
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًحٌدر صالح جسام ظاهر الطائ1ً

االولجٌد جداًلٌث ظافر شكر محمود محمد الخفاج2ً

االولجٌد جداًعدي  احسان علً حسٌن البٌات3ً

االولجٌد جداًدعاء فوزي ناٌف لطٌف التكرٌت4ً

االولجٌد جداًصابرٌن ضٌاء عبد الجبار محمود السامرائ5ً

االولجٌد جداًعمار حسٌن صاحب مهدي الخزرج6ً

االولجٌدهبه مازن عبداللطٌف محمد العان7ً

االولجٌدهدٌل محً حمودي علوان الدلٌم8ً

االولجٌدمهند ضٌاء ابراهٌم مسلم الحضاري9

االولجٌدرسول حسٌن رسول محمد الخفاج10ً

االولجٌدحمزة فاضل عباس هاشم البصام11

االولجٌدستار محمود جاسم ناصر الزوبع12ً

االولجٌدٌاسر مضر داود احمد عرٌم13

االولجٌدعالء عبٌس حسٌن علوان الخفاج14ً

االولجٌدٌونس زهٌر سعد هللا ٌاسٌن المشهدان15ً

االولجٌدصبا عبد الخالق مهدي علً البكري16

االولجٌداحمد خلٌل مراد محمد الجاف17

االولجٌددالٌا مهدي صالح نعمة الركاب18ً

االولجٌدرنٌن صافً مصطفى ابراهٌم الهاشم19ً

االولجٌداحمد فاضل عباس فٌاض الزوبع20ً

االولجٌدمهند مازن عبد الوهاب فتحً الشمري21

االولجٌداحمد عامر حمدي رؤوف النعٌم22ً

االولجٌدامجد رزاق حسٌن ناصر العباس 23

االولجٌدبان ربٌع صاحب عباس القٌس24ً

االولجٌدمحمد فرج اسماعٌل علً العلوان25ً

االولجٌدبالل طالل داود محمد الجبوري26

االولجٌدٌاسر عالء حسٌن سلمان الجبوري27

االولجٌدسٌف جمٌل عبد الجلٌل عبد الكرٌم الجواهري28

االولجٌدعباس فاضل ناصر منصور المنالوي29

االولجٌدعالء محمد حسن جعفر الساعدي30
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االولجٌدحٌدر نصٌر هادي عبد الخفاج31ً

