
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازفاطمه عباس شناوه ثجٌل شتو1

االولامتٌازابراهٌم حكمت ابراهٌم صالح الخطٌب2

االولامتٌازاسماء غازي فٌصل عزٌز الفالح3ً

االولجٌد جداًنورا عماد ابراهٌم حسن الحمٌري4

االولجٌد جداًعمر خلٌل احمد حسن المعٌن5ً

االولجٌد جداًنورس عماد ابراهٌم حسن الحمٌري6

االولجٌد جداًمنال صالح مطر طرٌم السعدي7

االولجٌد جداًزهراء سعد اسماعٌل شنان السودان8ً

االولجٌد جداًعمار اسماعٌل علً عبود المسعدي9

االولجٌد جداًقٌس ناهض حلبوص كاظم العجٌل10ً

االولجٌد جداًامٌر رشٌد مجٌد حمزه الزٌدي11

االولجٌد جداًحنان ٌعرب عبد الرحمن توفٌق الدراج12ً

االولجٌد جداًاحمد عبد السالم حسن سعٌد المنتفج13ً

االولجٌد جداًسٌف موسى ناجً جالً الدلٌم14ً

االولجٌد جداًعمر كرٌم خضٌر عباس الجبوري15

االولجٌد جداًوسناء عدنان عبد هللا جاسم الدلٌم16ً

االولجٌد جداًامجد محمد غانم ثجٌل الجعٌفري17

االولجٌد جداًحٌدر حسٌن كاظم غالم بهادر18

االولجٌد جداًرند رعد علً عٌدان مبارك المعموري19

االولجٌد جداًعمر محمد اسماعٌل حمادي البدران20ً

االولجٌد جداًمحمد منذر صادق حمودي القٌس21ً

االولجٌد جداًندى عبد هللا قدوري عدوان العبٌدي22

االولجٌد جداًمنار عامر عبد الرزاق محمد الدجٌل23ً

االولجٌد جداًحٌدر ناطق هنو علٌوي السراج24

االولجٌد جداًقاسم وعد قاسم محمد الورده25

االولجٌد جداًهدى حسن كاظم محمد علً الحسان26

االولجٌد جداًساره سلمان عبد حسن العامري27

االولجٌد جداًاالء قاسم احمد محمد االنباري28

االولجٌد جداًابراهٌم محمد جاسم محمد الجبوري29

االولجٌد جداًنضال جبار شهاب احمد المشهدان30ً
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االولجٌدزٌد عمار بدر فارس السعد31

