
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًمحمد قدري عباس علً الجبوري1

االولجٌدعبد الرحمن محمد عبد الجبار ٌونس الدباغ2

االولجٌدحسٌن فوزي دهري رشٌد الفتالوي3

االولجٌدمصطفى حمٌد تقً شكر االسدي4

االولجٌدعلً محمد جاسم ثوٌنً العٌساوي5

االولجٌدمحمد مهدي حسٌن علً الخالدي6

االولجٌدٌحٌى عصام عبد الكرٌم عبد المجٌد العضب7

االولجٌدزٌن العابدٌن احمد كمال باقر الحسن8ً

االولجٌدمهند ومٌض أنٌس وهبً النعٌم9ً

االولجٌدمحمد موفق ولً علً 10

االولجٌدمصطفى احمد محمود غالب المعروف11

االولجٌدعمر مخلص إبراهٌم جاسم الدلٌم12ً

االولمتوسطمصطفى ولٌد خالد اسماعٌل الشمري13

االولمتوسطتحسٌن رعد سلٌم شرٌف الحسٌن14ً

االولمتوسطمصطفى رٌاض جواد عزٌز الموسوي15

االولمتوسطمهند جمال خشان محمد الركاب16ً

االولمتوسطعمر صالح عبد جاسم الالم17ً

االولمتوسطأٌمن طالب محمد داود العان18ً

االولمتوسطاسامة علً صالح حسن السامرائ19ً

االولمتوسطمحمد حمزة عبود نجم الربٌع20ً

االولمتوسطابراهٌم عامر عارف ٌاسٌن النعٌم21ً

الثانًمتوسطاحمد ماجد حسن علً الجبوري22

االولمتوسطرحمة باسم خزعل مصطفى العان23ً

االولمتوسطمحمد جعفر صاحب مهدي الشٌبان24ً

االولمتوسطارسالن عدنان محمود بنجشمة25

االولمتوسطعلً عباس فتحً سعٌد الحدٌث26ً

االولمتوسطسارة فارس صاحب وحٌد الزبٌدي27

االولمتوسطاحمد عالء سلمان صادق حسٌن الحداد28

االولمتوسطسٌف كمال مصطفى كمال محمود29

االولمتوسطالعباس إستبرق إبراهٌم عبد الوهاب30
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االولمتوسطمحمد سامر عبد الرزاق العزاوي31

