
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جدا علً فارس طارق شرٌف العل1ً

االولجٌد جدا وضاح حسٌن جبار حسٌن البٌضان2ً

االولجٌد جدا زٌد غسان عبد الحسٌن عرٌبً المعموري  3

االولجٌد سالً نهاد محمد علً عطٌه الربٌع4ً

االولجٌد شهد منٌر عبد العزٌز عبود مكٌه5

االولجٌد احمد عزٌز علً راضً العامري6

االولجٌد براء حسن هادي حسٌن الكعب7

االولجٌد صفا رعد مبدر جاسم الحوٌصل8

االولجٌد مصطفى ٌوسف فاضل الفً العان9ً

االولجٌد خمٌس ضاري كامل هاشم الدلٌم10ً

االولجٌد عامره سهام رباش مرزوك 11

االولجٌد سعد حمٌد خلف علً السعٌدي12

االولجٌد سرى مهند عبد المجٌد جاسم محمد الخواجة  13

االولجٌد مجٌد رشٌد عبد الحمٌد حسٌن زهٌري14

االولجٌد مرٌم منذر جاسم صالح 15

االولجٌد مرٌم كاظم غناوي حمودي السعدي16

االولجٌد كرار محمد عبد هللا حمود العٌثاوي17

االولجٌد احمد سالم محمد ٌوسف النجف18ً

االولمتوسط االء موسى عبد الرضا الجبار19

االولمتوسط رؤى عمار خالد حمٌد الجودي20

االولمتوسط سٌف الدٌن محمد جعفر حسن العامري21

االولمتوسط امل ابراهٌم محسن بعنون العبودي22

االولمتوسط مرٌم داود محمد داود الطائ23ً

االولمتوسط فرح عباس حسٌن عادي التراب24ً

االولمتوسط وفر عبد الحمٌد مجٌد عبد اللطٌف القزاز 25

االولمتوسطهٌلٌن قاسم ساجت فلٌح المعموري26

االولمتوسط لٌث حٌدر محمد رشٌد العكٌدي27

االولمتوسط عبٌر احمد علً محمود السالم28ً

االولمتوسطمصطفى كمال محمود عبد العزاوي29

االولمتوسطعبد القادر محمود ٌوسف محمود الجعاطه  30
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االولمتوسط رسالن صالح مطٌران مطلك الدلٌم31ً