االولجٌدحسٌن احمد عبد الجبار عباس القٌس32ً

االولجٌدرشا حمٌد حٌدر عبد هللا العكب33ً

االولجٌدشهد قاسم جثٌر لفته الجٌناوي34

االولجٌدفراس علً حلو علوان البٌضان35ً

االولجٌداحمد عبد المجٌد سهٌل عبٌد مشهور الزٌدي36

االولجٌدعبد الرحمن مالك بجاي حمٌدي الشمري37

االولجٌداحمد صفاء قاسم حبٌب38

االولجٌدمروان كرٌم علً كاظم الجناب39ً

االولجٌدمحمد نعمه عٌسى حسٌن الربٌع40ً

االولجٌداٌه عبد الحمٌد عبد الستار ارحٌم الدلٌم41ً

االولجٌدعذراء طالل داود سلوم الزٌدي42

االولجٌدٌسر نصٌر جواد عبود العشٌره43

االولجٌدسجى دخٌل جبر ثامر السراي44

االولجٌدرسل نوري صادق هادي الجوهري45

االولجٌدرٌام مازن حمٌد غالم السراي46

االولجٌدسهٌر اٌاد خضٌر محمد العامري47

االولجٌدمٌثم ماجد سعٌد علً الشمري48

االولجٌدزٌنب محمد محٌسن مزعل التمٌم49ً

االولجٌدطٌبه عالء جهاد علوان الدوري50

االولجٌدسماح سامً مجٌد حسن الجمٌل51ً

االولجٌددعاء احمد عبد علً احمد الخفاج52ً

االولجٌدساره تركً ناٌف هرٌس العزاوي53

االولجٌدعلٌاء شاكر محمود سلمان اللولوي54

االولجٌدسالم نصٌر فاضل مصطفى الشبل55ً

االولجٌدسٌف عماد احمد هادي الحرجان56

االولجٌدحسام ٌحٌى رحٌمه لفته الخزرج57ً

االولجٌدحسٌن علً حسٌن محمود الحسن58ً

االولجٌدهدٌل نزار نصٌف عبد اللطٌف الدباغ59

االولجٌدمحمد هٌثم ضٌاء حسٌن العبٌدي60

االولجٌداحمد سلٌم جاسم محمد بربن61

االولجٌدصفاء علوكً جاسم توٌلً العمشان62ً

االولجٌدلٌنا ماجد حسٌن عبد هللا63

االولجٌدسٌف مشرق فؤاد حسٌن الشٌخل64ً

االولجٌدمحمد عبد الخضر دهٌم خضٌر المٌاح65ً



الثانًجٌدهبة عدنان عمران حسٌن الٌساري66

االولجٌدحنٌن محمد صالح حمادي المشهدان67ً

االولجٌدمحمد رعد عبد الحمٌد حمادي المشهدان68ً

االولجٌدحنٌن عالء عبد الحسٌن محسن السودان69ً

االولجٌدحٌدر ثائر ناٌف صالح الدلٌم70ً

االولجٌدمصطفى جبار ابراهٌم معله دلبوح71ً

االولجٌدجوان زكً عبد العزٌز عبد الكرٌم الداودي72

االولجٌدسٌف سلمان جابر جندال الفهداوي73

االولجٌداحمد رائد ضٌاء عبد االمٌر الخلٌل74ً

االولجٌدرنٌن رعد حمادي محمد عٌسى الساعدي75

االولجٌدساره حسٌن عبد ضاٌع المفرج76ً

االولجٌدمهند علً حسن حطٌب الصلوخ77ً

االولجٌدعلً حسٌن فاضل محمود الحمٌري78

االولجٌداحمد عبد الوهاب حسٌن علوان االلوس79ً

االولجٌدمحمد ٌحٌى علً حسٌن الزٌدي80

االولجٌدمحمد امٌن هادي عبد الكاظم ذٌاب الزبٌدي81

االولجٌدعبد الكرٌم صباح عبد الكرٌم عبود الجٌالوي82

االولجٌدمصطفى عادل مهدي محمد الدلٌم83ً

االولجٌدرٌام محمد حسٌن حمود ال نٌاز84

االولجٌدسدٌر حامد عبد الكرٌم حسٌن الزبٌدي85

االولجٌداٌات اٌاد عبد الخالق عبد هللا العبٌدي86

االولجٌدهدى محسن مال هللا حسٌن العزاوي87

االولجٌدسالم عماد حمٌد عناٌه السامرائ88ً

االولجٌدنعم ساجد عبد اللطٌف جاسم عرب89

االولجٌدزهٌر ٌحٌى حسٌن صالح الكراغول90

االولجٌدزٌد احمد شاكر محمود الجواري91

االولجٌدزٌنه حقً اسماعٌل زٌدان الموال92ً

االولجٌدمرسال فالح هادي ساجت الفتالوي93

االولجٌدمهند عبد احمد حمادي الساٌري94

االولجٌدحسٌن رحٌم محمد محسن الهالل95ً

االولجٌدحسٌن علً محمد امٌن محمد جعفر الطرٌف96ً

االولجٌدحٌدر سمٌر عاصً زٌدان العبٌدي97

االولجٌدتغرٌد علً شاكر حسٌن الشٌراوي98

االولجٌدنبراس عبد الطالب محمود ابراهٌم الحدٌدي99

االولجٌدمصطفى خٌون عوده حلبوص السعٌدي100



االولجٌداحمد عبد المطلب حسن حمزه العبٌدي101

االولجٌدمحمد علً محمود شٌحان الجناب102ً

االولجٌدحسن هادي ناجً مصطفى البٌات103ً

االولجٌدمحمود عبد السالم محمود علوان الزبٌدي104

االولجٌداشرف عالء احسان كاظم العطوان105ً

االولجٌدهوٌده علً فزاع جبر العارض106ً

االولجٌدقاسم عدنان اعنٌد حسٌن العكٌل107ً

االولجٌدمروه مزاحم سلٌمان حسٌن العٌثاوي108

االولجٌداحمد محمد احمد علوان جبور109

