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االولامتٌازمروه عبد الخالق خمٌس علً عباس الحسنً 1

االولامتٌازنسرٌن حافظ شهاب حمٌد المشهدان2ً

االولامتٌازموج محمد عوٌد ذهب الحدٌث3ً

االولجٌد جداًمحمد عبد الوهاب محمد فرج الصمٌدع4ً

االولجٌد جداًسٌؾ سمٌر عبد الخالق عبد الحسٌن الٌاسٌن5

االولجٌد جداًعبٌر فائز ٌوسؾ هاشم الخفاج6ً

االولجٌد جداًكرار احمد عبد الحسٌن عباس السماوي7
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االولجٌد جداًزٌنب محمد عبد الرضا عبد الرسول شكر16

االولجٌد جداًمٌنا تحسٌن نجم عبد هللا الجبوري17

االولجٌد جداًاالء ضٌاء عبد الحسٌن عبد علً الطائ18ً

االولجٌدساره خمٌس صالح فٌاض الجناب19ً
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االولجٌدابتسام عمران عٌسى شهاب الجبوري22
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االولجٌدوئام مشرق فجر زعٌن الراوي28

االولجٌدبدر هاشم محمد ناصر المٌاح29ً

االولجٌدفرح محمود شاكر محمود الشالل30
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االولجٌدفهد مازن ابراهٌم احمد الكروي31

االولجٌدهدى جواد خلٌل ابراهٌم النعٌم32ً

االولجٌددعاء خضٌر عباس محمود العبٌدي33

االولجٌدؼفران عادل عباس علً المندالوي34

االولجٌدٌاسمٌن عدنان عبٌد علً المساري35

االولجٌداحمد رعد شوقً منصور عباده  36

االولجٌدهنادي مصطفى خالد حسن المنٌع37ً

االولجٌدافراح علً مهدي محسن البحران38ً

االولجٌدنور صباح محمد رضا مصطفى البٌر39

االولجٌدبارق حٌدر حسٌن عفتان المفرج40ً

االولجٌدطٌبه ثامر فاضل عبد القادر العان41ً

االولجٌدتمارا قتٌبه حمٌد علً عبٌد42

االولجٌدنور محمود سلمان عواد الجبوري43

االولجٌدزهراء محسن محمد ابراهٌم السعدي 44

االولجٌدلٌث ابراهٌم خلٌل كشمر الجبوري45

االولجٌدعالء عماد رحٌم نعمه الفتالوي46

االولجٌدمروه محسن عجرطعمه الشوٌل47ً

االولجٌدعمر عدنان محمود شٌحان الجناب48ً

االولجٌدحنٌن شاكر علً حسن النداوي49

االولجٌدؼزوان ظافر خالد داود الحدٌث50ً

االولجٌدبسام سلمان داود عواد الجبوري51

االولجٌدعبد الرحمن هٌثم علً ناصر الخالدي52
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االولجٌدمٌنه سعدون فوزي عاكؾ الجباري59

