
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جدا صفا طالل عبد الستار خضٌر النعٌم1ً

االولجٌد جدا سمر رافع سلمان داود النعٌم2ً

االولجٌد جدا اثمار عامر طه محمود المشهدان3ً

االولجٌد جدا صفاء فؤاد حسن علً العان4ً

االولجٌد جدا عماد محمد حمود حسٌن الدلٌم5ً

االولجٌد جدا سرى محمد عبد الحسٌن علوان الدباغ6

االولجٌد جدا عذراء حمد جاسم حمد المحامده7

االولجٌد جدا الره جمال داخل جاسم بطحاوي8

االولجٌد محمد اسماعٌل فرج حسٌن المحٌاوي9

االولجٌد روٌده قاسم محسن فرحان الربٌع10ً

االولجٌد حٌدر صباح محمد رضا مصطفى البٌر 11

االولجٌد فرح احمد سلمان مصطفى الجمٌل12ً

االولجٌد احمد عماد محمد كرم الجاف13

االولجٌد نور خطاب عمر خضٌر الكٌالن14ً

االولجٌد راوند صالح مرزٌنا كرومً كسكو15

االولجٌد زٌنب عالء مندوب شذر الخفاج16ً

االولجٌد طه حسٌن علً قدوري التمٌم17ً

االولجٌد نسرٌن قصً مجٌد حمٌد الدلٌم18ً

االولجٌد حنان عبد الواحد اسماعٌل عبد القادر 19

االولجٌد سٌف سعد عبد العزٌز حمدان الطائ20ً

االولجٌد نور عماد حسٌن علً البٌاع 21

االولجٌد تمام فاضل حاتم علً العماري22

االولجٌد محمد صبري كرٌم كزار حالت23

االولجٌد كرار حٌدر عباس حمزه العمٌري24

االولجٌد  شهد سعد عبد الرزاق زٌنل الصالح25ً

االولمتوسط االء عامر رحٌم عبد هللا الساعدي26

االولمتوسط اٌمان صالح عبود جاسم محمد البٌات27ً

االولمتوسط مصعب اٌاد خلٌل ناجً العان28ً

االولمتوسط ابراهٌم خالد عبد اللطٌف عبد هللا الجبوري29

االولمتوسط علً ناجً عالوي عبٌد العٌساوي30
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االولمتوسط عمر عبد اللطٌف علً صالح السامرائ31ً