االولجٌدندى قاسم راهً سلطان الحفراوي110

االولجٌدٌاسر علً عبد خلٌل المسافر111

االولجٌدوالء عبد الحسٌن زهٌان جاسم الراجح112ً

االولجٌدعائشه رزق جابر مصطفى المسالمه113

االولجٌداحمد عبد الحكٌم كاظم علً الغروي 114

االولجٌدعبد هللا نظمً عبد الحمٌد رشٌد السامرائ115ً

االولجٌدسرمد علً كاظم حمادي الهٌازع116ً

االولجٌدرسل هادي رزوقً وهٌب الجبوري117

االولجٌدعبد الهادي عدنان هادي مطلوب المعموري118

االولجٌداحمد شوكت فارس طعان العزاوي119

االولجٌدعمار عباس رزوقً ظاهر الكبٌس120ً

االولجٌدحسن عبد الحسٌن محمد رضا الزبٌدي121

االولجٌدمحمد عبد الستار احمد سلمان الدلٌم122ً

االولجٌدمنار فارس محمد صادق الشمري123

االولجٌدعلً ثائر حمٌد اسماعٌل االمٌن124

االولجٌدمحمد عباس حسن عمران الشمري125

االولجٌدابراهٌم مازن ابراهٌم احمد الكروي126

االولجٌدحارث طارق حسٌن علً السامرائ127ً

االولجٌدحٌدر صباح صفاء علً الدلٌم128ً

االولجٌدمحمد ناهض حمٌد عوده سوٌدي129

االولجٌدعمر قٌس حسن حسٌن العدوان130

االولجٌدكرار عباس عبٌد الوي الحسناوي131

االولجٌدسرى خالد غانم ناجً االعظم132ً

االولجٌدمحمد عبد الجبار سلمان حمد الجناب133ً

االولجٌدساره ٌحٌى رحٌم صالح سلمان الساري134

االولجٌدطٌف علً محمد خلٌفه المعٌن135ً



االولجٌداحمد عباس متعب حمود الخفاج136ً

االولجٌدحنٌن جواد برهان كاظم المالك137ً

االولجٌدبهاء علً جبار سعٌد الساعدي138

االولجٌداحمد حسن ٌاسٌن حسن الجبوري139

االولجٌدٌاسٌن مروان ٌاسٌن خضٌر الجبوري140

االولجٌداحمد جبار محمد موزان المٌاح141ً

االولجٌدعمار عبد الكرٌم وفٌق اسماعٌل العان142ً

االولجٌدامال صبار جبار جنع الهالل143ً

االولجٌدوفاء جابر مهدي جابر الخفاج144ً

االولجٌدسماء نجم عبد هللا علً السودانً 145

االولجٌدعلً عٌال محمد جبر المخاضري146

االولجٌدزٌاد خلٌف علً محمد الدلٌم147ً

االولجٌدعلً سعدون كامل عبود الدلٌم148ً

االولجٌداسامه سعد جاسم علً الماٌح149

االولجٌدعماد عثمان محمد عواد الكبٌس150ً

االولجٌدرشا هادي شلش صبر الجوران151ً

االولجٌدابراهٌم كمال كرٌم ظاهر االٌوب152

االولجٌدعمر جاسم محمد حسٌن العزاوي153

االولجٌدحٌدر عماد عبد الكاظم سلمان خماس154ً

االولجٌدفاتن عبد الحكٌم هاشم محمد االوس155ً

االولجٌدخالد جمال طالب فتحً الدلٌم156ً

االولجٌداحمد رمزي علوان احمد الدلٌم157ً

االولجٌددعاء قٌس جالل خطاب العزاوي158

الثانًجٌدعلً عبد الوهاب عبد الرزاق جواد الصاف159ً

االولجٌدعمر عبد السالم حسٌن خضٌر الجبوري160

االولجٌدمها عدنان ساهً محمد السعدي161

االولجٌدعمر طه سلمان حسن الفالح162ً

االولجٌدرمٌم مهدي صاحب مهدي الخفاج163ً

االولجٌدمحمد ادهم عادل نصٌف الجبوري164

االولمتوسطعمر جاسم محمد عبد الدلٌم165ً

االولمتوسطمصطفى مازن هادي مزعل الخفاج166ً

االولمتوسطحٌدر نعٌم حنون مطر الطائً 167

االولمتوسطمرتضى حسن مناتً جابر الالم168ً

االولمتوسطمحمد سعد محمد ناصر االنباري169

االولمتوسطمحمد كرٌم جاسم عٌسى المطٌري170



االولمتوسطخطاب ثائر كامل حسن المشهدان171ً

االولمتوسطهنً جنٌد سلمان شهاب النعٌم172ً

االولمتوسطعامر حٌدر عبد الحسٌن صادق الخزعل173ً

االولمتوسطبارق منتظر عبد الوهاب سلطان الالمً 174

االولمتوسطهدٌل اٌاد شاكر عبد الجبار البغدادي175

االولمتوسطعلً رزاق ٌاسٌن حسن الفتال176

االولمتوسطمنى اٌاد عباس مظلوم النعٌم177ً

االولمتوسطزٌد طه صبري رشٌد الجمٌل178ً

االولمتوسطرٌام ٌاسٌن حمٌد كاظم العبادي179

االولمتوسطنور ستار فلٌح حسونً ترك180ً

االولمتوسطمحمد فاضل حمود شاطً الخزاع181ً

الثانًمتوسطانمار حسن ٌاسر شخٌر النعمان182ً

االولمتوسطحٌدر عبد المجٌد محسن طاهر البهادل183ً

االولمتوسطحٌدر علً داخل زمام القرٌش184ً

االولمتوسطمحمد عبد المجٌد عبد الساده كاظم البرٌسم185

االولمتوسطاٌاد عبد الوهاب صكب ظاهر العزاوي186

