
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًاحمد غازي حمادي غازي الكرٌط1ً

االولجٌد جداًنور نصار زغٌر دربً الربٌع2

االولجٌد جداًشهد جعفر كاظم حنتوش العامري3

االولجٌد جداًمصطفى ولٌد جمٌل حسن السامرائ4ً

االولجٌد جداًٌسر نزار محمد جواد عبد الجلٌل عالوي5

االولجٌد جداًنبا علً عبد الهادي غالً زٌاره6

االولجٌد جداًمحمد حسٌن عسكر علً السعداوي7

االولجٌد جداًمصطفى طالب عبد الجبار محمد المشهدان8ً

االولجٌدعبد هللا عبد المطلب عباس جبر العكٌدي9

االولجٌداحمد مفٌد جبار حسٌن الالم10ً

االولجٌداحمد علً جواد رزوقً الحداد11

االولجٌدابراهٌم احمد عبٌد جبر البٌات12ً

االولجٌدعمار غانم اسماعٌل ابراهٌم الجبوري13

االولجٌدفاطمه عامر عبد هللا جابر الكفٌش14ً

االولجٌدادٌان حمزه خلف ناصر السعٌدي15

االولجٌدحٌدر علً محمود حسٌن العزاوي16

االولجٌدابو بكر حامد شكر محمود المحمدي17

االولجٌدصهٌب سامً عمر حامد النعٌم18ً

االولجٌدصفد مكً سعٌد غرٌب الجمٌل19ً

االولجٌدساره بٌان حسن موسى القزاز20

االولجٌدغٌداء خالد كامل حمود الزٌدي21

االولجٌدمٌس حقً اسماعٌل ابراهٌم الموسوي22

االولجٌداصٌل نبٌل عبد الجبار عبد الرحمن الشاوي23

االولجٌدمرٌم عباس علٌوي حسٌن المحٌاوي24

االولجٌدهاله نزار نصٌف عبد اللطٌف الدباغ25

االولجٌداٌالف محمد داخل محمد علً الطالب26

االولجٌدزهد نصٌر عبد الكرٌم حبٌب الطرٌح27ً

االولجٌدانمار اركان خضٌر كٌطان الدلٌم28ً

االولمتوسطعلً فوزي فخري جبر الساعدي29

االولمتوسطحسٌن علً مهدي ناصر الطائ30ً
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االولمتوسطحنٌن ضٌاء صادق حسٌن البدر31

