
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًاشرف عامر عباس جعفر الصفار1

االولجٌدسارة درٌد عبد الحمٌد رشٌد الخزاع2ً

االولجٌدزٌنل صباح ضاٌف معٌبد الربٌع3ً

االولمتوسطاسماء علً حسٌن سهٌل الجناب4ً

االولمتوسطعمار خالد خورشٌد كاظم البٌاتً 5

االولمتوسطأمٌن نجم الدٌن عبد هللا الشٌخل6ً

االولمتوسطعلً صبري كرٌم  ابراهٌم العباس7ً

االولمتوسطحٌدر عماد سعٌد مجٌد عبطان8

االولمتوسطزٌدون احمد سلمان زٌدان العبٌدي9

الثانًمتوسطعمر محمود علً محمود شفا عمري10

االولمتوسطعلً حسٌن علً احسان شهاب11

االولمتوسطعلً اسعد عبد الهادي حٌدر العان12ً

االولمقبولاحمد علً حسٌن سهٌل الجنابً 13

االولمقبولسٌفان سعدي عبد الرضا خلف العفلوك14

االولمقبولعقٌل اسماعٌل حٌدر حسٌن البٌات15ً

الثانًمقبولاسماعٌل مهدي صالح محمد الحدٌث16ً

االولمقبولحسن عبد الكرٌم علً نجرس الحسن17ً

االولمقبولبشار انور عباس جواد الحسن18ً

االولمقبولاحمد حمٌد جاسم حمٌد السعدي 19

الثانًمقبولأٌسر طالب عبد العزٌز عبود االوس20ً

الثانًمقبولطه فارس عبد الحمٌد فلٌح العان21ً

االولمقبولانس باسل ناجً عبدالرحمن السعدون22

االولمقبولعلً صالح سلمان خمٌس الغرٌري 23

االولمقبولاحمد عماد علً حمود العٌثاوي24

الثانًمقبولمحمد مازن احمد مكً االعظم25ً

الثانًمقبولمٌادة نجم عبٌد نجم الزٌدي26

االولمقبولاحمد داود سلمان عمران الطائ27ً

الثانًمقبولاحمد صالح عبد الستار سلمان المجمع28ً

الثانًمقبولفرقد هادي عاصً خلٌل العبٌدي29

الثانًمقبولعلً فخري حسون لطٌف الجناب30ً
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الثانًمقبولمحمد بشار ٌونس السامرائً 31

الثانًمقبولسامر حسٌب سلمان خلف الشرٌف32ً

الثانًمقبوللٌث عبد هللا حسٌن حمد الجبوري33

الثانًمقبولاحمد عبد الستار علً جبر الطائ34ً

الثانًمقبولمحمد شواي حلو شمخً الربٌعاوي35

الثانًمقبولمعن سمٌر عبد الوهاب جواد قندٌل36

الثانًمقبولغسان عدنان زبن ناٌل الخلٌفاوي37



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌدوسام علً حسٌن فوزي العبٌدي1

االولجٌدمحمد داخل عودة  فنجان الزٌدي2

االولجٌدأحمد سعدي علً رجب التمٌم3ً

االولجٌداحمد قاسم محمد علً حٌدر الباوي4

االولجٌدوسٌم عبد الودود تقً عبد الرضا العطار5

االولجٌداحمد عبد المنعم علً جمعة6

االولجٌدسنان زٌدان خلٌفة محمد التمٌم7ً

االولجٌدجلٌل دعٌر احدٌب جوده الساعدي8

االولجٌدعمر حازم حامد طه الجبوري 9

االولجٌدفالح شمخً موسى حسٌن الٌاسري10

االولمتوسطصالح نوري علً هادي الشام11ً

االولمتوسطرحاب سالم جبر صباح الحلبوس12ً

االولمتوسطخلٌل علٌوي طامً بجاي البعٌج13ً

االولمتوسطحكمت قاسم مجٌد عزٌز الجمور14

االولمتوسطجمال جبار نجف منشد البهادل15ً

االولمتوسطبثٌنه مراد اكبر رضا الوندي16

االولمتوسطعباس فاضل عباس حمودي الخزرج17ً

االولمتوسطاحمد جعفر باقر محمد الشمري18

االولمتوسطعادل انور عباس جواد الحسن19ً

االولمتوسطعبد الستار علً علٌوي ناصر العبٌدي20

االولمتوسطمحمد فاضل عباس جاسم الخزرج21ً

االولمتوسطشفٌق مجٌد علً منخً الربٌع22ً

االولمتوسطاحمد رافت محمد علً ٌوسف23

االولمتوسطانس جاسم علً ابراهٌم الدهلك24ً

االولمتوسطزٌاد طارق جواد شكر محمود العبٌدي25

االولمقبولضٌاء علً حمٌد مصطفى الشمري26

االولمقبولاحمد ستار عٌسى هاشم البدري27

االولمقبولسامر عبد اللطٌف عبد االمٌر حسٌن السباه28ً

االولمقبولعبد الوهاب احمد علً محمد المندالوي29

الثانًمقبولصباح حامد عبٌد سلمان الجبوري 30
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االولمقبولاٌاد ناٌف عبد الحسٌن علوان الخزرج31ً

االولمقبولمحمد عبود دروٌش خلف المحمداوي32

االولمقبولسالم عبد علٌوي كاظم الكرٌط33ً

الثانًمقبولحاتم سعٌد سمٌر شالش الشمري34

الثانًمقبولبالل عبود أحمد عبدهللا السامرائ35ً

االولمقبولابراهٌم عبد الزهرة شهٌد حسن الخزاع36ً

الثانًمقبولرعد نجم عبد الرحمن سلمان الخضري37

الثانًمقبولمهدي اكرم محمد عبد العباس الخشٌم38ً