االولجٌدادٌم ستار محمد كاظم الالم60ً

االولجٌدحسٌن مجٌد محمد جعفر مجٌد العبٌدي61

االولجٌدفرح ربٌع صاحب عباس القٌس62ً

االولجٌدبتول قاسم مهدي عبد التمٌم63ً

االولجٌدشهد بهاء عبد القادر محمد توفٌق السعدي64

االولجٌدمحمد هادي محمد حٌمر المحمداوي65



االولجٌدمصطفى علً احمد حمادي الساٌري66

االولجٌدمحمد رائد ٌاس خضٌر القٌس67ً

االولجٌدعبد الحمٌد جاسم سلٌم ناجً الالمً 68

االولجٌداحمد ناصر سعد محمود سلمان الجبوري69

االولجٌدهدٌر اسماعٌل ضاري عبد الحسن السلطان70ً

االولجٌدسوالؾ قٌس رحٌم جبر الساعدي71

االولجٌدشهد مؤٌد عبد الباقً عبد السمٌع العل72ً

االولجٌدشهد كرٌم محسن حمٌدي العامري73

االولمتوسطصدام حمدان عكض راضً الؽرٌري74

االولمتوسطعباس حازم كاطع خرٌبط الفكٌك75ً

االولمتوسطمصطفى لؤي جعفر حمود الشبٌب76

االولمتوسطمصطفى حسن كرٌم حسٌن الدلٌمً 77

االولمتوسطمهند عبد الوهاب محمد فرج ال الطحان78

االولمتوسطزٌنه قصٌر عبد االمٌر علً المفرج79ً

االولمتوسطٌاسمٌن مؤٌد حسٌن محمد الطائ80ً

االولمتوسطاسٌل موفق محمد علً حسٌن العبٌدي81

االولمتوسطرٌا حٌدر فٌصل رؤوؾ القرٌش82ً

االولمتوسطسراب فوزي عبد االمٌر حسون الطائ83ً

االولمتوسطاالء عبد الستار عبد الجبار جمعه التمٌمً 84

االولمتوسطاحمد رعد نوري احمد الحدٌث85ً

االولمتوسطصفا عٌد عجاج ابراهٌم القٌس86ً

االولمتوسطعلً ؼازي محسن حمٌد الموسوي87

االولمتوسطهند عدنان سلمان مهدي الربٌع88ً

االولمتوسطاٌه احمد رحٌم نعمة البو صلٌب89ً

االولمتوسطعلً حسن نفل علً العائدي90

االولمتوسطدعاء عبد الرزاق مهدي اكرم البٌات91ً

الثانًمتوسطهدى صفاء الدٌن كاظم مكً الشٌخل92ً

االولمتوسطعبد هللا طالب مبارك صالح الدوري93

االولمتوسطعبدهللا رٌاض باقر عبد الصاحب الحل94ً

االولمتوسطحٌدر محمد مهدي صالح الحمدان95ً

االولمتوسطعلً صالح هادي علً الالم96ً

االولمتوسطمحمد عبد الجلٌل ابراهٌم محمود الخٌاط 97

االولمتوسطفرح سلمان جبٌر حسٌن البٌات98ً

االولمتوسطاٌناس قاسم حسن سلمان العباس99ً

االولمتوسطلٌث علً حسن علً باشا100



االولمتوسطزٌد خالد عبد علً جاسم العجٌل101ً

االولمتوسطوئام جعفر صبري سدخان البهادل102ً

االولمتوسطهبه اٌاد ادهم عبد الكرٌم الكٌال103

االولمتوسطامجد جاسم محمد عبد الحسٌن الخزاعل104

االولمتوسطمها جبار عباس حسن الجناب105ً

االولمتوسطعلً بهاء الدٌن محمد امٌن عبد الحكٌم االمام106

االولمتوسطمحمود محمد علوان جاسم العزاوي107

االولمتوسطنبراس عباس دواي علٌوي الشوٌل108ً

االولمتوسطمصطفى حسٌن عبد الرضا جاسم الخفاجً 109