االولمتوسطاحسان عدنان مصطاف ماجد الغرٌري32

االولمتوسطزهراء محمد حسٌن كاظم االصطه33

االولمتوسطازل محمد نجم عبد التمٌم34ً

االولمتوسطمظفر هٌثم ربٌع حسون البٌات35ً

االولمتوسطمصطفى ماجد عناد عجٌل الجمٌل36ً

االولمتوسطمحمد احمد اسد هللا محمد محمود العوٌنات37ً

االولمتوسطعبد الرحمن فتاح ٌونس سلمان الملٌس38ً

االولمتوسطسرور ماجد حسٌن مراد االٌوب39ً

االولمتوسطسٌف محمود غازي عبد الكرٌم البٌات40ً

االولمتوسطحٌدر سعد احسان زكً زنكنه41

االولمتوسطمحمد مرتضى عٌسى حبٌب القرٌن42ً

االولمتوسطٌاسر مظفر شاطً بجاي عمٌد عكب43ً

االولمتوسطعمر داود سلمان كردي الفالح44ً

االولمتوسطغفران اٌاد كاظم عبد الحسٌن االسدي45

االولمتوسطهشام منذر حسن كاظم الجمال46ً

االولمتوسطاحمد فالح عبد الحسن جاسم الفٌل47ً

االولمتوسطاٌات عوف عبد الرحمن ثامر48

االولمتوسطحبٌب محمد حبٌب حسٌن العبدل49ً

االولمتوسطٌوشع نوح تركً احمد الفهداوي50

االولمتوسطعلً احمد حسٌن عباس الزركان51ً

االولمتوسطرٌام خالد صالل ثوٌنً الزوبع52ً

االولمتوسطغسان جاسب سرحان عباس الغرٌري53

االولمتوسطعبد هللا مشتاق طالب زغٌر كرحوت54

االولمتوسطنور سعد محمد عبد هللا المشهدان55ً

االولمتوسطمرتضى كرٌم كاظم والً السودان56ً

االولمتوسطوسام محمد صبٌح مهدي ابو التمن57

االولمتوسطلبنى خلٌل دٌنار علً الزبٌدي58

االولمتوسطمحمد حسٌن عبد هللا سالم السبعاوي59

االولمتوسطاسراء صالح مهدي حمادي الدلٌم60ً

االولمتوسطنمٌر احمد محمد شلتاغ الزٌرجاوي61

االولمتوسطغٌداء محمد لطٌف محمد المعموري62

الثانًمتوسطٌاسر عباس فاضل حمٌد الجبوري63

االولمتوسطروان ناصح عبد االمٌر ناجً الجبوري64

االولمقبولالحسن محمد حمٌد جودة الموسوي65



االولمقبولمهند سامً جمٌل احمد السلمان66ً

الثانًمقبولشذى حسن مجٌد زغٌر الكورج67ً

االولمقبولخلٌل غالً جٌنه غالً العابدي68

االولمقبولكمال عماد ٌوسف طه العبٌدي69

االولمقبولنور سالم مطلق حماد اللهٌب70ً

االولمقبولهمام نعمه لطٌف مهدي الجبوري71

االولمقبولهٌام كرٌم كاظم حسن العامري72

االولمقبولاٌوب طاهر محمد بدر المحمدي73

االولمقبولمحمد صالح سهام عبد الرزاق القٌس74ً

االولمقبولنور اٌاد علً حسٌن العبٌدي75

االولمقبولاسامه ٌوسف مصلح سعٌد الخلٌفاوي76

الثانًمقبولاحمد رحٌم جاسم محمد الزٌدي77

الثانًمقبولعبد الرحمن قصً حامد عبد العان78ً

الثانًمقبولعمر سعد محمد عبد هللا المشهدان79ً

الثانًمقبولغزوان هاشم فٌصل احمد الحٌال80ً

الثانًمقبولاسراء علً شنٌشل عبد علً الشمري81

الثانًمقبولرفل حسٌن جبر زامل الجالب82ً

الثانًمقبولربا حسٌن جبر زامل الزبٌدي83

الثانًمقبولحٌدر مطر جعفر سهر السهر84

الثانًمقبولمروان لؤي هاشم عبد العان85ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازفاضل عبد الحسن محمد عبد الخضر الشرٌف1ً

االولامتٌازوداد جاسم فلٌح حسٌن السراج2ً

االولامتٌاززٌنب عزٌز احمد صالح الجبوري3

االولجٌد جداًشٌماء صادق صالح فرمان السعدي4

االولجٌد جداًنبراس محمد مهدي نصٌف المهداوي5

االولجٌد جداًنور الدٌن خلٌل عبد النبً دٌوان الخفاج6ً

الثانًجٌد جداًهنادي عبد الجلٌل عزاره الغزي7

االولجٌد جداًهاله اٌاد احمد علً السجاف8ً

االولجٌد جداًسعد عبد عناد جبر الفهداوي9

االولجٌد جداًمنى عماش حسٌن علً الشجٌري10

االولجٌدحسٌن عجٌل فلٌح نجم العكٌل11ً

االولجٌداٌالف جعفر مدهوش عطٌه الموسوي12

االولجٌدسعد عبد الكرٌم محمود علً القٌس13ً

االولجٌدغسق سعد محمد باقر مهدي شرع االسالم14

االولجٌدمرٌم علً محمد احمد الدلٌم15ً

االولجٌدرقٌه حالوي هاشم احمد االنباري16

االولجٌدبهاء حسٌن عبد العظٌم كاظم الفتالوي17

االولجٌدمناف ستار فاخر زاٌد عالك18ً

االولجٌدروٌده محمد حسٌن عموري البٌات19ً

االولجٌدحٌدر موات كاظم شرٌر الساعدي20

االولجٌدماهر عبد الرضا مجٌد منهل الشمري21

االولجٌدنغم فاضل مكطوف فضٌل النعٌمه22

االولجٌدزٌد سعد عصام جاسم الطائ23ً

االولجٌدباقر عماد عبد الصاحب عبد الوهاب الربٌع24ً

االولمتوسطمصطفى عبد الكاظم جواد محمود المنهالوي25

االولمتوسطعلً جاسم عبد هللا مظلوم الزبٌدي26

االولمتوسطاحمد هادي موسى مزهر الغزال27ً

االولمتوسطحسٌن قاسم مجٌد نعمه السودان28ً

الثانًمتوسطعلً فرحان مهدي عبد جبر العامري29

االولمتوسطعلً حسن معٌجب فارس الالم30ً
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االولمتوسطفالح حسن عبٌد حسن شعٌره العزاوي31

االولمتوسطاسراء رعد داود سلٌمان الخالدي32

االولمتوسطرٌاض هاشم عوٌد الزم العكٌل33ً

االولمتوسطمٌس عبد الحمٌد مهدي صالح الزٌدي34

االولمتوسطفاطمه عبد علً كاظم غضٌب الشمري35

االولمتوسطٌسر حمودي رشٌد حمودي الطرفه36

االولمتوسطوسام طلب محمد حسن الجمٌل37ً

االولمتوسطابراهٌم صبحً مخلف جاسم الجمٌل38ً

الثانًمقبولعمر مجٌد كعٌد محمد الزٌدي39

االولمقبولماهر رزاق ناٌف كرٌم الغرٌري40

االولمقبولعالء ٌوسف حبٌب صكر الخفاج41ً

الثانًمقبولعمر عبد هللا كاظم حسٌن المعموري42

االولمقبولعبد العزٌز سلمان هوسً عصمً الجناب43ً

االولمقبولعلٌاء فلٌح حسن فاضل الخزرج44ً

الثانًمقبولغسان سعدي احمد ونً المعموري45

االولمقبولعبٌر حسٌن نوري هادي الطائ46ً

االولمقبولماجد حمٌد مطلك حمد الدلٌم47ً

الثانًمقبولضحى محمد عبد االله حرامً خٌال48ً

الثانًمقبولعمر فواز سلمان عباس البطاوي49

الثانًمقبولحمٌد فرحان هاٌس مخلف الذٌاب50ً

الثانًمقبولمروان خلٌل محمود ابراهٌم البطاوي51

االولمقبولمحمد اسعد عبد الكرٌم علً الجمٌل52ً

الثانًمقبولمحمد ربٌع كرٌم عباس الجمٌل53ً

الثانًمقبولعلً ابراهٌم حموده  سعٌد العتاب54ً

الثانًمقبولحسٌن سعٌد جبار داٌخ االعرج55ً

الثانًمقبولمثنى ناظم نجم عبود الزٌادي56


