
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد  وئام خالد سلمان خضٌر الشافع1ً

االولجٌد  محمد داود سلمان دلٌمً العٌثاوي 2

االولجٌد  مصطفى احمد سلمان حسون الشمري 3

االولمتوسط  سرى خضٌر عبد عالوي الالم4ً

االولمتوسط  مصطفى خمٌس حسٌن علً الدلٌمً 5

االولمتوسط  احمد اسعد عبد الحسٌن محمد المنجم6

االولمتوسط  احمد عماد حمٌد مجٌد ال جالل  7

االولمتوسط  نادرعادل جاسم محمد الدلٌمً 8

االولمتوسط  مصطفى نائل كمال منٌر العانً 9

االولمتوسط  حماده حنفً حسن حنفً المحمدي 10

االولمتوسط  علً عمران عٌسى احمد الجنابً 11

االولمتوسط  احمد عادل عاشور محمود الشرٌفً  12

االولمتوسط  مهند منال عبد هللا سلمان العان13ً

االولمتوسط  رٌام جالل مرزا مراد الكروي14

االولمتوسط  مصطفى وعد عبد الحق ابراهٌم العبٌدي  15

االولمتوسط  مصطفى باسم جعفر محمد ال جالل  16

االولمتوسط  سرى عبد المحسن علوان عٌن البدري 17

االولمتوسط  مصطفى عامر عبد الحسن شلتاغ الكنان18ً

االولمتوسط  هشام مهدي حبٌب حسٌن الهاللً 19

االولمتوسط  احمد رائد محمد عبد الوهاب التمٌم20ً

االولمتوسط  محمد خلٌل ابراهٌم حسٌن الخفاج21ً

االولمتوسط  مصطفى علً ردٌف حمودي العبٌدي  22

االولمتوسط  معتصم ابراهٌم عبد محمد الحدٌثً  23

االولمتوسط  مصعب احمد عبد هللا حمود العٌثاوي  24

االولمتوسط  محمد حكمت فاضل عباس الخوجه25

االولمتوسط  لٌث عماد طارق جواد العبٌدي  26

االولمتوسط  علً فالح كاظم عطٌه الكرعاوي27

االولمقبول  عبد هللا اكرم عبد هللا صالح الجمٌلً 28

االولمقبول  قٌصر حمٌد شهٌد ٌاسٌن السالمً 29

الثانًمقبول  مهند كرٌم جاسم محمد الغرٌري30
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االولمقبول  احمد محمد عبد الجبار حسٌن الفهداوي31

االولمقبول  ٌاسر عصام ٌاسر هدٌد العمٌري 32

االولمقبول  هاشم عدنان هاشم عبد الحبوب33ً

االولمقبول  احمد عبٌد دخٌل عباس الطائ34ً

الثانًمقبول  ٌاسر عالء رضوان فلٌح الصوف35ً

االولمقبول  محمد سالم جمعة خلٌفة العانً 36

االولمقبول  احمد ظافر محمود نجم الجبوري37

االولمقبول  انمار سعد نوخاس مراد ابو الجاي 38

الثانًمقبول  زٌد مخٌلف حسٌن بجاي الطواي 39

االولمقبول  اسامه اٌاد سعد حكمت الزهاوي40

االولمقبول  مصطفى خالد ابراهٌم خلٌفه الحدٌدي 41

الثانًمقبول  قٌس نجم عبد الرضا هٌون الجناب42ً

االولمقبول  عباس فاضل حبٌب ظاهر الخزاع43ً

الثانًمقبول  جابر ظاهر جابر علً بٌرمانً 44

الثانًمقبول  عبد هللا خزعل صالح وهٌب االلوسً 45

االولمقبول  زٌاد طارق ٌحٌى سراج السبعاوي46

االولمقبول  علً عباس نعمه عبد الحسن الفرداوي 47

االولمقبول  عبد هللا نجم الدٌن عبد هللا عبد الكرٌم الشٌخل48ً

االولمقبول  علً رشٌد عبد الخالق حمٌد ال زوٌن49

االولمقبول  مرتضى هاشم حسن فاضل السعدي 50

الثانًمقبول  عال عماد جاسم محمد العبٌدي 51

االولمقبول  كرار رزاق عبد الكرٌم ٌعقوب الغزاوي 52

الثانًمقبول  براق عبد الحق عبد الرزاق لطٌف 53

الثانًمقبول  محمد رضا رشٌد حسٌن االسدي54

الثانًمقبول  سري احمد رافت محمد صالح العان55ً

الثانًمقبول  ابراهٌم ولٌد سعٌد عبد الساده الكنان56ً

الثانًمقبول  مهند ضٌاء حمزه عبد الحسٌن الجبوري57

الثانًمقبول  محمد محسن حسٌن مرهون الكاظم58

الثانًمقبول  محمد كرٌم عبد الخضر فجر البعٌجً 59

الثانًمقبول  حٌدر علً حسن حمزه العجٌاوي 60

الثانًمقبول  سالم محفوظ محمد حسٌن العامري 61



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداً  عامره عباس دٌوان شهاب الدلٌمً 1

