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االولجٌدمها خضٌر لفته حسٌن الشمري23
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االولجٌدبسام فتاح محمود فتاح الخطٌب39
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االولجٌدمروه حٌدر فاضل عمران النصٌراوي49

االولجٌدسجا سعد مهدي غناوي السعدي50



االولجٌدوالء هادي جبوري كاظم شنٌن51

االولجٌداحمد قاسم حسن علً النداوي52
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االولجٌداٌناس داود سلمان داود العامري54
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االولمتوسطعبد هللا رعد عبد هللا مخلف الفالح79ً
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االولمتوسطحسام واثق احمد عبد الحسٌن الحاجم85
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االولمتوسطاسامه عامر خالد عبد القادر البٌات88ً

االولمتوسطجعفر ضٌاء عبد الحسٌن موسى الصادق89

االولمتوسطشهد فالح حسن عبد هللا الربٌع90ً

االولمتوسطنرجس كرٌم رسول عبد هللا الوائل91ً

االولمتوسطعمر سعد مزهر حسن الدلٌم92ً

االولمتوسطفضل ماجد عبد هللا جابر المهوس93
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االولمتوسطسامان حسن طعمه محسر الماجدي120
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االولمتوسطاحمد رٌاض عبد الحسٌن عبود الكنان125ً
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االولمتوسطٌمامه عباس مزهر عبد هللا االعبوس135ً

االولمتوسطهاله نوري جمعه عبد هللا السودان136ً

االولمتوسطٌوسف ماجد سعٌد علً الشمري137

االولمتوسطاسراء بالسم عزٌز ثعبان الخزاع138ً

االولمتوسطمحمد ماجد فاضل حسن الجبوري139

الثانًمتوسطنور خالد جبار مهنا البو محمد140
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الثانًمتوسطبهاء مهدي فاضل عبد االمٌر المحٌاوي142
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االولمتوسطزٌد علً كاظم حمادي الهٌازع148ً

