
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازعدي سهٌل عبد هللا كواد القٌس1ً

االولجٌد جداًنوره احمد شاكر عبد هللا الطائ2ً

االولجٌد جداًرٌم ثابت زهٌر رشٌد العبٌدي3

االولجٌدهدى فؤاد حسن مؤمن عرب4

االولجٌدرٌم عبد العزٌز عبد الصمد عبد الغفور الراوي5

االولجٌداٌه مازن مدحت امٌن االمٌن6

االولجٌدصفا عماد صاحب الحداد 7

االولجٌدفرح طالب ذاكر حسٌن ارضوي8

االولجٌدنور عبد العباس حنون عبد الساده البو عل9ً

االولجٌدازهر هادي بجاي عاصً اللهٌب10ً

االولجٌدعلً سامً عباس سلمان الزبٌدي11

االولجٌدمحمد محسن عدي حمٌد رشٌد الشهاب12ً

االولجٌدنور محمد مكً حسٌن الرحٌم13

االولجٌدمحمد فرٌد حمٌد مهدي المندالوي14

االولجٌددٌنا غسان حمٌد صالح التكرٌت15ً

االولجٌدرٌهام شاكر دهام احمد العزاوي16

االولجٌدحسٌن قاسم محمود حسٌن زنكنه17

االولجٌدسما عادل خلٌل مهدي الزبٌدي18

االولجٌداماسً عصام صالح خلف الكروي19

االولجٌداثٌر باقر سلطان حمٌد السامرائ20ً

االولجٌدعلً عبد هللا علً محمد القٌس21ً

االولجٌدعذراء عبد الزهره رسن سهر المصلوخ22ً

االولجٌدانتصار هادي صالح خلف العٌثاوي23

االولجٌدحٌدر عدنان راضً عمران الدلٌم24ً

االولجٌدساره امٌن محمد خلف الشٌخ اسماعٌل25ً

االولجٌدرؤى عبد العباس عبد الكرٌم شاكر الجبوري26

االولجٌدحمٌد عدنان مرزه جار هللا الكرٌض27ً

االولجٌدتماره حسن جعفر صادق السعدي28

االولجٌدرفٌف باسل نذٌر علٌوي العبٌدي29

االولمتوسطشهد قاسم علً ناصر الشمري30
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االولمتوسطصفا جواد كاظم جبر دب31ً

