
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداً انتصار خالد زبٌري محمد االلوسً 1

االولجٌد جداً رٌام قدري منهً سدخان السهالنً 2

االولجٌد جداً شمس نصٌر عبد الوهاب راغب العبٌدي 3

االولجٌد جداً محمد جمال هادي محمود الحٌاج 4

االولجٌد جداً قصً رائد عبد االمٌر توفٌق الربٌع5ً

االولجٌد جداً ذكرى حمٌد ثامر عٌسى6

االولجٌد محمد رٌاض عباس قاسم الموسوي7

االولجٌد حسنٌن محمد حسن  مجٌد حسن البغدادي8

االولجٌد سامر علً جمعه صدام المالك9ً

االولجٌد زٌنب عبد المحسن جري مظهر الجبوري 10

االولجٌد امنٌه محمد السعٌد رشٌد محمد علً الخزاعً 11

االولجٌد بشار حسٌن عبد االمٌر حسٌن الجبوري 12

االولجٌد عال نوري عبد هللا نوري البدري 13

االولجٌد مرتضى شٌاع رحم سلطان السراي14

االولجٌد ساره محمد عبود محمد السامرائً 15

االولجٌد مصطفى مازن محمد نوري خلٌل ال محمد16

االولجٌد اسٌل علً حسٌن حمودي الشرع 17

االولجٌد علً قٌس حسٌن علٌوي العبٌدي 18

االولجٌد احمد ضٌاء صالح حمد عبٌد الربٌع19ً

االولجٌد مروان حسٌن سلمان حسٌن المرسوم20ً

االولجٌد دالٌا عبد الرحمن جلهم حمزه الجنابً 21

االولجٌد طه محمد حسام عبد المجٌد محمد الخطٌب22

االولجٌد انمار عبد الناصر عبد الرزاق ٌسر السامرائ23ً

االولجٌد مروان فرقد زكً عبد الرزاق العبٌدي24

االولجٌد عمار محمد علً حسن الحمد25

االولجٌد شٌالن عبد القادر سعدي محمد امٌن الطلبانً 26

االولجٌد مروه عبد الكرٌم رشٌد حمٌد الٌاسٌن السامرائ27ً

االولجٌد لٌنا ولٌد خالد هالل28

االولجٌد كرار حٌدر عمران حسن الحل29ً

االولجٌد ٌاسر اسماعٌل ابراهٌم محمد العكٌدي30
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االولجٌد عزالدٌن ابراهٌم فائق رؤوف السامرائ31ً