االولمتوسط شهد نصرت نوري حسن الدٌوان32ً

الثانًمتوسط اروى سعد منذر عبد الهادي العسكري33

االولمتوسط احمد حسن علً صالح البطاوي34

االولمتوسط محمد ناجً اسماعٌل كاظم البٌضان35ً

االولمتوسط فاطمه صادق محمد جعفر محمد صالح الشكرجً 36

االولمتوسط هشام كرٌم حسٌن حمادي العٌساوي37

االولمتوسط حسنٌن سلمان محمد عباس حمودي38

االولمتوسط احمد رٌاض مجٌد احمد الجبوري39

االولمتوسط عماد نجم عبد هللا عبد الكرٌم العبٌدي40

االولمتوسط مصطفى جواد كاظم خضٌر المحٌاوي41

االولمتوسط عبد الستار جبار عباس علوان الجناب42ً

االولمتوسط لؤي علً عبد هللا صالح الجبوري43

االولمتوسط اٌمن فاروق احمد محسن علً السعٌدي44

االولمتوسط اوس باسم عبد الحمٌد طه السامرائ45ً

االولمتوسط زهراء راشد عواد حمزه المعموري46

االولمتوسط مٌنا لٌث جواد كاظم محفوظ 47

االولمتوسط نبٌل عامر علً محٌسن العامري48

االولمتوسط زهراء نزار خضٌر ثجٌل المٌاح49ً

الثانًمتوسط مٌس لؤي علً مبارك الخزرج50ً

االولمتوسط حٌدر حسٌن علً حسٌن الخزعل51ً

االولمتوسط هدى اٌاد شوكت عبد اللطٌف العان52ً

االولمتوسط عمر جاسم محمد عباس الجبوري53

االولمتوسط هند عادل عباس كرٌم الصرٌه54

الثانًمتوسط مصطفى عبد الحسٌن ثامر بردان الجابري55

االولمتوسط تماره قاسم علً عبٌد السكٌن56ً

االولمتوسط صفاء جاسم شامل سلمان العلً 57

االولمتوسط زٌنه محمد حسن سلمان الكنان58ً

االولمتوسط عبد الكرٌم عبد الحسٌن عبود حمادي الفتالوي 59

االولمتوسط محمد مظفر نصٌف جاسم مرٌزا60

االولمتوسط عبد الرحمن عوف عبد الرحمن حسٌن 61

االولمتوسط حسام اسماعٌل خلٌل اسماعٌل البٌات62ً

االولمتوسط وائل علٌوي حسٌن شٌحان الجبوري63

االولمتوسط مشتاق كاظم جوده حسن البدٌري64

الثانًمتوسط براء عامر عبد حسن الدلٌم65ً



االولمتوسط حٌدر فتحً محمد سعٌد الربٌع66ً

االولمتوسط جالل احمد شكري جمال العان67ً

االولمتوسط مصطفى سالم عبد الجلٌل محمد الجزائري68

االولمتوسط محمد فراس غازي داود الجوهر69

االولمتوسط زهراء فاروق رشٌد نادر ال ربٌعه70

الثانًمتوسطامنٌه سعد قاسم محمد الورده71

االولمتوسط اٌالف عمر محمود كامل العزاوي72

الثانًمتوسط حسن محمد حسن عمران العبٌدي73

الثانًمتوسط احمد محمد عبود محمود العان74ً

االولمتوسط علً حسٌن علً عبود قطان75

الثانًمتوسط سٌمون عادل هادي حمد المفرج76ً

االولمتوسط منتصر نصٌر عبد الحمٌد محسن السودان77ً

االولمتوسط حسٌن سعد علً موسى الشدٌده78

الثانًمتوسط مصطفى محمد قاسم عبد الكبٌسً 79

االولمتوسط صبا سعد قاسم عبد الوهاب الشٌخل80ً

االولمتوسط عباس حسٌن صالح مهدي العبادي81

االولمتوسط فراس ولٌد عبد الجبار حسٌن العبٌدي82

الثانًمتوسط اسامه طالب عبد علً خضر المهداوي83

االولمتوسط لبنى عز الدٌن محمد جاسم العابد84

الثانًمقبول شذى حكمت فاضل عواد السامرائ85ً

الثانًمقبول مصطفى ماهر منصور حمزه الوطٌف86ً

االولمقبول زٌن العابدٌن عبد حسون عبد العامري87

االولمقبول علً ماهر عبود عجٌل الدلٌم88ً

االولمقبول زٌنه علً فاضل فوزي العزاوي89

الثانًمقبول انس عبد المجٌب سلمان علً السعٌدي90

االولمقبول محمد داود سلمان باخً المسعودي91

الثانًمقبول انمار كرٌم داود سلمان الشجٌري92

الثانًمقبول غسق كمال عباس محسن النعٌم93ً

الثانًمقبول حمزه عصام محمود علً الصالح94ً

االولمقبول محمد حكٌم محمد حسٌن االنباري95

االولمقبول احمد كرٌم مشري دلً الموسوي96

الثانًمقبول علً عباس عنبر جعفر الشبان97ً

الثانًمقبول مصطفى رعد محمد رسول اسلم الشٌخل98ً

االولمقبول حٌدر عبد الكرٌم حسن عبد العامري99

االولمقبول حسٌن جواد كاظم جبر البغدادي100



الثانًمقبول كرار عبد عون كعٌم فزٌع المٌاح101ً

الثانًمقبول علً عبد الكرٌم عبد علً عبد الحسٌن البهادل102ً

االولمقبول انس صكب حدٌد علً الحلبوس103ً

االولمقبول مصطفى احمد عبد الرحمن شاكر العان104ً

االولمقبول عمر حسون عبٌد كاظم المنصوري105

االولمقبول عامر علً حسٌن علوان المحٌاوي106

الثانًمقبول محمد علً محمد حمود ابو سمره107

الثانًمقبول مصطفى عالء محسن دروٌش قاووغه108

الثانًمقبول محمد سعٌد فلٌح حسن الحمٌداوي109

الثانًمقبول احمد غاٌب مطر سلمان البنداوي 110

الثانًمقبول مصطفى سعد ولً كامل النداوي111

االولمقبول علً كامل حسن جبر الشوٌل112ً

الثانًمقبول ٌاسر خلٌل ابراهٌم عبد الصمد القره داغً 113

الثانًمقبول فاطمه مظلوم منصور موسى الفكٌك114ً

