبد هللا المحٌاوي39

االولمتوسطمصطفى ماجد حمٌد عبد هللا العزاوي 40

الثانًمتوسطمرتضى كاظم جنٌح شتٌم العصام41ً

الثانًمتوسطهدٌل لطٌف فرج طعمة الغالبً 42

االولمتوسطاحمد علً كاظم محمود الجمٌلً 43

الثانًمتوسطحسن حكمت مجٌد خلف العمٌري44

االولمتوسطآٌة اٌاد خالد اسماعٌل الدلٌمً 45

االولمتوسطاٌاد حسن داٌش حرابة شرٌفات46

االولمتوسطنبأ مشرق عبد الحمٌد احمد الشكرجً 47

االولمتوسطعلً عبد الرزاق عبد الكرٌم عبد الرحمن الشٌخ 48

الثانًمتوسطاٌسر فارس حسن عباس الربٌعً 49

الثانًمتوسطاحمد ماشاء هللا محمد شبٌب العٌساوي  50

االولمتوسطفاطمة مجٌد ذٌاب حشاش الدلٌمً 51

االولمتوسطنسرٌن جاسم محمد حسٌن الرماحً 52

الثانًمتوسطفرح سعد محمد كرم الخالدي53

االولمتوسطسالً سمٌر احمد سلمان القرة غولً 54

االولمتوسطمؤٌد خلٌل ابراهٌم مكً البدر 55

االولمتوسطاسعد ٌاسٌن خضٌر حسن الجبوري56

االولمتوسطمصطفى عبد االمٌر عباس سلمان الخفاجً 57

االولمتوسطمحمد منصور علً حسن التمٌمً 58

الثانًمتوسطعلً عباس كاظم سبع الجنابً 59

االولمتوسطنوار اسماعٌل جبار عٌدي البٌضانً 60

الثانًمتوسطنعمة احمد نعمة محمد سلٌم الصندوق61

الثانًمتوسطجهٌنة كامل عبد هللا محمد الكبٌس62ً

الثانًمتوسطعلً ناٌف تاٌه كمر المعٌنً 63

االولمتوسطسٌف خمٌس حامد محمد العاصمً 64

الثانًمتوسطاروى سلمان تركً سهٌل الجنابً 65



الثانًمتوسطمها حمٌد جبار سرحان الربٌع66ً

الثانًمتوسطدنٌا سعد جٌاد سعٌد الشمري 67

الثانًمتوسطقحطان عدنان قحطان محمود العزاوي68

االولمتوسطاحمد منصور احمد عثمان الخالدي 69

الثانًمتوسطمالك شعالن فاضل سلمان التمٌمً 70

الثانًمتوسطعلً لطٌف كرٌم عودة السعدون71

الثانًمتوسطاحمد حسٌب ناظم محمد علً العلوي72

االولمتوسطحمزة خالد جلوب جبار الشمري73

الثانًمتوسططه عبد الفتاح محمود فائز ال مجرم  74

الثانًمتوسطزٌدون ماجد حسٌن عبد العوادي75

االولمقبولمهند محمد اسماعٌل سرحان الشرٌفً 76

االولمقبولخضر مؤٌد جاسم محمد الدفاعً 77

الثانًمقبولعمر سالم حسن اسماعٌل الربٌعً 78

االولمقبولمحمد اسعد محمد كاظم الخفاج79ً

الثانًمقبولمروة محمد رؤوف توفٌق الربٌعً 80

الثانًمقبولحٌدر حسٌن عباس معواص الكنانً 81

الثانًمقبولعلً فاضل ارحٌمه خلف الصبٌح82

االولمقبولصالح خلف محمد عطٌة الجبوري 83

الثانًمقبولاحمد محمد ٌونس عبد الرزاق السامرائ84ً

الثانًمقبولاحمد علً حامد عبد السادة السراج 85

الثانًمقبولزٌد صالح الدٌن جمٌل عبد المجٌد الصالحً 86

الثانًمقبولعمر محمد فٌصل عبد المجٌد الزبٌدي87

الثانًمقبولوهب عدنان سعٌد طعمة النعٌمً 88

الثانًمقبولعامر جمال عبد الستار عزت اللهٌبً 89

