
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًحمزه حسٌن ثجٌل عٌسى1

االولجٌد جداًعمر عبد هللا حسن عبد الجناب2ً

االولجٌدمروان رجب نصٌف جاسم الحنظل3

االولجٌدرباب حمزه جاسم محمد4

االولجٌدمصطفى محمد مشرف خزعل الدلٌم5ً

االولجٌدسهى مجٌد نافع قدوري6

االولجٌدحٌدر رشٌد حمٌد مجٌد الخالدي7

االولجٌدسرى سعدي جاسم محمد البطاوي8

االولجٌدنور الدٌن طارق عبد علً مرزه9

االولجٌدوهد عمار طالب لطٌف ال حٌدر10

االولجٌدمرٌم محمود عبد هللا داود الجبوري11

االولجٌدتانٌا مازن محمد ابراهٌم ناصر المشاط12

الثانًجٌدشموس صباح جواد عبد هللا بشاري13

االولجٌدعباس عاصم طالك عرٌب14ً

االولجٌدنور مصطفى سالم عبد الرزاق15

االولجٌدمنتظر صبٌح راضً زبون الكعب16ً

االولجٌدعمر علً موحان عبد مطلك العبٌدي17

االولجٌداحمد عباس فاضل عل18ً

الثانًجٌدعلً جلٌل عكٌش هادي ناٌل19

االولجٌددعاء محً الدٌن حمٌد رشٌد الفالح20ً

االولجٌدفرح ماجد عبد الحسن لطف هللا21

االولجٌدهند حسام عبد الكرٌم عبد عل22ً

االولجٌدعلً جبار كاظم احمد الجبوري23

الثانًجٌدتبارك مجٌد حمٌد خضر24

االولجٌدابراهٌم احمد حمٌد طلب25

االولجٌدمحمد وعد جبار احمد النعٌم26ً

االولجٌدلٌنا نمٌر ابراهٌم جمٌل العزاوي27

االولجٌدمصطفى حقً اسماعٌل  راض28ً

االولجٌدسرى رشٌد طالب رشٌد29

االولجٌدنبراس حسن جاسم حسن30
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االولجٌداسامه ضٌاء جاسم حسن31

