
الدور التقدير اسم الخري    جت

ي    1
ز احمد قاسم الرمضانز االولجيد جدا فاطمه معت 

االولجيد جدا      انحًذ حسٍُ عادل عال2
االولجيد جدا      َاصر انرضا عثذ دمحم وساو3

االولجيد     حًُذ يحًىد لاسى عًر4
االولجيد     انصافٍ يحسٍ جاسى دمحم دعاء5
االولجيد     جثرٌ داَخ صانح يهذٌ شهذ6
االولجيد عبد القادر رعد علي زيدان    7
االولجيد       عثىدٌ يُُر رائذ رَا8ٌ
ي    9

االولجيد      وليد خالد عبد الودود يونس المشهدانز
االولجيد      انساعذٌ يطشر كاظى فُصم زَُة10
االولجيد     عهٍ رشُذ اسعذ سُف11
االولجيد تق  اكرم محجوب صالح    12
ز    13 االولجيد ايه نبيل اسكندر حسي 
االولجيد     انخهفاوٌ دمحم جثار االيُر عثذ َىسف14
االولجيد     ريُالٌ سىادٌ خشاٌ لاسى حُذر15

االولجيد    انًحُاوٌ َاَف فُاض دمحم َاسر16
ز الربيعي    17 االولجيد طه دمحم كريم حسي 
االولمتوسط    يصطفً احًذ َثُم َذي18
االولمتوسط    انجُاتٍ صانح يهذٌ صادق َىسف19
االولمتوسط     َاصر تركاٌ َحًُ اتراهُى20
ي   21 االولمتوسطعلي فؤاد محمود فاضل الخفاج 
االولمتوسطنريمان عدنان جت  محسن الالمي22
االولمتوسطتسنيم ماجد احمد مجيد    23
االولمتوسط    انًجُذ عثذ حسُة احًذ يصطف24ً
االولمتوسط     جاسى عهٍ حسٍ اَُاش25
االولمتوسط     حسٍ كاظى سعذوٌ دمحم26
االولمتوسط    غٍُ َىسف حسٍ سُف27

االولمتوسط    انعكاتٍ كاظى َاجٍ دمحم ايُر28
االولمتوسط    خُىكه تىفُك فاضم عثاش يىس29ً
االولمتوسط    انذنًٍُ دمحم هادٌ احًذ ح30ٍُُ
االولمتوسط    انعكُذٌ احًذ سهًاٌ ياجذ احًذ31
ز   32 االولمتوسطاسماء عبد الكريم دمحم حسي 

االولمتوسط    حًادٌ جاسى اسًاعُم خذَجة33

االولمتوسطدمحم نبيل دمحم صالح محمود      34
االولمتوسط    انعساوٌ اسًاعُم ثاير ونُذ رَذ35
االولمتوسط  انجًُهٍ وهُة خضُر عذَاٌ حس36ٍ
االولمتوسطبالل علي حسن علي العزاوي  37
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االولمتوسط   زكٍ ال سهُى عهٍ احساٌ عًار38
ي    39 االولمتوسطمصطقز جبار عباس حسن جنان 

االولمتوسط   انًجًعٍ شهاب يحًىد شاكر اسايه40
االولمتوسط    عهُىٌ عطا ظافر انرحًٍ عثذ41
االولمتوسط   دنًٍُ حسٍُ تتال احًذ هُا42
االولمتوسط     عهٍ َاجٍ َثُم يصطف43ً
االولمتوسط   انعساوٌ عثاش كايم انجثار عثذ يصطف44ً
االولمتوسطعبد العظيم صادق جواد محمود المنهالوي    45
االولمتوسط    انذنًٍُ ضاحٍ احًذ عادل عًر46
ي احمد     47

ز
االولمتوسطعمر حاتم كاف

يمتوسط    شهُذ تكهُف َاظى دمحم48
الثان 

ي   49 االولمتوسطسداد نزارعزت دمحم صت 
ي    50

االولمتوسطسيف الدين سامي دمحم حبيب المشهدانز
االولمتوسط   انشكرجٍ غٍُ سعُذ غٍُ يصطف51ً

