
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًاحمد راشد توفٌق رشٌد عبد القادر عباس1

االولجٌد جداًرسل محمد طالل احمد مدحت الزبٌدي2

االولجٌدمصطفى حافظ معروف عباس الدفاع3ً

االولجٌدبسمه عصام  عبد ناجً الرفاع4ً

االولجٌدضرغام جعفر هادي مهدي الالم5ً

االولجٌدنبٌل ابراهٌم سرحان الزم المحمداوي6

االولجٌدمحمد عبد هللا خلف محمود العٌثاوي7

االولمتوسطسنان نوري احمد عباس الحباب8ً

االولمتوسطنور ماجد عبد العزٌز عبد الرزاق المالك9

االولمتوسطمصطفى عالء قاسم محمد صالح النعٌمً الموصل10ً

االولمتوسطاحمد قٌس ٌاسٌن عباس حسٌن البندر11

االولمتوسطمحمود حسٌن علً فهد الزبٌدي12

االولمتوسطمصطفى محمد مدحت عبد هللا الجلنك13ً

االولمتوسطحنٌن منجً عبد الكرٌم ناجً الحٌدري14

االولمتوسطزٌد عباس كردي عفٌت السراي15

الثانًمتوسطرحاب سامً سلوم محمد الجواري16

االولمتوسطحمٌد صادق شكر محمود الجبوري17

االولمتوسطاسعد رٌاض عبدالصاحب باقر الطحان18

االولمتوسطبٌداء عامر حسن فٌاض الخزرج19ً

االولمتوسطسرى جالل عكوبً سفانً ٌلدو20

االولمتوسطرجاء فاخر حرفش انهٌر الماجدي21

االولمتوسطاحمد صبٌح علوان محمد الزبٌدي22

االولمتوسطعادل عباس فاضل منهل الربٌع23ً

االولمتوسطمروة فؤاد محمد علً احمد الهاشم24ً

االولمتوسطمصطفى منٌر فاضل رشٌد الخفاج25ً

االولمتوسطزهراء فاضل محمد مشكور الهنداوي26

الثانًمقبولنور اٌاد عبد علً حسٌن الرماح27ً

االولمقبولاوراد حمٌد سعٌد خلف الخفاج28ً

الثانًمقبولمحمد محمود حسن احمد الهوشري29

الثانًمقبولسٌف سعد حربً شابا  بٌتر30
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الثانًمقبولعال احسان علً رشٌدالجصان31ً

الثانًمقبولاحمد خضر عبد الجبار النعٌم32ً

الثانًمقبولمحمد علً اسعد وادي مهدي33

الثانًمقبولمصطفى ماجد حسن محمد السعدي34

الثانًمقبولحٌدر سالم كاظم عودة الدلٌم35ً

الثانًمقبولمروه صالح عبد المجٌد سلمان القبان36ً

الثانًمقبولشٌماء ماهر سهٌل علً الخفاج37ً

االولمقبولاوس اكرم خزعل عزٌز الجمٌل38ً

الثانًمقبولمرٌم نورس مصطفى عبد الرحمن السلمان39

الثانًمقبولزٌنب عبد االله علً مراد كاظم الربٌع40ً

الثانًمقبولمصطفى عادل كرٌم كاظم العل41ً

الثانًمقبولمنار حسن عبدالحسٌن حسن الحسناوي42

الثانًمقبولنور عباس فاضل محسن البدري43

الثانًمقبولنور جاسم مطلك عبود الالم44ً

الثانًمقبولابراهٌم عبد الجبار ابراهٌم صالح الجبوري45

الثانًمقبولابابٌل حازم ستار حسٌن الصمٌدع46ً

الثانًمقبولسٌف الدٌن غازي جواد احمد الفهداوي47

الثانًمقبولٌاسر صالح حمزه عباس السامرائ48ً

الثانًمقبولضرغام ماجد علوان سلمان شكر49

الثانًمقبولصادق لطٌف تاجر جفٌت السراي50

الثانًمقبولاحمد علً حسٌن علوان القره غولً 51

الثانًمقبولامنة قاسم صالح علً الناصري52

الثانًمقبولمحمد جاسم عبد حمادي القره غول53ً

الثانًمقبولاحمد جمال راشد مطر الربٌع54ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًعامره كرٌم عباس جابر الحٌدري1

االولجٌد جداًمها صاحب رضا عبد الحسٌن الحدراوي2

االولجٌدٌسرى صبحً احمد حمودي الطائ3ً

االولجٌدرٌاض سامً طعمه عباس الجبوري4

االولمتوسطمحمد طاهر عباس حسٌن العجٌل5ً

االولمتوسطٌزن فلٌح حسن حسٌن الجبوري6

االولمتوسطابتسام عبد الرحمن ادٌب خلف البصري7

االولمتوسطعبدالرحمن خلٌل شٌحان ضامن الجمٌل8ً

االولمتوسطجمال حسون جمعة حبٌب المحمدي9

االولمتوسطعصام بلداوي ٌعقوب العتابً 10

االولمتوسطمصطفى صاحب عبد حسٌن السعدي11

االولمتوسطفؤاد خالد مزاحم برٌسم12

الثانًمتوسطنهاد طاهر جبر علٌج السعداوي13

االولمتوسطحٌدر علً حسٌن مهدي القٌس14ً

االولمتوسطلٌث مهدي حسن المؤذن15

االولمقبولاحمد صبحً رشٌد عل16ً

االولمقبولنجم الدٌن غٌدان علً سلٌم الزنكنة17

الثانًمقبولاوس مؤٌد عبد هللا غناوي الزهٌري18

الثانًمقبولهٌثم مكً هادي حسٌن الخفاج19ً
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