االولمتوسطعمر عبد الكرٌم عبد هللا راشد الزوبع187ً

االولمتوسطهبه عادل عجمً لعٌبً الساعدي188

االولمتوسطمحمد جواد شمخً جبر الدعوم189

االولمتوسطعمر عبد الستار عبد هللا عطٌه الزٌدي190

االولمتوسطاكرم عبد الغفور احمد عٌسى العان191ً

االولمتوسطتسنٌم محمد بدر محمد ابو خلٌفه192

االولمتوسطمحمد جاسم محمد جمعه القرٌش193ً

االولمتوسطاحمد خالد عبد اللطٌف عزٌز الهدله194

االولمتوسطحٌدر محمد كاظم مزٌد المحمداوي195

االولمتوسطاٌالف صالح محمد محمود الجبوري196

االولمتوسطهٌثم صالح نعٌم جابر الخفاج197ً

االولمتوسطرٌا عامر عبد اللطٌف صالح القٌس198ً

االولمتوسطرقٌه باسل سلمان فهد العمار199

االولمتوسطبسمه باسم ابراهٌم محمد الشٌخل200ً

االولمتوسطابراهٌم عدنان ابراهٌم احمد التكرٌت201ً

االولمتوسطهدى عثمان خالد عباس الغرٌري202

االولمتوسطرنا عبد الكرٌم ناجً عبد المجٌد المغازج203ً

االولمتوسطمروه عبد المجٌد حمٌد رشٌد الفالح204ً

االولمتوسطجوان كاظم جاسم محمد محسن االسدي205



االولمتوسطاكرم سالم ناجً كاظم السٌد سلمان206

االولمتوسطعبد القادر هداٌت عبد القادر هللا وٌردي السوران207ً

االولمتوسطٌونس عبد الحافظ حازم محمد الدباغ208

االولمتوسطمصطفى مظهر عباس احمد الدلٌم209ً

االولمتوسطشوكت كرٌم موسى عبد الجناب210ً

االولمتوسطعباس زامل صبٌح عجٌل الساعدي211

االولمتوسطحٌدر دٌكان خضٌر سلوم الجناب212ً

االولمتوسطاحمد عبد العال حمزه خضٌر الطائ213ً

االولمتوسطعال ناصر حسٌن عبد الرضا الحمدان214ً

االولمتوسطاٌمن علً موحان عبد مطلك العبٌدي215

االولمتوسطفرح مهدي صالح جواد الربٌع216ً

االولمتوسطمصطفى نعمان رحٌم عناد الجناب217ً

االولمتوسطعلً محمود احمد عبد هللا العبٌدي218

االولمتوسطاحمد نوماس فاهم عبد الحسن الفتالوي219

الثانًمتوسطصفاء الدٌن مهدي جوامٌر عنٌزي الشمري220

االولمتوسطمحمود ضٌاء محمود شهاب الغرٌري221

االولمتوسطدعاء عباس خضٌر عباس العزاوي222

االولمتوسطعلً عامر حاتم حمد الجبوري223

االولمتوسطحسٌن فٌصل عبد الحمٌد حسن الالم224ً

االولمتوسطرسول فؤاد رحٌم شرٌده الكنان225ً

االولمتوسطعمار ٌاسٌن حمٌد كاظم226

االولمتوسطابابٌل صالح مهدي ابراهٌم البستنج227ً

االولمتوسطاحمد احسان علً حسن االسدي228

االولمتوسطصفاء جعفر جابر داود دنبل229

االولمتوسطتمٌم خلٌل محمود داود التمٌم230ً

االولمتوسطحٌدر عبد الرزاق صالح مهدي التمٌم231ً

االولمتوسطدعاء فوزي ٌاسٌن رشٌد االلوس232ً

االولمتوسطسٌف جمٌل ابراهٌم عنزي الدلٌم233ً

االولمتوسطمحمد حسن سلمان حمد الجواري234

االولمتوسطحنٌن عبد الكرٌم حسٌن محمد علً الربٌع235ً

االولمتوسطزمن مازن عبد الحافظ سلمان التمٌم236ً

الثانًمتوسطزٌد فلٌح حسن عبد هللا التمٌم237ً

االولمتوسطحسٌن مزهر عزٌز حسن الخفاج238ً

االولمتوسطكرار راجح عبد الساده عبد الكرٌم الشمرت239ً

االولمتوسطمحمد عبد العزٌز محمد نجرس الكعود240



االولمتوسطمحمد نجم عبد هللا محمد الجناب241ً

االولمتوسطمحمد ولٌد عبد حسن الطائ242ً

الثانًمتوسطاحمد جمال حمٌد خلٌل العبطان243

الثانًمتوسطاٌمن احمد مجٌد حمٌد معاوٌه244

االولمتوسطعلٌاء عارف عبد الساده نوفان العبودي245

االولمتوسطعالوي خضٌر عالوي صبار الكرغول246ً

االولمتوسطمحمد قٌس عبد القادر كاظم المالك247ً

االولمتوسطاحمد سعدي حسٌن جوٌر الكبٌس248ً

االولمتوسطحٌدر كاظم ٌعكوب ٌوسف الزبٌدي249

االولمتوسطتقى صادق خلف علً المحمداوي250

االولمتوسطاٌاد غازي نعمه محمد الغرٌري251

االولمتوسطمخلد شنان نعٌم كحط الساعدي252

االولمتوسطقصً جلٌل هاشم حسن الٌوسف253

االولمتوسطاحمد محمود شاكر علً العبٌدي254

االولمتوسطٌوسف قحطان عدنان اسماعٌل التمٌم255ً

االولمتوسطاثٌر نصٌر محمد صالح مهدي الخفاج256ً

االولمتوسطفاضل عباس فاضل محمد الدلٌم257ً

الثانًمتوسطعباس فاضل حسٌن خلف العزاوي258