االولمتوسطرواء حمد حجاب جاسم الجبوري32

االولمتوسطعلً ٌحٌى صالح الدٌن رشٌد الحافظ33

االولمتوسطصفا عمر نوري عبد الوهاب السامرائ34ً

االولمتوسطدالٌا اٌاد حامد جاسم الجسار35

االولمتوسطهدى عبد الجلٌل مكطوف دٌوان البهادل36

االولمتوسطسجى ماجد شالل الذرب الجدادي37

االولمتوسطنور ماجد عبد الحمٌد عبد الغنً البعل38ً

االولمتوسطرغد فاٌق عبد الرزاق عبد الجبار الربٌع39ً

االولمتوسطمرٌم رزاق علً شهاب الدلٌم40ً

االولمتوسطرضا اٌاد ناصر حسٌن الغازي41

الثانًمتوسطدالٌا عبد الزهره عطٌه عبد الفتالوي42

االولمتوسطمرتضى جاسم محمد تقً علً السهالن43ً

االولمتوسطاحمد عبد الهادي عبٌده بعٌر الجناب44ً

االولمتوسطسرى حسن عبد هللا  محمد الجبوري45

االولمتوسطسماح نجم عبود مهدي الجبوري 46

االولمتوسطاحمد امجد حمٌد حسٌن المفرج47ً

االولمتوسطنورس حسن عزٌز حسن الكاظم48ً

االولمتوسطحسن جاسم محمد عبد الحسٌن الخزاعل49

االولمتوسطعلً محسن سلمان محمد الشوٌل50ً

االولمتوسطدعاء قصً قدوري شكر المرسوم51ً

االولمتوسطمحمد علً اٌاد محمد علً فاضل52

االولمتوسطاحمد لٌث محمد جلٌل الموسوي53

االولمتوسطهدٌل كامل دحام عرب الشمري54

االولمتوسطحٌدر زٌد طالب مهدي الدٌوان55ً

االولمتوسطبسمه قصً موفق زكً الشٌخل56ً

االولمتوسطابراهٌم صكبان حسون مهدي الخفاج57ً

االولمتوسطامن رعد كرٌم موسى الكاظم58ً

االولمتوسطعمر عادل ناٌف مرعً الشمري59

االولمتوسطنور سعد مجٌد سعٌد العان60ً

الثانًمتوسطبهاء كامل ابراهٌم حمد الجبوري61

االولمتوسطاحمد خضٌر عٌسى سلٌمان الجبوري62

االولمتوسطمروان خلٌل ابراهٌم منصور الشمري63

االولمتوسطبٌداء المعتصم عبد الرحمن احمد الفالح64ً

االولمتوسطعلً شاكر محسن مٌمر مشتت الصاح65ً



االولمتوسطٌحٌى محمد محسن شنٌتر الدلٌم66ً

االولمتوسطعالء عامر بهنام عبد االحد بطوطه67

الثانًمتوسطلمى هشام صباح رزوقً الغالي68

االولمتوسطمروان شعالن فاضل سلمان التمٌم69ً

االولمتوسطكحالء قاسم حمدان جاسم الكعب70ً

االولمتوسطنور كامل عوٌد روضان العامري71

االولمتوسطرضا محسن عبٌد كاغد السودان72ً

االولمتوسطمصطفى صباح كدر احمد علً سماوي73

الثانًمتوسطزٌد محمود حمزه عباس الزبٌدي74

االولمتوسطسالم عبد السالم غاٌب مظهور الهٌتاوي75

االولمتوسطاحمد جبار عبٌد كاظم الكرٌماوي76

االولمتوسطمقداد اسود قاسم علً الجعب77ً

االولمتوسطسامر حسن علوان صٌوان الصالح78ً

االولمتوسطمٌاسه مقداد سعٌد محمد صالح الجوران79ً

االولمتوسطاسٌل عماد حمد كرٌر الجبوري80

االولمتوسطاٌات سعدي شلش عطا الالم81ً

االولمتوسطهاجر مجٌد حمٌد خلف القره غول82ً

االولمتوسطمسرة ماجد حمٌد عبد هللا العزاوي83

االولمتوسطاحمد عالء الدٌن شاكر محمود السعدي84

االولمتوسطحمزه عبد الرضا جوده كاظم الكعب85ً

االولمتوسطعمر عبد العزٌز لفته سكر الحسناوي86

االولمتوسطسلوان عبد  علً كاظم شدٌد المعموري87

الثانًمتوسطاثار كرم كاظم جواد العبٌدي88

االولمتوسطعلً عبد الجبار خضٌر عباس الربٌع89ً

االولمتوسطمرٌم احمد هادي سعٌد الفحام90

االولمتوسطمروه حكمت سلمان خسرو العل91ً

االولمتوسطٌاسمٌن ماجد عبد الستار عبد الجبار الوادي92

االولمتوسطاٌات قٌس حسٌن علً الدب93ً

االولمتوسطعمر عباس حرز حبٌب المسعودي94

االولمتوسطسرمد رمٌض عٌاش حسٌن اللهٌب95ً

الثانًمتوسطساري محمد سلمان حبٌب المهداوي96

االولمتوسطفراس ابراهٌم حسٌن مكٌل الظاهري97

الثانًمتوسطشٌماء موفق زٌدان جاسم الجبوري98

االولمتوسطهالة كاظم كاطع عبٌد الربٌع99ً

