
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًمحمد عبٌد نوار ربٌع الجناب1ً

االولجٌدرغد قدوري عباس جاسم الرفاع2ً

االولجٌدرشا صالح اسكندر3

االولجٌدعال ماجد حمٌد عزٌز الجراح4

االولجٌدبراءه باسم طه عبد اللطٌف5

االولجٌدحوراء سعٌد خلخال سعدون6

االولجٌدنور الهدى علً حسٌن صبر الشرٌف7ً

االولجٌددالٌا حامد حبٌب خلف العٌثاوي8

االولمتوسطمٌس مهدي صالح قدوري العزاوي9

االولمتوسطاٌناس رؤوف صادق جعفر العٌسى10

االولمتوسطزٌد سعدون خضٌر عباس المحٌاوي11

االولمتوسطرغده احسان علً عباس السامرائ12ً

االولمتوسطحٌدر هالل قمر رشٌد الزبٌدي13

االولمتوسطمصطفى سعد سلمان خمٌس14

االولمتوسطسٌف سعد محمد جواد الربٌع15ً

االولمتوسطرشا سعد علً عزٌز16

االولمتوسطمحمد احمد شكر محمود17

االولمتوسطرٌا علً جاسم بالش الجبوري18

(التكمٌلً)الثانًمتوسططارق علً حسٌن شكر ابو خمره19

الثانًمتوسطصادق جعفر حسٌن عبد مهدي20

الثانًمتوسطوسن فالح عبد االمٌر محمد رضا الصفار21

االولمقبولندى عبد المطلب عبد االئمه جواد الحمزه22
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االولمقبولساره محمد عبود محمد الخفاج23ً

الثانًمقبولنور طالب علً عبد هللا العكٌل24ً

االولمقبولغٌداء عبد الكرٌم جبار علوان25

االولمقبولهدى صالح مهدي حسون الفالح26ً

االولمقبولهٌثم صكبان مزهر شبٌب 27

الثانًمقبولبشار مجدي محمود مجٌد28

الثانًمقبولاحمد فاضل اسماعٌل خلٌل29

الثانًمقبولرعد عبد الكرٌم عبد االمٌر30

الثانًمقبولمصطفى رعد عبد الحسٌن عبد هاتف31

الثانًمقبولناصر عبد الكرٌم ناصر العساف32

الثانًمقبولصابرٌن رعد حمادي محمد عٌسى الساعدي33

الثانًمقبولسعد سهٌل مٌرزه الرماح34ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًرجاء عبد الحمزه مرزا حواس المفرج1ً

االولجٌد جداًاالء عبد الرسول وحٌد علً الشٌبان2ً

االولجٌد جداًلبنى محمد عبد الرزاق المزبان3

االولجٌدوداد نور الدٌن ابراهٌم الدفاع4ً

االولجٌدلقاء عوده حمدان ناهً العبودي5

االولجٌدذرى نجم عبدهللا دخٌل الفٌاض6

االولمتوسطرغد فاضل ٌعقوب ابراهٌم الجبوري7

االولمتوسطندى راضً خلف منصور الكنان8ً

االولمتوسطسمٌره حسن حمد خلف9

الثانًمتوسطفضٌله عبد اللطٌف مهدي صالح10

االولمقبولنهاٌه عبد الكرٌم محمد رشٌد الدلٌم11ً

الثانًمقبولمحمد قتٌبه شرٌف محمود القزاز12

االولمقبولعلوان حسٌن شلش محمد الجوران13ً

الثانًمقبولاٌام عزٌز حرب جبر العاٌدي14
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