
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازدالٌا قاسم محمد شهاب عنكز1

االولجٌد جدانور شاكر عباس ابراهٌم الخالدي2

االولجٌد جدارند شالل مراد حسٌن العتاب3ً

االولجٌد جداكرار قٌس حسن جاسم العامري4

االولجٌد جدالٌث سعد سلٌم حسٌن الحسن5ً

االولجٌد جدامرٌم نبٌل عبد الفتاح عباس الحلم6ً

االولجٌد جدافاطمة احمد داود سلمان الطائ7ً

االولجٌد جدارشا فائق فتحً صبري العزاوي8

االولجٌد جدانهى رائد ودٌع عبد الباقً العان9ً

االولجٌد جدابهاء ابراهٌم شرٌف خلٌفه المعٌن10ً

االولجٌداسراء عبد الوهاب سعٌد علً زنكنه11

االولجٌدامنه مضر نوري محمد الطائ12ً

االولجٌدمروة فراس رحٌم سلمان العوادي13

االولجٌدهدٌر صباح صالح سالم الداٌن14ً

االولجٌدرٌام خالد احمد شاكر الخفاج15ً

االولجٌدسمارا جمال عبد المجٌد علً الهنداوي16

االولجٌدمها هشام امٌن عبد الستار العبٌدي17

االولجٌدرغده احسان احمد ٌونس السلٌمان18

االولجٌدمحمد سعد عبد الوهاب عبد الرزاق الزبٌدي19

االولجٌداحمد ثامر محمد حسن هٌازع20

االولجٌدحال خمٌس صالح فٌاض جناب21ً

االولجٌدزهراء عبد الرزاق حمزه عبٌد الجناب22ً

االولجٌدافان ولٌد علً حمدي بٌدوه23ً

االولجٌدعال ثائر كامل حسن المشهدان24ً

االولجٌدزهراء خالد عاصً جبوري الساعدي25

االولجٌدارجان ولٌد مخلف صالح العبٌدي26

االولجٌدزهراء رعد احمد خمٌس الشمري27

االولجٌدهٌام خضٌر دوٌج حمد العكٌدي28

االولجٌدرنده هٌثم ربٌع حسون البٌات29ً

االولجٌدعلً صباح غائب خلف التمٌم30ً
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االولجٌدزٌنب هٌثم ٌاس خضٌر الدلٌم31ً

