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االولامتٌازرشا عصام حبٌب فرحان الكعب1ً

االولامتٌازشٌماء عبد حسٌن حسن الساعدي2

االولامتٌازدعاء حسٌن خضر حسن الكرغول3ً

االولامتٌازاٌه علً حسٌن شهٌب السعد4

االولجٌد جداًاٌه كرٌم كاظم صادق العبودي5

االولجٌد جداًمرٌم مقدام هاتف حمزه الحسناوي6

االولجٌد جداًهوازن مؤٌد عبد هللا غناوي الزهٌري7

االولجٌد جداًسٌماء نوري جاسم محمد الدلٌم8ً

االولجٌد جداًامانً ٌعرب مولود شاكر العان9ً

االولجٌد جداًٌاسمٌن فاضل حسون علوان المعٌن10ً

االولجٌد جداًسما سمٌر حسٌن سلمان العبٌدي11

االولجٌد جداًسؤدد رعد عبد الحمٌد مجٌد النعٌم12ً

االولجٌد جداًمروه فٌصل علً عباس الجبوري13

االولجٌد جداًانمار دخٌل جهلول عٌدان الركاب14ً

االولجٌد جداًعقٌل رزاق عباس محمد الطوٌل15

االولجٌدزٌنب شاكر خلٌل ابراهٌم العلكاوي16

االولجٌدسجى وعد مرتضى هادي البغدادي17

االولجٌدفوزي عبد مسلم مشكور كاظم الزرف18ً

االولجٌدبهاء الدٌن جلٌل سالم خطل العبودي19

االولجٌدمصطفى اسماعٌل خلف حمادي الفهداوي20

االولجٌدساجده جمال عبد مرزوك الجناب21ً

االولجٌدمصطفى ٌاسٌن خضٌر جٌاد الجناب22ً

االولجٌداحمد كنعان احمد كاظم القٌس23ً

االولجٌدشهد مهدي قدوري احمد الكٌال24ً

االولجٌدنور صباح رشٌد فرهود الحمدان25ً

االولجٌدمصطفى علً صابر محمد العان26ً

االولجٌدهاله زهٌر ٌوسف عبد الستار العبٌدي27

االولجٌدعلً محسن داود غالً العكٌل28ً

االولجٌداحمد خضٌر عباس حسون العبٌدي29

االولجٌدشجن علً حسٌن علً البلداوي30
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االولجٌدمحمد ماجد كرٌم محمد الدلٌم31ً

