
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًٌزن سبهان علً ناصر الكسار1

االولجٌد جداًزٌنب انور ٌونس محمود الجبوري2

االولجٌدشهد ثامر محمود حسون الزبٌدي3

االولجٌداٌمن حامد برتو عاصً الزبٌدي4

االولجٌدغسق عضٌد هاشم مهدي عبد الحسٌن5

االولجٌدنور الهدى عبد الرزاق علوان سعٌد6

االولجٌدماهر منذر أسطٌفان ججً زكرٌا7

االولجٌدزٌنب حٌدر محمد جعفر الجبوري8

االولجٌدحمزه حسن طعمة علوان الدراج9ً

االولجٌدحسنٌن فؤاد عباس ٌاسٌن فرج10

االولجٌدعلً تحسٌن علً حسٌن المختار11

االولمتوسطمحمد عاٌد عداي عبٌد الجوعان12ً

االولمتوسطابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم مجبل الحدٌث13ً

االولمتوسطحسن فالح حسن طه التكرٌت14ً

االولمتوسطمروان موفق فتوحً داود البنا15

الثانًمتوسطلؤي شاٌع شبرم عوٌز الحمد16

االولمتوسطعمار فؤاد جهاد جمٌل الخزرج17ً

االولمتوسطبسام سالم داود نوري مسطٌن18

االولمتوسطمهند رٌاض فاضل حسن الخفاج19ً

االولمتوسطحسان مهدي صالح مهدي العلوش20

االولمتوسطاحمد سعدي عبد محمد الجناب21ً

االولمتوسطداود خالد ابراهٌم حسن الموسوي22

االولمقبولمصطفى قاسم هادي مهدي العبٌدي23

االولمقبولحسٌن علً عبد الهادي غالً زٌاده24

االولمقبولدنٌز ولٌد جلٌل توفٌق25

الثانًمقبولمصطفى رائد نجاح الدٌن عبد الكرٌم القٌس26ً

االولمقبولمصطفى جواد جابر شلش النداوي27

االولمقبولهشام حمٌد حسٌن هوٌدي الجٌزان28ً

االولمقبولمحمد جمال  عبد طعمه البوحً هللا29

االولمقبولمحمد رٌاض حسن محمد عل30ً
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االولمقبولمحمد طه مجٌد رشٌد العجٌل31ً

الثانًمقبولفاروق طارق جهاد شهاب الجناب32ً

الثانًمقبولعلً حسٌن جبار غافل السودان33ً

االولمقبولاحمد حسام سلٌم محمد البٌر34

االولمقبولحٌدر حسن علكم سلطان السودان35ً

االولمقبولحسٌن علً حسٌن عبد الكرٌم العتاب36ً

االولمقبولاحمد فالح حسن عبد هللا الجبوري37

االولمقبولخبٌب صالح الدٌن عبد الستار محمد القوام38ً

االولمقبولحسام جاسم محمد خلف العزاوي39

الثانًمقبولعلً حسٌن دلً جواد الفتالوي40

الثانًمقبولبسام عامر عبد االمٌر رشٌد الزبٌدي41



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًفراس بدران حمزة هاشم السلطان1ً

االولمتوسطانتصار عبد الحسٌن جسام علً الخفاج2ً

االولمتوسطحسٌن نجم عبود شنٌار القرٌش3ً

االولمتوسطدالور علً مردان عمر زنكنه4

االولمتوسطثامر عبد هللا ساجت عزٌز الجناب5ً

االولمتوسطهٌثم شنون كرٌم حسٌن الساعدي6

االولمتوسطعلً عبد الحسٌن جعفر كاظم7

االولمتوسططالل هادي فزع عبد هللا الجبوري8

االولمتوسطعماد جاسم محمد عبد الشمري9

االولمتوسطمحمد كاظم علً مناحً الربٌع10ً

االولمتوسطفراس عبد الحسٌن ٌوسف عبود القطران11ً

االولمتوسطنعٌم حنون علٌوي غالً الغرباوي12

االولمتوسطمحمد عبد هللا صلٌبً حمزة العجٌل13ً

االولمقبولمثال حكمت حمٌد شهاب االلوس14ً

االولمقبولنهال عبد الوهاب حمدان خمٌس المهداوي15

االولمقبولعلً فؤاد عبد الخالق محمد ال جالل16

االولمقبولرشٌد جدٌع جبر حسٌن الفهداوي17

االولمقبولعبد الكرٌم محمد فهد جباره الماجدي18

االولمقبولجهاد صبري رضا حسن الزبٌدي19

االولمقبولمعمر عبد الكاظم دوهان الحسن الجبوري20

االولمقبولعكار كاطع سٌد شالل الربٌع21ً

االولمقبولنبٌل محمد حسن محمد موسى الحسٌن22ً

الثانًمقبولاحمد عبادي نعمه موحان داموك23

الثانًمقبولخالد عالء الدٌن حسٌن عل24ً
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