االولجٌدزٌنب منعم جواد كاظم الزبٌدي32

االولجٌدرائد محمد فاضل عباس العبٌدي33

االولمتوسطرضوان عالء الدٌن عبد القادر محمد الدبون34ً

االولمتوسطرشد هشام محمود عبد الكرٌم العزاوي35

االولمتوسطحسٌن خالد صالح سعٌد الكبٌس36ً

االولمتوسطرسل عدنان عباس خزان التمٌمً 37

االولمتوسطضحى ماهر جمٌل محمد امٌن الشماع38

االولمتوسطحسٌن حسن عٌسى هاشم البدري39

االولمتوسطرؤى محمد رضا محمد باقر االري40

االولمتوسطحسن امٌر حسن حسٌن العطار41

االولمتوسطحسن فتحً فلفل وٌسه الزبٌدي42

االولمتوسطوسن رعد محمد عبد الوهاب التمٌم43ً

االولمتوسطاالء مرتضى سلمان مهدي العزاوي44

الثانًمتوسطابتسام صبحً داود سلمان العامري45

الثانًمتوسطاحمد محمد داود محمد المشهدان46ً

الثانًمتوسطحنٌن محمد حمٌد سعٌد الجناب47ً

االولمتوسطبالل مصطفى محمد عبٌد فالح48ً

االولمتوسطحٌدر حمٌد كوكز حمٌد الحمٌدي49

االولمتوسطمهند حامد حسٌن علً الجبوري50

الثانًمتوسطغاده عبد هللا داود سلمان الجبوري51

االولمتوسطاالء علً خلٌل احمد العزاوي52

االولمتوسطنرجس رشٌد عبد االمٌر حمٌد بقال باش53

الثانًمتوسططارق سهٌل احمد سهٌل الزوبع54ً

الثانًمتوسطعبٌر بهاء محمد علً مهدي صحٌن55

الثانًمتوسطرانً عبد المنعم عبد الكرٌم صٌهود الزبٌدي56

الثانًمتوسطاحمد نجم الدٌن عبد الزهره لعٌبً الزٌدي57

الثانًمتوسطهنار عبد الرضا ابراهٌم عباس الزبٌدي58

الثانًمتوسطرؤى فوزي علوان عباس الحٌال59ً

االولمتوسطسلوان ولٌد جابر جمٌل دلٌم60ً

االولمتوسطعلً طه ٌاسٌن احمد العبٌدي61

االولمتوسطهاله فؤاد فٌصل حسٌن االلوس62ً

االولمتوسطشهد شرٌف عباس عٌسى الحمدان63ً

االولمتوسطعلً احمد اسماعٌل داود العبٌدي64

الثانًمتوسطعلً حسٌن مجٌد حسٌن القرناوي65



االولمتوسطنور رٌاض ناجً رشٌد الحسناوي66

الثانًمتوسطسٌماء عبد الوهاب رزوقً علً العبٌدي 67

الثانًمتوسطنورس رعد عزٌز محمد الزٌدي68

االولمتوسطمهدي احمد صالح حٌدر الشبٌب69

الثانًمتوسطمهٌمن فالح كاظم عطٌه الكرعاوي70

االولمتوسطعمر عباس خلف سلوم الزوبع71ً

الثانًمتوسطسجى احمد جاسم محمد المبارك72

االولمتوسطمرتضى نعمه عبد الصاحب نعمه التمٌم73ً

االولمتوسطرغد حٌدر حمودي محمد جواد درٌوش74

الثانًمقبولمحمد مصطفى عبد العزٌز حامد الجناب75ً

الثانًمقبولمخلد انور سالم عٌدان المعٌن76ً

الثانًمقبولغٌث مكً رزوقً مصطفى مصطفى77

الثانًمقبولمجتبى ثامر حسن حمٌد بحر78

الثانًمقبولحٌدر حسن فالح موسى الصدعان79

الثانًمقبولمضر علً جعفر عبد الجبوري80

الثانًمقبولمصطفى قاسم محمد جبر البهادلً 81

الثانًمقبولسالً عبد الكرٌم عبد الهادي احمد القٌس82ً

الثانًمقبولنور وسام حٌدر حسن المحنا83

الثانًمقبولحسٌن علً عوٌد جدوع الدلٌم84ً

الثانًمقبولٌاسٌن عماد هادي عباس النعٌم85ً

الثانًمقبولمرٌم جبار زنٌد جاسم الكعب86ً

الثانًمقبولحسنٌن محمد رشٌد عبد الحسٌن حمودي الجبوري87

الثانًمقبولمحمد عبد الحسٌن علً مجلً الجوبري88

الثانًمقبولمحمد حسن عبد االمٌر ضٌف هللا الربٌع89ً

الثانًمقبولنورس مهدي حمٌد عوده البرزنج90ً

الثانًمقبولعلً طالب صاحب صالح حكٌم91

الثانًمقبولسٌف محمد حسن سلمان الجبوري92

الثانًمقبوللٌث درٌد محمود ٌاسٌن الجمٌل93ً

الثانًمقبولاسامه علً عبد الحمٌد عبد الزبٌدي94

الثانًمقبولعلً عرب سلمان سالم الجبوري95

الثانًمقبولعمر مصطفى خضٌر فٌاض الحمدان96ً

الثانًمقبولمصطفى زهٌر رضا سعٌد الحسٌن97ً

الثانًمقبولبكر اٌاد محمد غفور الزهاوي98

الثانًمقبولمحمد داود عبد علً سلمان الخزعل99ً

الثانًمقبولزهراء محمد صالح علً جواد الحكٌم100



الثانًمقبولعمر جاسم حاتم محٌبس الدلٌم101ً

الثانًمقبولاحمد اسامه لطفً رؤوف الدهان102

الثانًمقبولامٌر عبد الزهره زامل عوده السودان103ً

الثانًمقبولزٌدون محمود ٌاسٌن احمد ٌاسٌن104

الثانًمقبولسامر ثائر جبار سعد هللا العزاوي105

الثانًمقبولعلً حمٌد صالح محمد الفهداوي106

الثانًمقبولسامر سامً بشار جار هللا النداف107

الثانًمقبولارشد مجٌد رشٌد كاظم الدلٌمً 108

التكمٌلًمقبولعلً هادي كرم محمد الخزرج109ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازلقاء طالب شنٌتر كاظم الدلٌم1ً