االولجٌدبهاء حسٌن ابراهٌم حمود الجناب32ً

االولجٌدزٌنب توفٌق رزاق وهاب الدجٌل33ً

االولجٌدساره عالء الدٌن عبد الرزاق حسون القٌس34ً

االولجٌدعلً عامر عاٌد كصب الجناب35ً

االولجٌدهشام سعد حسٌن طرفه الجبوري36

االولجٌدهدٌل خلٌل ابراهٌم رسن الجبوري 37

االولجٌدنورا مهدي فٌاض محمد الزبٌدي38

االولجٌدمٌثم حمد حسٌن حمد العٌثاوي39

االولجٌدانهار عبد هللا عبٌد علوان العبٌدي40

االولجٌدشفاء عبد الباقً اسماعٌل مسلط العان41ً

االولجٌدصفا غازي بدٌوي علً الشجٌري42

االولجٌدهاله نزار جواد حبٌب الناصري43

االولجٌدحوراء شهاب محً شهاب الربٌع44ً

االولجٌدرند عبد الرحمن شاكر محمود السامرائ45ً

االولجٌدفادي كرٌم كطافه بدر سراي ال سٌتم46

االولجٌدعلً احمد اورخان راجً العسكري47

االولجٌدعبد الرحمن حسن جاسم روكان الجبوري48

االولجٌدمها علً محمود حبٌب ابو السان49

االولجٌدنرمٌن طالب حسٌن علً المنسف50

االولجٌدسالم عبد االمٌر كاظم جواد الشمرت51ً

االولجٌدساره عادل محمد فرج احمد الجاف52

االولجٌدمالذ محمد علً نعمه عباس البلداوي53

االولجٌدصفا مجٌد حمٌد خضر العزاوي54

االولجٌدبان بهاء سوادي هانً الخزرج55ً

االولجٌدنغم علً مجٌد كرٌم الالم56ً

االولجٌدمقدم عباس شفً عبد هللا الخفاج57ً

االولجٌدمصطفى هاشم محمد حسٌن الربٌع58ً

االولجٌدابرار ستار جبار دوشه الدلٌم59ً

االولجٌداحمد داود ٌوسف شهاب العجٌاوي60

االولجٌدعلً جار هللا محسن ندا العتاب61ً

االولجٌدوجدان احسان علً شوٌخ المشهدان62ً

االولجٌدمحمد وحٌد محمد برغش العامري63

االولجٌدهبه مهند كاظم صابر الالم64ً

االولجٌدسمر ثائر حسٌن علً الزبٌدي65



االولجٌدكرار حٌدر ناجً طه المحروث66

االولجٌداشواق عكله حنون راشد الحسٌناوي67

االولمتوسطموج صالح قدوري علً الحٌان68ً

االولمتوسطدنٌا عبد الساده خزعل بدر العمشان69ً

االولمتوسطتقى صالح عباس محمد العبٌدي70

االولمتوسطنرٌمان عبد الكرٌم سلٌمان مصطفى الزهاوي71

االولمتوسطكرار عبد الرضا حسن حسٌن الجبري72

االولمتوسطزٌنب محمد حسٌن مظلوم العامري73

االولمتوسطحسن اسامه محً الدٌن عاشور طنبور74

االولمتوسطٌوسف سامً عبد محمد المعموري75

االولمتوسطهند قٌس كامل حسن العزاوي76

االولمتوسطسلسبٌل فرٌد محمد سعٌد سٌف هللا الصالح77ً

االولمتوسطمدٌن صالح خلف سلطان العبودي78

االولمتوسطعثمان عبد الرحمن احمد سلوم الجبوري79

االولمتوسطعلً محمد عبد الرضا ابراهٌم الكعب80ً

االولمتوسطشهد رٌاض جودي صالح العشائر81

االولمتوسطرسل عامر عبد الجبار علً المفرج82ً

االولمتوسطسالً مجبل حسن علً العزاوي83

االولمتوسطعلً شرٌف عبد الحسٌن شامً الغرٌباوي84

االولمتوسطامتنان عدنان محمد حامد الدلٌم85ً

االولمتوسطعبد القادر حمود حمزه احمد الفلوج86ً

االولمتوسطمحمد عامر جاسم محمود العادل87ً

االولمتوسطحنٌن محمد جالب مطر االسدي88

االولمتوسطجهان هادي جاسم حنظل الربٌع89ً

االولمتوسطمحمد رعد صالح عبد العزٌز العان90ً

االولمتوسطزٌد عبد الرحمن سلمان حسن الفالح91ً

االولمتوسطحسن رهٌف دحام شامً الغرٌباوي92

االولمتوسطزٌاد حامد عبد هللا عبد الدلٌم93ً

االولمتوسطلٌث حسٌن علً داخل الزهٌري94

االولمتوسطمحمود نور محمود عبٌد الغرٌري95

االولمتوسطنور خالد حسن حمد الدلٌم96ً

االولمتوسطعلً حسٌن كاظم جاسم الكنان97ً

