
 الوجبة االولى (   1قاعة )   

 (    8( العدد )     سٌاسة اولالمرحلة )                         (    16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     16)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

                ق(4) 5خ               ق(2) 4خ          س(1)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

عبد اٌمن عبد الكرٌم مهدي  امنة عبد الرسول كاظم حسون إبراهٌم إٌاد حسن نعمان خضٌر ابراهٌم عادل قحطان محمود احمد حسن قاسم
 اللطٌف

 جراد بشار فالح حسن اٌات محمد نجم عبد أثٌر واثق رشٌد حمٌد خمٌس احسان محمود مهدي عٌسى احمد عقٌل عمران

 حمدبشرى علً حسٌن  حسن اٌسر جمٌل فالح أحمد علً حسن مال هللا زٌداناحمد حسٌن عبد هللا  مخلف احمد علً عبدهللا

 جوالن طالب ناجً جبار اٌسر عرٌبً عبد كاظم أحمد فٌصل حسٌن سالم احمد عائد عدنان رشٌد علً احمد مصطفى حسٌن

إستبرق عبد السالم عبد هللا  احمد عودة عبد راشد اسامة قاسم علً ناصر
 جاسم

 عطٌة حسام سامً رشٌد حمزة اٌمان فاضل خضٌر

إسماعٌل جمٌل إسماعٌل  فاضلانس حسن عبد الهادي  استبرق ابراهٌم خلف نجم
 عارف

 كاظم حسن علً جواد علً بتول ابراهٌم حسٌن

 علًحمزة محمد حسٌن  ٌوسف حمزة حكٌم محمود أسٌل خلٌفة احمد حمودي امٌن اٌة امٌن وهاب لطٌف سعٌد نصٌفاسراء 

 إبراهٌم محمدحنٌن خلٌل  حنان نجم عبد نصٌف جاسم أنسام حسٌن لطٌف عباس ناصر اٌة ٌاسٌن عوٌد مصلح اسٌل محمد درباس

 

 

 



 ( الوجبة الثانٌة   2قاعة )   

 (    8( العدد )     المرحلة )  اول سٌاسة                   (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     16)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 ق(               4) 5خ               ق(2) 4خ          س(1)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 حسانًسجى لطفً حمٌد  سهر سعد رزوقً جمٌل أنوار عباس حسٌن علً داوودحنٌن صادق كاظم  حٌدر شاكر محمود حسن

 علًسرمد فاضل عبد احمد  شذى حسن سعود طه أٌة باسم محمد محً الدٌن خلفحنٌن مزهر زٌدان  فرحان خالد حافظ ٌاسٌن

 سمر محمد عبد الجبار  عودة شٌماء احمد كاظم أٌة وسام رشٌد حمٌد محمود حٌدر علً شكر كرٌم عالوي جزلرسل 
 قدوري

 خضٌرسمر ولٌد جاسم  محسن صفا احسان حٌدر أٌسر مجٌد سعود محمد دالٌا عبد لطٌف سامً حمٌد زهراء مثنى عباس

ذو الفقار عبد الحسن جبار  قاسم زٌنب حشمت نعمة

 صالح جبار
 حسٌن سٌف رعد علً ذٌاب طارق نبٌل سامً إٌالف فلٌح حسن علً

عبد الستار  عبد الصمد مهند حسن سالم محمود علوان رشٌدرفل رعد ابراهٌم  محمود زٌنب سعد عزٌز
 داود

 محمودصباح عدي عبد علً 

عبدالكرٌم عبد الكرٌم عدنان  حسٌن صباح حسٌن حمٌد نجرس زٌنب فلٌح حسن طعمة سجى عالء عزٌز
 صالح

 كرديصباح نوري حوم 

 علٌويطارق حسن خلف  عبدهللا علً حسٌن حوراء نجم عبود  قمبر سجى سند عبٌد مشخول مهدي سفانة مثنى احمد

 

 

 



 ( الوجبة االولى   3قاعة )   

 (    8( العدد )     المرحلة )  اول سٌاسة                   (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     16)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 ق(               4) 5خ               ق(2) 4خ          س(1)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

فٌان عبد الرزاق عبد الستار  لٌنه عبد المنعم حاتم جابر دموع ناصر علٌوي ناصر جدوعطه علً عواد  سعد عباس سجاد خلٌلالعلً 
 وهاب

