
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًٌوسف عصام كرٌم حمد العزاوي1

االولجٌدكرار عبٌد فرهود منصور الجبوري2

االولجٌدعمار ٌاسر عبد الحسٌن حسون الغانم3ً

االولجٌدحسام سعد قاسم سعودي الركاب4ً

االولجٌدولٌد عبد الجبار جدٌع عمر الكعود5

االولجٌدمحمد فارس محمد غنً سلٌمان النعٌم6ً

االولجٌدمحمد خالد مصطفى علً جصاص7

االولجٌدسهٌر علً عواد محمد العٌثاوي8

االولجٌدمصطفى حسام داود سعٌد الطبقجل9ً

االولجٌدمحً اسماعٌل محً حمد العان10ً

االولجٌدمصطفى حامد موسى جعفر العبد العباس11

االولجٌدانمار احمد عدنان محسن العكٌل12ً

االولجٌدعلً طارق احمد محمود الصالح13ً

االولجٌدحسام جاسم محمد احمد السامرائ14ً

االولجٌداحمد عادل كاظم جرٌد الشمري15

االولمتوسطبالل ٌحٌى داود اصبع االصبع16

االولمتوسطاحمد سمٌر هاشم رحٌم الخالدي17

االولمتوسطعبد هللا لٌث حامد حمدي الموصل18ً

االولمتوسطانس علً حسٌن حمزه العجٌل19ً

االولمتوسطثامر عماد انور ثامر العان20ً

االولمتوسطسامر وهاب حسون جواد علوش21

االولمتوسطعلً كتاب محسن ناصر الجبوري22

االولمتوسطاحمد عدنان حسٌن احمد الفهداوي23

االولمتوسطحسن علً حسٌن حمد الربٌع24ً

االولمتوسطعلً رافع محمود حبٌب الجده25

االولمتوسطمصطفى رٌاض باقر محمد الٌاسري26

االولمتوسطذو الفقار قاسم خشان سوادي رمٌالن27

االولمتوسطزٌد عباس ثابت حمود الساعدي28

االولمتوسطاحمد فرٌد علً مهاوش الجبوري29

االولمتوسطعمر قاسم مهدي دروٌش الشقٌري30
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االولمتوسطاحمد جاسب جابر محسن الزٌادي31

