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لم تداوم20180ابتسام خلٌفة فرٌح

201819احمد امٌن عودة رحمة
201824احمد باسم عدنان جاسم

201834احمد جمٌل فرج علً
لم ٌداوم20180احمد حسن حمٌد

201824احمد سلٌم حسان روٌشدي
مستوف20180ًاحمد شعبان صالح
لم ٌداوم20180احمد صالح مهدي
لم ٌداوم20180احمد عباس خضٌر

لم ٌداوم20180احمد عبد االمٌر دواي شرهان
لم ٌداوم20180احمد عطا نعمة محٌبس
201835احمد مظفر هادي محمد
مستوف20180ًاحمد ناصر حلو موزان

مستوف20180ًاحمد هادي محجان
201835ارٌج عبد الكرٌم سالم راهً

لم ٌداوم20180اسعد رزاق مهدي شناوة
201821امال حاتم عبد الكاظم ذٌاب
201837امجد فؤاد عبد المجٌد امٌن

201828اٌة صباح حسن جاسم
201830بان عبد االمٌر محسن علً

لم تداوم20180بتول حسن صبر
201825بٌداء ادهم عبدال قاسم

201823تبارك عبد الرزاق ناصر مهدي
لم ٌداوم20180تحسٌن علً جبار 

201826تقى غالب عبد الحمٌد كاظم
201818جعفر فٌصل طارش فنجان

201834حسام الدٌن جبار حسن خشٌن
لم ٌداوم20180حسام عباس رسن
لم ٌداوم20180حسن حامد عطٌة

لم ٌداوم20180حسن شنان عربً حسٌن
201827حسن علً ثامر ٌونس

لم ٌداوم20180حسٌن ابو سعود صرٌح
201823حسٌن خالد سعٌد حسٌن

201822حسٌن عادل عدنان عبد العزٌز
201835حسٌن عبد االمٌر جبر سعٌد

201835حسٌن عبد الرحمن هاشم جبر
لم ٌداوم20180حسٌن علً حسٌن حمودي

لم ٌداوم20180حسٌن علً حمود مرٌود
لم ٌداوم20180حسٌن كاظم جبار داغر

201829حسٌن محسن خلف علً
201820حمزة شامل فٌاض

ترقٌن قٌد20180حمزة محمد رمضان
201821حنٌن سعد محمد علً حسون
201833حنٌن عبد الكرٌم مٌرزا علً

لم ٌداوم20180حٌدر خضٌر صبار
201827حٌدر عباس قاسم محمد
201820حٌدر علً ٌعكوب وشاح

لم ٌداوم20180حٌدر ناصر حسن لفتة
201823رؤى حسن حسٌن عباس

201820رسول صادق احول 
201821رسول صدام نعٌمة عنون
201810رفاعً عامر عبود خلف

201822زهراء حسون راضً كعٌد
لم ٌداوم20180زٌاد سلمان صخً

201827زٌن العابدٌن جاسم جابر
201818سارة عبد االمٌر مطشر صنكور

201810سجاد جبار زغٌر ظاهر
201815سجاد علً عباس غضب
201817سجاد محمد قاسم حسٌن

201815سٌف الدٌن علً محمد خالطً
لم ٌداوم20180سٌف صالح طالب هاشم
201839شاكر عالء محمود بازع
لم ٌداوم20180صادق خالد صكر حوٌل