 مهدي قاسم ثعبان علً عباس محمد ستار خضٌر دنٌا لطٌف هنود علوان كاكًعبدهللا جلٌل علً  علً ستار عباس حسٌن

 شهاب لٌث لطٌف حمٌد محمد صاحب محمد محسن صالح نجرس روكان عدنان مغٌر علً عبد الجبار محمود علً كرٌم دلفً دانة

 عبود محمد حمٌد رشٌد محمد صالح حسن حسون روال روكان مزبان عمٌر علً محمود علً كاظم علً علً محمد حسٌن

 شرٌف محمد طالل جمٌل صالح مرتضى محمد حمٌد زهراء فدعم محمد فدعم فاضلعمر اٌاد عبد الجبار  احمد غفران منٌر شهاب

فاطمة عبد الحسن عبد األمٌر 
 كاظم

 فاضلمحمد عباس علً  عباس مصطفى رفعت مزهر سحر وائل سلمان احمد علً غادة غضنفر حمٌد

عبد  محمد عبد الرحمن صالح جاسم نبأ كرٌم شمخً شجن صفاء إبراهٌم صالح إسماعٌلغفران لطٌف خلٌل  مرمً فاطمة علً عبد
 القادر

 محمد ماجد عبد مهدي نبراس طه محمود صابرٌن جواد حسٌن جاسم محمود فراس رشٌد صالح عباس فرقد قحطان محمود

 

 

 



 ( الوجبة االولى   4قاعة )   

 (    8( العدد )     المرحلة )  اول سٌاسة                   (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     16)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 ق(               4) 5خ               ق(2) 4خ          س(1)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 وسن سمٌر امٌن عباسابو بكر حسٌن حسن  صفوت محمد شوكت احمد طشار مرتضى محسن لفته نجم عبدهللا خضٌر عباس

 مصطفى وسن قاسم محمد احمد حسٌن محمد حسٌن ضٌاء حسٌب برهان نجم عبود مرٌم سلمان كمر سعود نمارق ٌاس حسن

 حمودياالء حسٌن علً  إبراهٌم اماسراء حمٌد رز عباس جاسم جعفر علً مصطفى عبدالرزاق كرٌم جبر نور رحٌم صكبان

 علوان احمد ابراهٌم حسٌن نصٌف اسماء جاسم محمد علً حسٌن علٌوي محسن حموديمصطفى ولٌد احمد  هاجر ٌاسٌن حسن محمود

علً عبد الرزاق إسماعٌل  متعب مناضل شاكر جوامٌر هبة مظهر إسماعٌل علً
 عدوان

عبد  احمد صباح عبد الوهاب هوبً محمدامامه عبد الرزاق 
 العزٌز

 احمد عبد االمٌر امٌن شكر دهش انتضار محمود صالح علً فٌصل محمود حسٌن برٌسم محمودمؤٌد صالح  عبد الحسٌن ورود رعد جمٌل

 عباس احمد عبد الكرٌم محمد انور حسن هادي عودة علً قاسم سلمان جاسم لطٌف هبة هللا سعد رشٌد فنجان االء حمد عباس

 علً احمد موسى جعفر إسماعٌل خلٌلحسناء حكمت  عمر علً محمد مطلك هٌرو عادل اسد االء كٌالن محمود عباس

 

 

 



 ( الوجبة االولى   5قاعة )   

 (    8( العدد )     المرحلة )  اول سٌاسة                   (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 (العدد)     (  المرحلة)                                   (     16)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 ق(               4) 5خ               ق(2) 4خ          س(1)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 حبٌب ثامر حسن محمود زكرٌا وائل هادي عبد األمٌر كٌالن ثاٌر محمد حسٌن برٌسماسٌل عٌدان خلف  إسماعٌل جوادحسٌن ٌاسٌن 

 علوانحسن محمود ارحٌم  زهراء عمران محمد مٌرزا محمد ثامر خلف مصلح حسٌن اشرف عبد المنعم حمد سلومًحقً اسماعٌل داود 