االولمتوسطعمر احمد صعب حسٌن النداوي32

االولمتوسطعمر شفٌق حرفوش سلمان الٌساري33

االولمتوسطالحمزه كمال جاسم محمد القٌس34ً

االولمتوسطبشار ابراهٌم محمود عجاج العبٌدي35

االولمتوسطاحمد محمد عبد الرزاق منٌر السالم36

االولمتوسطمحمود ضٌاء حسٌن هاشم المعال37ً

االولمتوسطاحمد عالء عباس مهدي مكٌه38

االولمتوسطمحمد جاسم عناد طعٌمه العتاب39ً

االولمتوسطاحمد خالد محمد ابراهٌم الجاف 40

االولمتوسطزهراء علٌوي عبد هللا عطٌه العامري41

االولمتوسطسٌف اسعد داود كاظم الدفاع42ً

االولمتوسطجسام محمد جسام محمد الدلٌم43ً

االولمتوسطخالد ثامر حنتوش مرزوك العلوش44

االولمتوسطبلقٌس اكرم محمد حسٌن علو العزاوي45

االولمتوسطسالً كمال سلمان ساجد الربٌع46ً

االولمتوسطحازم عبد الرزاق حازم محمد الدباغ47

الثانًمتوسطمحمد ابراهٌم عبد الباقً عٌسى البٌر48

االولمتوسطمحمد كامل عبد كرٌم الكرخ49ً

االولمتوسطمحمد باسم محمد احمد االورفل50ً

الثانًمقبولبالل داود سلمان صالح الدلٌم51ً

االولمقبولعبد الحمٌد خٌري ودٌع جبر الشمٌاوي52

االولمقبولاحمد عباس خضٌر عباس الجناب53ً

االولمقبولمصطفى عماد كاظم برٌسم الدهٌم54ً

االولمقبولالمؤمن باهلل ماجد حسٌن حمزه المفرج55ً

االولمقبولهشام فائق محمد حسن هادي االسدي56

االولمقبولعلً راقً عبد الهادي محمد االلوس57ً

االولمقبولمثنى خٌري عبد الكرٌم جوهر الحدٌث58ً

االولمقبولعلً حمٌد حمٌدي ابراهٌم الركاب59ً

االولمقبولمكً مهدي مجٌد حمٌد العامري60

االولمقبولعلً صادق جعفر محمد الربٌع61ً

الثانًمقبولحسن علً حسٌن عبد الكرٌم العتاب62ً

االولمقبولحسٌن ناظم خلف محمد زبٌد63

االولمقبولخلٌل حسام الدٌن ابراهٌم حمادي الشهاب64ً

االولمقبولابراهٌم سمٌر ابراهٌم عبد االمٌر الحسن65ً



االولمقبولمحمد مجٌد عباس محمود الشماع66

االولمقبولمروان عٌفان جالب حسون الدلٌم67ً

االولمقبولهبه مازن توفٌق عبد الحسٌن الرفٌع68ً

الثانًمقبولاسامة سعد قاسم توفٌق المفت69ً

االولمقبولمحمد منٌر عبد الكرٌم محمد الغزال70

االولمقبولعادل نصر عادل عذاب الربٌع71ً

الثانًمقبولحسٌن علً سعدون مهاوي شبٌب الربٌع72ً

الثانًمقبولرواء باسم محمد شكر الجبوري73

االولمقبولعلً محمود حمدي عبد الرحمن الدلٌم74ً

الثانًمقبولعبٌر ماجد حسن قاسم الطائ75ً

االولمقبولحسٌن عالء جاسم عبد السادة المعموري76

االولمقبولمصطفى مؤٌد عبد الحكٌم عبد الكرٌم الجلب77ً

الثانًمقبولعلً حسن محسن عبٌد الزٌدي78

االولمقبولسٌف رحٌم صالح مهدي حسون الجناب79ً

االولمقبولعلً خضر حنون حسٌن العبودي80

االولمقبولبالل محمد محسن علً الشمري81

االولمقبولطٌف رٌاض مجٌد رشٌد الطٌار82

الثانًمقبولحسٌن عالء تحسٌن نعمان بكتاش83

الثانًمقبولجعفر كرٌم حسٌن عبد الدجٌل84ً

االولمقبولطه ابراهٌم محً الدٌن موسى الخٌاط85

الثانًمقبولمصطفى كاظم حسٌن رحٌمه الساعدي86

الثانًمقبولبراق رعد فرحان حسٌن الصبٌحاوي87



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًاوس خضر خلٌل ابراهٌم النعٌمً  1

االولجٌد جداًاحمد موفق ادهم عزمً االنصاري2

االولجٌد جداًانور صباح عبد القادر عبد الخالق الجناب3ً

االولجٌد جداًسرمد صالح كاظم قاسم الربٌع4ً

االولجٌد جداًزٌد خلف موسى حسن الربٌع5ً

االولجٌدخضٌر حسٌن سلمان مسلم الالم6ً

االولجٌدصالح حسن جاسم محمد السراحنه7

االولجٌدحٌدر جلٌل جاسم منصور الشمري8

االولجٌداكرم فاضل حسٌن حمادي الجمٌل9ً

االولجٌدعمر اسماعٌل عرمان شنان البٌضان10ً

االولجٌدعلً محمود ٌاسٌن خمٌس العزاوي11

االولجٌدقٌصر حمزه كامل عامر البدٌري12

االولجٌداحمد ضٌاء عبد الرحٌم احمد االعظم13ً

االولجٌدخنساء عدنان الهً رشاد السعدي14

االولجٌدعمر احمد نصٌف جاسم المرسوم15ً

االولجٌدعلً عامر حامد مهدي العان16ً

االولجٌدعمار ٌحٌى بردي جابر المزعل17

االولجٌدحٌدر ستار محمد خلف الٌعقوب18ً

االولجٌدماجد محمد امٌن روشن دٌن الشٌخل19ً

االولجٌدعمر مؤٌد عبد الكرٌم نصٌف البٌات20ً

االولجٌدلطٌف سعٌد لطٌف علً القرغول21ً

االولجٌداٌاد علً قنبر حسٌن البٌات22ً

االولجٌدعمر لٌث حامد حمدي23

االولمتوسطعلً محسن سهٌل علوش الطٌاوي24

االولمتوسطعمار جابر حسن فنجان العبادي25

االولمتوسطستار عبد الوهاب محمد حلبوص القٌس26ً

االولمتوسطفالح هادي علوان حمادي الحمدان27ً

االولمتوسطمحمد علً ناصر فرج الطائ28ً

االولمتوسطعلً محمد موسى حسٌن محمد الربٌع29ً

االولمتوسطحازم فرهود حسٌن حمزه السلطان30ً
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االولمتوسطاحمد علً عبٌد حمود المشهدان31ً