االولجٌدصفاء مصطفى حمادي شهاب الجبوري32

االولجٌدرونق عبد الجبار ٌونس شوندي33

االولجٌدانور موسى عبد حسون السرٌاوي34

االولجٌدعامر محمد طاهر مسلم35

االولجٌدعالء شهاب احمد سهٌل36

االولجٌدسمر خالد غنً ٌاسٌن37

االولجٌدمٌنا سعد عٌدان صٌهود38

االولجٌدلقاء علً محسن سبت39ً

االولجٌدمحمد عبد الجبار عبد هللا جاسم40

االولجٌدشهد موسى محمد موسى الهنداوي41

االولمتوسطحسن رشٌد نجم كرٌدي42

االولمتوسطهدى مهدي صالح مهدي الطائ43ً

االولمتوسطزهراء فاضل ناصر حسون44

االولمتوسطدعاء قاسم شغاتً عبد45

االولمتوسطعمر خالد ساجت منس46ً

االولمتوسطمحمد وائل صالح محمود الجبوري47

االولمتوسطزٌد علً حسٌن علً الربٌع48ً

االولمتوسطحسن علً جاسم بالش الجبوري49

االولمتوسطانس ضٌاء صبحً عبد هللا50

االولمتوسطسٌف محمد عرٌبً شبٌب المالك51ً

االولمتوسطحارث ثامر عبد الرزاق محمد جواد الخفاج52ً

االولمتوسطرسل مقداد صالح مهدي53

االولمتوسطابراهٌم مصطفى محسن مجول غرٌري54

االولمتوسطٌاسر حٌدر فاضل مجٌد العان55ً

االولمتوسطمصطفى حمزه محٌسن جرماط العجٌل56ً

االولمتوسطدٌنا محمد اسماعٌل امٌن57

االولمتوسطعماد صالح فلٌح حسن58

االولمتوسطمحمد عدنان قاسم محً الدٌن59

االولمتوسطهاله طالب عبد الحسن كاظم60

االولمتوسطمٌس جواد كاظم كرٌم61

االولمتوسطعلً عواد صاحب عبٌس الحجام62ً

االولمتوسطحٌدر علً ناصر حسٌن63

االولمتوسطعمر محمد عبد علً الجبوري64

االولمتوسطشهد رعد جانون طراد65



االولمتوسطمنار فوزي محمد جاسم الطائ66ً

االولمتوسطعطاء عزال رشٌد محسن67

االولمتوسطغفران محمد حدٌد حمود68

الثانًمتوسطهبه لٌث عبد الملك مصطفى69

الثانًمتوسطوفاء اٌاد احمد حسن70

االولمتوسطرند قاسم محمد عبد الرحمن71

االولمتوسطزهراء رعد ردام عباس الحباش72ً

االولمتوسطزهراء كفاح كاظم مزعل الدان73ً

االولمتوسطمحمد سامً محمد جعفر عل74ً

االولمتوسطتقى عامر عبد الرضا فاضل75

الثانًمتوسطامل عماد ناجً عبد هللا76

االولمتوسطسعد صبار جبار جنع77

االولمتوسطفًء رائد حسٌن خلف78

االولمتوسطمهند عالوي عبد الزهره سعد79

االولمتوسطوفاء فاضل هالل حسٌن80

االولمتوسطسجى عباس مجٌد عباس الكربول81ً

الثانًمتوسطزٌاد احمد عبد الزهره هادي82

االولمتوسطسٌف حٌدر عبد الرضا عبٌد الخرٌف83ً

االولمتوسطمحمد مصطفى ابراهٌم مشهد84

االولمتوسطمهند حامد محٌسن سلمان85

الثانًمتوسطعال سعد عبد العزٌز عباس86

االولمتوسطسجاد طالب عبٌد رسول الربٌع87ً

االولمتوسطعمر زعٌم سبتً شنان88

االولمتوسطهدى كرٌم علً عطشان89

االولمتوسطعمر صادق جعفر فعل الجندٌل90

االولمتوسطمحسن علً حسٌن محسن الزبٌدي91

الثانًمتوسطهدٌر عبد هللا نجم عبد هللا92

االولمتوسطاٌسر رافع مجٌد محمد93

االولمتوسطحوراء عبد المنعم جواد حسون الزبٌدي94

الثانًمتوسطحٌدر علً حسٌن ذٌاب95

االولمتوسطاٌاد احمد عواد محمد96

االولمتوسططه رشٌد حمٌد مجٌد القٌس97ً

االولمتوسطصفاء طالل خضٌر عباس98

الثانًمتوسطعصام حمد عاٌد دفار99

الثانًمتوسطمصطفى محمد كاظم عراك الدوغان100ً



االولمتوسطمروان ولٌد شٌال عباس الفداغ101ً

االولمتوسطزبٌده رزق جابر مصطفى 102

الثانًمتوسطعالء حسٌن علً دانه المناح103ً

االولمتوسطامٌر حسن مدلول سعدون الزهٌري104

االولمتوسطحسام الدٌن عطٌه معٌن بصل105

الثانًمتوسطاسراء بهاء كرٌم توفٌق المشهدان106ً

الثانًمتوسطاحمد حقً حافظ عباس الحدٌث107ً

االولمتوسطمصطفى عبٌد ثابت مهوس108

االولمتوسطشمس تورك اي جالل مصطفى109

االولمتوسطعلً حسٌن جمعه دعٌم110