االولجٌدنور عبد الكرٌم ناجً عبد المجٌد المغازج32ً

االولجٌدعلً كرٌم جابر شاكرآل ناجً الكالبً 33

االولجٌدطٌف عادل حمٌد مكٌطف 34

االولجٌداحمد بسام طالب محمد الكٌالنً 35

االولجٌدمحمد طالب خزعل عبود العبٌدي36

االولجٌدنور سعد جاسم محمد الجبوري37

االولجٌدمحمد عبد الوهاب مطلك عبد علً الظفٌري38

االولجٌدطوى رعد عبد الرحٌم محمد رؤوف القطان39

االولجٌدكرار عادل عباس علً فهد السعدي40

االولجٌدسلمان عامر عارف ٌاسٌن النعٌم41ً

االولجٌدمروة محمد دروٌش خلف العرس42

االولجٌدحٌدر علً حازم احمد توفٌق السامرائ43ً

االولجٌدمحمد علً مهدي حسن ابو التمن44

االولجٌدعلً سامً داخل فهد الجواري45

االولجٌدرسول حسن فنجان عداي مكاصٌص46

االولجٌدسٌف علً خضٌر بخٌت الشعبان47ً

االولجٌدمصطفى محمد جاسم منصور العبٌدي48

االولجٌدعمار رحٌم حسٌن حمادي الحسٌناوي49

االولجٌدمروة حمٌد دروٌش ناصر الشرٌف50ً

االولجٌدخبٌب سعد محمدنوري داود كالوي51

االولجٌدعبد الرحمن سداد عبدالغفور عبد اللطٌف القاض52ً

االولجٌدسٌف محمد رضا عبد اللطٌف علً حمندي53

االولجٌدزٌد علً جمٌل حمودي الشماع 54

االولجٌدمهند عبد اللطٌف حمٌد رشٌد الركاب55ً

الثانًمتوسطعبد هللا ثامر عٌسى عمران الخفاجً 56

االولمتوسطمحمد احسان محسن هاشم الشماع57

االولمتوسطعلً كرٌم محمد حنش االبٌض58

االولمتوسطاوس خضٌر عباس كرم زنكنه59

االولمتوسطرند رعد مجٌد علً االنصاري60

االولمتوسطاسامة سعدي خلف جباره السامرائ61ً

االولمتوسطعمار جاسم حسن عطٌة الجبوري62

االولمتوسطلٌنا سلمان حمد رجا الجبوري63

االولمتوسطاسراء ضٌاء الدٌن عبد الكرٌم عالوي الهاشم64ً

االولمتوسطشهد مثنى عبد الستار صالح االلوس65ً



االولمتوسطسٌف الدٌن سامً عبد العالً جعفر ال ابراهٌم66

االولمتوسطحنٌن عادل كاظم جرٌدالشمري67

االولمتوسطفرح ولٌد خالد رحٌم السراج68ً

االولمتوسطمصطفى قٌس ٌوسف سلمان العزام69ً

االولمتوسطعالء حسٌن علوان حمد الجبوري70

االولمتوسطسارة عالم طالب مجٌد الطباطبائ71ً

االولمتوسطرٌام صالح منٌف معجل الدلٌم72ً

االولمتوسطمنٌر عبد الرزاق نوري عبد الغنً البٌات73ً

الثانًمتوسطهدٌر ثامر فاضل عباس الخفاج74ً

االولمتوسطسماره كمال عبد الرزاق نوار المعٌن75ً

االولمتوسطانفال عادل مكً عرٌبً الخفاج76ً

االولمتوسطشهد فرحان حمٌد فرحان العماري77

االولمتوسطشٌماء رعد فٌصل عبود العامري78

االولمتوسطمعتز موفق عزٌز فرحان العان79ً

الثانًمتوسطسجى رعد طالب رشٌد العان80ً

االولمتوسطٌوسف نزار جورج ناصر بش81ً

االولمتوسططه فخري عبد الحمزه نعمه ال مشٌهد82

الثانًمتوسطجعفر حسٌن سلمان عبد هللا العبٌدي83

الثانًمتوسطعالء سعدون حسون صالح العبٌدي84

االولمتوسطاسامه عماد فؤاد حٌاوي السعدي85

االولمتوسطعالء ناصر عموري عبود السعٌدي86

االولمتوسطمصطفى ناصر خلف حسن العقاب87ً

االولمتوسطحذٌفه عبدالرزاق طه عبٌد الحٌال88ً

االولمتوسطمحمد رضا فٌصل عبود العامري89

االولمتوسطمهند عبد هللا حمٌد رشٌد العان90ً

الثانًمتوسطسنان محمد عودة جار هللا المجمع91ً

الثانًمتوسطحسن فالح نوار صالل الزوبع92ً

