
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازعقٌل نجاح محمد جواد كاظم المسعودي1

االولامتٌازرنده صادق سٌد عباس الكنان2ً

االولامتٌازباسم ابراهٌم احمد حسن البٌات3ً

االولجٌد جداًوفاء فوزي حمزه سلمان االبراهٌم4ً

االولجٌد جداًامامه مثنى عبد العزٌز صالح المحمدي5

االولجٌد جداًاحمد علً حسٌن عذٌب الملطاش6ً

االولجٌد جداًاٌه محمد رشٌد شاكر الكرحوت7

االولجٌد جداًزهراء طالل عبٌد حسٌن الكرطان8ً

االولجٌد جداًهاجر اسامه عون هدٌب العان9ً

االولجٌد جداًمحمد خالد خلف عبد الرزاق العبدل10ً

االولجٌد جداًعذراء طالب جبر هاشم العبٌدي11

االولجٌد جداًالق موفق فخري جاسم البدري12

االولجٌد جداًغفران منذر تاٌه علوان غرٌري13

االولجٌدمازن هشام عبد الكرٌم حبش الجناب14ً

االولجٌدخوله مطشر مجدي منوخ غرٌري15

االولجٌدزهراء سمٌر جلٌل كاظم الكعب16ً

االولجٌدفاطمه اكرم علوش رضا حمودي الغرٌباوي17

االولجٌدغاده خلٌل عبد خضٌر الشرٌف18ً

االولجٌددالٌا عالء محمد لٌلو الجناب19ً

االولجٌدحنٌن عزٌز صٌهود سواد السامري20

االولجٌدشذٌر عامر خلف ٌاسٌن االحباب21ً

االولجٌدابراهٌم امٌد محمد سراج الدٌن النقٌب22

االولجٌدنور مثنى تاٌه هدٌر الحمٌري23

االولجٌدكرٌم خزعل كرٌم مطلك الجابري24

االولجٌدطٌبه باسم حسٌن حسن الجابري25

االولجٌدمحمود رعد محمود عبود الجمٌل26ً

االولجٌدمشرق رحمن دعٌج عبد الشمري27

االولجٌدزبٌده عقبه خضٌر حسٌن كرطان28ً

االولجٌدغفران قائد دهش خشف الجٌاش29ً

االولجٌدعز الدٌن عبد الكرٌم علً حسٌن الزركان30ً
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االولجٌداسماء عبد المجٌد فتح الدٌن روكان المالك31