االولجٌد ساره باسل عباس خضٌر العبٌدي 32

االولجٌد رسل صادق عبٌد نصٌف الطائً 33

االولجٌد ابراهٌم ماجد سعد هللا ٌاسٌن المشهدانً 34

االولجٌد عمر لٌث صادق محمد العٌسى35

االولمتوسط سنان عالء خلٌل ابراهٌم الحٌال36ً

الثانًمتوسط ذو الفقار جمٌل حسٌن علٌوي العبودي37

االولمتوسط محمد عدنان عبد عون هاشم الجبوري38

االولمتوسط مروه فوزي محمد سهٌل الدلٌم39ً

االولمتوسط محمود مصطفى شمس الدٌن سعد الدٌن القصٌري40

االولمتوسط احمد عدنان جواد كاظم الكباوي41

االولمتوسط رشا قاسم عبد الهادي اسماعٌل علٌان42

االولمتوسط سجى ذٌاب احمد هربود الدلٌم43ً

االولمتوسط ٌوسف جمال عبد الرزاق عبٌد العبودي44

االولمتوسط عمار فاضل حبٌب خلٌل ابو جوٌد45

االولمتوسط مرٌم محمد دروٌش خلف العرس46

االولمتوسط نور جمعه حمادي خلٌفة الدلٌم47ً

االولمتوسط بارق حٌدر محً عبادي العلوان48ً

االولمتوسط محمد علً عبد الحمٌد مكً الربٌعً 49

االولمتوسط نور ضٌاء مجول فٌصل المولى50

االولمتوسط حسٌن حٌدر محمد حسٌن الخفاج51ً

االولمتوسط سرود ادٌب محمد امٌن المٌران52ً

االولمتوسط سالً احمد علً غضٌب الدلٌمً 53

االولمتوسط فٌصل حسن ناظم عبد الجبار صدق54ً

الثانًمتوسط زٌد مؤٌد حسون خضٌر الجمٌل55ً

االولمتوسط مهند حسام احمد صادق القٌس56ً

االولمتوسط شمس حاتم ٌاس ابراهٌم االلوس57ً

االولمتوسط اٌات عبد الكرٌم داود سلمان المكصوصً 58

االولمتوسط نادر صدوان عبد القادر ابراهٌم الزهاوي59

االولمتوسط صفا تحسٌن علً عباس الحٌو 60

االولمتوسط رٌاد زهٌر ناصر الزم البٌضان61ً

االولمتوسط ٌاسر خلٌل اسماعٌل ابراهٌم القرغول62ً

االولمتوسط محمد عبٌد عبد عون حسن مرزه63

االولمتوسط سٌف رٌاض مجٌد رشٌد الطٌار64

االولمتوسط نور حسٌن صالح مهدي الحسنً 65



االولمتوسط منى محمود كاظم محمود الشطاوي66

االولمتوسط بشار عبد اللطٌف عبد الرحٌم مسٌر الساعدي67

االولمتوسط احمد صالح حمٌد مطر الدلٌم68ً

االولمتوسط ساره حسٌن محمد خلف الدلٌم69ً

االولمتوسط مصطفى صباح عبد السالم صالح الحدٌث70ً

االولمتوسط مصطفى عبد الحمٌد رشٌد كاظم الموزان71

االولمتوسط مصطفى حسن مراد علً الجاف72

االولمتوسط هدى حسٌن كمر كاظم العامري73

االولمتوسط مصطفى محمد حسٌن كاظم التمٌم74ً

االولمتوسط محمد بكر عالء عبد الجبار عبد الحمٌد البٌاتً 75

االولمتوسط عمر عبدهللا احمد فتاح الجناب76ً

االولمتوسط عبد الحمٌد رشٌد حمٌد مجٌد الخالدي77

االولمتوسط قصً سعد عٌدي عبٌد الغرٌباوي78

االولمتوسط احمد مشتاق عبد الرضا عٌسى الطعان  79

االولمتوسط ساره حمزه مصطفى احمد المرسوم80ً

االولمتوسط قاسم محمد خزعل فارس الجنابً 81

االولمتوسط هبه عبد الحسٌن محمد احمد ال طعمه82

االولمتوسط علً مطٌر ذٌاب غثٌث الزٌدي 83

االولمتوسط امجد احمد هادي عبد الجواري84

االولمتوسط عمر احمد جلٌل ابراهٌم الزبٌدي85

االولمتوسط حٌدر حسٌن حمٌد مجٌد العبٌدي 86

االولمتوسط رندا فالح ابراهٌم اسماعٌل الجوعانً 87

االولمتوسط هانً هادي جخٌر غراب الموسوي88

االولمتوسط رٌام فاضل محمود ابراهٌم العبٌدي89

االولمتوسط محمد مهند حسٌن عونً العانً 90

االولمتوسط اسماء سلٌم زامل بدن التمٌمً 91

االولمتوسط حنٌن غالب عباس ابراهٌم السعدي92

االولمتوسط سرمد سعد عباس حسن علً محروس 93

االولمتوسط نبراس حٌدر مسلم علً التمٌم94ً

االولمتوسط مهدي صالح عباس صالح شكرالعبٌدي95

الثانًمتوسط طٌبة زٌاد طارق نصٌف العبٌدي96

االولمتوسط زهراء جواد كاظم جابر الساعدي 97