االولمتوسطاحمد حسن علكم سلطان السودان32ً

االولمتوسطمصطفى عبد الستار حامد خلٌفة العساكرة33

االولمتوسطرفل عالء الدٌن حٌدر جاسم الساكن34ً

االولمتوسطعمار باسم عبد الجبار سلمان الخزرج35ً

االولمتوسطمرٌم مؤٌد محمد قدوري العزاوي36

االولمتوسطمصطفى حازم عبد الرزاق عباس الدركزل37ً

االولمتوسطٌوسف محمد جمال داود علٌان38

االولمتوسطوائل زهٌر فاروق خلٌل القره غول39ً

االولمتوسطانمار ناصر حسٌن علوان الدلٌم40ً

الثانًمتوسطاحمد كرٌم خلٌف حمٌد الشمري41

االولمتوسطعمر معد ابر اهٌم مجٌد الحضاري42

االولمتوسطإٌهاب عامر نعٌم حنا الجزراوي43

االولمتوسطعلً جمال عبد اللطٌف عمر العان44ً

االولمقبولعالء الدٌن هٌثم محمد حسٌن النعٌم45ً

االولمقبولٌاسر عمار ارزوقً حمودي االعظم46ً

الثانًمقبولعٌسى سالم عٌسى جاسم الكصران47ً

الثانًمقبوللهٌب احمد مهدي حمد الكوام48

الثانًمقبولعلً حسام محمد خضٌر المشهدان49ً

االولمقبولمحمد صباح عبد الهادي عباس السباه50ً

الثانًمقبولعلً عبد هللا سهٌل عبٌد الزٌدي51

االولمقبولإبراهٌم صالح الدٌن عبد الحمٌد حمودي52

االولمقبولآري محً الدٌن محمد محً الدٌن53

الثانًمقبولمخلد رعد محمد خمٌس اللهٌب54ً

االولمقبولمصطفى عبد حمدان دارش العمشان55ً

االولمقبولٌاسر اكرم سالم عٌدان مطلك56

االولمقبولمعتز رٌاح مهدي غلٌم الالم57ً

الثانًمقبولمصطفى نزهان احمد مظلوم اللهٌب58ً

الثانًمقبولعمر هشام عبد الكرٌم حسن السامرائ59ً

الثانًمقبولحسام عبد الكرٌم عبد الرسول نجف الرماح60ً

الثانًمقبولمحمد عباس شاكر موسى الرضا61

االولمقبولطه جواد عبد الكرٌم حسٌن62

االولمقبولمروان ناٌف حسٌن غلوة63

الثانًمقبولعلً سعد كرٌم شذر الربٌع64ً

الثانًمقبولٌاسر عبد الكرٌم صادق محمد الخفاج65ً



الثانًمقبولإسالم احمد سلمان زٌدان العبٌدي66

الثانًمقبولنور محسن عبد الشافً الحٌان67ً

الثانًمقبولمدٌن صباح حسن خلف الجناب68ً

الثانًمقبولمهند احمد كمال مصطفى النعٌم69ً

الثانًمقبولاحمد حبٌب هادي حمٌد العزاوي70

الثانًمقبولٌاسر قصً عبد الرزاق عبد الكرٌم الطائ71ً

الثانًمقبولجعفر عبد الجبار احمد رحٌم الربٌع72ً

الثانًمقبولقصً محمد رشٌد عباس المشهدي73

الثانًمقبوللٌث سعد عبد هللا عباس السامرائ74ً

الثانًمقبولعمر عبد السالم طالب حسٌن القٌس75ً

الثانًمقبولاحمد رعد خضٌر عوٌد الحمدانً 76

الثانًمقبولزٌد مخلد موفق مصطفى العمري77

الثانًمقبولفاروق وسام شكر محمود الخفاف78

الثانًمقبولفتٌان عبد العزٌز محمد  عبد هللا االعرج79ً

الثانًمقبولمحمد شاكر محمود عبد الكرٌم الرواف80

الثانًمقبولقتٌبة طلب حسٌن حمزة العكٌل81ً

الثانًمقبولسعد سالم كاطع فضٌل82



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًوسام عماد جمٌل كورٌا اندراوس1

االولجٌد جداًحسن هاشم طعمه نعمة البطاط2

االولجٌد جداًعالء خلٌل حسن عزٌز القزاز3

االولجٌد جداًعلً جابر محسن صالح الخفاج4ً

االولجٌد جداًبسام فتاح علً كاظم الجلو5

االولجٌد جداًابراهٌم محسن محمد شلش الجبوري6

االولجٌد جداًوائل محمد حمزة شالل الربٌعً 7

االولجٌدعمار خضٌر عبٌد جاسم الدلٌم8ً

االولجٌدعبد الرحمن حسن احمد عكلة الدلٌم9ً

االولجٌدنمٌر شاكر نعمة منصور الشراك10

االولجٌدثامر عبد هللا خلف عبد هللا الحصواوي11

االولجٌدمحمد احمد حمودي ظاهر12

االولجٌدعدنان خزعل رحٌمة زوٌد السراي13

االولجٌدعدي نصر مصطفى عسكر البٌات14ً

االولجٌدقٌس جبار فارس شرجً البٌات15ً

االولجٌدحسن محسن عبٌد عزٌز الزٌدي16

االولجٌدزٌاد طارق شهاب احمد العبٌدي17

االولجٌدماهر عبد االمٌر جواد كاظم الشمري18

االولجٌدرائد فائق مناف عباس المندالوي19

االولجٌدحسن محمد عودة احمد الحٌدري20

االولجٌداسامة حسٌن علً جاسم الجدٌد21

االولجٌدزٌاد طارق عبد العزٌز موسى الراوي22

االولجٌدحسٌن علً محل زعال الشمري23

االولجٌدعمار جاسم حسٌن حمود الشاوي24

االولجٌدفراس عبد فرهود ماهود25

االولجٌدحٌدر طه ٌاسٌن ساجً العل26ً

االولمتوسطعلً جاسم محمد حمٌدي الالمً 27

االولمتوسطاسامة ماجد سعٌد صالح البغدادي28

االولمتوسطصباح عبد القادر جبارة دهش الالم29ً

االولمتوسطحٌدر عبد القادر ثابت ٌاسٌن القوام30ً
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االولمتوسطعلً محمد هاشم جبر المٌاح31ً