الثانًمقبولعلً نوري الدٌن نجم عبد هللا زنكنة  90

الثانًمقبولمحمد زهٌر مرشد رشٌد الماضً 91

الثانًمقبولفهد اسامة داود سلمان الوٌس 92

الثانًمقبولغفران جمال سلٌمان عبد الكرٌم 93

الثانًمقبولحسن حمٌد رشٌد جاسم الوكٌل 94

الثانًمقبولاشتً محمود احمد صفر الوندي95

الثانًمقبولاحمد معتز رشٌد مهدي العبٌدي96

الثانًمقبولحٌدر رٌاض ابراهٌم محمد البزاز 97

الثانًمقبولغالب محمد عبد القادر غالب المفتً 98

الثانًمقبولمقداد حسن جاسم حمٌدي99

الثانًمقبولاحمد فٌاض حرٌث احمد الحسن100ً



الثانًمقبولحٌدر ناصر جابر حسونً الموسوي101

الثانًمقبولعلً هادي ماجد محمد الحبٌب102

الثانًمقبولاحمد نجدت كاظم رستم السعدي103

الثانًمقبولفهد محمد كاظم معٌوف الجنابً 104

الثانًمقبولعمر فائز مجٌد عبد الحمٌد 105

الثانًمقبولحنٌن صبري علوان كعبه العسكري106

الثانًمقبولمٌالد سالم عباس عبد هللا العنزي107



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًصفاء نوري عبد القادر محمود النعٌم1ً

االولجٌد جداًسعاد ٌوخنا توما بطرس ال ماربٌشو2

االولجٌد جداًسحر موسى جبر حٌال الالمً 3

االولجٌد جداًمثنى سعٌد احمد عبد القادر الخطٌب 4

االولجٌد جداًدٌنا علً محمد احمد كمونة 5

االولجٌدصبٌحة علوان سلمان خلف العبٌدي 6

االولجٌدحمٌد راضً هالل احمد ابو رغٌف7

االولجٌدجمال عبد سلمان خمٌس الدلٌمً 8

االولجٌدنداء محمد كاظم جواد الجزائري 9

الثانًجٌدعباس كاطع غاوي هناوي العرٌان 10

االولجٌدحسٌن علً محمد مصطفى الطائً 11

االولجٌدمحمد حسن علً حسون الرفٌع12ً

االولجٌدزٌنب ناصر حسٌن هوٌدي السعدي 13

االولجٌدبحر فالح حسن جبار الالمً 14

االولجٌداحمد خلٌل ابراهٌم ولً البٌات15ً

الثانًجٌدامٌرة عبد السادة ٌسر عبد الربٌعً 16

االولجٌدحٌدر عبد الواحد هادي عودة الخفاجً 17

الثانًجٌدفراس عداي حمادي عطٌة الجبوري 18

االولجٌدمحمد عبد المحسن احمد امٌن19

االولمتوسطسٌف صالح الدٌن جمعة محمد الشٌخل20ً

االولمتوسطعلً عبد النبً شنٌن جري المراشدي21

الثانًمتوسطغسق لٌث لطٌف فرنسٌس اٌلٌا22

االولمتوسطحٌدر قاسم نعمة داغر الساعدي23

الثانًمتوسطهٌثم نظر سالم خلف الجمٌلً 24

الثانًمتوسطاسامة زٌد خلٌل صدقً الفضل25ً

االولمتوسطعلً جمٌل حافظ فعٌل الحرٌشاوي 26

االولمتوسطكمال فرحان زغٌر شالل الربٌعً 27

االولمتوسطعلً حسٌن عبد الرزاق عباس الصندقجً 28

الثانًمتوسطبٌان حسن عبد الزهرة عبدو الخالدي29

االولمتوسطثامر كاظم زٌدان خلف التمٌم30ً

الثانًمتوسطسامر ٌوسف سالم حسن البو محمد31

الثانًمقبولداود سالم سعد سٌد الساعدي32
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