االولمتوسطعلً موفق سهٌل نجم111

االولمتوسطاٌه حسن هادي علً الرٌاح112ً

االولمتوسطامال فاضل حمزه حسٌن113

االولمتوسطعلً جمال محمد سالم114

االولمتوسطمحمد حارث كاظم مرزه النعٌم115ً

الثانًمتوسطحارث مثنى حسٌن خضٌر116

االولمتوسطمٌنا عبد الحمٌد مهدي صالح حسون117

االولمتوسطاٌه عامر عبد الرضا حنحوص الجواري118

االولمتوسطعلً حسٌن جاسم فرحان الكرغول119ً

الثانًمتوسطلمى ماهر سمٌن حسٌن120

الثانًمتوسطاحمد عبد الحسن عبد هللا محٌسن121

االولمتوسطعبد هللا عقٌل مجٌد رشٌد122

االولمتوسطحنٌن محمد علوان سلمان123

االولمتوسطمالك ثائر شحاذه عبٌد المفرج124ً

االولمتوسطنداء كرٌم جاسم محمد125

االولمتوسطاوس حسٌن حمودي امٌن126

االولمتوسطامجد عالء حمٌد عبد اخرس العامري127

االولمتوسطصفاء ضٌاء حسن مطلك الالم128ً

االولمتوسطمصطفى ٌاسٌن عبٌد كاظم129

االولمتوسطبهاء ٌاسٌن خضٌر بخٌت المشعبان130ً

االولمتوسطمصطفى سعد جاسم محمد العكٌدي131

الثانًمتوسطمصطفى مرسال مصطفى حسن الطالبان132ً

االولمتوسطحسٌن علً عبد الحسٌن فجر133

االولمتوسطعلً مجٌد عوٌد حسٌن134

االولمتوسطمعتز محمد ٌاسٌن حاوي135



االولمتوسطحارث مثنى حمد حسن136

الثانًمتوسطنور عازم محمد خضر137

االولمتوسطمهدي بالل صالح مهدي السامرائ138ً

االولمتوسطنغم خلٌل عبد الغفور خماس139

االولمتوسطحٌدر حسٌن فاضل محمود140

االولمتوسطسٌف قصً حمٌد حمزه141

االولمتوسطهٌثم عامر جهاد نوري142

الثانًمتوسطسجى لٌث سلمان حمدي143

االولمتوسطاصاله احمد ٌونس عل144ً

االولمتوسطٌاسر قاسم كرٌم محٌسن145

الثانًمتوسطزٌنب نهاد عبد الرحٌم امٌن146

الثانًمتوسطصفاء حسٌن عبد ابراهٌم الشٌحاوي147

االولمتوسطعلً عبد المجٌد نصر رحٌم148

االولمتوسطمعد مصطفى اسماعٌل كاطع التمٌم149ً

االولمتوسطرحٌم كاظم محمد عبد 150

االولمتوسطمهند علً عواد هنٌدي151

الثانًمتوسطبان حسٌن عواد ناصر152

االولمتوسطمحمد ابراهٌم صلبً عبد153

الثانًمتوسطاحمد غازي جبار سلمان الدلٌم154ً

االولمتوسطعلً مطشر نزال حمد المكاصٌص155

االولمتوسطعبد المجٌد علً مجٌد محمد156

الثانًمتوسطٌاسر حٌدر سلمان جواد157

الثانًمتوسطنورس جاسم مجدي هان158ً

االولمتوسطنور الهدى خلٌل ابراهٌم محمود159

االولمتوسطحسٌن كرٌم حسن دهش160

االولمتوسطمحمد عدنان خلف حسن النعٌم161ً

الثانًمتوسطحسٌن عبد المجٌد ازبار فٌاض الجبوري162

االولمتوسطمصطفى عبد الكرٌم نجرس مطر الزبٌدي163

االولمتوسطخالد نعمه اسمر سوٌدان164

االولمتوسطعمر عبود حبٌب عبد165

االولمتوسطمرٌم عامر هادي محمد جعفر166

االولمتوسطاسامه صباح عبد االمٌر جابر167

الثانًمتوسطمصطفى عبد الكرٌم حسن كمر168

الثانًمتوسطاحمد عبد السالم محمد حسٌن169

االولمتوسطاٌه حسن عبد الرحمن حسن170



االولمتوسطنور عالء الدٌن حسن علوان171

الثانًمتوسطحسام عباس ناصر حسٌن172

االولمتوسطاحمد صفاء عبد الحسٌن محمد عل173ً

الثانًمتوسطالحسٌن موفق ناٌف مرعً الشمري174

االولمتوسطهبه احمد وحٌد ناصر175

االولمتوسطمحمد حمود ابراهٌم حمود176

الثانًمتوسطمٌنا عبد الرحٌم حمود عبد هللا177

االولمتوسطانمار ٌاسر حسٌن عل178ً

االولمتوسطباهر صدام حسٌن جسام179

الثانًمتوسطاحمد عبد الهادي محمد نصٌف180

االولمتوسطنور عبد الجبار هاشم حنون181

االولمتوسطمحمد رحٌم كرٌم كاظم182

الثانًمتوسطهدى قٌس ابراهٌم مجٌد المفرج183ً

الثانًمتوسطاحمد علً عبد حمٌد الصجري184

الثانًمتوسطامل محمد صادق محمد185

الثانًمتوسطهدى عبد المحسن علوان عٌنا186

الثانًمتوسطعصام كرٌم محسن مندٌل187

