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االولامتٌازرٌاض مزهر عبد هللا احمد الجبوري8

االولامتٌازشذى كامل لطٌف جاسم الجوران9ً

االولجٌد جدااخالص ناصر علوان عبد هللا الماهود10

االولجٌد جدارغد كرٌم قاسم خمٌس الوائل11ً

االولجٌد جدامها علوان حسٌن قدوري الشوك12

االولجٌد جداهٌالء محمد حسٌن علوان الكروي13

االولجٌد جدارغد حسٌن زوٌد حمد المٌال14ً

االولجٌد جداجلٌله ضاري عبد فٌاض العامري15

االولجٌد جداسحر عمار ابراهٌم حسن الربٌع16ً

االولجٌد جداماجده عبد الزهره صالح عامر الخزعل17ً

االولجٌد جدامنى فخري خضٌر جاسم العزاوي18

االولجٌد جداحنان خمٌس جاسم محمد الخفاج19ً

االولجٌد جداكفاح ابراهٌم عٌسى هاشم البدري20

االولجٌد جدارغد زهٌر عبد الجبار محمد الشٌخل21ً

االولجٌد جدافٌصل ابراهٌم فٌصل عذافه السعد22

االولجٌد جداحسٌن كاظم خلف سعٌد الفكٌك23ً

االولجٌد جدااسراء عبد الساده ابراهٌم الجٌزان24ً

االولجٌد جدارنا اسماعٌل ابراهٌم خضٌر عباس العامري25

االولجٌد جداارٌج ناطق غازي فٌصل المقصوص26ً

االولجٌد جدااسٌل فاضل سلمان عباس الدلٌم27ً

االولجٌدهند علً عباس محٌمٌد العامري28

االولجٌدبشرى صالح محمد شلش المشهدان29ً

االولجٌدباسمه فٌصل عبد الحسٌن عباس الجبوري30
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االولجٌدهدٌل جودت كاظم عباس السامرائ31ً