االولمتوسطمٌاده زٌاد حمزه عبد المجٌد البٌات259ً

الثانًمتوسطرؤى جمال عبٌد محمد المشهدان260ً

االولمتوسطحسام محمد عبد الكرٌم مصطفى العبٌدي261

االولمتوسطبراء مثنى ابراهٌم حمادي الحٌال262ً

االولمتوسطسامر عباس فاضل حسٌن الصفار263

االولمتوسطمحمد علً صالح فاضل الخفاج264ً

االولمتوسطحسنٌن عبد العزٌز سعٌد طعمه الالم265ً

االولمتوسطمصطفى ستار جبار داخل البو محمد266

االولمتوسطحسٌن سمٌر باقر محمد جعفر الشمري267

االولمتوسطحسٌن صباح عبد فلٌح الربٌع268ً

االولمتوسطعمر عبد المجٌد سلمان شعبان الدلٌم269ً

االولمتوسطجمٌل سعدون جمٌل شٌحان الجناب270ً

االولمتوسطدالل عادل شاكر معٌدي الجبوري271

الثانًمتوسطاسامه اسماعٌل محمد كاظم القره غول272ً

االولمتوسطسرى رعد عبد الوهاب حمادي الدلٌم273ً

الثانًمتوسطحمزه رعد فاضل كاظم التمٌم274ً

االولمتوسطانس عدنان عبد علً الدلٌم275ً



االولمتوسطهبه ولٌد احمد جاسم الفراج276ً

االولمتوسطشهد عادل خلف حمودي التكرٌت277ً

االولمتوسطصهٌب عبد العزٌز محمد نجرس الكعود278

االولمتوسطعلً صباح محمد عزٌز العسكري279

الثانًمتوسطصفاء سعٌد موحان سعد الكنان280ً

االولمتوسطدعاء فاضل جبار مهدي الجبوري281

الثانًمتوسطحسٌن محمد حسٌن عبد هللا الغرٌري282

الثانًمتوسطمصطفى جاسم محمد عباس العامري283

االولمتوسطعلً فالح حسن عبد الجناب284ً

االولمتوسطاحمد عبد الرحمن داود سلمان الدلٌم285ً

االولمتوسطمصطفى حمزه محمد سلمان الكالب286ً

االولمتوسطسٌماء رٌاض عبٌد سلمان البكري287

االولمتوسطعلً عامر محمود سامً عارف الشٌخل288ً

االولمتوسطحٌدر علً كاظم محمد الصكر289

االولمتوسطمحمد عادل خلف منٌخر الجبوري290

االولمتوسطبسام اسماعٌل محمد كاظم القره غول291ً

االولمتوسطواثق باسل عباس علً المندالوي292

االولمتوسطاٌناس ضٌاء مصطفى محمد علً الغن293ً

االولمتوسطمٌس عباس جدوع خلف الدلٌم294ً

االولمتوسطصفاء حسٌن شراد حرامً الزبٌدي295

االولمتوسطزهراء محمد لوٌع حواس السعدي296

الثانًمتوسطاحمد باسل عبد عبد الحسٌن الجبوري297

االولمتوسطكاظم زهٌر عبد الكرٌم كاظم العزاوي298

االولمتوسطمصطفى سالم عبد هللا صالح الجبوري299

االولمتوسطنورس ٌاسٌن خضٌر ٌاسٌن الشمري300

االولمتوسطٌوسف نصرت ابراهٌم خلف الشجٌري301

االولمتوسطمحمد علً اعتماد عبد الرحمن ٌاسٌن الشٌخل302ً

االولمتوسطعلً اركان سبتً شنان المالك303ً

الثانًمتوسطحسٌن عبد العباس حسٌن محمد الشمري304

االولمتوسطرواء عبد النبً سعدون ابراهٌم الشمري305

االولمتوسطاسراء ابراهٌم جاسم محمد الطائ306ً

االولمتوسطفراس عبد العالً جلٌب بشر السرٌاوي307

االولمتوسطعمر عاشور ٌونان نورمان االثوري308

االولمتوسطعزة ابراهٌم محمد عبود السعدي309

االولمتوسطحامد علً مخلف جمٌل الركٌباوي310



االولمتوسطاحمد مجٌد محسن زغٌر الساعدي311

االولمتوسطٌوسف عبد الحسٌن مهدي رمح312

االولمتوسطمهند مشتاق طالب عبود شربه313

االولمتوسطشدن قتٌبه صالح طه المحمدي314

االولمتوسطعلً كامل مرزه حمزه العجٌل315ً

االولمتوسطعلً باسل سعٌد داود الدركزل316ً

االولمتوسطرغد عبد المحسن جري مظهر الجبوري317

االولمتوسطمنتظر انور ٌونس محمود الجبوري318

االولمتوسطصابرٌن فرات رشٌد حمدان العان319ً

االولمتوسطمصطفى خالد عباس راهً الخفاج320ً

الثانًمتوسطعلً صفاء علً فاضل المعموري321

الثانًمتوسطاالء طه ٌاسٌن طه الدلٌم322ً

االولمتوسطدعاء شالل فرحان سعٌد المرسوم323ً

الثانًمتوسطعلً مهدي نعمه عمران العجٌل324ً

االولمتوسطمٌالد سعد نصٌف جاسم الحجاج325

االولمتوسطنور مهدي محمود شاكر االعرج326ً

الثانًمتوسطحارث نعمه فرحان عزٌز العبٌدي327

االولمتوسطقٌصر مهدي صالح محٌمٌد الغرٌري328

االولمتوسطاحمد زهٌر ربٌع صالح العزاوي329

االولمتوسطغزوان حامد ساجت مجرن الجناب330ً

االولمتوسطهال عبد الحسٌن جواد جاسم العامري331

االولمتوسطمروه ولٌد حمٌد علوان الجمٌل332ً