االولمتوسطسالم احمد حمزه عبد هللا الحمٌري32

االولمتوسطبكر عبد المهٌمن نجم عبد الرزاق العماري33

االولمتوسطثائر عبد الحسٌن قاسم احمود البٌضان34ً

االولمتوسطنهاد شاكر قاسم محمد الجبوري35

االولمتوسطندوه عبد الهادي رزوقً عبد هللا العبٌدي36

االولمتوسطازهر عبد الساده نوفان العبودي37

االولمتوسطعادل خضٌر خلف لفته العبٌدي38

االولمتوسطاحمد حسٌن علوان صكر39

االولمتوسطصابر كامل عبٌد عبٌس العٌساوي40

االولمتوسطمقداد موفق نعمه راجً الجبوري41

الثانًمتوسطحسٌن طالب حسن مطلك شبالوي42

الثانًمتوسطحسٌن عبد الهادي صادق ابراهٌم النجار43

االولمتوسطفاروق مالك عبد حسون الموسوي44

االولمقبولحسن هادي عباس غٌاض المٌاح45ً

االولمقبولمحمد هادي حمزه حسون الحمدان46ً

االولمقبولعبد الحسن كرجً حرجان خلف الركٌباوي47

الثانًمقبولحسنٌن نون محمد عباس النوري48

االولمقبولعمار رشٌد عاتً محمد المكصوص49ً

االولمقبولاحمد عاٌد عبد كماش العل50ً

االولمقبولسعد ذٌاب منٌر جاسم الجناب51ً

االولمقبولحامد محمود احمد حسٌن الكرطان52ً

االولمقبولحٌدر علً طه ٌاسٌن التمٌم53ً

االولمقبولامجد احمد عباس احمد الدٌراوي54

الثانًمقبولاحسان عباس كرٌم عباس الزك55ً

االولمقبولفاضل مصطفى حمادي شهاب الجبوري56

الثانًمقبولسٌف محمد صالح عبد الرزاق مال اٌوب57

االولمقبولرائد سامً بٌرام ولً الجرموندي58

االولمقبولسامر خضٌر مهاوش كرٌم الطائ59ً

الثانًمقبولٌوسف سعدون عبد هللا جاسم الجدٌاوي60

الثانًمقبولعلً صالح عبود محمود الدلٌم61ً

الثانًمقبولاحمد أوحٌد مهدي حاجم الدلٌم62ً

االولمقبولنزار عبد االمٌر ثامر محسن الشبل63ً

االولمقبولجواد صكبان جواد كاظم السعدي64

االولمقبولحٌدر عاطف عبد الرحمن عباس الخصٌباوي65



االولمقبولمحمد حسٌن عبد كمر العامري66

االولمقبولماجد خزعل مزعل نهٌر الزٌدي67

االولمقبولمحمد صائب محمد ساطع الطائ68ً

االولمقبولمحمود عقٌل محمود داود الجمٌل69ً

االولمقبولعلً عباس عبود حسٌن الربٌع70ً

االولمقبولتحسٌن فٌاض سمٌر عبد العزاوي71

االولمقبولعلً جاسم محمد حسن72

االولمقبولاسامه فوزي كاظم حسٌن علً الجناب73ً

االولمقبولسٌف هللا رٌاض شاكر محمود السعدي74

الثانًمقبولاٌمن مهدي جاسم احمد العكٌدي75

الثانًمقبوللٌث خالد عبد القادر حسون الفضل76ً

الثانًمقبولحٌدر عالء كشكول جواد المهداوي77

االولمقبولاوس احمد مصدق مطرود بدٌوي العبودي78

الثانًمقبولاحمد محمد شاكر محمود المشهدان79ً

االولمقبولاحمد فلٌح حسن علً المعموري80

الثانًمقبولحسام راشد سلمان عباس الدلٌم81ً

االولمقبولسعد رسول نوفل ساهً الجناب82ً

الثانًمقبولحسام علً حسن سلمان الالم83ً