االولمتوسطسرمد طه علً نجم الكرطان149ً

االولمتوسطحنان حسن ضاري نكه بطه150

الثانًمتوسطٌوسف عبد الستار جاسم محمد الجبوري151

االولمتوسطعباس نصار حسٌن عبد العباس الربٌع152ً

الثانًمتوسطماهر احمد قدوري احمد الكٌال153ً

االولمتوسطاحمد جابر كاظم جواد كنوه154

الثانًمتوسطسرمد سعد زٌدان عبد الدلٌم155ً

االولمتوسطنهله عامر عبد الغنً فهمً العبٌدي156

الثانًمتوسطمٌثم سعد غموس مشلوش الكنان157ً

االولمتوسطسلوان مشتاق جهاد حسون الجمٌل158ً

الثانًمتوسطغاده جابر فائق عبد الجبار المتول159ً

االولمتوسطاحسان خلف حسن علً العٌثاوي160

االولمتوسطلٌث زهٌر غنً مهدي البٌرمان161ً

الثانًمتوسطمحمد عبد الستار احمد صبار صالح الحرب162ً



االولمتوسطٌوسف حاتم جعفر ابراهٌم المسٌباوي163

االولمتوسطساره مناتً ماضً محسن السراي164

االولمتوسطساره نجٌب مجٌد وادي السامرائ165ً

الثانًمتوسطنور زهٌر عبد الرزاق محمد الجمٌل166ً

الثانًمتوسطاسامه محمد عبد مطر الخلٌفه167

االولمتوسطزٌد حسٌن هادي ناجً الخفاج168ً

االولمتوسطعثمان احمد قٌس كرٌم العجٌل169ً

االولمتوسطرشا ثائر حامد حمزه الزبٌدي170

االولمتوسطهٌثم احمد عباس محمد الدلٌم171ً

االولمتوسطمحمد مجٌد حمٌد محمد172

الثانًمتوسطمصطفى هاشم محمد عبد الدلٌم173ً

االولمتوسطاحمد مجٌد حمٌد هوٌر الجناب174ً

االولمتوسطحوراء نجم عبد هللا حسون الجبوري175

االولمتوسطٌاسر عامر مجٌد عبد الهادي العطار176

االولمتوسطعزٌز حسن عزٌز حسن الخفاج177ً

االولمتوسطرنا عبد الكرٌم حسٌن علوان االلوس178ً

االولمتوسطمالك عبد الحسن عبد النبً موزان العكٌل179ً

االولمتوسطاحمد كاظم خمٌس علً الحسن180ً

الثانًمتوسطعمر محمود عبد الحمٌد مهدي العان181ً

االولمتوسطحسٌن ٌاس خضٌر محمد علً الحدادي182

االولمتوسطاحمد عماد فاضل سبع الحسناوي183

االولمتوسطمحمد ابراهٌم عباس جعفر المختار184

الثانًمتوسطمحمد خلٌل ابراهٌم احمد الحٌال185ً

الثانًمتوسطشمس ساطع نعمان بكر التكرٌت186ً

االولمتوسطشهد عبد الخالق جمعه حسن االسدي187

الثانًمتوسطسٌف لٌث ٌاسٌن طه الظفٌري188

االولمقبولعمر ثابت نجم عبد المحسن العامري189

الثانًمقبولعبد هللا صباح جهاد عبد هللا العبٌدي190



الثانًمقبولالفاروق خالد طه سعادي ارحٌم العامري191

االولمقبولسٌف علً جبار حسٌن الشمري 192

االولمقبولهاله علً غازي جرجٌس الخفاج193ً

االولمقبولساره شامل جاسم محمد الزبٌدي194

االولمقبولعالء حسٌن علً عبد العزاوي195

االولمقبولمثنى مكً علوان ناصر النجار196

االولمقبولخالد عبد الناصر محمد احمد الحلب197ً

الثانًمقبولمحمد درٌد عبد االمٌر حمٌد الزبٌدي198

االولمقبولعلً حسن سلمان شاطً المكصوص199ً

الثانًمقبولساره اٌاد فاضل جاسم الشمري200

االولمقبولعمر حسام عبد الرزاق جاسم الصقار201

الثانًمقبولحٌدر احمد عبد الحمٌد ٌحٌى الضاح202ً

الثانًمقبولصفا شرٌف لفته جٌاد المعموري203

االولمقبولعلً قاسم فٌاض ناٌف المحٌاوي 204

االولمقبولسرى مهدي سلمان حسن الدلٌم205ً

االولمقبولودٌان عبد السالم عبد الصمد عبد الغفور الراوي206

الثانًمقبولجولٌا عزت ابراهٌم متري جٌالدٌوس207

االولمقبولاٌمان عبد حمٌد عجٌل الكبٌس208ً

االولمقبولمصطفى حسن هادي فاضل الدلٌم209ً

الثانًمقبولطٌف حمٌد عبٌد محمود الظاهر210

الثانًمقبولهٌمن عبد الرضا ابراهٌم عباس الزبٌدي211

االولمقبولاٌاد قاسم فاضل داود الربٌع212ً

االولمقبولاحمد منٌر رضا جاسم الحمدان213ً

الثانًمقبولوسن جمال عبد الكرٌم سلمان الزبٌدي214

الثانًمقبولارشد سلٌم عبد الجلٌل نور الٌاسري215

االولمقبولبراء منٌر ملك محمد النعٌم216ً

االولمقبولمحمد عبد الصمد اسماعٌل خلٌل العان217ً

االولمقبوللٌث جاسم حسن عبد عكب218ً



االولمقبولاٌوب هادي محمد سرحان البدران219ً

االولمقبولعلً ماجد فاضل عبد هللا الدلٌم220ً

الثانًمقبولاحمد خالد عبٌد حمود الجبوري 221

االولمقبولٌسر غنً عوده ماشً المحمد222

االولمقبولورود ولٌد صالح ظاهر العٌثاوي223

االولمقبولغاده عماد عبد هللا امٌن السعٌدي224

االولمقبولسٌف نبٌل عبد المجٌد عبد العزٌز اسماعٌل البصري225

االولمقبولانمار محمد حسن عبد هللا المندالوي226

الثانًمقبولحسام علً خمٌس محمد الخزرج227ً

االولمقبولمهٌمن شهاب احمد عباس الفالح228ً

الثانًمقبولخالد ثائر عباس قصب العقاب229ً

الثانًمقبولحارث جبار وسمً جباره العدوان230ً

الثانًمقبولرضا عبد الكاظم موسى حسٌن الزبٌدي231
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