االولمتوسطمحمد صالح عناد خضٌر 188

الثانًمتوسطجمٌل شمسً ماجد سلمان189

االولمتوسطنور طالب علوان عواد190

الثانًمتوسطٌقضان عبد الرزاق محسن فرج191

الثانًمتوسطمهدي صالح مشجل صالح192

الثانًمتوسطمثنى فالح حسن حرج الغرٌري193

الثانًمتوسطمروه جعفر محمد قاسم194

الثانًمقبولاٌوب حافظ حمٌد احمد الجبوري195

الثانًمقبولمصطفى احمد عباس حمود196

االولمقبولعدنان عصام هاشم عبد197

الثانًمقبولاحمد عبد الكرٌم نعٌم مكطوف198

الثانًمقبولمؤٌد احمد عبد هللا جبر199

االولمقبولسعٌد بشٌر سعٌد محسن200

الثانًمقبولانوار ابراهٌم عبد هللا دنفش العامري201

الثانًمقبولسامر حسٌن محمد خلف202

االولمقبولعبد هللا كرٌم اسمر سوٌدان الجناب203ً

االولمقبولفنر عٌسى فهد عبود الغرٌري204

الثانًمقبولمنار نجم عبد هللا عٌدان الشمري205



االولمقبولغفران عبد االمٌر كاظم عبد االمٌر206

الثانًمقبولالٌاس خضٌر محسن اسماعٌل207

الثانًمقبولمصطفى عماد سلمان عبد الرسول208

الثانًمقبولنجوان سعدون حسٌن نجم209

االولمقبولضٌف فاضل كرٌم سوٌدان210

الثانًمقبولوائل عادل محمد عبد الرحمن211

االولمقبولعلً سامً علً نعمان212

الثانًمقبولاحمد عبد الكاظم عبٌد عبد العباس213

الثانًمقبولرفل مهدي عنٌز حسٌن214

االولمقبولمصطفى سعدون هاشم ساجت215

الثانًمقبولودٌان شوقً عبود جعفر216

الثانًمقبولرسل رعد عبد الكرٌم عباس 217

الثانًمقبولعلً حسن صالح عات218ً

االولمقبولكرار عالء وحٌد نعمه219

االولمقبولمصطفى سالم ٌحٌى عبد االمٌر220

الثانًمقبولاحمد عبد القادر مدلول احمد السامرائ221ً

االولمقبولٌاسر عامر خٌر هللا كاظم222

الثانًمقبولحسٌن محمد صالح موحان223

الثانًمقبولغسان وهاب محمود سلمان224

الثانًمقبولٌاسٌن عادل فٌصل عبود خكري225

االولمقبولاوس قٌس قاسم جدوع الشمري226

االولمقبولمصطفى حسنً داود عوٌد227

الثانًمقبولٌونس غازي عباس حسٌن228

الثانًمقبولاحمد مهدي صالح عبد229

االولمقبولحسٌن شمس جلوب شدهان230

الثانًمقبولاحمد علً شاهٌن عبد الحسن231

الثانًمقبولبهاء سلمان محمد خضٌر 232

الثانًمقبولحكم احمد عبد محرم الحمدانً 233

الثانًمقبولمصطفى سمٌر خلف جاسم234

االولمقبولعلً فائز كاظم جواد235

الثانًمقبولسٌف محمد حمادي حسٌن236

االولمقبولاوس عبد الرحٌم احمد حسن237

الثانًمقبولرٌم نهاد انور جاسم238

الثانًمقبولرواء غالب حسٌن راشد239

الثانًمقبولحٌدر كاظم عباس تاٌه240



االولمقبولعلً اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل الربٌع241ً

الثانًمقبولساهره علً عمر فاروق عبد الرؤوف242

الثانًمقبولرامً هالل بدر عبد هللا243

الثانًمقبولمصطفى احمد ابراهٌم عل244ً

الثانًمقبولصفا جمال ابراهٌم عطٌه245

الثانًمقبولمحمد حٌدر حسٌن عل246ً

االولمقبولغزوان احمد عوٌد صٌوان المنصور247

الثانًمقبولصفاء كاظم شبٌب هادي248

الثانًمقبولغزوان جاسم جبار شذر التمٌم249ً

الثانًمقبولاحمد فارس ٌاسٌن مجول الغرٌري250

االولمقبولحسن كاظم خضر تقً العباس251ً

الثانًمقبولاحمد علً محمد نعمان252

الثانًمقبولسامح لٌث ناصر زٌدان253

االولمقبولحٌدر صالح الدٌن كامل عبد الوهاب254

الثانًمقبولنور الدٌن عالء عبد الحسٌن مشتت255

الثانًمقبولمحمد كرٌم عودة كاظم المهنا256

الثانًمقبولعبد المهٌمن حقً اسماعٌل ابراهٌم257

الثانًمقبولساره عبد الرزاق عبد اللطٌف مهدي258

الثانًمقبولمحمد عبد الستار محمد احمد الكبٌس259ً

الثانًمقبولرغد غالب وهٌب كاظم260

الثانًمقبولعباس حسٌن علً هاشم261
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