
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًبشار سؤال بشار صادق 1

االولجٌد جداًمعتز عبد الوهاب عبد الستار عبد الوهاب2

االولجٌد جداًحسن رافع مجٌد محمد السامرائ3ً

االولجٌد جداًمصطفى صالح سلمان جواد عجرش الموالوي4

االولجٌدحسٌن هادي عبود راضً عبٌد الجبوري5

االولجٌدحسٌن عبد الكرٌم غانم ناجً االعظم6ً

االولجٌدعباس جبار دعٌر وهم المحمداوي7

االولجٌداسراء مامون سامً رشٌد 8

االولجٌدرواد لؤي عبد الجبار محمد الحمٌري9

االولجٌدزٌد سمٌر ٌاس خضٌر الدلٌم10ً

االولجٌدرٌمون صباح داود سلمان حالته11

االولجٌداحمد صالح عباس محمد الطائ12ً

االولجٌدطه ولٌد دروٌش سلٌم التمٌم13ً

االولمتوسطمحمد عبد السالم محمود علوان البطاوي14

الثانًمتوسطمحمد حمزه داود سلمان العبٌدي15

االولمتوسطمروان موفق ناٌف مرعً الشمري16

االولمتوسطمروان ظافر خالد داود الحدٌث17ً

الثانًمتوسطاكد علً شلواح رهٌف الفتالوي18

االولمتوسطحسٌن رعد حسن موسى الكاظم19ً

االولمتوسطزٌد ضٌاء حسٌن حسون الشمري20

الثانًمتوسطامجد عبد الكافً الزم كرٌم الساعدي21

الثانًمتوسطضحى سامً رجا فرحان الدوله22

االولمتوسطعلً اكرم خورشٌد صدٌق الكوران23ً

االولمتوسطحٌدر ابراهٌم مراد علً جعفر باجالن24

الثانًمتوسطاحمد ظاهر عبد المحسن عبد الراشد25

الثانًمتوسطمصطفى احمد كاظم جهاد االبراهٌم26ً

الثانًمتوسطحٌدر سعد اٌوب سبتً السالم27

الثانًمتوسطاحمد مظفر محمود داود القٌس28ً

الثانًمتوسطٌاسر عماد حمٌد رشٌد مال حسن29

الثانًمتوسطعالء حسن حمود ابراهٌم الجبوري30
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الثانًمتوسطحذٌفة باسم جمعة عبد الدراج31ً

