
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًعلً كرٌم ٌوسف حمد الكرطان1ً

االولجٌدزٌنب كرٌم مهدي عبود العزاوي2

االولجٌدتقى عبد الجبار حسٌن النداوي3

االولجٌدورود حٌدر موسى ٌوسف الحٌدري4

االولجٌدنرمٌن لطٌف راضً دٌوان المالك5ً

االولجٌدزهراء محمد ابراهٌم رسن الجبوري6

االولجٌداسماء رفعت محمد علً العل7ً

االولجٌداٌه صالح حسن طه التكرٌت8ً

االولجٌدحسٌن فوزي عبد الحسٌن حسن الكفالوي9

االولمتوسطحمد شهاب حمد حسن الجبوري10

االولمتوسطمحمد حمٌد علً دخٌل الدلٌم11ً

االولمتوسطاحمد زٌاد طارق اسماعٌل الدلٌم12ً

االولمتوسطاحمد عامر حسٌن ابراهٌم العبٌدي13

االولمتوسطمحمد فواز عثمان شمران الصكب14

االولمتوسطعلً سعدي عبد المجٌد محمد العبٌدي15

االولمتوسطاحمد محمد عباس عبد الحر الجمال16ً

االولمتوسطهٌثم ظافر فائق عبد المجٌد النجار17

االولمتوسطصفاء حافظ سالم علً البٌجاوي18

االولمتوسطرغده علً خلف لفته المكصوص19ً

االولمتوسطدٌنا عبد الرضا جاسم مطر المالك20ً

االولمتوسطمرٌم سعد باقرمحمد جعفر الشمري21

الثانًمتوسطرسل نعمه ناصر حسونً الزوٌن22ً
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الثانًمتوسطمهند عقٌل ابراهٌم محمد علً العبٌدي23