االولجٌد جدااسراء كمال عبد الغنً رشٌد العزي2

االولجٌد جدانبراس علً احمد عزٌز الفٌل3ً

االولجٌد جداسلمان خلٌل حمد عواد الجبوري4

االولجٌد جداعلً جمٌل عبد الباقً ناٌف الشافع5ً

االولجٌد جداهاله علً حسٌن علً السماوي6

االولجٌد جدازٌنب حمزه كاظم عبد الرضا الدفاع7ً

االولجٌد جدانورا صبري شكر محمود الجبوري8

االولجٌد جدانور قاسم عبد علً العامري9

االولجٌد جدادنٌا جواد كاظم منهل الربٌع10ً

االولجٌد جداوفاء عبد الحسٌن حسٌن علوان ال عباس 11

االولجٌد جداحنان عبد العزٌز عبد االمٌر كمش12

االولجٌد جداخالد عزٌز رحٌم عبد هللا العكٌل13ً

االولجٌد جداعالٌه حسٌن علً ظاهر الطائ14ً

االولجٌد جداشهد عماد فاضل عٌدان الخفاج15ً

االولجٌد جدامٌساء ٌاس خضٌر حمادي حسن16

االولجٌدلٌلى مهدي محمود جواد انزارات 17

االولجٌدحبٌب ظاهر سبع طارش البدٌري18

االولجٌدحنان سلٌم عباس موسى الحسن19ً

االولجٌدمنى فنجان ناشً حسٌن المالك20ً

االولجٌدهبه عباس محسن عبد الرضا البهادل21ً

االولجٌدرحٌل ناصر رضا هاشم الفتالوي22

االولجٌدخلود حسن عباس عبد الربٌع23ً

االولجٌدرنا عدنان خلف محً الالم24ً

االولجٌدرنا طالب  هلٌل محمد الطائ25ً

االولجٌدعاطر ٌوسف مجٌد حمٌد 26

االولجٌدبلسم احسان علً شرٌف العشاري27

االولجٌدهاله ٌوسف احمد وهٌب السامرائ28ً

االولجٌدنور حاتم عبد الرزاق محمد التمٌم29ً

االولجٌدلؤي مهدي عبٌد صالح جناب30ً
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االولجٌداسامه عبد الكرٌم عبد هللا سلمان الوائل31ً