 اناهٌد عبد الجبار خضٌر محمود حمزة ابراهٌم حسٌن
 عباس

 ردام حسٌن اٌاد حمٌد عباس زهراء هاشم فاضل محمد سعد عباس احمد

دٌانا علً عبد الحسٌن 
 إسماعٌل

 محسن حسٌن محمود عبد هللا مهدي زٌنب جاسم حسٌن محمد هاشم محمد فدعم عبد الوهاب انسام خالد عدنان

 محمد حسٌن مهدي حسٌن زٌنب حسٌن نصٌف مروة براء جمٌل أحمد سلمان اٌاد طارق كامل هادي صالحرانٌة حامد 

 حٌدر جبار حمه خان باوة حمٌدي زٌنب عدنان محمود مروة ٌاس خضٌر عباس علو اٌمان نزار خلف حسن حسٌن رائد سالم عجاج

 رسل عبد الحافظ محمود
 جاسم

 علًسجى رمزي عبد  زٌنة حمٌد محسن رشٌد مشتاق طالب عبد أحمد ٌاس اٌوب حافظ حسٌن

 تبارك خلٌل عبد الكرٌم رٌام ثاٌر محمود بحاوي
 مصطفى

 جاسمسالم ناجً احمد  سارة عوٌد عودة كاظم مشتاق طالب خلٌل إبراهٌم

 

 

 



 ( الوجبة االولى   6)    قاعة

 (    8( العدد )     المرحلة )  اول سٌاسة                   (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     16)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 ق(               4) 5خ               ق(2) 4خ          س(1)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 عامر عبد الرحمن جاسم ماضً فاطمة محمود علً مهند قاسم حمادي منصور علًسماح صباح محمد  سعد مطشر نجم عبد
 محمد

 ٌونس عبد الرشٌد فهد عبدهللا رشٌد فرح احمد محسن حمٌدموج عالء صاحب  مجٌد سمارة عبد السالم عادل سلٌمان خلٌل إبراهٌم خلف

 محمد عبدهللا محمد خضٌر مخلف محمد هادي صالح نور عساف علً جبار سمر حمٌد عودة كاظم خلف عالء حسٌن كاظم

 حسٌن عبدهللا نامق طالب  محمود عامر جاسم محمد هداٌة سعد عبد الكرٌم محمود حسن سٌف هادي جاسم جواد علً حسٌن محمود

 عزٌز عزٌز محسن سدرة حسٌن مرتضى محسن علوان ورود عدنان حمادي خلف مراد شرمٌن صالح عبدهللا محمد علً فهدعلً حٌدر 

 كاظم علً فوزي عبد الستار  مرٌم صالح حسن خلف إبراهٌم خلٌل إبراهٌم ٌحٌى رشٌد شهد حبٌب مجٌد علوان علً عدنان هاشم

 صالح عبد الرحمن وهٌب إبراهٌم شكرعلً عراك 
 جراد

 علً محمود خضٌر ٌاسٌن مصطفى فؤاد احمد محمد محمد فاضل حسن علً

 عباسعمر عدنان علوان  مصطفى محمد عبدهللا محٌمٌد بالل خالد فاضل علٌوي محمد صدام سهٌل عبد عمار ٌاسر عبد نصٌف

 

 

 



 ( الوجبة االولى   7قاعة )   

 (    1( العدد )     المرحلة )  اول سٌاسة                   (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 (  15(العدد)    ثالث سياسةالمرحلة)                            (     8)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 (               س3) 5خ               ق(2) 4خ     (س7+س1)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 ٌقٌن عبد الكرٌم محسن قٌس مؤٌد مصطفى علوان فراس فهد عباس كنون معد حمدي حسن
 جوامٌر

 أنسام فؤاد عبد فرهود

 آٌات إسماعٌل إبراهٌم عباس ٌوسف رشٌد محمد عودة أحمد حمٌد محمد حسن فالح حسن علً كاظم إبراهٌم خمٌسمنٌر خلٌل 

 أٌة ساجد إبراهٌم حسن ناصر ٌوسف طالب حسن أحمد سعد كاظم خمٌس حسن كاظم جدوع مطلك محمد نرجس مرهج ناصر

 أٌسر أدٌب عبد الحسٌن أحمد ٌوسف محمود سلمان عواد أحمد عناد كاظم حسٌن عبد علً كاظم فاضل كاظم  نور امٌن وهاب امٌن

