
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًقصً عبد الوهاب ناجً عبد اللطٌف الساهوك1ً

االولجٌد جداًمحمد احمد محمد حمد الظاهر المشهدان2ً

االولجٌدتحسٌن مظلوم عرٌبً كاظم الخفاج3ً

االولجٌدسامان عبد الحسٌن علً شاه ساٌه 4

االولجٌدنور رٌاض فائق حمد الزبٌدي5

االولجٌداحمد عبد الرزاق حمودي خضٌر السوٌدي6

االولجٌدممدوح عبد الرحمن كرٌم خضٌر الدوري  7

االولجٌدمصطفى سامر زكً جمٌل الخضٌري8

االولمتوسطحسٌن ٌاسٌن حسٌن سلمان الخفاج9ً

االولمتوسطٌحٌى محمد عبد الهادي جسام الجعٌفري10

االولمتوسطاسامه علً داود سلمان ال فرج11

االولمتوسطمحمد طارق نوري محمد القٌس12ً

االولمتوسطأحمد ٌاسٌن حسن علً النعٌم13ً

االولمتوسطعادل مجٌد ابراهٌم رحٌم المندالوي 14

االولمتوسطعبد الرحمن حسٌن علً عبطان الجبوري15

االولمتوسطسمٌر عماد علً حسٌن التكرٌت16ً

االولمتوسطعلً محسن محمد امٌن حدٌث17ً

االولمتوسطسلٌم فرات سلٌم صالح النعٌم18ً

الثانًمتوسطمرتضى اسماعٌل احمد عٌفان المفرج19ً

االولمتوسطحٌدر رشٌد حسن محمد المشهدان20ً

االولمتوسطاكرم رعد اكرم مهدي شكر النركٌلج21ً

االولمتوسطحسام جاسم محمد مهاوش العزاوي22

االولمتوسطمصطفى نجٌب عارف عبد الرزاق العان23ً

االولمتوسطغفار عبد الحسٌن محمد طعمه العبٌدي24

االولمتوسطاالء سلمان مجٌد كاظم الربٌع25ً

االولمتوسطمحمد رٌاض شاكر عباس االنباري26

االولمتوسطزٌد نعمه شرٌده علً التمٌم27ً

االولمتوسطمحمد سلٌم اسماعٌل ردٌف الكبٌس28ً

االولمتوسطعطاء فرٌد حسٌن عبٌد الوائل29ً

االولمتوسطرزق عبد الوهاب حماد رجب الراوي30
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االولمتوسطعلً سعٌد جلٌل عناد الجٌالحاوي31