االولجٌدشذى سعد عواد ابراهٌم العان32ً

االولجٌدمنار علً كاظم حمزه العامري33

االولجٌدبشرى طالب شكر محمود الشٌخلً 34

االولجٌدٌسرى سلمان محمود محمد العباس35ً

االولجٌدزٌنب محمد علوان سلمان الدلٌم36ً

االولجٌدمصطفى فاضل فرمان عبدي قره لوس37ً

االولجٌدمروه قحطان نعٌم ناٌف العزاوي38

االولجٌدحسنٌن عالء ناصر حسٌن البعاج39

االولجٌدشذى توفٌق ٌحٌى مرزه السلطان40ً

االولجٌداخالص جبار حمٌد رومً البهادل41ً

االولجٌدعقٌل مجٌد ٌاس قدوري األرك42ً

االولجٌدمروه جمال جلٌل ابراهٌم هزاع السامرائ43ً

االولجٌدبشائر عمرو العال طالب سلمان الموسوي44

االولجٌدعثمان فوزي رؤوف حماده الشمري45

االولجٌدشهد ولٌد ستار غائب العزاوي46

االولجٌدفاطمه فاخر عوده جبر البهادل47ً

االولجٌدٌاسمٌن سلٌم كاظم حسٌن الجبوري48

االولجٌدعمار خالد عبد الجلٌل موسى البصري49

االولجٌدنوال فؤاد كاظم الجبوري50

االولمتوسطاسٌل ضٌاء محمد سالم البٌات51ً

االولمتوسطاٌمان عبد السالم محمد عباس المحمدي52

االولمتوسطسالً عبد الرسول حمود علوان ال نوح53

االولمتوسطزٌد ظافر محمود محمد علً الخلٌلً 54

االولمتوسطنرمٌن عباس فلٌح حسن زوٌر55

االولمتوسطاٌالف امٌن مجٌد رشٌد الدلٌم56ً

االولمتوسطمحمد عبد االمٌر صادق جابر الربٌع57ً

االولمتوسطفراس مجٌد عبٌد كاظم الركابً 58

الثانًمتوسطسهام عبد الحسٌن عبد فزع الجمٌل59ً

االولمتوسطهناء عدنان مصطفى حسٌن الجبوري60

االولمتوسطعبد الحسٌن مزهر راعً عوده ال شمٌس61

االولمتوسطحسٌن علً كحٌط موسى الكرٌط62ً

االولمتوسطسٌف حسٌن عالوي حمادي الحلبوس63ً

االولمتوسطمروه علً جمٌل شناوه البكري64

االولمتوسطانوار صبحً جابر مهدي االنصاري65



االولمتوسطانمار عبد الرحمن عبد المحسن واجد العتاب66ً

االولمتوسطدعاء محمد جبر اسماعٌل محمد المح67ً

االولمتوسطانس عبد الكرٌم مخلف سالم العبٌدي68

االولمتوسطماهر ٌاسٌن علً سلٌمان العٌساوي69

االولمتوسطمنى سلمان احمد محمد الجبوري70

االولمتوسطاسامه جبار فرحان جابر الدلٌم71ً

االولمتوسطنور حمٌد اسماعٌل ابراهٌم الجبوري72

االولمتوسطورود صبٌح كاظم سالم العبٌدي73

االولمتوسططٌبه محمد سلٌم محمد الزٌدي74

الثانًمتوسطدعاء رزاق محمد علً الحالق75

الثانًمتوسطساره عبود نجم عبود العبٌدي76

االولمتوسطسالم سلٌم حسن عبد الكرٌم ال الطحان77

االولمتوسطنسٌم كاظم محسن علً الشمري 78

الثانًمتوسطزٌنب فاضل سرحان غركان ربٌعه79

االولمتوسطوفاء سعد عبد هللا رشٌد الشالج80ً

الثانًمتوسطعلً رزاق عبد محمد السودان81ً

الثانًمتوسطسٌف ناٌف جاسم مطلك الجبوري82

الثانًمتوسطاكرم حسن خلف عبٌد العٌثاوي83

االولمتوسطعمر عبد الكرٌم مخلف سالم العبٌدي84

الثانًمتوسطرٌم ضٌاء ابراهٌم مجٌد المعروف85

الثانًمتوسطاحمد عبد الوهاب عبد الجلٌل رشٌد البزركان86

الثانًمتوسطسالً محمد علً مهدي جعفر العبٌدي87

الثانًمتوسطسٌف عماد كاظم طالب كروي88

الثانًمتوسطٌاسر محمد عبد الرسول علً الصفار 89

االولمقبولعلً برش جاسم حمادي الكعب90ً

االولمقبولمٌس سعد حمٌد عبد الرزاق معله91

االولمقبولمروه رفعت حسن محمد التوٌجري92

الثانًمقبولثائر فؤاد هادي حمد العان93ً

الثانًمقبولفارس سعد فارس شنٌهز سعٌدي94

الثانًمقبولفاطمه محمود جاسم محمد السامرائ95ً

الثانًمقبولمحمد غازي كاظم محسن التمٌم96ً

الثانًمقبولعدنان حمٌد لطٌف حسٌن الموسوي97

الثانًمقبولمحمد ناجً حمود ناصر الجبوري98

االولمقبولساره احمد ناصر حسٌن الحٌالً 99

الثانًمقبولعمار كرٌم عباس عبود العبدل100ً



الثانًمقبولعلً عدنان محمد محٌبس النصٌري101

الثانًمقبولامجد ناهد اسود عبٌد الفالح102ً

الثانًمقبولوائل ابراهٌم عكاب مخلف العامري103

الثانًمقبولمحمد ستار محمد عواد المعٌن104ً

الثانًمقبولمصطفى جمال محمد سعٌد عبد الرضا الربٌع105ً

الثانًمقبولعلً غالب طالب حسٌن البخٌل106

الثانًمقبولزٌد ماجد محمد عباس الغانم107ً

الثانًمقبولضرغام محمد صالح فارس الشوٌل108ً

الثانًمقبولمصطفى كمال عبد الكرٌم احمد الطائ109ً

الثانًمقبولشهد جاسم محمد كرٌم الحٌدري110

الثانًمقبولحٌدر علً محمد مطلك الحمدي111

الثانًمقبولمروان رشٌد مخلف سرٌح الفهداوي 112