 نورس ابراهٌم عبد الرزاق
 إبراهٌم

 أٌمان عبد علً مجٌد احمد خالد احمد عزٌز أحمد لؤي خضٌر عباس عبد العباس جاسمالرا هاشم 

 أٌمان قاسم محمود حسون احمد خلٌل إبراهٌم لطٌف أخالص حسٌن عبد سلمان خلفمحمد صالح جهاد  نورس حسٌن ناصر مٌاح

عبد محمد قاسم عبد األمٌر  هدى جاسم محمد سلوم
 الحسٌن

 بان نزار محمد شهاب عبدهللا باقر هاديامال  أكرم ناجً ظاهر حسن

 بشرى زٌد  ناٌف رجب علو مان احمد خلٌلاٌ الزبٌر سعد ثامر عباس محمد مازن محمد حسٌن ٌاسمٌن عباس علً

 

 

 



 ( الوجبة االولى   8قاعة )   

 (    16( العدد )     سٌاسة ثالثالمرحلة )                     (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     8)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 (               س3) 5خ               ق(2) 4خ          (س3)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 بالل قٌس جعفر مهدي
 

 حنٌن رائد إسماعٌل إبراهٌم دعاء عباس إبراهٌم فٌصل بشٌر كرٌم علً مخلف احمدمرٌم محمد محمود 

 حوراء عباس علً حسٌن حسٌن دعاء عبد الكرٌم مراد ك مقداد إبراهٌمرتبا حسنمسلم غازي عباس  حسن طعمه حسن علً

 دعاء حاتم حسن جاسم زهراء جوامٌر سلمان عبد قدوريتقوى خلٌل إبراهٌم  محمد مصطفى إسماعٌل طعمه فرج حنان محمد عباس

 دعاء محمود عبد النبً جواد ٌاسٌن شهد باسم غضبان تمام علً كرجً أحمد محمد مصطفى ناجح جاسم حنٌن محمد صالح خمٌس

 محمد سعٌددنٌا طاهر  برٌسم شهد عدنان صالح حامد مؤٌد مهدي علً كاظم مهند ٌحٌى عاصً حٌدر طالب إسماعٌل إبراهٌم

 رانٌا حامد محمد جاسم شٌرٌن ٌاسٌن عنوان هزاع حسن صفاء إبراهٌم كمر نزار صفاء فاضل حٌدر عبد الرحمن حسن محمد

 رانٌا عدنان محمد علوان عبدهللا حسٌن عون علً حسٌن رعد فاضل شهاب دٌوان هاجر كرٌم خورشٌد  حٌدر محمد عبد الرحٌم حمٌد

 رحاب نزار ثامر حسٌن عثمان فٌصل احمد عمر حسٌن مجٌد حمٌد عبد هللا علً ادٌب حسن هالة حبٌب دعاء خلٌفة رحٌم

 

 

 



 ( الوجبة االولى   9قاعة )   

 (    16( العدد )     سٌاسة ثالثالمرحلة )                     (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     8)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 (               س3) 5خ               ق(2) 4خ          (س3)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 سحر بشار داود سلمان مروة احمد عبدهللا محمد رفل محمد خلٌل موسى حسٌن احمد حاتم سرحان علً نزهان شوكت حسن

 ادرٌس سعدون محسن عمار فاضل حسٌن كاظم
 صٌهود

 سحر مجٌد علً منصور حسٌن مصطفى خشان جمٌل رندة خلٌل إبراهٌم سعد

 سرى احمد جمٌل شهاب مصطفى قاسم محمد مطلك رندة عبد الرزاق محمد صالح شرقً اسراء شكر محمود بدر غدٌر طه علً

 سمر كاظم علوان مصطفى محمد محمود حمٌد رؤى حسٌن فاضل علً كٌطانامنة سامً فاضل  إبراهٌم خلٌلفاطمة وسام 

 سمٌر قٌس حمٌد برٌسم عواد مصطفى ٌوسف صالح زهراء هاشم لطٌف هاشم اٌات فرٌد عبد احمد مازن صاحب ناجً حلبون