االولمتوسطبشار حازم حمٌد رشٌد البدري93

االولمتوسطامجد عبد الستار جبار مطلك النعٌم94ً

االولمتوسطنور علً عبد االمٌر ابراهٌم95

االولمتوسطدعاء ابراهٌم علوان عبود العامري96

االولمتوسطفاتن عالء حسٌن علً الجمٌل97ً

االولمتوسطرسل نضال محمد علً احمد القٌس98ً

الثانًمتوسطانس تقً رحٌم مصطفى العكٌدي99

الثانًمتوسطاوس عماد حربً هادي المنهل100



الثانًمتوسطعماد سعد حسن عطٌة الالم101ً

االولمتوسطعلً سرتٌب محمد ٌعقوب االركوازي102

االولمتوسطمحمد علً جاسم محمد علً ال زوٌن103

االولمتوسطشٌماء عالء محمد احمد الطائ104ً

االولمتوسطهدى حسنٌن عبد الجلٌل شبٌب العزاوي105

االولمتوسطعلً خلف محمد هالل العبادي106

االولمتوسطاسراء فاضل حسن احمد االنصاري107

االولمتوسطسجاد محمد عوٌد صٌوان االسدي108

الثانًمتوسطابراهٌم مصطفى حماد مصطفى الخطٌب 109

الثانًمتوسطبراء ضٌاء الدٌن عبد الكرٌم عالوي الهاشم110ً

الثانًمتوسطاحمد مؤٌد عبد الرسول علً الصفار111

االولمتوسطمصطفى عادل عبدالكرٌم خضٌر العطار112

االولمتوسطسارة علً عبد الهادي عباس السباه113ً

االولمتوسطمٌنا اٌاد فاضل عبدالهادي الجبوري114

االولمتوسطاوس محمد عباس نصٌف العبٌدي115

االولمتوسطذو الفقار خلٌل ابراهٌم جواد االسدي116

االولمتوسطسٌف باسل احمد جمعه الجناب117ً

االولمتوسطرضاء رٌاض محمود حسٌن البحران118ً

الثانًمتوسطبان عالء عبدالغنً مهدي الهادي119

الثانًمتوسطعادل عبد علً خلٌل اسماعٌل المعموري120

االولمتوسطرنا فراس طالب غائب الدرزي121

االولمتوسطعمر علً حمٌد مجٌد القٌس122ً

االولمتوسطاٌه محمد ٌاسٌن احمد الجبوري123

االولمتوسطاطٌاف فالح حسٌن سلطان العل124ً

الثانًمتوسطاضواء هاشم رشٌد مجٌد العوادي125

االولمتوسطاحمد اسماعٌل عباس جدٌع الدلٌم126ً

الثانًمتوسطٌاسر عامر رشٌد كرٌم السودانٌة127

االولمتوسطانسام محمد احمد فرٌد بهاء الدٌن التكرٌت128ً

االولمتوسطعقٌل صفاء ٌوسف عبود الزبٌدي129

االولمتوسطاحمد عبد الكرٌم احمد كاظم السلوم الزبٌدي130

االولمتوسطبانة كٌفً سعٌد اسعد غفوري131

االولمتوسطوهد جمال حمود سعود العان132ً

االولمتوسطسٌف علً شرٌف جاسم الربٌع133ً

الثانًمتوسطمصطفى برٌر صالح مهدي السعدي134

االولمتوسطمحمد عبد الناصر جواد محمد العزاوي135



الثانًمتوسطدنٌا عصام حبٌب مجٌد الناصر136

الثانًمتوسطسرمد رعد فاضل عباس العنٌب137ً

الثانًمتوسطسارة اصف ٌوسف جاسم العان138ً

االولمتوسطهند عز الدٌن محمد جاسم العابد139

الثانًمتوسطجلمار ناصر جورج ناصر بش140ً

الثانًمتوسطبالل محمد عباس علً الجبوري141

االولمتوسطعلً سامً احمد علوان السامرائ142ً

االولمتوسطمحمد خضٌر سلٌمان ناصر الطائ143ً

االولمتوسطنصٌر علً ناظم كزار السلٌماوي144

االولمتوسطسرمد ماجد سعد هللا ٌاسٌن المشهدان145ً

االولمتوسطزٌد محمد حبٌب امٌن ربٌعً 146

الثانًمقبولعمار احمد بشت عوٌد العكٌل147ً

الثانًمقبولمٌس محمد هاشم محمد الراوي148

الثانًمقبولحسٌن زهٌر حسٌن امٌن التمٌم149ً

الثانًمقبولاثٌر فالح حسن حافظ 150