االولمتوسطحسن احمد نجم عبد هللا النزال32

االولمتوسطسالم سعدون وٌس خضٌر الجناب33ً

االولمتوسطمصطفى علً حسٌن حمٌد الكبٌس34ً

االولمتوسطوسن كمر كلٌب ذرب الجناب35ً

االولمتوسطباسل شاكر فاضل محمد الحٌدري36

االولمتوسطاحمد هاشم مطشر وادي الالم37ً

االولمتوسطأسامة خضٌر نجم جدي الجواري38

االولمتوسطعامر حسٌن حمدان جاسم العبودي39

االولمتوسطاحمد كاظم ارحٌمه خلٌفه التمٌم40ً

االولمتوسطاحمد امجد عبد المجٌد رمضان الفوزي41

االولمتوسطقاسم محمد محمد امٌن  علً الزهاوي42

االولمتوسطماهر صافً حمزة نومان الغرٌري43

االولمتوسطصادق جبار عبادة الجاسم الدلٌم44ً

االولمتوسطخلود صادق  محمد عداي الشرٌف45ً

االولمتوسطحسٌن نعمة علٌوي حسٌن العبودي46

االولمتوسطعباس حسٌن علً مالً العبٌدي47

الثانًمتوسطانتصار محمد شالل حبٌب الصفار48

االولمتوسطاسعد ضٌاء عباس جعفر النبوي49

االولمتوسطراضً عبد رمٌض حمد الجبوري50

الثانًمتوسطمها عامر سلمان حمٌد العان51ً

االولمتوسطرزاق خضٌر لفتة ناهض العبودي52

االولمتوسطجابر محمد جٌاد لطٌف الجناب53ً

االولمتوسطرحٌمة حاتم محمد حسن البٌضان54ً

االولمتوسطمروة عبد اللطٌف حمادي ٌاسٌن المشهدان55ً

االولمتوسطحسٌن فاخر علٌوي حسٌن المٌاحً 56

االولمتوسطعلً حسونً عبد دوشً المسعودي57

االولمتوسطاحمد عبد الحسن كاظم دوحً الربٌع58ً

االولمتوسطالن جورج هرمز ججو حكٌم59

االولمتوسطعباس مزهر عباس درب التمٌم60ً

االولمتوسطسعد فاضل ابراهٌم عباس المرع61ً

االولمتوسطسٌف الدٌن ضٌاء احمد خطاب العمران62ً

االولمتوسطوسام علً حسن خزام البدري63

االولمتوسطمحمد داخل سعٌد خضٌر الجبوري64

االولمتوسطعبد الكرٌم عباس كاظم محمد السعدي65



الثانًمتوسطعبد الكرٌم محسن رحٌمة حسن الكعباوي66

االولمتوسطسرمد صباح محمود نوري الفرات67ً

االولمتوسطاسامة كامل سعٌد حسٌن العبٌدي68

االولمتوسطاكرم فاضل محسن علً جرٌو69

االولمتوسطقصً داود سلمان مطر مبارك العبودي70

االولمتوسطجاسم محمد حسٌن كٌطان الشمري71

االولمقبولرائق رمزي سلٌم حنا الزٌباري72

االولمقبولأسامة طالب شعٌب حمود المعموري73

االولمقبولمحمد محروس خلٌفة محمد االلوس74ً

االولمقبولخلدون عبد األمٌر عبد الكرٌم محمد الخفاج75ً

الثانًمقبولسالم عبٌد شاٌب كاٌم الركاب76ً

الثانًمقبولعلً مهدي عبد الحسٌن محمد صالح الشٌبان77ً

االولمقبولشاكر صالح إبراهٌم جاسم العٌثاوي78

االولمقبولعدنان جمعة نوري جمٌل الدلٌم79ً

الثانًمقبولباسم جلوب زغٌر حسٌن البهادل80ً

الثانًمقبولنوفل حسن ورٌوش حلو العزاوي81

الثانًمقبولعمر فاضل خلف كنج المعموري82

الثانًمقبولزٌاد شرهان سلمان حداد العل83ً

الثانًمقبولقصً مناف عبد الجبار صبٌح المصطفى84

االولمقبولمحمد سعٌد لطٌف علً السامرائ85ً

االولمقبوللؤي شاكر معجون احمد العان86ً

الثانًمقبولمٌثم زهٌر عبد الحمٌد عبد اللطٌف الدجٌل87ً

االولمقبولصادق جعفر سلمان علٌوي العزاوي88

االولمقبوللٌث عبد االمٌر مكً حسون السلطان89

الثانًمقبولمقداد مسلم كاظم حسٌن الربٌع90ً

االولمقبولعماد غالب فارس  راشد الغرٌري91

الثانًمقبولعدي علً بدٌوي عبد الربٌع92ً

االولمقبولعمر ٌحٌى لطٌف حسٌن93

االولمقبولسٌف ستار حمزة حٌدر النداوي94

الثانًمقبولاحمد عبد الكرٌم سلٌم رحٌم باجالن95

االولمقبولصباح نوري سعود حسن الخالدي96

الثانًمقبولاحمد عطا هللا سعد ناٌف المعموري97

الثانًمقبولمناف هاشم علوان سوٌلم الجناب98ً

االولمقبولنعمان منذر جاسم محمد علً الجبوري99

االولمقبولحارث حامد جودة رحٌم الربٌع100ً



الثانًمقبولواثق ابراهٌم فدعوس مسرهد الشمري101

االولمقبولمصطفى علً جاسم داود العقاب102ً

الثانًمقبولفارس عدنان عبد هللا ابراهٌم الغرٌري103

الثانًمقبولحٌدر رشاد سعٌد محمد104

الثانًمقبولسامً عبد االمٌر سلمان غانم الساعدي105

الثانًمقبولمازن جبار صكٌب سعد البزون106ً

الثانًمقبولناصر مشالً مجذاب محسن الدراجً 107

الثانًمقبولاشرف زهٌر هادي حسٌن السلطان108ً

االولمقبولعلً فاضل عبد عباس الربٌع109ً

الثانًمقبولعبد العالً عباس علً معش الحجام110ً

الثانًمقبولعالء كاظم لعٌبً ٌوسف العزاوي111

الثانًمقبولعمر جعفر حمدي حسٌن االعرجً 112

الثانًمقبولوسام عبد المجٌد عزٌز الصفار113