زٌد برهان عبد الرزاق عبد  احمداٌات نبٌل حسٌن  محمد احمد حسٌن
 الكرٌم

 سهى سعد ذٌاب عباس اركان جاسم حسٌنمنتصر 

 شهد خزعل طه سلمان سلمان نبراس سامً محمد زٌن العابدٌن علً عبد الستار حبٌب اٌة عباس محمد احمد محمد فرحان حسٌن

نورس عبد الحمٌد شهاب  سارة عبد هللا إبراهٌم جمعة بندراٌمان مجٌد علوان  محمد نوري هادي عنقود
 عزٌز

 شهد صباح عطا

 

 

 



 ( الوجبة االولى   11قاعة )   

 (    16( العدد )     سٌاسة ثالثالمرحلة )                     (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     8)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 (               س3) 5خ               ق(2) 4خ          (س3)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

هدٌل عبد الجبار إبراهٌم 
 عباس

 عمار فاضل علً عٌسى هالل ثامر كرٌم عناد عبد هللا علً حسٌن علً براء نوفل جسام عبٌد

عمر عٌسى عبد األمٌر  صالح جبار هادي نجم محمدعبد الرحمن طه  حمزة كرٌم حسن خلف هشام عطٌة فهد خمٌس
 خالمش

 غدٌر محمود عبد هللا حسٌن مصحب حسن محسن عباس عال صباح علً هزاع داود سلمان عبدهللا جرٌذي خلٌل ابراهٌم حسٌن كاظم

 محمد شهاب أحمد جاسم حسن ناظم محمود علً حٌدر كٌطان سمٌر مهدي رسل منذر خلف ابراهٌم نجم الدٌن عبد

 محمد صكبان كاظم حسٌن باسم محمد علً شكر نوري عبد الحسٌن حسن رضا محمود عبد حسٌن احمد اسعد ناصر

 مصطفى عبد االمٌر عطٌة علً حسٌن جبار حسن علً طارق خضٌر خلف رغد كرٌم جمٌل حمادي احمد حمٌد علوان خمٌس

 علً غضبان عبد الرحمن محمود رهام محمد رشٌد حمرٌن خشفانس شامل 
 قدوري

 مهدي جاسم حسون علً حسٌن موفق رضا

 مهند حمٌد حمد هادي حمزة سالم محسن علً مجٌد محمد ٌحٌى صالح زهراء خضٌر سلمان علً باسم ناصر حسٌن

 

 

 



 ( الوجبة االولى   11قاعة )   

 (    16( العدد )     سٌاسة ثالثالمرحلة )                     (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     8)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 (               س3) 5خ               ق(2) 4خ          (س3)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 عبد الكرٌم حسٌن علوان فاضل علً حسن فلٌح صالح حمٌد عبدسارة  حسٌن حمزة عدنان محمد
 حسن

 حٌدر هادي حسن

 رفٌدة عماد سلٌم غٌدان إسماعٌل توفٌقعلً حقً  علً ٌحٌى عبد إبراهٌم سارة خالد محمد حمٌد حٌدر اٌاد كاظم

 كامل مطلبرنا طارق  علً شاكر محمود أحمد هزبر نصٌف عسلسارة فاضل عبد هللا  حسٌن رغد جمٌل حسن

 زٌنب حٌال طه ٌاسٌن محمد علً عاشور حسٌن إسماعٌل محمد قادر علً عباسسجى شاكر محمود  هادي رؤى فالح حسن

محمد  زٌدون عبد السالم
 صالح

 زٌنب سعد عبد األمٌر عباس محمود علً عبد القادر فٌصل أنفال محمد عبد الرحمن مسلم سهٌر سعد رزا

 سجى كاظم محمد عبد هللا سالم علً منعم زكً إٌالف علً حسٌن صادق محمد العزٌز جاسم سٌف عبد مهدي سرور علً صالح

 سهام جمٌل حسن خلف عمر مجٌد رشٌد بان ٌحٌى محمود عٌدان طارش شهد جنعان حسن فارس سعد ذٌاب خلف

 شهد باسم مصطفى حربً االمٌر جوادفاضل عبد  بٌداء حمٌد توفٌق صالح إبراهٌم عوادضٌاء حسٌن  كاظم عبد الرزاق جسام زٌدان

 

 

 



 ( الوجبة االولى   12قاعة )   

