
الدورالتقديراسم الخري    جت

ن داود سالم جواد1 االولممتازياسمي 

ي2 االولممتاززينب عبد الخالق يونس مهدي الخفاج 

ن عبد الرضا3 االولجيد جدانور الهدى حيدر حسي 

االولجيد جدازينب توفيق عبد هللا اسماعيل4

فت احمد صبيح داود5 يجيد جدامي 
ن
الثان

االولجيد جدايوسف رحيم سلمان حسن6

ن7 االولجيد جداانمار محمد فاضل حسي 

ن شهاب8 االولجيد جدارسى صباح حسي 

االولجيد جداحوراء عبد هللا سليم كاظم9

االولجيد جداحسام غسان محمد وهيب10

االولجيد جداميس عايد عبد حبيب11

االولجيد جدامحمود كاظم عبد هللا ويس12

ن فاضل حسن13 االولجيد جدافاطمه حسي 

ن علوان14  علي حسي 
ن االولجيد جداحسي 

االولجيدزين العابدين باسم محمد هاشم15

ن هادي عباس16 االولجيدغفران محمد حسي 

االولجيدشيماء عمر علي السيد17

االولجيدعبي  خضن سلمان عبد هللا18

االولجيدنور الهدى حافظ عباس علي19

االولجيدصفا جاسم عداي مهدي20

االولجيدمريم جاسم محمد مصلح21

االولجيددنيا ثامر جاسم محمد22

االولجيدهديل شاكر محمود خضي 23

االولجيدمريم اياد عبد الستار عبد الواحد24

االولجيدهاجر احمد ابراهيم عبد الرحيم25

ن رؤوف26 االولجيدعمر طه ياسي 

االولجيدغفران مثنن حاتم احمد27

االولجيدريم محمود فليح حسن28

ن29 االولجيدسج  كريم عباس حسي 

االولجيدتبارك حميد رشيد جمعه30

االولجيدقمر انمار عبد الجبار محمد31

االولجيدهبه اسامه فايق خزعل32

االولجيدعبد القادر هشام عبد الرحمن زكري33

ن34 االولجيدفرح علي عبد اللطيف امي 

ن عقيل كريم فرج35 االولجيدالحسي 

االولجيدرسل فوزي مهدي نعمه36
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الدورالتقديراسم الخري    جت