االولجٌد  عمر محمد نصٌف جاسم القره غولً 2

االولجٌد  عصام عبد الرضا اٌنه عزٌز الموسوي 3

االولجٌد  مؤٌد حمزه رشٌد احمد الزبٌدي 4

االولجٌد  طارق محمد عبد الجبار محمد الحدٌثً 5

االولمتوسط  عمر ابراهٌم محمد صكر البو محمد 6

االولمتوسط  عبد الخالق مهدي جابر باله 7

االولمتوسط  رضوان فائق عبد الجبار كشكول المتولً 8

االولمتوسط  محمد كامل فنجان عوٌد الكعب9ً

االولمتوسط  علً محمد نصٌف جاسم القره غولً 10

االولمتوسط تودد قاسم محمد عبد اللطٌف الوكٌل11

االولمتوسط  مصطفى ماجد مصطفى كاظم الحسنً 12

االولمتوسط  اسامه حاتم مخلف حمادي المعٌنً 13

االولمتوسط  حٌدر ٌوسف مجٌد حسن الدراجً  14

االولمتوسط  حسن هادي عبد علً حٌدر الالمً 15

االولمتوسط  اسماعٌل مطر سرهٌد شندوخ16

االولمتوسط  مهند عبد العباس مجٌد محسن الوائلً  17

االولمتوسط  علً عبد طه ٌاسٌن المشهدان18ً

االولمتوسط  قصً عباس حمٌد طاهر االسدي 19

االولمتوسط  كرار عبد الحسن احمد جعفر المالكً  20

االولمتوسط  عماد سلمان حمد سلٌمان الجبوري21

االولمتوسط  مال هللا علً سالم حسن العبٌدي 22

االولمتوسط  زهٌر علً خضر علً البٌات23ً

االولمتوسط  احمد سعد شاكر شبلً الصباغ 24

االولمتوسط  هشام لؤي عامر صالح العزي  25

الثانًمتوسط  مصطفى محمد عبد الستار خضٌر العكٌدي 26

الثانًمتوسط  حسٌن علً حمٌد صالح دلٌمً 27

االولمتوسط  دعاء جسام محمد ابراهٌم المشهدانً 28

االولمتوسط  خلدون ابراهٌم خلٌل عبد الدلٌمً 29

الثانًمتوسط  دانٌه مؤٌد فاضل شاكر احمد النعٌمً 30
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الثانًمقبول  اٌاد خضر هادي راضً وتوت 31

االولمقبول  رافد عبد الرضا ملبس صافً الصافً 32

االولمقبول  غزوان محمود حسٌن علً الحٌان33ً

االولمقبول  محمد عبد الغفور سلطان مجذاب البناء34

الثانًمقبول  رامً حمٌد راضً دغش الخالدي35

االولمقبول  اسعد فالح حسن رشٌد الجواري36

الثانًمقبول  عمار منصور سند راشد المنصوري37

الثانًمقبول  سامً عبد االمٌر عثمان عبد الرحمن الكٌالنً 38

االولمقبول  علً محمد تركً احمد المحمدي 39

الثانًمقبول  احمد غزوان سامً خلٌل الجعفري 40

االولمقبول  عالء كاظم جواد راشد السلطانً 41

االولمقبول  همام خلٌل جاسم محمد الحربً  42

االولمقبول  سٌف سعد كامل عالوي الساعدي 43

االولمقبول  احمد عطا قادر محمد البٌات44ً

الثانًمقبول  هشام عبد العزٌز حمٌد نجم الطائ45ً

الثانًمقبول  سرمد حامد جالب علك المحمداوي  46

الثانًمقبول  دالٌا عبد الوهاب كاظم موٌش الالم47ً

الثانًمقبول  مجد حمٌد نوار مهبول الرواح  48

الثانًمقبول  قتٌبة سعدي كرٌم عبد القٌس49ً