 (    16( العدد )     سٌاسة ثالثالمرحلة )                     (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 (العدد)     (    المرحلة)                                 (     8)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 (               س3) 5خ               ق(2) 4خ          (س3)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 فاطمة ٌاسٌن عبود سلمان ٌاسٌن االء داغر حمودي علً عثمان إدرٌس صالح علً ظاهر حسٌن منصور رشٌد فاطمة سعد حاتم

عبد الرحٌم  فهد عبد القادر
 لطٌف

 فؤاد سعدون مهدي محمود مهدي احمد رشٌد علً مجٌد علً سلمان عبٌر كفاح حسن

 قاسم عواد سلطان علً خان ارٌنا قاسم بساتً علً محمد عبود إبراهٌم هاٌتعال علً  محمد ثاٌر حاتم

 كاظم عدنان محمد مغٌر مصلح حسٌنامٌر علً  عمار عبد علً سلمان عبد العال علً فلٌح حسن إبراهٌم جاسممروة خلٌل 

 كرار كاظم فاضل كاظم اٌمن اكرم محمد غزوة فالح حسن علً موسىعلً نادر سلمان  حسن مروة طالب محً

 محاسن سلطان محمود جابر حمٌد عبد هللا غفران ماجد علً محمد محمدغفران فٌصل عباس  محمد مصطفى وضاح حسٌن

 محمد احمد شاكر حازم عبد سهٌل عبدهللا غٌداء عبد الكرٌم جاسم محمد حسانً فارس هاشم علً موفق عبد علً عباس

 محمد بهجت علوان حسن حازم فاضل عبد حسن فاطمة رشٌد لطٌف وحٌد علًفاطمة حكمان مظلوم  علً نصٌر حسن حسٌن

 

 

 



 ( الوجبة االولى   13قاعة )   

 (    16( العدد )     سٌاسة ثالثالمرحلة )                     (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     8)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

              (  س3) 5خ               ق(2) 4خ          (س3)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 مرٌم خالد محمد خماس عناد رائد ابراهٌم حبٌب محمد جمٌل عبد الرزاق إبراهٌمفوزٌة احمد محمد  األمٌر عباسحامد ماجد عبد 

 مصطفى محمد خلف نجرس سعد تحسٌن عبد محمد عباس فاضل داود فٌصل علً جلٌل عزٌز عباس حوراء اٌاد مهدي

 سٌف صالح عبد الوهاب محمد عبد القادر احمد حسن ابراهٌمإسماعٌل الره شامل  حٌدر احمد عبد
 عبدهللا

 منٌر نعٌم إبراهٌم مطر

 مهند أحمد خضٌر حسٌن حسٌن شفاء خالد عبد هللا محمد فالح مهدي حسٌن لبنى ٌاسٌن شهاب احمد علوان حٌدر كرٌم تركً

 مهند محمود أحمد حسن عبد الهاديصادق  محمد قاسم محمد علٌوي مهدي لٌث كرٌم رشٌد فهد حٌدر محمد علً

 خلدون ولٌد عبد الستار
 علوان

محمود حسن عبد اللطٌف  صالح مارٌة نوري مهدي
 أحمد

 مهند نعٌم مجلً جوده مهدي ضحى رشٌد حمٌد

 مٌالد حمٌد خلف جواد نجم ضمٌاء زاهد عثمان مروان جبار عبد علً نصٌف محمد ثائر عبد محسن رامً علً فالح

 ناجحة عامر علً خمٌس عباس حسٌن علً مروة عباس فاضل احمدمحمد شكر محمود  عبد اللطٌف رانٌا هاشم

 

 

 



 ( الوجبة االولى   14قاعة )   

 (    8( العدد )     سٌاسة ثالثالمرحلة )                     (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     16)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 ق(               2) 5خ               (ق4) 4خ          (س3)   3خ            ق(4)  2خ         ق(2)1خ         

 عبد هللا احمد عبد الرحمن
 حسٌن

 عزٌز محمد برهم فرحان علً حسٌننغم قاسم  نارٌمان صالح مهدي علً عاٌشمحمد علً حسٌن 

 محمد محمد حمٌد كاظم حسٌن نوال جاسم محمد نور قاسم ٌاس خلف محمد كرٌم نجم عبدهللا عالء كرٌم علً حمٌد