الثانًمتوسطٌوسف محمد صالح مهدي الجمٌل24ً

االولمتوسطمحمد خالد مهدي صالح الدلٌم25ً

االولمتوسطمصطفى شاكر محمود علً الفراج26ً

االولمتوسطساره وعد محمود محمد توفٌق اخرٌم27

االولمتوسطاحمد عبد علً ٌوسف فرج الدلٌم28ً

الثانًمتوسطهدٌر عالء كامل هوٌدي االبراهٌم29ً

االولمتوسطاسراء مثنى جبر محمد علً ابو العرب30

االولمتوسطعبد الحكٌم باسم بنوان راضً الالم31ً

االولمتوسطماهر علً توفٌق حمٌد البهاش32ً

الثانًمتوسطاسماعٌل فلٌح علً حسٌن العبودي33

االولمتوسطعلً فاروق ذٌاب عباس الطائ34ً

الثانًمقبولعمار همام عبود عبد علً الزهٌري35

الثانًمقبولزمن صباح باقر عبد الصاحب الحل36ً

الثانًمقبولشهاب احمد حسٌن عافص الدلٌم37ً

الثانًمقبولمحمد ٌاسٌن شاكر محمود الدلٌم38ً

االولمقبولمحمد سامً حمزه حسن الغراوي39

االولمقبولعمار سعد صالح حسن العبٌدي40

االولمقبولعلً فاضل عباس عبود الطائ41ً

االولمقبولمصطفى عبد الجبار ٌاسٌن عبد اللطٌف الحسون42

الثانًمقبولشٌماء محمد عمر اسحق43

االولمقبولحسٌن صبري عبد هللا عبٌد الجناب44ً

الثانًمقبولقٌصر ناظم مهدي مكً الراوي45

الثانًمقبولغسان نور الدٌن كرٌم مال هللا46

الثانًمقبولاحمد طالب علً عباس حسٌن النعٌم47ً

الثانًمقبولجاسم ثائر محمد جواد الرمله48

الثانًمقبولنغم عبد الرضا كاظم ٌوسف ٌعقوب الزامل49ً

الثانًمقبولمحمد السٌد كمال محمد50



الثانًمقبولعالء هادي جمعة حسٌن الدلٌم51ً

االولمقبولاحمد عادل مزعل جابر الكراف52ً

الثانًمقبولمؤازر عماد سلمان النعٌم53ً

التكمٌلًمقبولمسلم عقٌل كامل حبٌب54

الثانًمقبولعلً رؤوف ناصر خلف الضاح55ً

 التكمٌلًمقبولغسان اسماعٌل جبار عٌدي البٌضان56ً

الثانًمقبولعلً خالد عبد عباس الراجح57ً

الثانًمقبولمصطفى باسم محمد مهدي المختار58

التكمٌلًمقبولاسراء حمٌد رشٌد داود59

الثانًمقبولٌاسٌن طه ٌاسٌن محمد العزاوي60

الثانًمقبولعمر عبد المجٌد عبد الستار رحٌم الدلٌم61ً

التكمٌلًمقبولسٌف مطر فضاله مطر الزبٌدي62

الثانًمقبولاٌهان عبد االمٌر جبار توفٌق الحمزاوي63

التكمٌلًمقبولمحمد سالم حسٌن علً الدلٌم64ً

الثانًمقبولاحمد شوقً عبود جعفر السعدي65

التكمٌلًمقبولضحى كرٌم عبد هللا ضاحً الدلٌم66ً

التكمٌلًمقبولٌاسر خالد عتٌق عل67ً

الثانًمقبولهمام محمد طه محمد الجناب68ً

الثانًمقبولمهند رشٌد احمٌد حسٌن البوداج69

التكمٌلًمقبولمصطفى باسل محمد حسن الهٌت70ً

االولمقبولمحمد عالء عبد الصاحب كرم الجوران71ً

الثانًمقبولحسٌن محمد رٌاض عمران العمران72

االولمقبولحسٌن علً رحٌمه شناوه الوائل73ً

 التكمٌلًمقبولمحمد رزاق مخلف خضٌر الطربول74ً

 التكمٌلًمقبولاٌهاب احمد مفتن كاظم الالم75ً

 التكمٌلًمقبولاحمد حسٌن جواد كاظم االسدي76



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًاسماء ابراهٌم محمد مصطفى الزهاوي1

االولجٌد جداًاٌفان عادل عارف محمود البرزنج2ً

االولجٌد جداًهٌفاء حسٌن حسون علوان الحمٌري3

االولجٌد جداًهناء خلٌف مهدي حسٌن المجمع4ً

االولجٌد جداًحارث مؤٌد احمد حمٌد العنزي5

االولجٌد جداًمصطفى شكٌب حمٌد عبود مكٌة6

االولجٌد جداًوداد عبٌد عباس زغٌر الٌساري7

االولجٌد جداًنسرٌن خالد شبٌب كباشً الزٌرج8

االولجٌد جداًشٌماء فكرت مصطفى السعٌدي9

االولجٌد جداًهٌفاء ٌاسٌن محمد صالح الجاف10

االولجٌد جداًاشواق محمد عزٌز حمد االلوس11ً

االولجٌدٌسرى حسٌن علً صالح الشبالوي12

االولجٌدحمودي عبد الخالق حمودي احمد العبٌدي13

االولجٌداسماء خضرابراهٌم عبد هللا الجبوري14

االولجٌدحوراء مالك عبد محمد الخفاج15ً

االولجٌداحمد منذر طه رمان الحبٌب 16

االولجٌدبٌداء هادي حسون عبود الكردي17

االولجٌداالء جبار مناحً عاكول الربٌع18ً

االولجٌدسما عماد عبد الرزاق سبع العبوس19ً

االولجٌدعبد الرحمن عمر علً سلٌمان الداودي20

االولجٌدعلٌه طعمه مخٌلف داغرالبٌضان21ً

االولجٌدحٌاة طه سلمان حمد الدلٌم22ً
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االولجٌدوفاء عاشور دروٌش زاٌر السودان23ً