االولمتوسطرؼده رعد عبٌس درٌب العكاب110ً

االولمتوسطزهراء محمد فاضل علً الدلٌم111ً

االولمتوسطولدان حسٌن عبد الرزاق عباس الصندقج112ً

االولمتوسطشهد خضر عٌسى دروٌش الجبوري 113

االولمتوسطاحمد عباس صبٌح عبد الصاحب االصٌؽر114

االولمتوسطمصطفى مازن علً محمد ابو النفط115

االولمتوسطهالة مهند ناظم محمد جواد الجمالً 116

االولمتوسطمثنى رحٌم صاحب عبد الحمٌدات117

االولمتوسطهاجر سنان ابراهٌم محمد الشمري118

االولمتوسطساره هادي شبل علوان االسدي119

االولمتوسطساره عباس محمد صرٌم القٌس120ً

االولمتوسطاحمد حبٌب جبر سلمان السعدي121

االولمتوسطحكم سامً سلمان تركان الشمري122

االولمتوسطلبنى خالد عباس علً الزٌدي123

االولمتوسطسٌؾ مظفر ناٌؾ مهدي الجمٌل124ً

االولمتوسطجمانه عبد الرزاق عبد الوهاب شهاب البٌات125ً

االولمتوسطمحمد عماد محمد علً جعفر التمٌم126ً

االولمتوسطمهٌمن قحطان محمد احمد العزي127

االولمتوسطهاله محمد هادي ابراهٌم العبٌدي128

االولمتوسطتماره محمد عبد الوهاب رشٌد السامرائ129ً

االولمتوسطعلً عبد الكرٌم مهدي مسلم العمار130

االولمتوسطصفاء عبد هللا جاسم محمد المعٌن131ً

االولمتوسطمنٌر نوري حسونً حمد الجبوري132

االولمتوسطرامً عباس علً عبد االمٌر العطار133

االولمتوسطاركان محمد هاشم محمد المحٌاوي134

االولمتوسطٌوسؾ احمد حسن عٌسى العامري135



االولمتوسطرسل عدنان نافع حمٌد الحمدان136ً

االولمتوسطحسٌن سعدون حسن حمٌدي الساعدي137

االولمتوسطمحمود شاكر احمد ؼزال الدلٌم138ً

االولمتوسطرؼد مهدي جبار علوان الشمري139

االولمتوسطشٌماء باسل نعمه دٌوان المفرج140ً

االولمتوسطاحسان جواد جبار حسٌن الصراؾ141

االولمتوسطنور عبد العزٌز محسن حمٌد الطائ142ً

االولمتوسطمعتز فوزي رؤوؾ حماده الشمري143

االولمتوسطزٌنه خلٌل ابراهٌم حسن الربٌع144ً

االولمتوسطكرار جاهل راهً عبد الرضا العادل145ً

االولمتوسطلٌث عامر محمود فرحان العبٌدي146

االولمتوسطعثمان ثامر كرٌم شعٌب رمٌض الدلٌم147ً

االولمتوسطتماره مازن حمزه مجبل الؽرٌري148

االولمتوسطحسام عبد الستار جبار عبد العبودي149

االولمتوسطحنٌن كرٌم عوده وكاع الكبٌس150ً

االولمتوسطمحمد سمٌر داود عبد الوهاب الشٌخل151ً

االولمتوسطخالد عبد الرزاق محمد عبد الؽفور الخٌاط152

االولمتوسطشمس حاتم حرج علً الؽرٌري153

االولمتوسطسجى عدنان محسن معروؾ الدفاع154ً

االولمتوسطسمر عدنان عبد الستار محمد المشهدان155ً

االولمتوسطمروه عامر محمد جابر خلؾ العانً 156
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االولمتوسطمصطفى شفٌق حمودي احمد العبٌدي159