 حمد مهند خالص عبود علًنور عبد الهادي حسٌن  هالة جاسم محمد مهدي فٌاض محمد لٌث رحٌم جاسم علً فاضل محمد

 اسامة محمود مصطفى همٌل علً محمد ضاري
 حمودي

هدى عبد المجٌد عبد الجبار  هالة جمٌل خماس مهدي
 منهل

 مؤٌد احمد فؤاد

 نوري نوري مهند نوري برٌص هند جالل خلٌفة هبه كنعان ٌحٌى خلف مجٌد مصطفى محمد حمٌد علً محمود عبد

 منصور هدٌر حامد نزال حمٌد هٌثم جاسم سامً هدى حامد حسن محمد ذٌاب مناف محمد جمعة عمار مزاحم مبارك علً

 وسناء عبد الهادي حسٌن هدى عبد المنعم ناصر كاظم محسننبأ محسن رشٌد  مطرود عمر سالم حمٌد
 فاضل

 تركً عدوان وجدي فٌصل

 إسماعٌل علًوسام حقً  جبر والء كاظم ورد هدٌل أحمد ناٌف محمود علًندى محمد سعدون  إبراهٌم حرٌبلطٌف سلمان 

 

 

 



 

 ( الوجبة االولى   15  قاعة ) 

 ( العدد )    (              المرحلة )                     (        24(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     4)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 ق(               2) 5خ               (ق4) 4خ             ق(2)  3ق(            خ4)  2خ         ق(2)1خ         

االمٌر شٌماء عبد الهادي عبد  اٌفان عدنان حمزة عباس حسٌنولٌد صالح خلف  اسود احمد حسٌن عبد هللا
 عباس

 عاشور طه ٌاسٌن علً  حمٌد بٌداء قصً سلمان حسنوئام جاسم محمد  عرمان احمد عادل جبار

إسكندر عبد عبد الرحمن   إبراهٌم خالد ولٌد عزٌز عبدٌاسمٌن حسن صالح  احمد عامر إبراهٌم جباره
 إبراهٌم

 احمد عالء الدٌن حسٌن
 سعدون

 عبد الرقٌب جاسم محمد  خمٌس خضٌر خالد سبع حمٌد ٌحٌى حكمت حمٌد
 خضٌر

 عبدهللا عبد الوهاب ثاٌر محمد  مال هللا خلدون ابراهٌم خلف  راشد احمد محسن عمر

 نصٌف عذراء كرٌم حسن  محمد خلٌل علٌان جاسم  ساطً افراح فؤاد مزعل

 سٌد عماد داود سلمان  إبراهٌم سعد قٌس مرهون  إبراهٌم امواج مهدي علً

 فرمان فٌصل فخري سلمان  إبراهٌم شٌرٌن عامر عباس  محمود انمار محمود مبدر

 

 



 الوجبة االولى(    16قاعة )   

 ( العدد )    (  المرحلة )                                    (        16(العدد )      الثانٌةالمرحلة )     

 المرحلة)            (العدد)     (                         (     6)    (العدد  الرابعة  المرحلة )   

 ق(               2) 5خ               ق(2) 4خ          (ق4)   3خ            (س3)  2خ         ق(2)1خ         

 حسن مصطفى رباح محمد  هدٌل كامل  عبد هللا سلمان  قاسم رشٌد ناصر حسٌن

عبد  مصطفى سامً طالب  هنادي مازن ٌاس حسن  قصً علً شاكر محمود
 حسن

 كاظم مصطفى سالم عبد  ورود خالد سلمان علوان  خلٌفة قٌس زهٌر سلمان

 حسٌن مهند حامد سلمان  وسن إبراهٌم كامل جواد  خلف كواكب جاسم محمد

 نادٌة خالد حسٌن  ٌوسف عباس علوان حبٌب  عبد الحسٌن لٌث مرهج احمد

الجبار  نوال عبد الرزاق عبد  سارة مروان عبد الملك  كاظم ماجد سالم غضبان
 محمد

 محمود منعم حمديهند     علً محمد ثامر مجٌد

 محمد عبد الحسٌن حمزة
 محمود

 إبراهٌم نصٌفهٌثم ولٌد    

 

 