االولمتوسطمصطفى زهٌر عبد االمٌر خلف الالم100ً



االولمتوسطٌاسر علً حسٌن مهدي الحمدان101ً

الثانًمتوسطجوان قاسم محمد ملكه الربٌع102ً

الثانًمتوسطمحمد احمد عبد ٌعقوب العبٌدي103

االولمتوسطحنٌن ثامر فاضل علً الجبوري104

االولمتوسطاحمد صفاء عبد العزٌز عثمان الزبٌدي105

االولمتوسطضٌاء خالد رشٌد عبادي الشمري106

االولمتوسطعالء عبد الواحد حسن ثامر الحمٌداوي107

االولمتوسطغٌاث خلٌل مجٌد عبود الصفار108

االولمتوسطٌاسر احمد محمود خلف الفالح109ً

االولمتوسطرسل محمد امناتً صوٌح الكعب110ً

االولمتوسطنور صباح سلمان محً العامري111

االولمتوسطبسمه طالل مظهر جاسم الدلٌم112ً

االولمتوسطاحمد صادق جساب جاسم حسون السلطان113ً

االولمتوسطمٌنه عماد احمد شاكر النجار114

االولمتوسطزٌد محمد حسن ابراهٌم البٌات115ً

االولمتوسطقصً عبد الستار عبد هللا حطاب الجناب116ً

الثانًمتوسطعمار جمعه علً رضا الجابري117

االولمتوسطروبن نبٌل حبٌب بطرس نونو118

االولمتوسطوسام هاشم محمد مصحب النعٌم119ً

االولمتوسطعلً عبد االمٌر غانم حاجم الغراوي120

االولمتوسطمصطفى مهدي احمد حسن الدلٌم121ً

الثانًمتوسطمحمد حسن فانوس زغٌر الدلٌم122ً

االولمتوسطسجاد صادق عالوي محسن الموسوي123

االولمتوسطرضا فاٌق ظاهر كاظم الصالح124ً

االولمتوسطساره علً محمد صالح الحل125ً

االولمتوسطعفراء فاروق فؤاد سعٌد السامرائ126ً

االولمتوسطحنٌن وصفً هاشم عباس العٌثاوي127

االولمتوسطاحمد رعد لطٌف عوٌد القرٌش128ً

االولمتوسطمٌثم جواد كاظم جابر الساعدي129

الثانًمتوسطمروه ناجً حسن موسى ابو العكل130

االولمتوسطساره علً داغر مبادر الربٌع131ً

االولمتوسطعزٌز جواد كاظم نعمان الجبوري132

الثانًمتوسطزهراء صالح مهدي سدخان العنزي133

الثانًمتوسطقطوف حسون عبد الحسٌن جعفر الحسناوي134

االولمتوسطمعن عبد الكرٌم دروٌش ابراهٌم العبٌدي135



االولمتوسطاحمد كرٌم كوٌن خالوي الطائ136ً

الثانًمتوسطسحر عبد الحسٌن علً عراك الجلٌحاوي137

الثانًمتوسطمنار عبد الحسن عباس خزعل البو صالح138

الثانًمتوسطمروه حسٌن سلمان حرز الكنان139ً

الثانًمتوسطسمر عادل هاشم عباس الزوٌن140ً

االولمتوسطاٌهاب اسماعٌل خلٌل ابراهٌم الدلٌم141ً

االولمتوسطسعد محسن علٌوي عبد السعدي142

االولمتوسطعمر محمد عبد هللا ربٌع النعٌم143ً

االولمتوسطمحمد اسماعٌل طه جدوع السامرائ144ً

الثانًمتوسطامٌر جبار محاسن خلف المحمداوي145

الثانًمتوسطعمر محمد مهدي صالح الدلٌم146ً

االولمتوسطمٌسر جمٌل سلمان سلومً الخماس147ً

الثانًمتوسطاطٌاف باقر جاسم محمد علٌوي الحار148

االولمتوسطعمر طلعت حماد ناصر العان149ً

الثانًمتوسطاالء عبد الرزاق عبد الوهاب حسن النعٌم150ً

االولمتوسطاٌاد سعد جاسم محمد الزبٌدي151

الثانًمتوسطسٌف عبد الحق مهدي علً البٌات152ً

االولمتوسطبان حسن محمود ناصر الطلٌح153ً

الثانًمتوسطمرٌم عبد الوهاب سعٌد نجم المشاٌخ154ً

االولمتوسطمحمد بشٌر غازي كاطع العوادي155

الثانًمتوسطزٌاد علً عبد هللا عواد الجبوري156

االولمتوسطاٌالف ناٌف عبد طالب البازي157

االولمتوسطحٌدر عجاج مخٌلف محمد الشمري158

االولمتوسطعلً سامً عبد علً العمٌري159

الثانًمتوسطحسٌن قاسم فرج حمٌد الالم160ً

االولمتوسطنازك ضٌاء حسٌن محسن المفرج161ً

االولمتوسطحٌدر عماد نافع عبد الزهٌري162

الثانًمتوسطبٌداء محمد عبد الجلٌل حسن العكٌل163ً

االولمقبولمازن طالل حسٌن علً الناصر164

الثانًمقبولعال خضٌر عباس حمد الجناب165ً

الثانًمقبولزهراء علً حسون عٌسى الربٌع166ً