لم ٌداوم20180صفاء الدٌن حسٌن محمود
لم ٌداوم20180ضٌاء الدٌن محسن عجاج

201823طة جابر حسن شغً
201823عادل نجاح نعمة جلوب

201820عادل هامل جار هللا
201818عاٌد فهد كسار هالص

201810عباس  صفر محمد نوري
201828عباس انور نامدار شامار



201830عباس جبار قاسم كباشً
لم ٌداوم20180عباس كرٌم خضٌر

مستوف20180ًعبد هللا ازهر حكمت حسن
لم ٌداوم20180عبد هللا جواد كاظم حسٌن

201818عبد هللا عمار عزٌز عبد السادة
لم ٌداوم20180عبد هللا محمد عامر

201828عبد هللا هادي عبد الكاظم
مستوف20180ًعبد هللا هشام مزاحم

201832عبد الوارث شاكر عدنان عبود
201815عبٌر جمال عبد الكرٌم طاهر

201827عدنان محمد عطا احمد
201831عقٌل هامل خربٌط ثنوان 

201810عالء كاظم كطٌن
201838عالء لفتة فرج راضً

مستوف20180ًعالء نوري محمد
201818علً السجاد ابراهٌم محمد 

لم ٌداوم20180علً الهادي ضٌاء محمد
201822علً جاسم حدٌد فٌصل
201820علً جبار نعمة امٌش

201815علً حامد قاسم
201815علً حسن جاسم محسن
201818علً خلف العٌبً عوده
201818علً خلٌل ٌاسٌن جابر

201833علً عادل عبد الحسٌن خلٌفة
201823علً عماد عبد الرضا محمد

201822علً فارس ٌونس كاظم
201820علً كاظم جبار داغر

201810علً كامل عبد الحسٌن خلٌفة
لم ٌداوم20180عمار خزعل ارحٌمة حمود

201818عمر فخري جمعة
لم ٌداوم20180فؤاد سمٌر عبد الواحد كرار

مستوف20180ًفؤاد فرحان شطاوي فزع
201834فاطمة محمود رمضان محمد
لم ٌداوم20180فراس عبد الكرٌم محمد كاظم

201821فراس كاظم وعد محسن
مستوف20180ًفرح علً حنش

لم ٌداوم20180فضل عبد الرضا جبر
201820كاظم اركان جلٌل كاظم
201820كرار علً حزام شلغم

201810كرار محسن هادي ذباح
201820لٌث خمٌس جمعة وجر
لم ٌداوم20180مؤمل جواد كاظم نجٌب
201820مؤمل عقٌل قاسم شنته

201825مؤمل محمد طوٌنة
201820محمد باقر عقٌل حسن 
201810محمد جاسم محمد حاتم

201820محمد سلمان سعٌد مرجان
201815محمد شاكر محمود صالح

201837محمد ضٌاء خلف جبر
لم ٌداوم20180محمد ضٌاء محمد شلش

لم ٌداوم20180محمد عبد الكرٌم جلٌل زاغٌر
201826محمد فاخر هاشم روفه
مستوف20180ًمحمد قاسم حسٌن هالل

201815محمد نجم عبد علً منصور
201836محمود محمد جبر ثجٌل
لم ٌداوم20180مختار مهدي عبد علً

201815مخلد عبد الكرٌم جبر كاظم
مستوف20180ًمرتضى علً سعٌد ماي

201818مرتضى علً محمد محمد علً
201829مرٌم صالح منصور كباشً

201827مصطفى اٌاد نعمة خنجر
مستوف20180ًمصطفى رحم ناهً شٌب

مستوف20180ًمصطفى عباس ٌوسف
مستوف20180ًمصطفى مجٌد حمود كرٌم
201815مصطفى محمد جودة حمد
مستوف20180ًمنتصر حسٌن جواد كاظم 

201815منتهى نجم عبد السادة حسن
لم ٌداوم20180مٌثم سمٌر هادي فاخر

201822مٌناء خمٌس سبع خمٌس
201820نداء عباس فاضل هالل

لم ٌداوم20180نصٌر قاسم علوان هلبٌت
201832نهى محمد حبٌب وهاب

201826هدٌر احمد باجً عبد عون
201815هٌثم هاشم مرزوك كوشً

لم ٌداوم20180ولٌد عدنان ماٌخان
201836ٌاسر رعد مكطوف عبود

201820ٌسرى نعمت حسٌن رستم