االولمتوسطزٌد عدنان عزٌز علً الالم32ً

االولمتوسطضٌاء نجاح ناجً حمد المفرج33ً

االولمتوسطحسٌن طالل احمد محمد الجناب34ً

االولمتوسطعمر جهاد شهاب محمد الدلٌم35ً

االولمتوسطاحمد سعد عمران موسى الكٌم36

االولمتوسطسرمد احمد محمود علً السامرائ37ً

االولمتوسطعبد الجبار عبد الوهاب محمد عبد الجبار الجبوري38

االولمتوسطهانً فرج عزٌز باصً الغران39ً

االولمتوسطاحمد سعد عبد هللا عبد الكرٌم السعد40

االولمتوسطاٌمن حبٌب طه علً العزاوي41

االولمتوسطعامر حاكم عزٌز ثعبان الخزاع42ً

االولمتوسطمصطفى فاروق احمد برغش البرغش43

الثانًمتوسطبالل علً رضا محمود ابو الكاش44ً

الثانًمتوسطهاشم محمد عبد هللا خطاب الجبوري45

االولمتوسطعلً محمد حسٌن علً الخزرج46ً

االولمتوسطصفاء طالل جالل عباس الدوري47

االولمقبولعمر فالح سعدون محمود رامز48

االولمقبولعلً سعدون رفعت حمزه عبد الرحمن السامرائ49ً

االولمقبولعدي رعد جاسم محمد العان50ً

االولمقبولحسٌن محسن عرمش عرموط الزٌدي51

الثانًمقبولمصطفى فاضل ناٌف فٌاض العبٌدي52

االولمقبولمحسن حسٌن عباس شنٌتر السعدي53

االولمقبولعلً اٌاد بدٌوي محمد الكبٌس54ً

الثانًمقبولٌاسر ماجد عزٌز محمد القندٌل55

االولمقبولاركان فاضل طه خلف ال مسافر56

االولمقبولحٌدر عبد الباسط محمد كاظم فاضل ذو الفقار57

الثانًمقبولسٌف عبد الستار مجٌد مشعان النعٌم58ً

االولمقبولفواز اسعد عبد العزٌز رشٌد الخكري59

االولمقبولرفاعً علً عارف ٌاسٌن النعٌم60ً

االولمقبولاحمد قحطان مطلوب رشٌد العان61ً

االولمقبولبارق صادق محٌسن حبٌب العتب62ً

االولمقبولعالء قاسم عبد الحسٌن عبد هللا العقاب63ً

االولمقبولمحمد عبد الوهاب محمد ظاهر العٌثاوي 64

االولمقبولمروان سالم سعٌد محمد السامرائ65ً



الثانًمقبولعالء هادي محمد مخلب العامري66

الثانًمقبولسرمد عالوي جاسم محمد الشمري67

االولمقبولمحمد علً كاظم رعٌد الربٌع68ً

االولمقبولانس ثائر ابراهٌم مطلوب الناصري 69

الثانًمقبولعباس فاضل عمران موسى الجبوري 70

الثانًمقبولعلً عادل حسٌن علً الزوبع71ً

االولمقبولعلً رشٌد صالح حدٌد العٌثاوي72

الثانًمقبولعلً ناجً ٌاسر حمادي الشحمان73ً

الثانًمقبولمنال جمال حمدي جاسم السعدي74

االولمقبولحازم حمٌد جبر كرٌز البالوي75

االولمقبولصبٌح عبد الكرٌم صبٌح العزاوي76

الثانًمقبولتحسٌن عبد هللا مطر دهش الخالدي 77

الثانًمقبولحٌدر عبد الزهره جواد كاظم الفتالوي 78

الثانًمقبولمحمود حمه رشٌد رسول سعٌد79

الثانًمقبولمعاذ عبد الرزاق عبد العزٌز عبد الرزاق الكبٌس80ً

الثانًمقبوللٌث صالح هادي علً العبٌدي81

الثانًمقبولعدي سعدي محمد اسعٌد الكٌال82ً

االولمقبولمصطفى عواد نعمه محمد الٌاسري 83

الثانًمقبولشعٌب صباح نوري علوان الخزرج84ً

الثانًمقبولسٌف لطٌف جسام لطٌف المجمعً 85

االولمقبولمصطفى محمد عبود علً البنوي 86

الثانًمقبولقصً حامد عبد الوهاب عبد الرحمن ناصر العكٌل87ً

الثانًمقبولمصطفى اكرم عبد الواحد سلوم العالوي88

الثانًمقبولحسٌن رٌاض عبد الكرٌم سعٌد الناٌف89

الثانًمقبولنوفل عبد المنعم هادي عبٌد الجنابً 90

الثانًمقبولذو الفقار حمٌد لفته خشان الزامل91ً

االولمقبولمصطفى بختٌار عبد القادر خلٌل العزاوي92

الثانًمقبولحسام صالح حمد ارحٌم الزبٌدي93

الثانًمقبولحسن صباح عبد الحسن صمد الدلٌمً 94

الثانًمقبولاحمد شامل مدحت عبد القادر صالحً 95

الثانًمقبولعلً صباح ابراهٌم محمد الجبوري96

الثانًمقبولٌاسر عالء عبد الرزاق مطنً عبد الكرٌم الراوي97



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازدٌنا عامر ابراهٌم عبد الرزاق ال جعفر1