االولمتوسطحسٌن علً ناصر حسٌن الجناب98ً

االولمتوسطمحمد سعد مظلوم فٌصل الجناب99ً

االولمتوسطرونق حسن علً حسٌن المهداوي 100



االولمتوسطنبا اٌاد كاظم غٌدان الربٌع101ً

االولمتوسطهدٌل عامر موسى كاظم الصفار102

االولمتوسطصفا غانم شرٌف عبد الغفور العبدل103ً

االولمتوسطمحمد عبد الكاظم عبد المحسن موسى الربٌع104ً

االولمتوسطرقٌه صالح الدٌن عبد القادر محمود الجاف105

االولمتوسططٌبه سعد اسماعٌل خلٌل الدلٌم106ً

االولمتوسطاسماء احمد كاظم عبد البو عامر107

االولمتوسطصفا احمد مطٌع فٌاض الراوي108

الثانًمتوسطرغد جواد كاظم عبد البدٌري109

االولمتوسطمحمود مازن عبد السالم محمود العٌثاوي110

االولمتوسطاحمد جمعه جٌاد حمادي الشعبان111ً

االولمتوسطباهر ظافر عبد الرزاق ضٌغم الزهٌري112

االولمتوسطمصطفى عالء عبد االمٌر حسٌن علً الحسن113ً

االولمتوسطعبد هللا غالب علوان حردان المعموري114

االولمتوسطبهاء الدٌن صالح ابراهٌم حمٌدي الغرٌباوي115

االولمتوسطمرٌم وهبً عبٌد كاظم الشٌبان116ً

االولمتوسطمصطفى عماد خلٌل ابراهٌم الزبٌدي117

االولمتوسطعلً كاظم صالل منصور القرغول118ً

االولمتوسطصبا صبحً علً حسٌن حمٌدي119

االولمتوسطنور الهدى كاظم كامل جبر العبودي120

االولمتوسطسالً احمد ابراهٌم جعاز الزهٌري121

االولمتوسطكاردو ٌوسف محمد دروٌش باجالن122

االولمتوسطوسن علً ناجً اسماعٌل المسعودي123

االولمتوسطسالً سعد هللا جمٌل سلٌمان الراوي124

االولمتوسطعلً حسن خلٌل ابراهٌم الشوك125

االولمتوسطٌحٌى عبد الكرٌم هادي جاسم العبودي126

االولمتوسطانفال ضٌاء عباس سابط الدلٌم127ً

االولمتوسطمصطفى عبد الحسن جعفر كمون الربٌع128ً

االولمتوسطكرار كرٌم صالح غٌاض جدٌح الوحٌل129ً

االولمتوسطاسراء عبود حسن حمزه حدٌان130

االولمتوسطسرى حٌدر عبد الحمٌد مجٌد العبدل131ً

االولمتوسطسجا صباح زٌدان دروش العامري132

االولمتوسطمرٌم قاسم هادي حمودي السامرائ133ً

االولمتوسطرٌم ماجد ربٌع شهاب الخلٌفه134

االولمتوسطبٌداء جابر شمران حمود اللهٌب135ً



االولمتوسطهٌثم حسن عبٌد حسٌن المسعودي136

االولمتوسطرؤى مروان سهٌل عبود الدلٌم137ً

االولمتوسطاحمد حربً عبد الواحد كاظم النصراوي138

االولمتوسطشٌالن امٌر عبد هللا قادر شبالوي139

االولمتوسطوعد خالد عبد هللا حنتوش العكٌدي140

االولمتوسطهبه عباس عٌدان عبد الخفاج141ً

االولمتوسطسفانه حامد رشٌد عبد الدلٌم142ً

االولمتوسطضحى فوزي فخري جبر الساعدي143

االولمتوسطبدر البدور فوزي جرو عبد هللا الجناب144ً

االولمتوسطمهند هادي عاصً خلٌل العبٌدي145

االولمتوسطفالح حسن حسٌن شهاب كراغول146ً

االولمتوسطعلً مهدي كرٌم كاظم الجناب147ً

االولمتوسطمنٌر سالم عبد الرزاق صمد الدلٌم148ً

االولمتوسطمخلد قٌس مرهون حسن عالوي149

االولمتوسطهند عقٌل خضٌر حسٌن الكرطان150ً

االولمتوسطمحمد منذر صبري غٌدان الدراج151ً

االولمتوسطاسوا ٌوسف محمد دروٌش باجالن152

االولمتوسطاحمد حامد شعالن رشٌد الجبوري153

االولمتوسطسعد مؤٌد حسون خضٌر الجمٌل154ً

االولمتوسطحنٌن عذاري فٌاض بندر الجبوري155

االولمتوسطساره صبٌح فٌصل عبود العامري156

االولمتوسطعلً هادي خلٌل كاظم العزاوي157

االولمتوسطقصً عنٌد سلطان جسام الدلٌم158ً

االولمتوسطمهند عالء حمادي رسول الشرع159

الثانًمتوسطالمقتدر باهلل صالح موحان بهٌدل البزون160ً