االولمتوسطامجد رٌاض جلٌل جواد الزٌدي160

االولمتوسطمروان محمد عبد الهادي احمد العان161ً

االولمتوسطٌاسمٌن جاسم محمد ابراهٌم العبدل162ً

االولمتوسطنبا جبار محسن ثوٌنً المحمدي163

االولمتوسطحسٌن صفاء محمد علً عزٌز السعد164

االولمتوسطعال عبد اسماعٌل عدوان الجوعان165ً

االولمتوسطسٌؾ محمد زكً ٌونس النعٌمً 166

االولمتوسطكاظم عالء مجٌد علً الرجٌب167

االولمتوسطقصً حمٌد حسٌن رمٌض الدلٌم168ً

االولمتوسطحرب ٌحٌى محمد صالح توفٌق الحرب169ً

االولمتوسطولٌد هشام نصٌؾ جاسم السماج170



االولمتوسطشهد حازم هادي مزعل الخفاج171ً

االولمتوسطمٌنا محمد رائد ٌحٌى محمد الفارس172

االولمتوسطابراهٌم عبد طامً حمٌد الشمري  173

االولمتوسطاحمد كاظم نعمه ناصر الزٌدي174

االولمتوسطامٌر حسٌن محسن حسن المزٌداوي175

االولمتوسطمروان ماجد نجم ربٌع قٌس176ً

االولمتوسطمصطفى سالم احمد نجم السمٌل177ً

االولمتوسطاحمد سعد حسن كشكول الخزعل178ً

االولمتوسطاٌناس ابراهٌم احمد ابراهٌم العزاوي179

االولمتوسطرانٌه مقداد سعد هللا شحاذه العكٌدي180

االولمتوسطهدٌل قٌصر جاسم حسٌن السعدي181

االولمتوسطاحمد كفاح رضا قاسم الربٌع182ً

االولمتوسطمحمود كمال خزعل جواد الجبوري183

االولمتوسطهدى ضٌاء سلمان ؼالً التمٌم184ً

الثانًمتوسطمهند ستار عبد الجبار جاسم العزاوي185

االولمتوسطرؼده حسن جلٌل كردي العنبك186ً

االولمتوسطخضٌر عباس حسن محمد الربٌعً 187

االولمتوسطدعاء حمٌد عبد محمد علً الصٌاد188

االولمتوسطزٌنب محمد هادي حمد الحجام189

االولمتوسطساره علً حسٌن جواد العكٌدي190

االولمتوسطاالء شاكر سلوم مجٌد السالم191ً

االولمتوسطمصطفى عبد الحافظ شاكر محمود الربٌعً 192

الثانًمتوسطاٌات عالء حسٌن علً السامرائ193ً

االولمتوسطدعاء حسٌن كاظم جواد العباس194ً

االولمتوسطمٌنه اٌاد خالد حسن المنٌع195ً

االولمتوسطرشا محمد تاج عبد الصاحب الموسوي196

االولمتوسطامٌر صبري ٌاسر عبود االبراهٌم197ً

الثانًمتوسطمحمد باسم عبد اللطٌؾ داخل العقاب198ً

االولمتوسطعصام سعد حسٌن عبدالفالح199ً

االولمقبولسالً عبد الرحٌم حمد حسٌن الجمٌل200ً
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االولمقبولعذراء حامد عباس علوان الجبوري204

الثانًمقبولمحمد ؼازي عبد الكرٌم حمد الزوري205



االولمقبولموج فاضل عباس جعفر السودان206ً

االولمقبولاحمد رعد عبد الرضا احمد الٌوسؾ207

الثانًمقبولمحمد اٌاد خالد حسن المنٌع208ً

االولمقبولاحمد سمٌر حسن سلمان العبادي209

االولمقبولحوراء حٌدر سالم محسن الجمٌل210ً

االولمقبولسٌؾ باسل فصٌح داود الصاٌػ211

الثانًمقبولنادٌه قٌس حمٌد جاووش العزي212

الثانًمقبولابراهٌم معتز صبحً ٌوسؾ القره ؼول213ً

االولمقبولعلً اٌاد اسماعٌل حسٌن العزاوي214

االولمقبولعلً رعد حسٌن علً الفكٌكً 215

االولمقبولحسٌن محمد عبد هللا حمادي خلؾ المشهدان216ً

الثانًمقبولقٌصر عدي هاشم محمد وتوت217

الثانًمقبولفاروق عدنان احمد صالح العٌثاوي218

الثانًمقبولعمر كرٌم ذٌاب محل الفراج219ً

الثانًمقبولسفٌان احمد عزٌز ادرٌس الصواؾ220

الثانًمقبولوائل ابراهٌم نجم عثمان الجبوري221

االولمقبولحسنٌن علً حسونً كاطع شبر222

االولمقبولخضر حقً خضر هوبً الشمري 223

االولمقبولهاله مؤٌد حسن ناهً الفتالوي224

االولمقبولزٌدون عقٌل حمٌد حسن بنً سعد225

الثانًمقبولٌاسٌن محمد عبد المجٌد حمٌد الخٌاط226

االولمقبولمصطفى جاسم جعفر حمودي الناصري227

االولمقبولحٌدر حسن عبد هللا كاظم الهٌت228ً

االولمقبولسمى صباح مهدي جادر الفتالوي229
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