االولمتوسطنصٌر خضٌر غنً معروف القره غول333ً

الثانًمتوسطمصطفى مهدي صالح مهدي العلوٌه334

االولمتوسطمصطفى عبد المناف علً جواد الجبوري335

الثانًمتوسطاٌهاب عباس جواد كاظم الدلٌم336ً

االولمتوسطمصعب ناطق عزٌز جواد العبوس337ً

االولمتوسطمحمد سنان فاضل احمد النعٌم338ً

االولمتوسطمازن لٌث ٌحٌى محمد الحامد339

االولمتوسطاحمد حامد عطٌه حسٌن الخفاج340ً

الثانًمتوسطعبد هللا رشٌد عبد هللا عوده الغرٌري341

االولمتوسطعمر هاتف كرٌم حسن الجبوري342

االولمتوسطذو الفقار هالل عوٌد حمٌد العامري343

االولمتوسطمحمد قاسم اسماعٌل ابراهٌم الصبٌح344ً

االولمتوسطلقاء سعد عباس احمد الخفاج345ً



الثانًمتوسطحامد حاتم محمد ساهً الزٌداوي346

االولمتوسطمٌس فالح حسٌن ماجد زٌداوي347

الثانًمتوسطزمن ٌاس خضٌر عباس الدلٌم348ً

االولمتوسطسالً باسل احمد عناٌه هللا النعٌم349ً

الثانًمتوسطاحمد ابراهٌم فرج غراب الموسوي350

االولمتوسطفؤاد نصٌف جاسم محمد البو عطٌه351

االولمتوسطمحمد عادل علً مؤنس المفرج352ً

االولمتوسطسالً محمود خلٌل اسماعٌل اللهٌب353ً

االولمتوسطمً خلٌل طه عبد هللا المفرج354ً

االولمتوسطعالء جاسم محمد جاسم الشمري355

االولمتوسطزٌنب كامل سلمان زغنون عزوز الموسوي356

االولمتوسطاحمد خالد مرزا محمد الجاف357

االولمتوسطعائشة صالح عبدالهادي صالح السعدي358

االولمتوسطتوحٌد رضا مجٌد صالح الحكاك359

االولمتوسطسٌف سعدون خضٌر عباس المحٌاوي360

االولمتوسطكاظم محمد كاظم جواد الشمري361

االولمتوسطفاطمه الزهراء احمد كاظم حسٌن الٌاسري362

الثانًمتوسطمراد خضٌر حسٌن داود االنباري363

االولمتوسطامٌر محمد مزهر حمادي شنٌن364

الثانًمتوسطاحمد خالد احمد حسن الدلٌم365ً

االولمتوسطعلً محمود عبٌد عبد علً المختار السلطان366ً

الثانًمتوسططالل عبد الكرٌم هادي خضٌر الزبٌدي367

االولمتوسطحذٌفه خلٌل ابراهٌم علوان الدلٌم368ً

االولمتوسطٌوسف عبد مجٌد صالل العكٌدي369

االولمتوسطمكً حسٌن حمٌد محمد المعموري370

االولمتوسطٌاسر حسٌن حمٌد محمد المعموري371

االولمتوسطعلً حسٌن علً قنبر السعدي372

االولمتوسطمصطفى قاسم حمود سهر الربٌعاوي373

االولمتوسطعلً بهجت جعفر مهدي الصٌغر374

الثانًمتوسطمروان جعفر عبد الرحٌم شكري علم375

االولمتوسطروان عالء حسن عباس الجبوري376

االولمتوسطحسٌن داود حسٌن مرزوك الٌساري377

االولمتوسطاحمد ولٌد حسٌن علً الجناب378ً

االولمتوسطلٌث عماد عبٌد عباس الٌساري379

االولمتوسطسامر دحام مطر حسن الزوٌن380ً



الثانًمتوسطثامر محمد جبر مطر الكعب381ً

الثانًمتوسطاكرم قحطان اكرم عزمً االنصاري382

االولمتوسطعمر فاروق عمر كمال العبوس383ً

االولمتوسطهمام محمد عباس محسن السودان384ً

االولمتوسطعمر عامر عباس عبٌد العامري385

االولمتوسطاحمد عبد المطلب حمود سعٌد الحمدان386ً

االولمتوسطمصطفى صبٌح فرمان لطٌف السامرائ387ً

االولمتوسطعمار محمد ٌحٌى عبد الجلٌل الهاشم388ً

االولمتوسطغٌث داود سلمان لطٌف الربٌع389ً

الثانًمتوسطرشا صبٌح جاسم حسن المحمداوي390

االولمتوسطاسامه عصام هاشم جواد الطائ391ً

االولمتوسطقٌاد فالح موفق خضر الطائ392ً

االولمتوسطدعاء مجٌب وهٌب شهاب الخزرج393ً

االولمتوسطٌاسر محمد عارف عبد الكوف394ً

الثانًمتوسطسجاد محمد اسود كاظم السعدي395

االولمتوسطحسنٌن ضٌاء عبد هللا علوان المكصوص396ً

االولمتوسطمحمد شهاب احمد داود الحالوي397

الثانًمتوسطامجد ٌعقوب ٌوسف عبد هللا الحلفاوي398

الثانًمتوسطغزوان حمزه محٌسن جرماط العجٌل399ً

االولمقبولٌاسر راشد غازي احمد الحدٌث400ً

الثانًمقبولعلً شامل عبد المحسن فٌصل الزبٌدي401

االولمقبولفاطمه محمد صالح علً جواد الحكٌم402

الثانًمقبولابراهٌم هادي حبش محمد العلٌاوي403

االولمقبولاحمد ناطق فاضل حذاف الفٌصل404ً

االولمقبولسجاد مهدي عبد الحمٌد جمعه الصكري405

الثانًمقبولوئام احمد محمود جاسم الداوري406