االولمتوسطمصطفى عالء عبد االمٌر حسٌن علوان الربٌع161ً

الثانًمتوسطرٌهام رمزي عبد االمٌر محمد رضا الدجٌل162ً

االولمتوسطانسام قاسم عبد الرزاق كاظم الساعدي163

االولمتوسطمهند احمد قدوري احمد الكٌال164ً

االولمتوسطمحمد خالد حمد سلمان القٌس165ً

االولمتوسطقبس حسن وحٌد كرٌم الشاعل166ً

االولمتوسطعلً مؤٌد عبد الهادي محمود العبٌدي167

االولمتوسطحٌدر مالك خضٌر عباس الصادق168

الثانًمتوسطبشار قاسم عبد الجلٌل محمد الطائ169ً

الثانًمتوسطاحمد عبد الحمٌد سالم عبد الكرٌم الحالوي170



االولمتوسطاٌالف عبد االمٌر مهاوش هادي القره غول171ً

االولمقبولمحمد جودي كاظم جودي الجودي172

االولمقبولهدٌل عادل عبد الرزاق عبد االمٌر السامرائ173ً

االولمقبولعلً كاظم حسٌن منشد الحٌل174ً

االولمقبولهاجر عصام حسن قاسم القره غول175ً

االولمقبولعالء رعد عبد مطشر ال جوٌده176

الثانًمقبولسنان ثابت عبد هللا ذٌاب الراوي177

االولمقبولحازم شعنون عبد هللا عباس البدري178

االولمقبولاسراء جواد كامل مهدي المٌال179ً

االولمقبولوالء عبد نغماش عٌدان المفرج180ً

االولمقبولمالك جبار حنتاو رمام الساعدي181

االولمقبولسالم حسن حسٌن شهاب الكرغول182ً

الثانًمقبولقٌس مالك عبد الغنً محسن العنتاك183ً

االولمقبولعالء ازغٌر عبد الرضا عجالن الربٌع184ً

االولمقبولمرتضى حامد عطوان حزام الردٌن185ً

االولمقبولمحمود فاضل محمد صالح الدلٌم186ً

االولمقبولثائر برهان هٌالن علً ال حماده187

االولمقبولعلً صباح سلمان محمود البٌات188ً

الثانًمقبولرحاب رائد سلٌم كرٌم الشمري189

االولمقبولكمال حسن جلوب جٌاد الفرطوس190ً

االولمقبولعبد االله ٌقظان عبد االله ابراهٌم الوائل191ً

االولمقبولمعالً سعد خضٌر عباس الحمدان192ً

االولمقبولاحمد حسٌن خٌري حٌدر الحلف193ً

االولمقبولهبه فاضل الزم محمد العامري194

الثانًمقبولرٌام مقلد جعفر عباس الحٌدري195

االولمقبولمحمود عبد الستار جاسم عبد علً الشمري196

الثانًمقبولمصطفى كرٌم محسن وهٌب العلٌاوي197

االولمقبولاثٌر علً حسٌن عٌسى الجبوري198

االولمقبولمحمد زٌد علً حسون المشهدي199
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االولمقبولزهراء حسن حمٌد حسن السنٌد206

االولمقبولمحمد عالء حسٌن حسن السنجري207

االولمقبولعلً هاشم مهدي حسن الفرٌداوي208

االولمقبولعلً سلمان حسن مصلح الجبوري209
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االولمقبولعبد اللطٌف مروان عبد اللطٌف احمد التلبانً 215

االولمقبولاحمد مثنى حسن عٌاش العان216ً

الثانًمقبولرسل خالد ابراهٌم احمد العزاوي217

الثانًمقبولدنٌا مهدي عبد هللا حمد الجناب218ً

االولمقبولمصطفى اٌاد سلمان جاسم الربٌع219ً

الثانًمقبولعلً عاصم فرحان ذٌاب الدلٌم220ً
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االولمقبولاسامه ناظم حكمت قنبر الحسن223
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الثانًمقبولحسٌن علً رضا علً الربٌع225ً

الثانًمقبولمصطفى رٌاض فالح مهدي الخفاج226ً

الثانًمقبولولٌد خالد جاسم بندر المالك227ً

االولمقبولمحمد احمد عٌسى حمود الجبوري228

الثانًمقبولسرى سعدون عبد الكرٌم مهدي الزٌاره229



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازرنا صباح جبار شاٌع السعدي1