االولمقبول ٌوسف ٌوسف نجم عبود المعموري115

الثانًمقبول مصطفى صباح جاسم علوان الطائ116ً

الثانًمقبول حٌدر خلٌل ابراهٌم حسٌن القٌس117ً

الثانًمقبول حسان هٌثم عبد الداٌم ابراهٌم العان118ً

الثانًمقبول سٌف علً ناٌف عبد فٌاض الحمدانً 119

الثانًمقبول علً ابراهٌم محمود السٌد نصار120

الثانًمقبول معاذ سالم فوزي حسن العان121ً

االولمقبول محمد كرٌم جعفر عبد العباس الغرٌباوي122

االولمقبول هانً خالد حمٌد مجٌد العان123ً

الثانًمقبول مٌثم خالد ٌعقوب ٌوسف الحسن124

الثانًمقبول عبد الرحمن محمود نصٌف جاسم المرسوم125ً

الثانًمقبول مروان حامد رجا فرحان القٌس126ً

الثانًمقبول ساره نجاح نٌازي عمر قردار127

الثانًمقبول حٌدر فائق جاسم محمد المفرجً السن128ً

الثانًمقبول اٌمن سعدون عبد اللطٌف محمد الصالح129ً

االولمقبول هشام عبد االمٌر عمران موسى الكٌم130

الثانًمقبول كرم مهدي رضا علً السامرائ131ً

االولمقبول مصطفى اسماعٌل فاضل محمد الحالبه132

الثانًمقبول حسن ولٌد رسن صخً الحمٌري133

الثانًمقبول حٌدر حمٌد فرج حسن الهاشم134ً

الثانًمقبول براء محمد عبد الرزاق احمد السبعاوي135



الثانًمقبول مصطفى سعد عبد الهادي محمود الوردي  136

الثانًمقبول رسل سعد عباس جابر سلٌم 137

االولمقبول انس تمام محمد حسٌن الدوري138

الثانًمقبول مصطفى ماهر محمد لفته الزبٌدي139

الثانًمقبول محمد رٌاض عبد االمٌر عبد الساده الخٌاط 140

االولمقبول حسن مضر احمد عبد الستار المعروف141

الثانًمقبول اركان كاطع غلٌم مالح العكٌل142ً

الثانًمقبول مصطفى عصام عبد الزهره موسى السعدي143

(التكمٌلً)الثانًمقبول ذو الفقار عبد الحسن جبر حنٌش الحجامً 144

االولمقبولعمار عبد الرحمن محمد سعٌد145

الثانًمقبول منتظر حسن عبد الباقً علً البغدادي146

الثانًمقبول علً ساجد حمٌد نعمه الناصري147

الثانًمقبول علً سعدون مصحب عجٌل الجناب148ً

(التكمٌلً)الثانًمقبول مصطفى عبد القادر احمد عناد الدهلك149ً

الثانًمقبول سهى محمد صادق محمد البٌات150ً

الثانًمقبول احمد محسن عاصً راضً الهماش151ً

الثانًمقبول حسنٌن هاشم تركً عطٌة االسدي152

الثانًمقبولزٌد سعد كرٌم فهد العكٌلً 153

الثانًمقبولمصطفى عبد الستار علً العبٌدي154

الثانًمقبول امٌر ماجد حقً خلٌل العبٌدي155

الثانًمقبول قادر هادي بركات ٌوسف السواعد156

الثانًمقبول محمد فاضل سامً جبار العان157ً

الثانًمقبول وائل محمد عبد الحسن علً المساري158

الثانًمقبول ولٌد رزاق علً حمد العزاوي159

الثانًمقبول حسٌن عالء الدٌن حبٌب حسن المهداوي160

الثانًمقبول علً صباح شوكت محمد العبٌدي161

الثانًمقبول سالم فرحان شغٌت رضا الربٌع162ً

الثانًمقبول احمد كاظم جواد حمد الفتالوي163

الثانًمقبول حسٌن منعم عبد الرزاق جلٌل الشٌخل164ً

الثانًمقبولمحمد عبدهللا برغوث عطٌة165

الثانًمقبول محمد فوزي عزٌز رحٌم العكٌل166ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جدا هدى محمد هانً كاظم الموسوي1

االولجٌد جدا ماجده حمٌد لفته جبر العقب2ً

االولجٌد عباس دحام صبار عوده العامري3

االولجٌد هٌثم كاظم سلٌم فهد المشكوري4

االولجٌد اٌمن علً خضٌر عباس عوز 5

االولجٌد هشام طارق عبد علً مرزه فنهراوي6

االولجٌد محمد حارث عوده صكبان الغرباوي7

االولمتوسط مهند احمد سلمان داود الشكرج8ً

االولمتوسط سفٌان باسم عبود عبد المجٌد نوري 9

االولمتوسط عمر طه احمد ابراهٌم الغرٌري10

االولمتوسط مٌثم عباس شرهان عبد الساده الشمري11

االولمتوسط بهاء الدٌن علً محمد علً جعفر الفتالوي12

االولمتوسط حمزه اٌاد شهاب احمد البٌاتً 13

الثانًمتوسط عمار جلٌل زاٌر مجر ال وداعه14

االولمتوسط صادق جعفر مجٌد حمٌد عبادة15

االولمتوسط علً صادق طالب فتاح البلداوي16

االولمتوسط منذر فالح شٌاع عبد هللا الجناب17ً

االولمتوسط سعد محً الدٌن محمد محسن السعدي 18

االولمتوسط ٌاسر حمٌد ربٌع علوان البطاوي 19

االولمقبول ٌاسر عبد الوهاب ٌاسٌن احمد الدوري20

الثانًمقبول مصطفى رعد طه سلمان الراوي 21

االولمقبول نورس ظافر ناجً محمد االسدي22

الثانًمقبول عمار ساهً خلٌل احمد الطلٌباوي23

الثانًمقبول حمزه مالك محمود صالح الجبوري24

الثانًمقبول مصطفى حسٌن نصٌف حسٌن الشمري25

الثانًمقبول محمد حكمت محمود حسٌن علً الداح26ً

الثانًمقبولعالء مقداد هادي حمد العانً 27
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