االولمتوسطمروان محمود رداس لطٌف الغرٌري32

الثانًمتوسطوسام صادق حسٌن مهدي الالم33ً

الثانًمتوسطاحمد لطٌف عبد هللا احمد الدلٌم34ً

الثانًمتوسطمحمد علً عماد احمد عباس الشالج35ً

الثانًمقبولمحمد عبد الستار عبد المجٌد احمد الزنك36ً

االولمقبولمصطفى ولٌد خالد شرٌف القدس37ً

الثانًمقبولغزوان ولٌد عباس جعفر الصفار38

الثانًمقبولعمار محمد جواد حمٌد البلداوي39

الثانًمقبولاثٌر سلمان شحاذه جاسم المحٌاوي40

الثانًمقبولمحمد زهٌر علً حسٌن الحمدان41ً

الثانًمقبولاحمد ماهر علً عبد الرزاق الكبٌس42ً

الثانًمقبولشوان سٌروان احمد عزٌز الخٌاط43

الثانًمقبولهمام نصٌر جمٌل حمٌد العزاوي44

الثانًمقبولمصطفى سعد هالل عبد الحسٌن المسٌباوي45

الثانًمقبولمعمر مخلص دحام عٌاده المعاضٌدي46

الثانًمقبولاحمد علً صالح ٌوسف الزٌدي47

الثانًمقبولاحمد عبدهللا خلف جمعة الدراج48ً

الثانًمقبولعلً رٌاض خمٌس مجول المعٌن49ً

الثانًمقبولمرٌم موفق جاسم محسن الصاف50ً

الثانًمقبولامٌن سلٌم خلف وهٌب االلوس51ً

الثانًمقبولعمر فائق عبد اللطٌف سعود الحدٌث52ً

الثانًمقبولعلً عباس جواد كاظم الزٌدي53

الثانًمقبولحسٌن علً حسٌن جبٌن العارض54ً

الثانًمقبولعلً فارس علً حسٌن النعٌم55ً

الثانًمقبولساره ساهر مٌخائٌل بطرس رمو56

الثانًمقبولاحمد ابراهٌم ٌاس خضٌر الجبوري57

الثانًمقبولعلً محمد كاظم محمد جواد العلوي58

الثانًمقبولمنذر صباح خلٌل قنبر البٌات59ً

الثانًمقبولمهند صالح عبد الكرٌم حارس الحارس60

الثانًمقبولسٌف انور حسن محمد الجبوري61

الثانًمقبولٌحٌى عماد الدٌن داود سلمان الغالي62

الثانًمقبولاحمد سامً سلمان عبد الحسٌن الجبان63

الثانًمقبولوسام صباح خماس موزان العتاب64ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًهناء لفته علوان عواد المعموري1

االولجٌد جداًجاسم سالم خلف ثانً المحمداوي2

االولجٌد جداًحٌدر قاسم عباس صالح البٌاع3

االولجٌد جداًحسن ٌاسر حسن شمخً الزٌدي4

االولجٌدسالم بهنام سلٌم بهنام الصباغ5

االولجٌدلٌث صادق كاظم زٌدان التمٌم6ً

االولجٌدضٌاء كمال عبد الكرٌم مصطفى الصالح7ً

االولجٌدسامً علً جاسم حمادي المقصوص8ً

االولجٌدفراس خالد جاسم علً الحطٌطاوي9

االولجٌداحمد حسن محمد علوان الدراج10ً

االولجٌدخالد حامد عبد الحافظ ٌوسف الشاوي11

االولجٌداحمد جمال مجٌد شهاب النعٌم12ً

االولجٌدخٌري عبد الكرٌم ٌاسٌن محمد13

االولمتوسطمحمد خالد عالوي حمادي المشهدان14ً

الثانًمتوسطمشتاق طالب حسٌن مندٌل ال ابراهٌم15

االولمتوسطاركان خلف منٌخر جار هللا الجبوري16

االولمتوسطعلً محسن جباره حداد الشمري17

االولمتوسطحسٌن طالب عبد الحسٌن حسن الغبان18

االولمتوسطرامز عامر سالم داود الجراح19

االولمتوسطاحمد عبد علً حسٌن سعٌد السعٌد20

الثانًمتوسطاحمد حسن حمٌد عٌسى المحمداوي21

االولمتوسطعالء عبد الحسٌن عبود حمادي22

االولمتوسطرعد عبد مولى كاظم وتوت23

االولمتوسطفراس محمد مهدي حسن عوسً االماري24

االولمتوسطعلً طعمه ابراهٌم فٌصل25

الثانًمتوسططً حاتم عبد هللا سلمان الكرطانً 26

الثانًمتوسطاحمد حاتم حسٌن محمد السعدي27

االولمتوسطبهاء عبد الحسن زٌدان ٌوخان الربٌع28ً

االولمتوسطاحمد بشار بشٌر ثابت العبٌدي29

االولمتوسطزهراء مصطفى صالح احمد الوهب30
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االولمتوسطثامر عٌسى عمران عٌسى الخفاج31ً