االولمقبولمصطفى قٌس محمد ناٌف الكرخ151ً

الثانًمقبولاٌه معاذ وهٌب حسٌن الراوي152

االولمقبولدٌانا حسن مجٌد جمٌل الالم153ً

الثانًمقبولشهد حبٌب عبد حسن المعٌن154ً

االولمقبولاروى عبد الهادي سلمان لطٌف القٌس155ً

الثانًمقبولاسراء عز الدٌن عباس سلمان المانع156

االولمقبولشهد عدنان سوٌد ابراهٌم المعاضٌدي157

الثانًمقبولمرٌم اسعد عدنان  ظاهر الهالل158ً

الثانًمقبولرغد حسٌن عبد الزهرة ٌعقوب السلمان159

الثانًمقبولحنٌن شهاب احمد شاكر المشاٌخ160ً

االولمقبولسارة محمد سلٌم كاظم العمران161

الثانًمقبولمنتظر اٌاد حسٌن احمد الوكٌل 162

الثانًمقبولحمزة فٌصل علً حسٌن الخٌالن163ً

الثانًمقبولمصطفى ثاٌر سامً رشٌد الربٌع164ً

الثانًمقبولحٌدر عبد الحمٌد حالوب كاظم الحسٌنات165

الثانًمقبولمحمد جواد ماهود سلمان الجواري166

الثانًمقبولمحمد جمال احمد رمضان الراوي167

الثانًمقبولرؤى عباس فاضل مهدي الثلج168

االولمقبولمصطفى احمد خضٌر علً الحمدان169ً

الثانًمقبولعلً عبد الستار وهاب علً الزنكنه170



الثانًمقبولعمر عدي زكً محمد الصقال171

االولمقبولعمر هاشم حسونً عواد الدراج172ً

الثانًمقبولنور فاضل بارة جماح الجراح173

االولمقبولزٌاد طارق سلٌم جاسم العبٌدي 174

االولمقبولسارة ٌحٌى كاظم حسن الشمري175

الثانًمقبولمصطفى محمد حنتوش صوٌلح الزبٌدي176

الثانًمقبولحٌدر مجٌد عوده مجٌد الجبوري177

الثانًمقبولاحمد محمد صبري داود الجلب178ً

االولمقبولبان كنعان عبد جمٌل الزبٌدي179

االولمقبولعمر سمٌر كامل عباس الحمزاوي180

الثانًمقبولمٌس حكمت عبد الحافظ مهدي الجبوري181

الثانًمقبولقاسم صباح حمادي شهاب الجبوري182

الثانًمقبولكرار نجاح عباس حمٌدي حصٌن183ً

الثانًمقبولعذراء غانم عودة شرهان السودانٌة184

الثانًمقبولعمر لٌث مصطفى عباس العبد هللا185

الثانًمقبولٌزن سعد  عبد الجبار شهٌب الفالح186ً

الثانًمقبولمصطفى احمد محسن محمد التمٌم187ً

الثانًمقبولاحمد حسن حسٌن شهاب عصمان188

الثانًمقبولعلً سعدي شاكر محمود البٌضان189ً

الثانًمقبولعلً رحٌم محسن شمخً السلٌماوي190

االولمقبولارشد عالء مجول فٌصل191

الثانًمقبولالحارث محمد ٌاسٌن خضٌر الدركزل192ً

الثانًمقبولوالء ولٌد سلمان عمران الطائ193ً

الثانًمقبولمرتضى هاشم فاضل سٌد الكعب194ً

الثانًمقبولحٌدر عقٌل عباس حمادي195

االولمقبولاثٌر ولٌد عبد الكرٌم محمود المفرج196ً

الثانًمقبولمحمد عبد الستار عبد الجلٌل صنكور ال عرب197

الثانًمقبولرواسً غٌاث عبد الحمٌد نعمة198

الثانًمقبولعلً حسٌن علً فلٌح الخرسان199

الثانًمقبولعمر سرمد محمود سامً عبد الرزاق النصار200

الثانًمقبولمهند ضٌاء عبد الحسٌن علً التمٌم201ً

الثانًمقبولصفاء الدٌن حمدان جاسم محمد حسن202

الثانًمقبولمحمد عظٌم سرحان فرحان الربٌع203ً

الثانًمقبولنوار طرٌف عثمان عبدالرزاق الدوري204

الثانًمقبولزهراء مهند محمد العٌبً الساعدي205



الثانًمقبولعمر مازن ٌونس محمد سعٌد الحٌال206ً

الثانًمقبولرغٌد حمٌد مهدي خضٌر السلطان207ً

الثانًمقبولنورس علً جاسم محمد وتوت 208

الثانًمقبولعمار احمد عبد الكرٌم ٌاسٌن الشٌخل209ً