الثانًمقبولمحمود احمد قاسم بكر القره غول407ً

االولمقبولٌاسر كرٌم محمد شنٌور الشمري408

االولمقبولغٌث احمد حاتم حمٌد طاهر االسدي409

الثانًمقبولاحمد محمد سلمان كاظم الجبوري410

االولمقبولمحمد عصام ٌعقوب محمود الكبان411

االولمقبولعمر اسماعٌل حمٌد فرج النعٌم412ً

االولمقبولسرمد عبد الرضا مختاض مزبان العزاوي413

الثانًمقبولعقٌل جواد حمود سلمان الذهٌباوي414

االولمقبولمصطفى عبد الزهره عٌسى زامل الساعدي415



الثانًمقبولاٌوب سالم عبد الحسن عبد الزهره الطائ416ً

الثانًمقبولاٌمان حٌدر طارش زبون العبودي417

الثانًمقبولدالٌا رائد فٌصل علً التمٌم418ً

االولمقبولزٌاد علوان شالل فرحان الزوٌن419ً

االولمقبولاسعد جبار عبد الصاحب سلمان الطائ420ً

االولمقبولعمر صفاء نوري صالح السامرائ421ً

االولمقبولمصطفى ابراهٌم محمود سلٌمان العكٌدي422

االولمقبولمصطفى عبد المنعم هادي عبٌد الجناب423ً

الثانًمقبولاحمد رغٌد محمود عبد الرحمن شبٌب424

االولمقبولمهند نافع خضٌر عبد المفرج425ً

االولمقبولعثمان محمد صالح علً الجبوري426

االولمقبولرامً صالح عبد المهدي جبر الخالدي427

 (التكمٌلً)الثانًمقبولعلً صادق طاهر شعبان الكعب428ً

االولمقبولمحمد خلٌل محمد حمٌد العكٌدي429

االولمقبولرنٌم ماجد ربٌع شهاب الخلٌفه430

الثانًمقبولصفاء سالم مكطوف شمخً ال حرام431ً

الثانًمقبوللؤي ستار جبار كاطع البدٌري432

الثانًمقبولمحمد عبد الرزاق محمد لطٌف المشهدان433ً

الثانًمقبولمخلد عبد االمٌر عبد الغنً محسن الخفاج434ً

االولمقبولسامر نصر حمٌد راضً الشمري435

االولمقبولمنتظر خضٌر علٌوي فرحان السعدي436

االولمقبولاحمد فتح هللا عبدهللا عباس العكٌدي437

الثانًمقبولشهد حٌدر حمودي محمد جواد دروٌش438

االولمقبولسالً زهٌر صادق علوان المهداوي439

االولمقبولاحمد عبد الرحمن عبد الجبار علً الغرٌري 440

االولمقبولمحمود رعد محمود نعمه الطائ441ً

االولمقبولٌاسر محمد حاجم ابراهٌم المعاضٌدي442

الثانًمقبولعبد هللا زٌاد فخري محمد الشمري443

الثانًمقبولعلً محمود مجٌد حمزه الخفاج444ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازشٌماء خلف علك زاجً االسدي1

االولجٌد جداًرجاء عبد علً ناهً علً الفرات2ً

االولجٌد جداًعباس فاضل عبد القادر عثمان البكري3

االولجٌد جداًاحالم داود كاظم سلمان السعدي4

االولجٌد جداًفارس نور محمد جوز علً خلف الفٌل5ً

االولجٌد جداًلمٌاء فلٌح حسن عبد الشمري6

االولجٌد جداًعلً جلٌل هادي محمد الحكٌم7

االولجٌد جداًمها بدٌوي عٌسى حمٌد الشمري8

االولجٌد جداًٌحٌى علً عبٌد مظلوم العبدل9ً

االولجٌد جداًاحمد عبد الكرٌم محمد سلمان ال عباس10

االولجٌد جداًخالد حمدي سلٌم جبر العبٌدي11

االولجٌد جداًسٌف جاسم محمد مصلح الدلٌم12ً

االولجٌد جداًناظم سعدون حسٌن عٌاده الكنان13ً

االولجٌد جداًجاسم كاظم جاسم محمد المسافر14

االولجٌد جداًاحمد عباس خلف سلوم الزوبعً 15

االولجٌد جداًشٌماء مجٌد عبد الرزاق مجٌد حبه16

االولجٌد جداًسمٌر احمد مصطفى عبدال المولى17

االولجٌد جداًحسٌن صالح مهدي ابراهٌم الجمٌل18ً

االولجٌد جداًمروان محمود ساهً شمخً السودانً 19

االولجٌد جداًٌسرى عبد هللا سلطان جسام الدلٌم20ً

االولجٌد جداًجلٌل ابراهٌم مجٌد مصطفى زنكنه21

االولجٌد جداًمصطفى عبد الرحمن ناجً صالح الصالح22ً

االولجٌد جداًلٌث حسن علً حسٌن الشمري23

االولجٌد جداًسالم قاسم محمد حلو الحلو24

االولجٌد جداًربٌع سلمان حسٌن بطً الخفاج25ً

االولجٌد جداًنصٌر سوٌل رسن بندر القرٌش26ً

االولجٌد جداًتمٌم سامً عبد الهادي محمود التمٌمً 27

االولجٌد جداًلمٌاء هادي محمد حسن طعمه الخفاج28ً

االولجٌد جداًعلً محمد حمد سلٌمان الجبوري29

االولجٌد جداًكرار حٌدر مجبل صادق الخطٌب30
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االولجٌدازهار شكر محمد دروٌش الجاف31