االولجٌدعلً منذر ٌاسٌن عبد الرحمن المشهدان32ً

االولجٌدوئام اسعد عبد الحسٌن كاظم جحٌش33

االولجٌدهند حاتم علً جاسم المشهدان34ً

االولجٌداحمد وادي حمٌد ماضً المالك35ً

االولجٌدمنى خضٌر عباس حسون ملح36

االولجٌدتحسٌن علً ثابت مبارك الحمدان37ً

االولجٌدوسن عامر محمد ٌاسٌن الدلٌم38ً

االولجٌدمصطفى رسول عبد الحسٌن جواد الورد39

االولجٌدسنان محمد جاسم محمد الهدله 40

االولجٌدهٌفاء جاسم محسن عبود السعدي41

االولجٌدقٌس نجم عباس حمد المعٌن42ً

االولجٌدعلٌاء عبد هللا نجم الدٌن محً الدٌن الكٌالن43ً

االولجٌدنازك عبد الحاكم نصر سلمان العباسً 44

االولجٌددنٌا رٌاض حسٌن علوان الخفاج45ً

االولجٌدانسام طعمه مجٌد برٌسم العجٌل46ً

االولجٌدمنى ماجد حسن محمد السعدي47

االولجٌدمرتضى كامل غربً مطلك الحدٌثً   48

االولجٌدسحر مزعل مشاي مسٌر السعٌدي49

االولجٌدسماح محمد فاضل علوان العزاوي50

االولجٌدحنان راضً حسن مفاوه الفوادي51

االولجٌدحسن مهدي عبد الخالق جواد الصفار52

االولجٌدهناء  كاظم صالح منصور الماجدي53

االولجٌداحمد رحٌم علً عاشور الكالب54ً

االولجٌدهمسه درٌد عبد الجبار البناء55

االولجٌدعلً احمد جبار حمٌد المهداوي56

االولمتوسطعلً مهدي صالح مهدي السعدي57

االولمتوسطهدٌل نزار داود سلمان العان58ً

االولمتوسطماجده اسماعٌل حٌزان ماضً السعدي 59

االولمتوسطامجد حمٌد علوان محسن الدلٌم60ً

الثانًمتوسطحسٌن عزام خلٌفه غرٌب المحامده61

االولمتوسطقبس طه هشام صالح الخطٌب62

االولمتوسطعبد االمٌر عبد الحسٌن سادر بوهً الدراج63ً

االولمتوسطزٌنب علً سٌد حسٌن سٌد علً النعٌم64ً

االولمتوسطحٌدر محمد مصطفى وهٌب القزاز65



االولمتوسطمحمد فاضل مرٌع ندي البطاوي66

االولمتوسطرؤى سلمان محمد علٌوي الجبوري 67

االولمتوسطعباس موسى نهاب جبار الموسوي68

االولمتوسطخزعل حسٌن خزعل عبد الساكن69ً

االولمتوسطابراهٌم عامر ابراهٌم حمادي الشمري70

الثانًمتوسطمروه علً كرٌم رزوقً لطٌف 71

االولمتوسطبهاء طالب عبد هللا عباس القراغول72ً

االولمتوسطمحمد جاسم حمزه عبٌد العجٌل73ً

االولمتوسطدعاء هشام ٌعقوب عبد الكرٌم الخالدي74

االولمتوسطسٌف صفاء حسٌن شاكر ال عواد75

االولمتوسطنور خالد عزٌز مهدي الدلٌم76ً

االولمتوسطاٌاد محمد غفور احمد الزهاوي77

االولمتوسطبراء جاسم محمد حمزه السعٌد78

االولمتوسطمنار عبد الكرٌم سلمان عبد الالم79ً

االولمتوسطعائشه عبد الرحمن محمود علً العزي80

الثانًمتوسطزٌد فلٌح حسن فرحان النعٌم81ً

الثانًمتوسطولٌد اكرم حسٌن علً السبت82ً

االولمتوسطمحمد خلٌل ابراهٌم حمود الدلٌمً 83

االولمتوسطعمر غائب محمد حسن البدري84

الثانًمتوسطبان طه عبد الرزاق طعمه الجبوري 85

االولمتوسطدعاء ابراهٌم محً محمود النعٌم86ً

االولمتوسطندٌم باسم مظفر صالح مال الٌاس87

الثانًمتوسطاٌات محمد دٌان عبود عبوده88

الثانًمتوسطعمر رعد حمٌد مجٌد السامرائ89ً

االولمتوسطحامد محمد خلف حمادي الجبوري90

الثانًمتوسطنغم ابراهٌم مهدي حسٌن الحسٌن91ً

االولمتوسطسرور ستار منٌس جبر الجناب92ً

الثانًمتوسطماهر لٌث لفته كاظم الطائ93ً

الثانًمتوسطاٌات عٌسى عبد العطوف عٌسى الجصان94ً

الثانًمتوسطاحمد حسٌب شاكر محمود السامرائ95ً

الثانًمتوسطصفا ماهر ناصر علوان الصافً 96

الثانًمتوسطمحمد بشٌر عبد هللا ابراهٌم البو مرع97ً

الثانًمتوسطرأفت مسعود صالح حسن الدلٌم98ً

الثانًمتوسطاسٌل حاجم ادرٌس سبٌع الحمدان99ً

االولمتوسطاحمد علً كاظم عل100ً



االولمتوسطبالل رباح محمود محمد الجبوري101

الثانًمتوسطعمار جاسم محمد جاسم الشمري102

الثانًمقبولمحمد حاكم عبٌد خضٌر العزاوي103

الثانًمقبولمعتز خالد علً حسون الجناب104ً

االولمقبولعبد هللا محمد اسماعٌل محمود الجبوري105

الثانًمقبولمروه حمٌد عبد هللا بربٌد الدلٌم106ً

الثانًمقبولشهالء عٌدي ٌونس فزع الوحٌلً 107

االولمقبولمحمود فاٌق مهدي جمعه الدلٌم108ً

الثانًمقبولعدي صدام محسن تعبان العبادي109

الثانًمقبولنور عبد الشهٌد ناجً مغٌض الزبٌدي110

الثانًمقبولعلً صباح فرج مهدي الدبات111

االولمقبولاحمد عالء بدر سوادي المفرج112ً

الثانًمقبولرند غالب حسن علً الواحدي113

الثانًمقبولمصطفى ناظر جداح زناد المعٌن114ً

االولمقبولباقر حسن علً  حسن الشرٌف115ً

الثانًمقبولشٌماء صباح سلمان جواد المهداوي116

الثانًمقبولرغد صبار عبد نجم عبد هللا المشهدانً 117

الثانًمقبولعمر حمدان عبد الحسٌن كحٌوش الكنان118ً

الثانًمقبولعبد هللا محمود عوده داود الكرطان119ً

الثانًمقبولعلً عبد الوهاب كرومً فرج القٌس120ً

الثانًمقبولعبد هللا سعد محً سلمان السامرائ121ً

الثانًمقبولمصطفى عادل حسٌن احمد الطربول 122

الثانًمقبولعمار عباس عبد جاسم المساري123

الثانًمقبولعبٌر حمٌد خلٌفه محمد التمٌم124ً

الثانًمقبولساهر عبد علً جاسم الجبوري125

الثانًمقبولعالء فلٌح حسن عباس الطائ126ً

الثانًمقبولامٌره عبٌد حسٌن علً النداوي127

الثانًمقبولوالء فخري نجم عبود الفتاح 128

الثانًمقبولعلً حامد محمد قاسم الشٌبان129ً

الثانًمقبولنور صباح احمد محمد الجلب130ً

الثانًمقبولنازدار محمد عبد هللا131

االولمقبولمروه خلٌل ابراهٌم132

االولمقبولمحمد ٌونس بهجت جاسم133