االولامتٌازسعدي عبد هالل حسن الجناب2ً

االولجٌد جداًطارق عبد علً ظاهر القٌس3ً

االولجٌد جداًمرتضى صبحً حمودي محسن العبٌدي4

االولجٌد جداًعلً فٌصل حسون عبد السعدي5

االولجٌد جداًعدي سعدون منصور حسٌن العامري6

االولجٌد جداًكمال عمران عبد الكرٌم حسون جار هللا7

االولجٌد جداًمحمد جاسم محمد عبد الخزرج8ً

االولجٌد جداًولٌد عبد الخالق نجم عبود الشرٌف9

االولجٌدعمر ضٌاء طاٌس سلمان الطائ10ً

االولجٌدبسام عبد الجبار عبد المهدي حسٌن احمد العكاش11ً

االولجٌدعونً جاسم علوان محمد الجبوري12

االولجٌداثٌر عباس جبر حسٌن العوادي13

االولجٌداحسان نعٌم محمد عطٌه الدراج14ً

االولجٌدوسام محمد عبٌد حسٌن الجبوري15

االولجٌدحسٌن باقر عبد العزٌز عبد الرزاق ال جالل16

االولجٌدغسان هادي جمعه حسٌن العمار17

االولجٌدحامد كاظم خضٌر علً الجناب18ً

االولجٌداحمد عدنان صاٌل اسماعٌل الزوبع19ً

االولجٌدهانً هادي ناجً حسٌن الشبٌب20

االولجٌدعلً حسٌن علً احمد بكزاده21

االولمتوسطحٌدر حمٌد مجٌد رضا الصراف22

االولمتوسطلٌث عبد الرزاق حسن علً العبٌدي23

االولمتوسطٌاسر ابراهٌم خلف حمادي المشهدان24ً

االولمتوسطعالء محمد عوٌد جلوب الشماط25ً

االولمتوسطعلً رضا عبد الرحمن علً الكعب26ً

االولمتوسطحسام فهمً اعجمً عبود الجناب27ً

االولمتوسطعدي عبد عون دهش عاصً الطائ28ً

االولمتوسطسعد هاشم حمٌد جباره بدٌر29

االولمتوسطاحمد محمد ابراهٌم حمد العبٌدي30
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االولمتوسطشاكر ردام كاظم سعٌد القره غول31ً

االولمتوسطاكرم احمد مطشر خضٌر العٌثاوي32

االولمتوسطحمٌد نجم محمد فهد الشمري  33

االولمتوسطحنان حازم محمد علً السٌد الصمٌدع34ً

االولمتوسطخالد شاكر عماش حسٌن البٌات35ً

االولمتوسطخلٌل ابراهٌم احمد سالم النعٌم36ً

االولمتوسطفراس فاضل عبد الحسٌن عباس الشماع37

االولمتوسطعمار طالب لطٌف عباس العزاوي38

االولمتوسطقاسم محمود طه محمود خوشناو39

االولمتوسطعلً محمود مهدي حسن القرٌش40ً

االولمتوسطعلً حسٌن ٌاسٌن لفته البٌضان41ً

االولمتوسطمحمود توفٌق وهٌب علٌوي الزٌدي 42

االولمتوسطلؤي عبد هللا كمر فنجان العكٌل43ً

االولمتوسطعمر مبدر حاتم حذٌه الدلٌمً 44

االولمتوسطزٌاد طارق حاجم سلطان السعدون45

االولمتوسطمحمد احمد محمد نوماس العٌساوي46

االولمتوسطفرج ٌوسف سلمان عباس ابو حدٌده47

االولمتوسطرافد بندر حمزه حمود الخزرج48ً

االولمتوسطعدي ناجً ابراهٌم عطوان الحٌال49ً

االولمتوسطاحمد عطٌه غالً هراب الغزي50

االولمتوسطحٌدر ٌوسف برٌسم صبٌح الركابً 51

االولمتوسطعلً عبد الكرٌم عبد القادر احمد الدلوي52

الثانًمتوسطعلً فالح هندي احمد الشمري 53

الثانًمقبولمحمد جالل حمٌد رشٌد السعدي 54

الثانًمقبولعمار سعدون سرهٌد مجول الغرٌري55

االولمقبولمحمد ابراهٌم حسٌن حمٌد المعموري56

الثانًمقبولهه وراز جمال محمود ولً بابان 57

االولمقبولاسامه فؤاد عبد الوهاب عبد الرزاق الحمٌدي58

االولمقبولعمار جبار ماضً فنجان59

االولمقبولعماد نوزت هاشم كاظم العامري 60

الثانًمقبولحسن هادي احمد علً الحسن61ً

الثانًمقبولحسنٌن نصٌف ناصر ابراهٌم الوائل62ً

الثانًمقبولالفاروق احمد عبد الهادي رسن السودانً 63

الثانًمقبولعلً حسٌن محمد حسٌن السعٌدي 64

االولمقبولقاسم حامد كرٌم وادي البٌات65ً

الثانًمقبولقصواء ابراهٌم جادر مطلك العكٌل66ً

االولمقبولاحمد عبد الرزاق علً حسٌن العقابً 67

الثانًمقبولاٌهاب عبد الحمٌد مجٌد شكر الدلٌم68ً

الثانًمقبولاٌاد عامر سماوي جواد الخفاج69ً