االولجٌدزهراء حازم امجد اسماعٌل الدلٌم32ً

االولجٌدخلدون مؤٌد شاكر كشكول الشربه33

االولجٌداحمد خلٌل ٌحٌى حسن الخفاج34ً

االولجٌدرفقه لطفً نصرت محمد حسن االمام35ً

االولجٌدمحمد كاظم عباس حسٌن الدلٌمً 36

االولجٌداخالص عرٌص سلطان عوده الخفاج37ً

االولجٌدفٌصل عماد عبد اللطٌف عبود الجاسم 38

االولجٌدوسام عبد الكاظم مهدي بجاي الربٌع39ً

االولجٌداركان احمد جاسم محمد السامرائ40ً

االولجٌددٌنا صباح متً بطرس حمام41ً

االولجٌدمحمد سعد ابراهٌم عٌسى جمٌل العكٌدي42

االولجٌدحنٌن علً جمعه صدام المالك43ً

االولجٌدنبا وادي عبد الزهره كاظم الفتالوي44

االولجٌدساره صباح هاشم حاجً الماجدي45

االولجٌدزٌنب عباس علً سعٌد زمٌزم46

االولجٌدسمر اسامه احمد نجم الدٌن الواعظ47

االولجٌدمحمد ناجً عاشور عباس البدراي48

االولجٌدسامر فخري صبري احمد العبٌدي49

االولجٌداحمد سالم حسن غنً قفطان50

االولجٌدفالح مهدي صالح سلوم الجمٌل51ً

االولجٌدحسٌن عالوي جخر جعفر الحجٌم52ً

االولجٌدشفاعه حٌدر سالم حسن الجناب53ً

االولجٌدصبا عباس محمود فرحان الجبوري54

االولجٌددعاء نهاد حسٌن محمد حمو55

االولجٌدسجاد كاظم عزٌز ملبوج الملبوج56

االولجٌدعقبه محمد نافع رحٌم حمود الكبٌس57ً

االولجٌدعلً حسن عبد الهادي عباس الدلٌم58ً

االولجٌدساره سرحان طشطوش موسى الدبٌس59

االولجٌداسراء عبد الكاظم غالً عباس الربٌع60ً

االولجٌدعمر عبد الحسٌن خلف عٌدان البطاوي61

االولمتوسطفرح ضٌاء صادق محمد جواد البدر62

االولمتوسطاٌات ناهض الماس الٌاس 63

االولمتوسطعلً ٌاسٌن قند حمود الربٌعاوي64

االولمتوسطهمام علً عبد الحسٌن عبود الحل65ً



االولمتوسطعلً عبد الكرٌم حسن عذافه االزرق66ً

االولمتوسطسجى علً حمودي هاشم الطالب67ً

االولمتوسطعلً عبد الرزاق جاسم محمد الدلٌم68ً

االولمتوسطعلً لفته حربً سعدون ال بو محمد69

االولمتوسطمصطفى عزٌز محٌبس عكاف الكنان70ً

االولمتوسطكرار عباس صالل عوٌد المسعودي71

االولمتوسطوقار ماهر احمد المهر الحدٌث72ً

االولمتوسطحسٌن رٌاض فاخر حسٌن السودان73ً

االولمتوسطسمٌه ماجد كامل محمود السلمان74ً

االولمتوسطصفا محسن محمد علً اسحق الحباب75ً

االولمتوسطحسٌن سهل كاظم زغٌر الجبوري76

االولمتوسطمصطفى حسٌن محمد عبد الدلٌم77ً

االولمتوسطحسٌن علً جبر سلوم العباس78ً

االولمتوسطعلً فؤاد عبد ابراهٌم الحٌال79ً

الثانًمتوسطنبال علً عبد الستار محمد الخزاع80ً

االولمتوسططٌبه ثائر حمٌد رمضان الراوي81

االولمتوسطمٌس سعد زٌد ظاهر الدلٌم82ً

االولمتوسطعلً فاضل جٌاد حمٌد الزهٌري83

االولمتوسطزهراء موسى توفٌق محمد الدلو84

االولمتوسطزٌنب مظهر فارس جاسم العامري85

االولمتوسطحسن رعد فاضل حمد لٌله86

االولمتوسطنجالء فرٌق عجمً عبود الجناب87ً

االولمتوسطمٌنا ماجد صبار كاظم القرٌش88ً

االولمتوسطمحمد قٌس دخٌل عبد الدائم الراوي89

االولمتوسطزٌنب نهاد هجول عبود الشمري90

االولمتوسطخضر سالم حمد شهاب احمد المشهدان91ً

االولمتوسطهٌلٌن قاسم كرٌم محمد الجبوري92

االولمتوسطاسماء مهدي خلٌل حسٌن خضوري93

االولمتوسطشهد مناصف جاسم كاظم المحٌاوي94

االولمتوسطصفا لطٌف عرٌبً حسون الربٌع95ً

االولمتوسطعبد اللطٌف نصٌف جاسم العكاش96ً

االولمتوسطصفوان طالب هانً فلت الخفاج97ً

االولمتوسطعادل هالل فارس نعاس ال درٌب98

االولمتوسطنور محمد عبد الرحمن عبد الحافظ الفتٌل99ً

االولمتوسط سٌف سعد كردي حشاش الدلٌم100ً



االولمتوسطسامر نزار جواد حبٌب الناصري101

االولمتوسطعمر عبد محمد حسن الوٌس102ً

االولمتوسطاثٌر ماجد ثامر عمران العجٌل103ً

االولمتوسطنور صادق عبد منصور الحسٌن104ً

االولمتوسطمحمد طارق صبحً مهدي ال صفو105

االولمتوسطعلً فلٌح كزار عرمش المعموري106

االولمتوسطماجد اسامه علً خلٌل العبٌدي107

االولمتوسطبارق مارد ثامر عمران العجٌل108ً

االولمتوسطصالح مهدي عبد داخل الدلف109ً

االولمتوسطمرتضى رحٌم حسون سرحان الشمري110

االولمتوسطمرٌم جعفر محمود كرٌم الطلٌح111ً

االولمتوسطاٌه مثنى حمٌد عٌسى الربٌع112ً