االولمقبولمصطفى خالد رحمن جاسم الربٌع167ً

االولمقبولضٌاء جاسم محمد طاهر الكعب168ً

الثانًمقبولزٌنب رٌاض احمد حسانً النعٌم169ً

االولمقبولحسام مراد جلوب حسٌن الجناب170ً



الثانًمقبولمنار كرٌم احمد عباس الجبوري171

الثانًمقبولغزوان شجاع ناجً شاكر االعظم172ً

الثانًمقبولعالٌه كامل عباس محمود البندر173

االولمقبولمٌنا عبد الستار برٌج مشري العزاوي  174

االولمقبولمروان فاضل حمٌد محمد العٌثاوي175

الثانًمقبولٌوسف احمد اسماعٌل مهدي البزاز176

االولمقبولعلً عبد عون حسٌن قطمٌر البو محمد177

الثانًمقبولذو الفقار فاضل عباس عبد كاظم العذاري178

االولمقبولسٌف الدٌن محمد عبد الحسٌن موسى الزٌدي179

االولمقبولسٌف عامر شاكر محمود العامري180

االولمقبولاٌهاب عبد الزهره سعدون حبش العنٌس181ً

الثانًمقبولنعمت نزار عبد الرحمن اسماعٌل الجارح182

االولمقبولزٌنب زهٌر ابراهٌم محمد القٌس183ً

الثانًمقبولمختار رائد نجاح الدٌن عبد الكرٌم القٌس184ً

االولمقبولعلً ضٌاء هادي علً الشطاوي185

الثانًمقبولخضر ٌاس مهدي علً محً عتاب186

الثانًمقبولساره قصً حمٌد احمد الفالح187ً

االولمقبولغزوان جبار معله بدر العكٌل188ً

الثانًمقبولحسن كرٌم حمٌد دروٌش الدلبوح189ً

االولمقبولحٌدر احمد عبد القادر احمد العبٌدي190

الثانًمقبولعباس محمد عبد الخضر حسٌن الربٌع191ً

الثانًمقبولسلوى حسن عبد الخالق علوان الطوام192ً

االولمقبولنور ثامر عبد االئمه عبود صبار193

االولمقبولعلً الهوب عبد الرضا رحٌم الزبٌدي194

االولمقبولناصر حامد محمد حمٌد السالم195ً

الثانًمقبولفٌصل غازي عبد الواحد داود السلٌماوي196

الثانًمقبولساره خالد رشدي عباس الدراج197ً

االولمقبولسٌف هادي طالب عمٌر الجدٌاوي198

االولمقبولحسن حمٌد عبد الزهره علً الخزرج199ً

االولمقبولسفٌان عبد تركً مصلح الجناب200ً

الثانًمقبولاحمد عباس فرحان حمدان الفضل201ً

االولمقبولٌاسر عماد الدٌن عبد الزهراء حسٌن الصغٌر202

االولمقبولفخري عبد السالم اكرم شهوان المطٌري203

االولمقبولرامً ساجد علً محمد الشهربان204ً

الثانًمقبولفرح فوزي طاهر كاظم الجبوري205



الثانًمقبولمصطفى بالسم ناٌف علً الجمٌل206ً

االولمقبولمسعود سامً داود عباس مشاٌخ207ً

الثانًمقبولضرغام خضر شهاب حمد الدلٌم208ً

االولمقبولاحمد انصٌف جاسم احمد الكروي209

االولمقبولنور صبحً تركان شهاب العزاوي210

الثانًمقبولعمار ماجد حمدان دارش العمشان211ً

االولمقبولمٌثم عقٌل حمٌد رشٌد الشهاب212ً

الثانًمقبولحٌدر فاضل رحٌم ماما كرٌم دركوش213

الثانًمقبولحٌدر جمٌل حسن كاطع ال سلٌم214

الثانًمقبولٌوسف ابراهٌم حسٌن علوان الزبٌدي215

االولمقبولسلمان داود سلمان داود العبٌدي216

االولمقبولمصطفى حسن محمود  جاسم البطٌح217ً

الثانًمقبولعمر جواد عبد الكاظم صالح الفتالوي218

الثانًمقبولعلً لٌث فائق توفٌق المندالوي219

الثانًمقبولمحمد عالء الدٌن محمد صالح220

الثانًمقبولعمر مخلص سعدون علوان العبٌدي221

الثانًمقبولفادٌه احمد سلمان محمد الجبوري222

االولمقبول سالم ٌوسف ضاحً خلف المحٌاوي223

الثانًمقبولفارس ناصر فارس ٌعقوب الصقر السعدون224

الثانًمقبولعلً خٌري هاشم مرهج المٌاح225ً

الثانًمقبولدان ازاد محمد احمد الجاف226

الثانًمقبولصفا مهند كمال عباس الدراج227ً

الثانًمقبولحسٌن علً حسٌن سالم الخالدي228

الثانًمقبولعامر فؤاد عامر ناجً وتوت229

االولمقبولصفاء فلٌح علً حسٌن العبودي230

الثانًمقبولعلً عبد هللا عبٌد شظٌف الرفٌف231ً
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