االولجٌدعامر نصر حسٌن سلمان الدلٌم24ً

االولجٌدمثال جمٌل صالح رزوقً الصفار25

االولجٌدالهام كرٌم خلف الٌاس ال الٌاس26

االولجٌدقاسم محمد عمر محمد الكوجر27

االولجٌدوسن عبد هللا حسن مٌال السودان28ً

االولجٌدبتول شمران خزعل عباس الرٌاح29ً

االولجٌدنغم خضٌر عباس محمد الصندوق30ً

االولجٌداحمد عبد الكرٌم محمود سعٌد الكنان31ً

االولجٌدنضال محمود وادي احمد النعٌم32ً

االولجٌدولٌد نور كرٌم حسٌن الكردي33

االولجٌدعلً فٌصل كاظم زغٌر34

االولجٌدجنان رضا حسٌن علً الخفاج35ً

االولجٌدعهود عبد سلمان عباس البطاوي 36

االولجٌدعماد حمدي محمد زوٌد العٌساوي37

االولجٌدازهار فاضل مهدي ٌاسٌن الجبوري38

االولجٌداركان عباس كاظم حسٌن النعٌم39ً

االولجٌدندوه محمود حلومً محمد العزاوي40

االولجٌداركان نعمه عبد الحسٌن عرمش الواسط41ً

االولجٌدزٌد مهدي حمٌد محمد شبر42

االولمتوسطهند ثائر فاضل عباس القرٌش43ً

االولمتوسطازهار خالد رزوقً نصٌف الدلٌم44ً

االولمتوسطسجى عادل اسماعٌل علً العان45ً

االولمتوسطمروان فالح حسٌن حمود الجبوري46

االولمتوسطخولة رحٌم كطوف خسارة البو حسن47

االولمتوسطحنٌن عبد المنعم جواد حسون الزبٌدي48

الثانًمتوسطغٌث لٌث نواف تركً ابو كلل49

االولمتوسطفلاير ثامر علوان سلمان الخفاج50ً



االولمتوسطسلوى مهدي جبار علوان الشمري51

االولمتوسطخالدة عبد الكرٌم محمد 52

االولمتوسطسعاد رحمان مامه خان شهواز االركوازي53

االولمتوسطاٌمن مسافر علً عبد الساده الفتالوي54

االولمتوسطعمر سامً هاشم شاكرالعان55ً

االولمتوسطاسٌل حنون سعٌد تهٌم الساعدي56

االولمتوسطعهود حسٌن علً ظاهر الطائً 57

االولمتوسطانتصار عبد زٌد بشن حسٌن العٌساوي58

االولمتوسطشهد محمد فراس سعدي العجٌل59ً

الثانًمتوسطشروق عدنان عبد الحسٌن محمد التمٌم60ً

االولمتوسطلٌث حسٌن علً مرهون الخٌاط61

االولمتوسطفاطمه شهاب احمد عران الناصري62

االولمتوسطسفانه عزام حسٌن علوان العباس63ً

الثانًمتوسطمازن عبٌد داغر برٌسم خلٌفة64

االولمتوسطسمٌر ٌاقو خوشابه انوٌا البازي65

االولمتوسطنجم سهٌل علً ٌوسف الوائل66ً

االولمتوسطعبٌر جواد برهان كاظم المالك67ً

االولمتوسطحٌدر حسام ناجً علً المراٌات68ً

االولمتوسطفاطمه جبر حسٌن عبد علً 69

االولمتوسطحٌدر عدنان حسٌن ناجً الحداد70

االولمتوسطفاطمة كاظم سلٌم فهد المشكوري71

االولمتوسطبنٌن رحٌم محمد محسن ال خلٌوي72

الثانًمتوسطمناف حسٌن علٌوي ناصر الجبوري73

الثانًمتوسطسمٌره نعٌم الزم صنكور الموزان74ً

االولمتوسطحسنٌن هادي طه حسون المعموري75

االولمتوسطهشام صالح محمد حسن ابو الحب76

الثانًمتوسطاحمد عدنان حسن سعٌد المشهدان77ً

االولمتوسطافراح حمزه ابراهٌم حمودي االسماعٌل78ً



 التكمٌلًمقبولحسام زٌد عبد طاهر الحسناوي 79

االولمقبولمصطفى محمود حماد محمد الزوبع80ً

 التكمٌلًمقبولضٌاء جمال ناصر حسٌن المشهدان81ً

الثانًمقبولرنا حربً حسٌن حسون الشمري82

الثانًمقبولعبد المناف كامل اسد حٌدر البٌات83ً

االولمقبولمحمد ابراهٌم خلف حنوش الجبوري84

الثانًمقبولحسٌن فاضل عباس موسى الغرباوي85

االولمقبوللٌث جبار صحن عٌسى التمٌم86ً

الثانًمقبولقتٌبة خالد عبد الجبار محمد العان87ً

التكمٌلًمقبولعمر مجٌد حمٌد اسماعٌل القره غول88ً

الثانًمقبولعمر عدنان رشٌد سلطان الصالح89ً

التكمٌلًمقبوللٌث شاكر علً سلٌمان الجبوري90

التكمٌلًمقبولسلمان داود سلمان علً الساعدي91

الثانًمقبولصفاء سلمان رجا فرحان القٌس92ً

الثانًمقبولابراهٌم صالح احمد بٌرام الخالدي93

الثانًمقبولعلً عبد الستار خضر بخٌت94

 التكمٌلًمقبولعبد الوهاب عبد المهدي درب عبد الجناب95ً

 التكمٌلًمقبولاٌهاب اكرٌم جاسم علً الدراج96ً

 التكمٌلًمقبولعلً عصام حسٌن حسون النجف97ً

التكمٌلًمقبولاحمد خزعل محمود علً العجٌل98ً

الثانًمقبولسلوان حسن لعٌبً ابراهٌم الكنان99ً