االولجٌدمسعد سرهٌد مزبان شالش الشمري32

االولجٌدرحٌم زاٌر نصار هرطمان الالم33ً

االولجٌدسعد قاسم مهدي مطرود التمٌم34ً

االولجٌدزهٌر عبد الزهره حمد احمد الحمٌدي35

االولجٌدفرج جبار مثكال وكاع الجبوري36

االولجٌدسوسن حسن عبد الحسٌن عزٌز الركاب37ً

االولجٌدماهر طعٌم طاهر حمادي ال طاهر 38

االولجٌدشٌماء عباس سعٌد عداي الشرٌفان39

االولجٌدجمعه غازي راضً بدن الزٌداوي40

االولجٌدمشتاق ولٌد لطٌف جاسم الكونً 41

االولجٌدكاظم محسن مدلول صكب الشمري42

االولجٌداحمد جمال عبد العزٌز كرٌم الجبوري43

االولجٌدهبه حسونً جرمط محمد اغا 44

االولجٌدعلً عبد الحمزه هاشم عبد الجحٌش45ً

االولجٌداسماعٌل خلٌف علٌوي حمادي46

االولجٌدرشا نعمه هاشم كاظم العامري 47

االولجٌدصباح سمٌر ناظم احمد القامه جً 48

االولجٌدهند سمٌر عبد الصاحب مهدي كبه 49

االولجٌدبان محمد محسن علً الساعدي50

االولجٌدعلً سلٌم عزٌز جبر الخفاج51ً

االولجٌدضٌاء عبد الخالق علً حسٌن الزٌدي52

االولجٌدخوله ابراهٌم عباس عطٌه الجبوري53

االولجٌداحمد حسن محمد جواد علً الزبٌدي54

االولجٌدعلً محمد عباس ابراهٌم العامري55

االولجٌدمروان ٌحٌى محمد علٌوي الدلٌم56ً

االولجٌداحمد تركً ٌوسف ناصر العامري57

االولجٌداٌناس جبار عبد الصاحب عبد الرضا البلداوي58

الثانًجٌدافنان محمد محمود خضٌر العاملً 59

االولجٌدصدام حسٌن خضٌر حمد الطائ60ً

االولجٌدلؤي كانون عبد هللا كاظم الخزرجً 61

االولجٌداحالم كرٌم علوان خلف المحٌاوي 62

الثانًجٌدحسام مالك محمد جبار المال63

االولجٌدعلً فارس عبٌد خضٌر الزبٌدي64

االولجٌدمصطفى احمد عبد الرضا كرٌم ذهٌباوي 65



االولجٌدعباس محمد احمد حبٌب الربٌعً 66

االولجٌدكهدار محمد سعٌد محمد كنج67ً

االولجٌدروٌده علً زاٌر نوري الالم68ً

االولجٌدانوار نجم عبد حسن العبوس69ً

االولجٌدمنى رزوقً عموري عبود السعٌدي70

االولجٌدرائد جمال عبد المجٌد احمد الكروي71

االولجٌدٌاسر موسى اوهٌم دنكً الخمٌس72

االولجٌدامٌر احمد عبد العزٌز حسٌن السلطان73ً

االولجٌدعلً عمران موسى محمود الزبٌدي 74

االولجٌدجواد كاظم مطلك علٌوي الزٌدي 75

االولجٌدٌوسف وجٌه عبد هللا حمد ال مصطفى 76

االولجٌدجاسم حمٌد جابر صالح الجٌزان77ً

االولجٌداٌمان شاكر حاجم سلطان النداوي78

االولمتوسطلٌث عبد هللا صاٌل عوٌد العامري79

االولمتوسطمٌثم حسٌن مهدي عبد العامري80

االولمتوسطصابرٌن جبار حمص حمزه العابدي81

االولمتوسطانوار داود سلمان فلٌح الخفاج82ً

االولمتوسطمصطفى اٌاد جلٌل حسان الحجامً 83

االولمتوسطمحمد عدنان خلف نوار القرٌش84ً

االولمتوسطخالد ٌونس احمد عباس العٌثاوي85

االولمتوسطجعفر عزٌز موازي جابر السلطان86

االولمتوسطزبٌده هانً وفر عبد علً العجرش87

االولمتوسطحسٌن علً احمد هاشم الموسوي 88

االولمتوسطرسل مزهر كانً جعفر الشمري 89

االولمتوسطدالٌا رحمن عبد هللا عبد الكاظم الخالدي90

االولمتوسطسٌف عبد محمد علوان العبادي91

االولمتوسطدالٌا اسماعٌل خلٌل ابراهٌم الربٌعً 92

االولمتوسطحسام حسٌن عٌسى جواد العبٌدي 93

االولمتوسطاحمد حمٌد رشٌد عبد الرحمن االعظم94ً

االولمتوسطاٌمان جابر كرٌم طعمه الطائ95ً

االولمتوسطعلً عبد هللا مهجر فرعون الوحٌد96

االولمتوسطاخالص طالب عبد كاظم الطائ97ً

االولمتوسطاسماعٌل حامد هادي حسٌن سعٌدي98

االولمتوسطصفاء محمد باوله فتاح خوابخشر99

االولمتوسطسفٌان عامر كامل فرحان الفالح100ً



االولمتوسطعمر حامد عبد الكرٌم حسٌن الزبٌدي 101

االولمتوسطمحمد اٌاد فاضل فرحان السامرائ102ً

الثانًمتوسطبه رز كمال توفٌق ٌاسٌن الٌاسٌن103

االولمتوسطاحمد سامً محسن عبد هللا الجناب104ً

االولمتوسطمروى محمد عبد الحسٌن مهٌهً الدب105ً

الثانًمتوسطحامد نوري جاسم صبخه الطائ106ً

االولمتوسطهبه جرجٌس عبد االحد خوشو القس 107

االولمتوسطحٌدر كاظم عبد النبً اٌشان العبودي108

االولمتوسطعالء عبد الحسٌن سعٌد مفتن الدراجً 109

االولمتوسطاحمد غربً شمران ضٌدان الدلٌم110ً

الثانًمتوسطوسام عبد االله خادم عزٌز المشهدي 111

االولمقبولحمزه محسن حسٌن جفجاف الشمري112

االولمقبولحٌدر محمد علً جعفر النعٌم113ً

الثانًمقبولمحمد رٌاض مخلف رجب الغرٌري114

الثانًمقبولخلٌل اسماعٌل فارس عبدهللا الجبوري115

االولمقبولحٌدر مزهر عبد الجبار خلف العزاوي 116