الثانًمقبولتبارك رضاابراهٌم محمد السعدي210

الثانًمقبولرامً رأفت ابراهٌم حنا عطا هللا 211

الثانًمقبولمحمد عباس جبار عبد هللا البصري212

الثانًمقبولحازم حسٌن علً احمد الجبوري213

الثانًمقبولهانً معز الدٌن علً سلمان االسٌر214

الثانًمقبولحنٌن جاسم احمد علوان الجبوري215

الثانًمقبولمحمد غانم ٌحٌى حسٌن الجمٌل216ً

الثانًمقبولصادق نوري جواد كاظم الطائ217ً

الثانًمقبولسجاد جبار علً مسلم العطوان218ً

الثانًمقبولعبدالرحمن محمود شاكر محمود القٌس219ً

الثانًمقبولمحمد فٌصل محمد زكً مصطفى العزاوي220

الثانًمقبولدزٌن كمال مصطفى حسن الطالبان221ً

الثانًمقبولكرار سعٌد عدنان سعٌد الصٌاد222

الثانًمقبولعبد هللا رٌاض ابراهٌم عطٌة الراوي223

الثانًمقبولاحمد حسٌن محمود عٌدان الجناب224ً

الثانًمقبولمهند ثامر مهدي صالح الهاشم225ً

الثانًمقبولحسٌن عالء حسٌن عباس الزٌدي226

الثانًمقبولحٌدر غثال حٌدر محمد البٌاتً 227

الثانًمقبولعبد هللا ابراهٌم عبد هللا عبد الرحمن المعٌوف228

الثانًمقبولهارون سالم محمد ردٌعان العزاوي 229

الثانًمقبولاوس غٌاث عبد الرحمن شكر 230

الثانًمقبولعلً صادق ابراهٌم نصٌف التمٌم231ً

الثانًمقبولعلً عادل محمد صالح الناصري232

الثانًمقبولعمار حازم محمود رزوقً المخزوم233ً

الثانًمقبولالحمزة عمار رٌشان مجٌد  الصمٌدع234ً

الثانًمقبولرحٌق نشأت  صافً الجلٌل235



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًسوسن محمد مصطفى اسماعٌل االٌوب1ً

االولجٌد جداًحسن ابراهٌم موسى  ٌوسف ال جوٌبر2

االولجٌد جداًلمٌاء شاكر محمود سلمان العزاوي3

االولجٌد جداًجمعة حمد عواد محمد الجبوري4

االولجٌد جداًزٌنب دعٌر عبود محسن الكنان5ً

االولجٌدوفاء عبٌد حسون عمران الخلٌل6ً

االولجٌدهٌثم خلٌل ابراهٌم لزٌج الزوبع7ً

االولجٌدثرٌا هاشم متانً ناهض التمٌم8ً

االولجٌدحسن مزهر حسون مهدي العباس9ً

االولجٌدنعمان داود حسٌن الزم الحسان10ً

االولجٌددعاء مهدي حسن سهٌل الدلٌم11ً

االولجٌدعبد هللا فلٌح رسن سعٌد البهادل12ً

االولجٌدامجد شمام ردٌن فارس البركاوي13

االولجٌدعامر عبد هللا حمادي سالم الدلٌم14ً

االولجٌدرشا كرٌم رحٌمة جودة العزاوي15

االولجٌددنٌا احمد عوال مال الشٌخ16

االولجٌدضٌاء سالم عبٌد شهٌب السعٌدي17

االولجٌدٌحٌى كاظم جواد دوشان العبٌدي18

االولجٌدعباس فاضل ماجود سلمان الشمري19

االولمتوسطحنان خلٌل عبد احمد الجبوري20

االولمتوسطشادٌة كمال زٌن العابدٌن جمعة البٌات21ً

االولمتوسطامٌر ناظم حكمت قنبر الحسن22

االولمتوسطعقٌل طه جاسم خمٌس القٌس23ً

االولمتوسطاٌهاب نائل عبد الجبار مصطفى البكري24

االولمتوسطالحكم سدٌر كامل خلٌل البدر25

االولمتوسطرشا صفاء محمود كاظم الطائً 26

االولمتوسطمصطفى عبد السالم سلمان لطٌف القٌس27ً

االولمتوسطجاسم خلف راضً زعٌتر الجناب28ً

االولمتوسطعالء حسٌن جبر عمران ال راض29ً

الثانًمتوسطخدٌجة هادي محمد عباس الجبري30
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االولمتوسطعبد الكاظم سالم مسلم عرمان الساعدي31