االولامتٌازانتصار محمد ناصر حسٌن الجبوري2

االولامتٌازنغم احمد جاسم احمد الربٌع3ً

االولجٌد جداًمحمد ابراهٌم موسى تامول التمٌم4ً

االولجٌد جداًعلً هندي زهراو خلف المالك5ً

االولجٌد جداًمرتضى موحان حسٌن ماهر الساعدي6

االولجٌد جداًاحمد فاضل كاظم خلف الشهٌب7

االولجٌد جداًٌحٌى علً مرزه محمد الجناب8ً

االولجٌد جداًمحمد ٌونس موسى برٌسم الجناب9ً

االولجٌد جداًخلٌل قادر محمد علً الطالبان10ً

االولجٌد جداًرباب علً مردان عمر النعٌم11ً

االولجٌد جداًشذى محمد محمود علً العان12ً

االولجٌد جداًطٌبه محمد رشٌد محسن محمد رشٌد الصاف13ً

االولجٌد جداًنبراس عبد السالم سعٌد عبود الخفاج14ً

االولجٌد جداًفاطمه راضً ٌاسر صابر الجمٌل15ً

االولجٌد جداًهدٌل عامر كامل علً الدلٌم16ً

االولجٌدمحمد عاطف عبد االمٌر عبد الحسٌن البزاز17

االولجٌداٌهاب ابراهٌم خلٌل حٌاوي الكنان18ً

االولجٌدرواء ٌوسف حسٌن حمادي الزبٌدي19

االولجٌدخالد طالب نواف خلف الدلٌم20ً

االولجٌدجالل عبد هللا جاسم بربٌد الحركوص21ً

االولجٌدمنتهى ٌاس خضٌر مشكوراالسدي22

االولجٌدجواد كاظم عبد هللا عوده االسدي23

االولجٌدمصطفى زٌن العابدٌن محمد عرٌان العزي24

االولمتوسطعامر كردي حماد حسٌن الفهداوي25

االولمتوسطسماهر برهان ٌاسٌن محمد القرٌش26ً

االولمتوسطامجد كاظم سلمان سعٌد الموسوي27

االولمتوسطعبٌر محمد علً جعفر عباس الفضل28

االولمتوسطزهراء عٌدان حمزه خضٌر الزبٌدي29

االولمتوسطخٌر هللا حسن ثابت حمد النوري30
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االولمتوسطغصون رٌاض ناصر حسٌن فٌروز31

االولمتوسطجلٌل فرحان محمد عبٌد المرعاوي32

االولمتوسطامٌر فالح ٌحٌى كاظم الربٌع33ً

االولمتوسطمحمد علً احمد حمد المحمدي34

االولمتوسطوعد هللا ابراهٌم جسام حسن الجمٌل35ً

االولمتوسطالرا محمد علً جعفر عباس الفضل36

االولمتوسطحسن قحطان كاظم حسٌن الحسٌن37

الثانًمتوسطعماد جاسم ابراهٌم خلٌفه الالم38ً

االولمتوسطمحمد جاسم عبد هللا حمدان الخفاج39ً

االولمتوسطمثنى فاضل فاخر زاٌد عالك40ً

االولمتوسطمحمد مواد مطشر طاهر ال حمود41

االولمقبولصفاء خلٌل حمدان شعٌل الكعب42ً

االولمقبولمصطفى كرٌم حدٌد سلمان الدلٌم43ً

االولمقبولعلً خنجر حمدان ناهً الحمنداوي44

االولمقبولهبه باسم نعمه محمد العبٌدي45

الثانًمقبولوسن خالد صالح محمود البٌات46ً

االولمقبولصابرٌن سعدي مناحً كماش الصبٌحاوي47

الثانًمقبولصبا كاظم حسٌن كاظم البصام48

الثانًمقبولاٌناس حسن علوان سرحان الشاوي49

الثانًمقبولعلً شهاب احمد محمد الجاف50

الثانًمقبولعلً رقٌب عبد الرحمن محمد ال محمد51

الثانًمقبولبدر علً حمزه ابراهٌم السلطان52ً