االولمتوسط ساره عمار عبد الجبار وٌس الدوري 98

االولمتوسط صالح ناجً عبود محمد العتاب99ً

االولمتوسط حٌدر صباح هاشم حاجً الماجدي100



االولمتوسط انس خالد ٌوسف ابراهٌم القاضً 101

االولمتوسط حسن ماجد عبد الكرٌم محمد حسٌن قنبر اغا102

االولمتوسط حٌدر عبد االله محمد صالح علً البٌر103

االولمتوسط نور فٌصل سعود خلٌفه الجنابً 104

االولمتوسط محمد فالح شالل خلٌفه الدلٌم105ً

االولمتوسط محمد مأمون حمدون سلٌمان حمودات106

االولمتوسط لٌث رٌاض عبد الصاحب باقر الطحان107

االولمتوسط حسام الدٌن عماد حمدان عبد الجبار الجبوري108

االولمتوسط صافٌناز شاكر احمد صالح الدلٌمً 109

االولمتوسط نور ضٌاء جوٌد عبد مالعً 110

االولمتوسط محمد طارق عبد مهدي الزهٌري111

االولمتوسط مهجة معروف سالم نجم الجبوري112

الثانًمتوسط رشا سالم داود مطر الجنابً 113

االولمتوسط طٌف صالح جمعة شرهان الكعب114ً

الثانًمتوسط نورا مصطفى ناصر خضٌر المٌاحً 115

االولمتوسط سمر عبد العزٌز لفته سكر حسناوي116

االولمتوسط اسامه عدنان صالح محمد الشماع 117

االولمتوسط فاروق مصطفى حبش حسن العزاوي118

االولمتوسط انور نزار انور مهدي الصالحً 119

الثانًمتوسط سفٌان عباس عبد هللا سالم الدلٌم120ً

االولمتوسط زٌنب اٌاد صالح حسٌن النعٌمً 121

االولمتوسط فٌصل مثنى محمود حمٌد  الكبٌس122ً

االولمتوسط علً حمٌد ذٌاب احمد العٌثاوي123

االولمتوسط صفا صادق حسٌن علً المرزوق 124

االولمتوسط عطارد وصفً حسن محمد الرفاع125ً

االولمتوسط النه مصطفى عبدهللا محمد الجاف126

االولمتوسط علً نجم احمد عطا هللا العبٌدي127

االولمتوسط عامر علً محمود غزال المٌاح128

االولمتوسط مؤمن عدنان طالب رشٌد العان129ً

االولمتوسط هاله بهاء ناجً ٌاسٌن الحدٌثً 130

االولمتوسط سالً اٌاد صادق عبد الكحالئً 131

االولمتوسط علً محمد عوٌد ذهب الحدٌث132ً

االولمتوسط ثناء عالء حسون عبد الرسول العبٌدي133

االولمتوسط مصطفى حسن سهٌل عطٌه الجبوري134

االولمتوسط احمد عبد الكرٌم مسعد عبدهللا القرٌن135ً



االولمتوسط محمد جمعه عبد الحسٌن عرمش الواسط136ً

االولمتوسط صبا جبار ستار حسن العمري137

االولمتوسط حمزه محمد طه محمد صالح الدلٌم138ً

االولمتوسط عباس باسل عباس حسٌن الفروج139ً

االولمتوسط احمد حسٌن احمد حمادي المشهدان140ً

االولمتوسط محمد عباس صادق مهدي الشمري 141

االولمتوسط حٌدر علً حسٌن كاظم العاكول142

االولمتوسط نجمه حسٌن علٌوي وٌس الزٌدي143

االولمتوسط احمد عالء الدٌن عبد الصاحب محمد حسٌن144

االولمتوسط محمد ولٌد حمٌد علوان الجمٌل145ً

االولمتوسط نور اٌاد خضٌر عبد خشان عنوز146

االولمتوسط رضا عبد الحسن عبده نٌره البدراوي147

االولمتوسط تارا اكرم علً سعٌد البٌرقدار 148

االولمتوسط كرم محمد امٌن جبوري جعفر االعرج149ً

االولمتوسط عبد هللا عبد الرحمن عبد ضٌدان 150

االولمتوسط ٌوسف ضٌاء محمد حسٌن الوسواس151ً

(التكمٌلً)الثانًمتوسط مٌنا احمد خلٌل ابراهٌم البو مفرج 152

االولمتوسط رٌام رضا حسن محمد علً السعدي 153

االولمتوسط دعاء علً حسٌن مضعن المشهدان154ً

االولمتوسط احمد فالح حسن هادي المنداوي155

االولمتوسط عبد الرشٌد محمد رشٌد محمد البٌات156ً

االولمتوسط ابو القاسم عبد المطلب موسى عمران ال ربٌعه157

االولمتوسط سرمد جاسم محمد حسٌن الشٌخلً 158

االولمتوسط ٌوسف عالء الدٌن حسٌن علً العبد الرسول159

االولمتوسط عمر خالد مجٌد جاسم السامرائ160ً

االولمتوسط دالٌا صالح عبد الصاحب حسٌن زٌنً 161