االولمتوسطنورس احمد رحٌل فزع العاٌدي113

االولمتوسطعلً مكً شاكر مجٌد الصاف114ً

االولمتوسطفرح علً راضً بدن الزٌدي115

االولمتوسطعلً شهاب احمد صبار 116

الثانًمقبولرٌام كمال محمد حمد الجبوري117

االولمقبولمحمد عباس فاضل مهدي الكهٌه118

االولمقبولسامر احمد عبد الكرٌم حسن الصٌاح119

االولمقبولسٌف مالك عبد حسون الموسوي120

االولمقبولٌاس عبد الواحد عباس خضر العتاب121ً

االولمقبولاحمد سامً محمد حمزه العبٌدي122

االولمقبولعلً اسعد صادق ابراهٌم بٌرقدار123

االولمقبولمحمد رضا طاهر شكر القٌس124ً

االولمقبولعلً ماجد عبد الهادي حسٌن ربٌعه125

االولمقبولعباس فاضل نعمه محمد الجبوري126

االولمقبولحٌدر سٌد نور جالل حسٌن االعرج127ً

االولمقبولمحمد فاضل مهدي صالح العلوان128ً

االولمقبولمالك جلوب شدود اسماعٌل العلٌاوي129

الثانًمقبولانمار عبد الرحمن عبد الحسن كاطع الكنان130ً

االولمقبولعادل زهٌر عبد العظٌم ابراهٌم كروي131

االولمقبوللٌنا شوقً سلمان مهدي العزاوي132

االولمقبولعلً خالد جاسم حمٌد الجناب133ً

االولمقبولاٌاد نصر جمٌل محمد الخالدي134

الثانًمقبولمحمد خضٌر فرٌج كشمر الزرف135ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًزٌنب عبد اللطٌف محمد حسن علً الربٌع1ً

االولجٌد جداًعبد الجبار حسن رضا حسن الحمدان2ً

االولجٌد جداًمصطفى علً حسٌن علً النعٌم3ً

االولجٌد جداًنعٌمه كاظم علوان راشد الفرٌج4ً

االولجٌد جداًدعاء صالح حسن كزار الشوٌل5ً

االولجٌد جداًعمر كاظم خلف شبٌب السعدون6

االولجٌد جداًعلً شهاب احمد صٌوان السهٌل7ً

االولجٌد جداًنسرٌن قٌس علً حسن المشهدان8ً

االولجٌد جداًضفاف جبار موات عبد هللا المحمداوي9

االولجٌد جداًسوسن محمود خنجر عالوي الكعب10ً

االولجٌد جداًوسام حاتم ٌاسٌن مصلح القوام11ً

االولجٌداٌاد محمود  فرج سعود الفهداوي12

االولجٌدرغد جابر خضٌر عباس الكنان13ً

االولجٌدفاطمه عبد الكاظم عباس حسٌن السلطان14ً

االولجٌدرامً رزاق جلٌل كاظم الغالب15ً

االولجٌدمروان نوري خلف مبارك الكبٌس16ً

االولجٌدانتصار عالوي حسن صالح الحلبوس17ً

االولجٌدلٌنا رمضان احمد خمٌس الخفاج18ً

االولجٌدنسرٌن جابر بدر خشان الظالم19ً

االولجٌدعال سالم عبد حمادي الشعبانً 20

االولجٌدنانا عوض محمود عوض 21

االولجٌدعبد االمٌر جمعه نعٌمه البهادل22ً

االولجٌدهٌثم علً حمادي جاسم الفهداوي23

االولجٌدولٌد ناصر حسٌن حسون المحنه24

االولجٌدمً حفظً عوده جاسم الربٌع25ً

االولجٌدزهرة خضٌر جبر لحاف العابدي26

االولجٌدعصام رعد منعم قاسم الجبوري27

االولمتوسطصفاء عباس سلمان محمود النعٌم28ً

االولمتوسطصادق رشٌد عبد طعٌمه السعٌدي29

االولمتوسطزٌنه نعٌم عباس بهر الربٌع30ً
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االولمتوسطثائر كرٌم عجه جٌاد ال دٌوان31

االولمتوسطحٌدر رعد فلٌح حسٌن الزٌدي32

االولمتوسطعباس ازوٌر كرٌد امسٌلم الركاب33ً

االولمتوسطرسول زٌدان خلف حسٌن العلٌاوي34

االولمتوسطخدٌجه ٌاسر حسٌن حمٌدي البهادل35ً

االولمتوسطكٌهان عدنان دارا عزٌز الداوودي36

االولمتوسطمحمد علً جاسم حمادي الطائ37ً

االولمتوسطوجدان جبر بدر مري الكعب38ً

االولمتوسطهشام قاسم محمد شاٌع العلٌاوي39

االولمتوسطجاسم شحاذه  شمران خلف الجمٌل40ً

االولمتوسطمٌثم عبد الحسٌن قاسم مشٌعل الساعدي41

االولمتوسطٌوسف حامد عبٌد جاسم الشجالوي42

االولمتوسطزٌنب محمد راضً غالً بركات43

االولمتوسطحسٌن ضاحً عداي عوٌد الجبوري44

االولمتوسطٌحٌى حامد جاسم دروٌش المسعودي45

االولمتوسطحمٌد غافل فارس داود الربٌع46ً

االولمتوسطرنا عالوي جبر عوده العبٌداوي47

االولمتوسطعلً جاسم عبد الرضا كزار البهادل48ً

االولمتوسطوفاء عبد هللا خزعل كاظم التمٌم49ً

االولمقبولعماد نعمه احمد زٌدان الشجالوي50

االولمقبولصادق محمد حسٌن رستم الوحٌل51ً

االولمقبوللٌث رافع صالح عبد الغفور العبٌدي52

االولمقبولطالل حسٌن جمعه محمد العلوان53ً

االولمقبولاحمد عبٌد مجبل سمسم البوجاسم54