االولمتوسطصالح هادي جاسم موسى الموسوي32

االولمتوسطاٌهاب زٌد عبد الجلٌل عبد هللا الفالح33ً

االولمتوسطعلً توفٌق علً حسٌن الدٌراوي34

االولمتوسطمحمد نجاح عبد الوهاب محمد حسن العامل35ً

االولمتوسطضفاف كاظم فهد عباس المحٌاوي36

الثانًمتوسطموفق محمد شنون شبٌب الساعدي37

الثانًمتوسطمنذر شقً جابر راشد التمٌم38ً

الثانًمتوسطصالح جباري صافً صخً السراج39ً

الثانًمتوسطشهاب احمد سعٌد علً القٌس40ً

االولمتوسطاحمد عبد المنعم علٌوي علً العنزي41

االولمتوسطخٌر هللا عبد الكرٌم عباس كعٌبر 42

الثانًمتوسطسٌف جابر سلمان حسن العامري43

االولمتوسطابراهٌم علً عٌفان ٌاس العزي44

الثانًمتوسطباسم طالب حسن جلد الشمري45

الثانًمتوسطمنال عبد علً عواد عاشور البجاري46

االولمتوسطمحمود حسن چٌاد حمزه الخفاج47ً

االولمقبولباسم ابراهٌم محمد نجم الصالح48

الثانًمقبولاحمد داود سلمان عبد البٌات49ً

الثانًمقبولسعد حسٌن علً صالح الجندٌل50

الثانًمقبولوسام نعٌم جبر شنان السودان51ً

الثانًمقبولاثٌر حسن فلٌح حسن القٌس52ً

الثانًمقبولنزار موسى داخل عباس العقاب53ً

الثانًمقبولحٌدر عبد الحسٌن علً عبد هللا الٌاسري54

الثانًمقبولمازن كنعان عبد اللطٌف شولً الذهب55ً

الثانًمقبولذو الفقار علً كاظم فتحً الربٌع56ً

الثانًمقبولاٌاد سعد حسن عطٌه الالم57ً

الثانًمقبولجمال محمد نجم عزٌز الجناب58ً

الثانًمقبولرائد شكر محمود ناصر الخالدي59

الثانًمقبولعباس سركال كرٌم شاهٌن العتاب60

الثانًمقبولغٌث طالب زٌدان شغدون حمد الطائ61ً

الثانًمقبولمحمد داود حسن علوان المعٌن62ً

الثانًمقبولصالح حقً سعد هللا حمد الخٌاط63

الثانًمقبولسعد اسامه صدقً بكر النعٌم64ً

الثانًمقبولمحمد الباقر إبراهٌم عبد الصاحب كاظم الوائلً 65



الثانًمقبولعمر معن ٌحٌى محمد المرسوم66ً

الثانًمقبولاحمد حسن حبٌب دخٌل الربٌع67ً

الثانًمقبولعلً فخري عبد الحمزة نعمه ال مشٌهد 68

الثانًمقبولابراهٌم عدي عدنان عبد الكرٌم الخضٌري69

الثانًمقبولعلً عبد الحسٌن صالح عبد الصاحب الحسن70ً

الثانًمقبولباسل محمد خزعل ابراهٌم الربٌع71ً

الثانًمقبولعٌدان عبود حسان خواف الكعب72ً

الثانًمقبولامٌر عامر علوان خماس السعدي73

الثانًمقبولعمر فاروق فارس بندر العان74ً

الثانًمقبولماهر مهدي صالح حسٌن العبٌدي75

الثانًمقبولعلً محسن صالح مهدي الخفاج76ً

الثانًمقبولحمد محمد حمد سلٌمان الجبوري77

الثانًمقبولمحمد سهٌر سلٌم علً التمٌم78ً

الثانًمقبولكفاح موسى وناس سالم القرٌش79ً

الثانًمقبولوسام محمد علٌوي حسٌن الجناب80ً

الثانًمقبولحٌدر حسٌن كرٌم حمود العنزي81

الثانًمقبولٌوسف هادي ناصر حسٌن ال حسٌن82

الثانًمقبولرعد عبد الكرٌم محمد خلف البهادل83ً