االولمتوسط طٌبه احمد طه احمد السامرائ32ً

االولمتوسط روٌده محسن علً احمد المشهدان33ً

االولمتوسط احمد عدنان عطٌه ٌوسف المشهدان34ً

االولمتوسط زهراء احمد صبار جبر الربٌعاوي35

االولمتوسط ٌوسف حافظ ٌوسف عبد الفراج36ً

االولمتوسط حٌدر صالح عباس حسون الصفار37

االولمتوسط منى عبد الرحٌم جاسم جواد الزبٌدي38

االولمتوسط علً محمد حسٌن غاٌب الربٌع39ً

االولمتوسط مصطفى صالح منصور سلمان جمٌل40ً

االولمتوسط صفا رضا مكً فتح هللا الخباز41

االولمتوسط اٌالف انور اسماعٌل سعٌد االوج42ً

االولمتوسط احمد حسام الدٌن هشام عبد القادر الهنداوي 43

االولمتوسط عمر ماهر قٌس داود صالح صفو44

االولمتوسط مصطفى عبد الكاظم عبد عثمان الالزت45

االولمتوسط علً حسٌن علً حسٌن مصلح الجبوري  46

الثانًمتوسط اٌات حسن عبد هللا عبد الرزاق الربٌع47ً

الثانًمتوسط امتثال احمد علً رزوقً القٌس48ً

الثانًمتوسط محمد علً حسٌن صالح الجمٌل49ً

االولمتوسط جنان فرٌد رمضان احمد الطائ50ً

االولمتوسط علً صباح كدر احمد سماوي51

االولمقبول لٌث محمد ٌاسٌن خضٌر الدركزل52ً

الثانًمقبول مناهل طالب حسٌن عواد المفرج53ً

االولمقبول خالد احمد حبٌتر فٌاض الجواري54

الثانًمقبول محمد غانم راضً هانً الوائل55ً

االولمقبول ساره طالب صاحب صالح الحكٌم56

الثانًمقبول عمر صالح حسٌن ناجً الحداد57

االولمقبول ٌوسف قٌس عبد الكرٌم جٌجان الزهٌري58

االولمقبول حسٌن كاظم سلمان شاطً المكصوص59ً

الثانًمقبول مصطفى ابراهٌم محسن طاهر الهالل60ً

الثانًمقبول كرار رٌاض كاظم عوده الدلٌم61ً

االولمقبول مهند علً مهدي كاظم الزبٌدي62

الثانًمقبول حسٌن نصار حسٌن عبد العباس الربٌعً 63

االولمقبول احمد قاسم عبد الرضا عبد الوهاب االسدي64

الثانًمقبول احمد اٌاد حسن داود الجبوري 65



االولمقبول حسٌن رحٌم محمد شاٌع الكنان66ً

الثانًمقبول حمزه عباس جواد كاظم الزٌدي67

االولمقبول هبه محمد حسٌن جمٌل العبٌدي68

الثانًمقبول اشرف كاظم مطر علً العكٌل69ً

الثانًمقبول عمر سعد ابراهٌم خلف الجحٌش70ً

الثانًمقبول ٌاسر طارق حمٌد مجٌد الربٌع71ً

الثانًمقبول مقداد عدنان خالد عبد هللا الشمري72

الثانًمقبول مروان عفٌف حسٌن جاسم الشٌبان73ً

الثانًمقبول مٌس هادي محسن جاسم العبودي74

الثانًمقبول احمد عالء هادي دهش العباس75ً

الثانًمقبول احمد عبد السالم شرٌف حمادي خضٌر76

الثانًمقبول اٌه كوهدار محمد رؤوف عبد هللا العمادي77

الثانًمقبول حسن فالح نوري حسٌن االسود78

الثانًمقبول علً خضٌر علً صالح الجمٌل79ً

الثانًمقبول محمد هالل داود سلمان البلداوي80

الثانًمقبول قدامة خلٌل ابراهٌم علوان الدلٌم81ً

الثانًمقبول عبد هللا فاضل محمد صالح الدلٌم82ً

الثانًمقبول اوس كاظم خمٌس علً الحسن83ً

الثانًمقبول شامان حماد مشرف الصاٌل العامري84

الثانًمقبول وسام صاحب حسٌن ناجً محسن الحداد85

الثانًمقبول مروان محمود سهٌل شٌبان الجناب86ً

الثانًمقبول حاتم جمٌل فارس الزم الجٌزان87ً

الثانًمقبول ٌاسر رعد لطٌف ٌاسٌن المشهدي88

الثانًمقبول نهى عباس خضٌر ٌاس المحٌاوي89

الثانًمقبول سٌماء خالد عواد كاظم الخزرج90ً

الثانًمقبول عالء وائل عبد الحمٌد مصطفى عل91ً

الثانًمقبول محمد ٌاسٌن رشٌد ٌونس عبد القادر92

الثانًمقبول علً سعدي صادق محمد الكندي93

التكمٌلًمقبولمحمد علً خلف عاٌد القٌس94ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌاز مخلد قاسم حسٌن خلف الربٌع1ً

االولجٌد جدا هادي خلف حسٌن جرماط العجٌل2ً

االولجٌد جدا احمد فكرت نجات عبد الحمٌد3

االولجٌد جدا عمر سعد عبد االمٌر علوان الفحل4

االولجٌد شهد جمال عباس شهاب العان5ً

االولجٌد عبد هللا سعدي عوده ٌاسٌن الشبل6ً

االولجٌد سرمد احمد مرزوق محمود بطه7

االولجٌد نوره غازي منصور فرحان التمٌم8ً

الثانًجٌد انس فائق سلمان محمد حسن الحسن9ً

االولمتوسط نجوان كاظم عبد حسن التمٌم10ً

االولمتوسط علً عواد محمد علً الدلٌم11ً

االولمتوسط عادل خٌون عوده حلبوص السعٌدي12

االولمتوسطمهند لواء محمد رضا  وتوت13

الثانًمتوسط حٌدر ضٌاء الدٌن موات صكر االسدي14

االولمتوسط مصطفى عادل جواد كاظم الفتالوي15

االولمتوسط سٌف صالح عبود غالم العامري16

االولمتوسط استبرق علً سالم عزٌز ال عائد17

الثانًمتوسط فاطمه علً سعدون علوان العامري18

الثانًمتوسط نور صالح حمٌد مطلك البٌات19ً

االولمتوسط مٌثم ماجد عبدالقادر احمد الجاف 20

الثانًمقبول احمد نعمان عبد الغفور فواز الهٌت21ً

الثانًمقبول سامر سلٌمان علوان اسماعٌل السعٌدي22

االولمقبول غٌث مجٌب وهٌب شهاب خزرج23

الثانًمقبول سرمد باسم كرٌم عباس الدراج24ً

الثانًمقبول محمد عبد هللا جاسم حسٌن الجناب25ً

الثانًمقبول ٌاسر عظٌم سلمان ابراهٌم الجعفري 26

االولمقبول مصطفى عبد الحمٌد احمد سلمان  ال كسوب27
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