االولمتوسط نور فخري محمد جاسم المشهدان162ً

االولمتوسط منٌر باسم جعفر محمد حسن جعفر163

االولمتوسط زٌنب مازن دحام مجول القاسم164ً

االولمتوسط اسامه عٌسى كردي حمادي القره غول165ً

االولمتوسط حٌدر اٌاد حسٌن احمد الوكٌل 166

االولمتوسط عمر طالب عبد االمٌر عبد النجار 167

االولمتوسط نور قتٌبه عبد هللا عباس السامرائً 168

االولمتوسط مروان جنان بطرس زٌتو الجزراوي169

االولمتوسط احمد فرحان محمد امٌن الجبوري170



االولمتوسط نور اسر سلمان محمد بعزاوي171

االولمتوسط سرى ٌاسر عبد الرحٌم محمد الراوي 172

االولمتوسط نور الهدى زٌاد خلٌل ابراهٌم العبٌدي 173

االولمتوسط نورس فاروق رشٌد هادي العامري 174

االولمتوسط فاتن عالء عباس مهدي مكٌه 175

االولمتوسط احمد هادي عطٌه سلمان الغباوي176

االولمتوسط ساره ٌاسٌن خضٌر مرداس الجنابً 177

االولمتوسط سٌف ثائر سلمان عبد االمٌر الخفاج178ً

االولمتوسط اٌه محمد كاظم محمد العزاوي 179

االولمتوسط عمار عدنان عبدعلً حسٌن الرماح180ً

االولمتوسط برٌر عبد اللطٌف ارزوقً احمد البابج181ً

االولمتوسط محمد صادق حمٌد علً القٌس182ً

االولمتوسط احمد عبد الرضا جاسب لٌوه الساعدي183

االولمتوسط مصدق عبد الوهاب مرعً خشمان السامرائً 184

الثانًمتوسط بكر احسان عبد اللطٌف شكر العبٌدي185

االولمقبول مصطفى محمد صابر علً دلو186

االولمقبول زٌنب عصام ابراهٌم هاشم العبٌدي 187

الثانًمقبول احمد امجد محمد علً معصوم188

االولمقبول ٌاسر همام عبد العال عبود  زٌاره189

االولمقبول احمد حٌدر كاظم عباس المعموري 190

االولمقبول فدوى فاروق صابر مصطفى شكٌر191

االولمقبول دٌنا خالد عبد القادر نوري الحدٌثً 192

االولمقبول عبد هللا قصً موفق زكً السٌتل193ً

االولمقبول بشٌر قصً شفٌق عبدالمجٌد الحدٌث194ً

االولمقبول محمد عبد االمٌر شناوه علً الموسوي195

االولمقبول احمد فرحان جاسم فرحان الدلٌم196ً

االولمقبول عمر خضر عبد هللا كرٌم الجمٌل197ً

االولمقبول دعاء عباس حاشوش عبد هللا الدلفً 198

االولمقبول رضا عادل رضا حسن الصباغ199

االولمقبول شهد احمد عباس عبد الهادي الجلبً 200

االولمقبول زهراء حسٌن امٌن محمد الدهلكً 201

االولمقبول مروه عماد صبٌح حسن سلطان الالم202ً

االولمقبول ساره سمٌر محمد علً الطائ203ً

االولمقبول محمد ثائر ٌعقوب عبد النبً الجبر204

االولمقبول عمر حمٌد نهل ٌوسف الدرٌع205ً



االولمقبول زبٌد مظهر حسن عبد الجبوري206

االولمقبول رٌام فارس فاضل سلطان المهداوي 207

االولمقبول سرى باسل طاهر اسماعٌل السهروردي 208

االولمقبول عمار علً حسٌن زاٌر الحمٌداوي209

الثانًمقبول نعم جمٌل هادي جٌاد االكرع210

االولمقبول الزبٌر نزهان احمد محمد الجبوري211

الثانًمقبول اكرم رحٌم عباس عبٌد الشبان212ً

االولمقبول محمد سعد فٌصل عبد الرزاق الغرٌب213

الثانًمقبول مصطفى كرٌم جبر عباس الربٌع214ً

االولمقبول علً عبد المهدي مخٌف عبٌس العبودي215

االولمقبول اركان ثائر صاحب عبود البٌاع216

االولمقبول زٌد لطٌف خلف خضٌر الجبوري217

االولمقبول لٌنا لؤي ناظم عبد الجبار صدق218ً

االولمقبول سمانه شروان كامل سبتً الفرج هللا219

االولمقبول محمود احمد عبد الرحمن عبد الجبار البٌروت220ً

االولمقبول محمد جاسم محمد عبد هللا الحلبوس221ً

االولمقبول محمد مناف صاحب هادي دلة علً 222

االولمقبول احمد عماد عبد الرحٌم عبد الرحمن الرحمان223ً

االولمقبول اٌه طه كامل حمد المشهدانً 224
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