االولمتوسطرجاء ناظر غصوب عبد الحميد   52

االولمتوسط    هاشى شاكر عًاد طُثة53

ز العزاوي    54 االولمتوسطبكر موفق قدوري حسي 
ي    55

االولمتوسطديما جمال رشيد حسون المعينز
ي    56 االولمقبولعمر احمد دمحم عبد الوهاب احمد االطرقج 
االولمقبول   انحُاٍَ جاسى عذَاٌ حُذر عه57ٍ
االولمقبول  انشُخاٍَ عهٍ جثار نطُف احسا58ٌ
االولمقبول    حسٍُ دمحم يهذٌ يصطف59ً
يمقبول   انًصهحٍ صانح خهف خهُم دمحم60

الثان 
االولمقبول انطُار رشُذ يجُذ رَاض يصطف61ً
االولمقبول شرهاٌ عذَاٌ لحطاٌ هللا عثذ62

االولمقبول    حسٍُ يخُف ساجر دمحم63
االولمقبولانًجًعٍ سعىد االنه عثذ سعىد انًهًٍُ عثذ64
االولمقبول عهٍ حسٍُ انُثٍ عثذ نُث65
االولمقبولفهد عميد شاكر حمود الياشي    66
االولمقبول     هللا عثذ يشرٌ انصاحة عثذ دمحم67
وش68 ز خضت  حت  االولمقبولعبد الرحمن امي 
يمقبولمروان سمت  فاضل حمادي    69

الثانز
يمقبول   انًكصىصٍ يحسٍ َاصر يحسٍ دمحم70

الثان 
يمقبولعهٍ عثذ حسٍُ عالء دمحم71

الثان 
يمقبول   سرحاٌ ثاير حاتى دمحم72

الثان 
يمقبوليحًىد عثاش يجُذ َاسر73

الثان 
االولمقبول    انجثىرٌ حًذ عثاش عهٍ صذَك74

االولمقبولزهت  دمحم زهت  يوسف  75
يمقبول     انًحًذاوٌ يهاوٌ حسىٌ جهُم خانذ76

الثان 
يمقبول   هارف جهىب خانذ احًذ77

الثان 
االولمقبول    انرتُعٍ عطىاٌ يىسً انمادر عثذ احًذ78
يمقبولبكر احمد عدنان فارس 79

الثانز
يمقبول  انساعذٌ سهًاٌ حسٍُ صثُح احًذ80

الثان 
يمقبول    انًجتىيٍ كاظى جىاد انكاظى عثذ صانح81

الثان 
ز علوان     82 االولمقبولفادي علي حسي 
ي83 يمقبولعبد الرحمن جمال وجيه حماد الدراج 

الثانز
يمقبولبالل فالح حسن سعيد القيسي84

الثانز



الدور التقدير اسم الخري    جت

االولامتيازعالء غالي عطيه جاسم  1
االولامتيازحسن باسم مجيد جليل 2

ي  3
االولجيد جدا دمحم جعفر جواد دمحم علي الغافق 

االولجيد جدا رؤى سالم محسن سلمان الزبيدي  4
االولجيد جدا ميقات حاتم مخلف كاظم 5
االولجيد رسل علي شحان حلو   6
 سالم علي جاسم الجبوري  7

االولجيد مصطقز
االولجيد طارق زهت  عزيز جمعه  8
االولجيد منال علي عباس سلطان  9

االولجيد سالم دمحم مشكور دمحم  10
ي زبيدي 11 ي بكر ثامر هادي ناج  االولجيد ان 

االولجيد اسامه عبد المحسن جاسم دمحم  12

ز مضز عباس ابراهيم الدليمي 13 االولجيد امي 
االولمتوسطعماد سعد دمحم عبد الكريم الحالوي  14

ز  15 ي حاتم حسي  االولمتوسطدمحم صت 
ز ماهود جواد  16 االولمتوسطعباس تحسي 
االولمتوسططلعت كريم غالي ضاجي   17
االولمتوسطهيثم عبد الكريم عبد هللا دمحم الميالي  18
االولمتوسطهبه هللا عادل نوري سعيد 19
يمتوسطعبد هللا صالح عبد هللا عبد الكبيسي  20

الثانز
االولمتوسطمرتضز نواف جاسم هزاع  21
ز  22 يمتوسطاحمد فالح سليم دمحم امي 

الثانز
ي 23 االولمقبولحيدر كريم جاسم دمحم الجنان 
ز جواد البياع  24 االولمقبولذر علي حسي 
ي 25

االولمقبولمهند نزار نافع سالم العانز
ز الطلباوي 26 االولمقبولمحمود شاكر عباس حسي 

ي 27
يمقبولعلي ثائر علي احمد المشهدانز

الثانز
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