االولجيدمخلد كريم جاسم حمادي37

االولجيدمرتضن محمد هادي كرم38

ن39 يجيدرفل عدنان عبد االمي  حسي 
ن
الثان

االولجيدمصطفن خالد عبد اللطيف وشل40

االولجيدهاله طاهر نوري طعمه41

ن42 االولجيدريم نجم عبد حسي 

االولجيدحسن فالح حسن خضي 43

االولجيديوسف محمد هادي جار هللا44

االولجيدنور عالوي خالد عبد حمد45

االولجيدمنار عدنان عبد الحسن فرحان46

االولجيداالء رائد عبد االمي  حمودي47

االولجيدطيبه ناهض عبد المنعم ابراهيم48

ي سعد احمد49
ن
االولجيدسفانه هان

ن50 االولجيدتبارك ثابت خلف حسي 

يجيدوفيه اكرم كامل خضي 51
ن
الثان

االولجيدجوري سعد جياد ظاهر52

ن خضي 53 االولجيدايه قيض عبد الحسي 

االولجيداحمد ماجد جاسم حمودي54

االولجيدعلي عبد الخالق كريم عبود55

ن56 االولجيدرفقه سعد مرزه حسي 

ي عبد الجبار57
االولجيدزهراء رقيب عبد الغنن

االولجيدفراس كريم هادي صالح58

االولجيدريام ثامر علي محمود59

يجيدارساء رعد عبد الرحمن عمر60
ن
الثان

االولجيدنبأ عبد الحميد مهدي صالح61

يجيداحمد مطر فارس حصوه62
ن
الثان

االولجيدزينب اسعد سعدون جلوب63

االولجيدنور الهدى سعد فخري مجيد64

االولجيديارس قاسم عبد االمي  عبد الساده65

االولجيداحمد اثي  فؤاد حميد66

االولجيددينا عبد السالم احمد كريم67

ن68 االولجيديوسف محمد تركي عفي 

االولجيدعلي صادق خلف رسن69

ي 70
االولجيداحمد حسن محمد ردينن

يجيدطالب موفق طالب عبد71
ن
الثان

االولجيدشاهر محمد احمد فهد72

االولجيداحمد اياد مهدي جواد73

يجيداحمد ريكان عجمي علي74
ن
الثان

االولجيدوسن عبد الكريم جهاد عبد الجبار75

االولمتوسطورود عادل علوان عرموط76

االولمتوسطعلي احمد مطيع فياض77

االولمتوسطحيدر احسان علي عباس78

االولمتوسطعلي عبد اللطيف احمد عبد اللطيف79

ي80
االولمتوسطفاطمه عبد الرحمن صالح راضن



الدورالتقديراسم الخري    جت

االولمتوسطعلي حيدر محمد علي81

االولمتوسطمهدي هاشم حمد حسن82

ن نوري عباس83 االولمتوسطعلي حسي 

 علي صالح علوان84
االولمتوسطمصطفن

االولمتوسطايه عمار عبد السالم احمد85

االولمتوسطهاشم ميثم حمودي محمد رؤوف86

االولمتوسطاسعد سالم محمد خميس87

االولمتوسطعبد هللا فؤاد شهاب نصيف88

االولمتوسطعامر عبد هللا عزيز خلف89

يمتوسطبراء خالد سامي داود90
ن
الثان

االولمتوسطرفاه مجيد سعدون عباس91

االولمتوسطعمر علي عبيد عايد92

يمتوسطخنساء ابراهيم عبود كاظم93
ن
الثان

االولمتوسطمصطفن حاتم عبد عون دهش94

االولمتوسطمحمد مصطفن عبد المجيد معجل95

االولمتوسطعمار عاد هادي مبارك96

االولمتوسطبكر رسول وهيب عباس97

يمتوسطاحمد رعد كوسج شبوط98
ن
الثان

االولمتوسطزهراء منعم رحيم ضاجي99

يمتوسطمهند ياس خضي  هنو100
ن
الثان

ي101 االولمتوسطعلي صباح صادق صي 

يمتوسطاحمد فالح حسن عبد هللا102
ن
الثان

االولمتوسطجاسم محمد صبار جار هللا103

يمتوسطعبد الكريم ناظم ذاكر محمود104
ن
الثان

ن محمد جياد كيطان105 االولمتوسطحسي 

االولمتوسطنور عادل شاكر محمود106

يمتوسطزينب ظافر عبد العزيز احمد107
ن
الثان

ن مجيد مهيدي صالح108 يمتوسطحسي 
ن
الثان

يمتوسطسالي صالح محمد صالح109
ن
الثان

ن110 االولمتوسطغزوان باسم محمد حسي 

ن111 االولمتوسطشهد علي محمود حسي 

يمتوسطعلي حسن علوان مجول112
ن
الثان

يمتوسطسيف فاضل جار هللا غضيب113
ن
الثان

االولمتوسطمحمود عباس حميد ريحان114

االولمتوسطابراهيم محمد جاسم عبود115

ن116 يمتوسطعلي نزار كاظم حسي 
ن
الثان

يمتوسطمحمد خلف محمد علي117
ن
الثان

االولمتوسطعمر مهدي مطلك صالح118

 علي عبيد ثعبان119
ن االولمتوسطحسي 

يمتوسطعمار محمد جاسم كاظم120
ن
الثان

ن حاكم عبد الشهيد كمي 121 يمتوسطحسي 
ن
الثان

ن122 يمتوسطيارس عامر عبد اللطيف امي 
ن
الثان

يمقبولمحمد اسماعيل ابراهيم جاسم123
ن
الثان

يمقبولنور الهدى ماجد عبد هللا القيسي124
ن
الثان



الدورالتقديراسم الخري    جت

االولمقبولاحمد فرحان علوان خضي 125



الدورالتقديراسم الخري    جت

االولجيد جداعمر خالد محمود سالم1

ن جمعه2 االولجيد جداهاله عبد الرحيم حسي 

 باسم محمد خضي 3
االولجيد جدامصطفن

 علي عبد الكاظم مزهر4
ن االولجيدحني 

ي5
 
االولجيدحسن فارس ابراهيم عبد الباق

االولجيدايمان خليل عباس دليمي6

االولجيداحمد صالح عبيد صالح7

ن يحي  طعمه عباس8 االولجيدشاهي 

ن رميض9 االولجيدمحمد حميد حسي 

ن كامل عبود10 يجيدضامر ياسي 
ن
الثان

ن11 يجيدمازن عبد الكريم هندي حسي 
ن
الثان

ي سعيد12 يمتوسطقصي علي خي 
ن
الثان

االولمتوسطزهراء محمود جاسم محمد13

ن14 ن ياسي  يمقبولطه هيثم تحسي 
ن
الثان

ي صكبان شهاب15
ن
يمقبولعبد هللا عوق

ن
الثان
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