االولمتوسطمهند داود سلمان محمد الشمري32

االولمتوسطحسن قاسم زبالة حمد الحمدان33ً

االولمتوسطهند سالم علً عودة الكرطان34ً

االولمتوسطخالد اسماعٌل عبد الحمٌد غناش الراوي35

الثانًمتوسطاٌوب خضٌر مرزوك حسٌن الجناب36ً

الثانًمتوسطمحمد اسماعٌل حدٌد عوض الجبوري37

االولمتوسطساره حسن عبد الهادي غالً زٌاره38

الثانًمتوسطعماد فؤاد علً كرٌم الزهاوي39

االولمتوسطاٌاد مردان محسن فهد الزامل40ً

االولمتوسطامٌر كاظم حاشوش عودة االبراهٌم41ً

االولمتوسطمحمد قاسم سجاد خلف الحل42ً

االولمتوسطاسامة محمد شهاب عبد الجبوري43

االولمتوسطباسم علً سلمان محمد الجبوري44

الثانًمتوسطماجد عبد الرحمن كرٌم خسرو السورمٌري45

االولمتوسطخالد ولٌد غازي فرمان بٌات46ً

االولمتوسطاحمد رجب جسام حزام القرٌش47ً

الثانًمتوسطاحمد ماجد عبد الرزاق احمد القٌس48ً

الثانًمتوسطسوالف كمال احمد محمد الزهاوي49

الثانًمتوسطمصطفى عادل جاسم محمد الحسٌن50ً

الثانًمتوسطمحمد عادل شفٌق جبار الربٌع51ً

الثانًمتوسطعلً غانم عطوان صالح المالك52ً

االولمتوسطاٌاد كاظم عودة سلمان الطائ53ً

االولمتوسطعلً حسٌن عبد االمٌر عباس البادوش54

االولمتوسطخالد محمود محمد شرقً الكرطان55ً

االولمتوسطاحمد عبد ساجر خلف الشمري56

االولمتوسطكاظم حسٌن غنام طرفة المعموري57

االولمتوسطنادر فوزي حسٌن غالب الزٌدي58

االولمتوسطرغدة فرات عبد الستار حاجم الجبوري59

االولمتوسطمحمد حسب هللا شناوة حسٌن60

الثانًمتوسطفوزي سلمان حسٌن جرماط العجٌل61ً

االولمتوسطنوردان فوزي اكرم سمٌن ترزي62

االولمتوسطعلً صائب شاكر خضٌر عباس63

الثانًمتوسطعدنان عبد حنتوش محمد النافع64ً

الثانًمتوسطزٌنب ضٌاء مصطفى محمد علً الغن65ً



الثانًمتوسطمٌمونة محمد حامد محمد العزاوي66

الثانًمتوسطنشاب سهم عبد الجبارعلٌخ العبودي67

االولمتوسطلؤي وهٌب رزوقً صالح السامرائ68ً

الثانًمتوسطاحمد حسام الدٌن توفٌق محمود االلوس69ً

الثانًمتوسطجاهد عبٌد كاظم عرٌمش الزبٌدي70

االولمتوسطمصطفى مطاع حمٌد حسٌن النعٌم71ً

الثانًمتوسطٌاسر خضٌر عباس حمزة البٌات72ً

االولمقبولوسام رشٌد احمد رشٌد الشٌخل73ً

االولمقبولعمر صبحً محمد جاسم التمٌم74ً

الثانًمقبولاحمد عبد رشٌد احمد الشجٌري75

الثانًمقبولعبد العزٌز احمد نفل براك الجناب76ً

الثانًمقبولسٌف محمد كاطع خلٌل المالك77ً

الثانًمقبولعالء عادل عبد علً لعٌبً الذهٌباوي78

الثانًمقبولازهار عباس فاضل حسٌن العباس79ً

االولمقبولحسٌن عبد القادر محسن مراد الردٌن80ً

الثانًمقبولعمر رافع عبد احمد المولى81

الثانًمقبولمصطفى حسن هادي دهش العباس82ً

الثانًمقبولرونق كرٌم جلوب لفته الشمري83

االولمقبولمصطفى خضٌر زغٌر سلمان الالم84ً

الثانًمقبولعلً هاشم فرج طاهر الموسوي85

الثانًمقبولاحمد عبد العزٌز عبدالكرٌم علً البدري86

الثانًمقبولسلوى جبار عبد حمادي ابو ركبة87

الثانًمقبولرفل فائز محمد باقر مهدي شرع االسالم88

الثانًمقبولمحمد خضٌر محمود صالح القٌس89ً

الثانًمقبولسجى كرم ٌاره اٌنً الدشت90ً

الثانًمقبولاحمد ٌوسف عطٌة رحٌم السعدي91

الثانًمقبولاحمد عاٌد شنٌن عبود الٌاسري92

الثانًمقبولمحمد حسن حمد خلف الجبوري93

الثانًمقبولعمر خالد عبدالجبار عباس94

الثانًمقبولطارق قصً سلمان عبد الجبار الوادي95

الثانًمقبولعثمان عبد الرحمن نعمان عبد الكرٌم الربٌعً 96

الثانًمقبولهدى عدنان نجم هالل الجواري97

الثانًمقبولحازم حمٌد محمد علً الٌذ98

الثانًمقبولمصطفى فهمً سلمان مهدي الخفاج99ً

الثانًمقبولمصطفى كاظم حسٌن شهٌب الجناب100ً

الثانًمقبولطه خٌري عبد خضر الطائ101ً

الثانًمقبولعلً حٌدر علً حمزة الزوبع102ً


