
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌدحاتم كرٌم سلمان كاظم الجبوري1

االولمتوسطغٌث جاسم محمد نوفل الربٌع2ً

االولمتوسطعمار محمد عبد الجبار فرحان البدري3

االولمتوسطمحمد عبد الرحمن عبد الباقً عبد الرحمن الراوي4

االولمتوسطعبد هللا امجد عبد المجٌد محمد التٌلج5ً

االولمتوسطسٌف خالد كاظم جٌاد الطائ6ً

االولمتوسطعالء عبد هللا كرٌم خضٌر الدلٌم7ً

االولمتوسطحٌدر مقداد جواد كاظم المظفر8

االولمتوسطبسام عالء ناصر حسٌن الشوك9

االولمتوسطزٌد مازن حسٌن ٌحٌى الخروفه 10

الثانًمتوسطمكً فاضل نصٌف جاسم الجمٌل11ً

االولمتوسطعلً عادل شاكر كاظم الجبوري12

االولمتوسطعلً محمد عبد الجبار فرحان البدري 13

الثانًمتوسطمحمد شهاب احمد سهٌل الزوبع14ً

الثانًمتوسطرشاد خلف كاظم دعاج الدلٌم15ً

االولمتوسطعمر عبد هللا عطٌه شرقً الكرغول16ً

االولمتوسطغزوان مقبل سعٌد عمر الحدٌث17ً

االولمتوسطحسٌن حسن علً عبد المطلب حموده18

االولمتوسطحاتم عبد الكرٌم نصٌف جاسم التكرٌت19ً

االولمتوسطعدنان حاتم عبد حبٌب العبٌدي20

االولمتوسطفهد قٌصر احمد فلٌح الكروي21

االولمتوسطعبد الحمٌد خالد عباس حسٌن الخزرج22ً

االولمتوسطٌاسر خلٌل ابراهٌم سلمان التمٌم23ً

االولمتوسطعلً بهجت عواد محمود المشهدان24ً

االولمتوسطوسام جبار شلتاغ شذر الالم25ً

الثانًمتوسطعمر سعدي اسماعٌل ابراهٌم السعدي26

االولمتوسطبسام سهام مهدي صالح القره غول27ً

الثانًمتوسطمهدي صالح مهدي حمد السعداوي28

االولمتوسطمحمد عالء نعٌم عبد الغنً عبد الوهاب الغزال29ً

االولمتوسطاٌهاب سامً علً حمود الجبوري30
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الثانًمتوسطاحمد رائد محمود محمد نوري البكري31

االولمقبولٌاسر خالد رزوقً حمٌد العبره32

الثانًمقبولابراهٌم خالد مجٌد محسن الدلٌم33ً

االولمقبولٌوسف اسعد حامد رٌاح الفتالوي34

االولمقبولمصطفى كرٌم زٌاره دهش الشجٌري35

االولمقبولمهنى جزاع شرٌف محمود الدله عل36ً

االولمقبولالحكم تحسٌن علً حسٌن الشٌخل37ً

االولمقبولاحمد عباس جبار زبون الكعب38ً

االولمقبولمصطفى عباس زٌاد كامل السعدي39

الثانًمقبولمنتظر هاشم صادق جعفر الشدٌدي 40

االولمقبولاوس علً عنٌد صابر العبادي41

الثانًمقبولمحمد صافً معٌوف عاشور الزبٌدي42

االولمقبولمصطفى موفق علً سلمان الحٌان43ً

الثانًمقبولابراهٌم عالوي جبار جاسم العامري44

الثانًمقبولنوار صباح نوري هادي المفرج45ً

االولمقبولٌوسف عبد خزٌم مظهور المعٌن46ً

الثانًمقبولنزار علً خلٌل محمد العبٌدي47

االولمقبولاحمد عبد االمٌر سلمان حسٌن االسدي 48

الثانًمقبولضرغام حسٌن حسن خرنوب العرٌوظ49ً

الثانًمقبولمٌالد مجٌد احمد عبد الجبوري50

االولمقبولسلوان فرحان كاظم حسٌن عتب51ً

االولمقبولاٌاد لؤي جمٌل عبد الكرٌم ال عبد الغن52ً

الثانًمقبولسالم وٌئام قادر خورشٌد القٌس53ً

االولمقبولعبد السالم ابراهٌم محمد ناصر المال 54

الثانًمقبولمحمد عبد الكرٌم عبد حسٌن العمادي55

الثانًمقبولعقٌل جواد كاظم فنجان السرٌاوي56

الثانًمقبولعمر مزهر فرج نافع الزٌادي57

الثانًمقبولحسن فلٌح حسن نجم السعٌدي58

االولمقبولمصطفى عبد الرزاق حسٌن سلطان العزاوي59

االولمقبولمحمد سعدي هجول كمر الربٌع60ً

الثانًمقبولعبد هللا مدحت حمٌد عبد هللا الدلٌم61ً

الثانًمقبولنصٌر ضٌاء حمودي كاظم الجمٌل62ً

الثانًمقبولاحمد اسماعٌل ابراهٌم عباس جعفر البدراوي63

الثانًمقبولاحمد شاكر كرٌم جاسم االسدي 64

الثانًمقبولمعتصم خالد توفٌق علً الدوري65



الثانًمقبولحٌدر نبٌل رشٌد داود بلبل66

الثانًمقبولنبٌل كامل حمزه عبٌد النافع67ً

الثانًمقبولبكر عدنان حمد شهاب سلمان الراوي 68

الثانًمقبولمحمد علً سعٌد ظاهر العان69ً

الثانًمقبولزٌاد طارق اسماعٌل احمد الدلٌم70ً

الثانًمقبولهشام محمد صباح محمد سعٌد واصف71

الثانًمقبولحذٌفه خالد غازي صالح الدلٌم72ً

الثانًمقبولعلً صفاء الدٌن خزعل صادق الربٌع73ً

الثانًمقبولمصطفى طه عبد الباقً خلٌل العان74ً

الثانًمقبولزٌن العابدٌن عبد هللا عبٌد جبر العبودي75

الثانًمقبولمحمد عدنان توفٌق كاظم الركاب76ً

الثانًمقبولعوف عبد الرحمن حاتم عوٌد الساجن77ً

الثانًمقبولامجد علً سعٌد حسن الغبان78

الثانًمقبولمصطفى ضٌاء صبار جار هللا الكعب79ً

االولمقبولٌاسر عبد العباس خضٌر عبد هللا الجمٌل80ً

الثانًمقبولاحمد سعد طاهر محمد نور الموسوي81

الثانًمقبولحسن ناجً قاسم شندي الجناب82ً

االولمقبولسرمد لٌث غضٌب عبد المجٌد العبٌدي83

الثانًمقبولفالح حسن حمود سهر الربٌعاوي84

الثانًمقبولٌوسف عبد االمٌر عوده مزعل االسدي85

الثانًمقبولوسام عوده حسٌن بخٌت المحمدي86

الثانًمقبولمصطفى كاظم سلمان شاطً غافل المكصوص87ً

الثانًمقبولزٌن العابدٌن رعد حسٌن راضً الربٌع88ً

الثانًمقبولعالء نعمت سعدي جدعان عطوان89ً

الثانًمقبولعادل رعد محمد فدعم الدلٌم90ً

الثانًمقبولنوار محمد دوٌج زامل ال اكرع91

(التكمٌلً)الثانًمقبولعمر علً عباس حسٌن فٌروز القٌس92ً

الثانًمقبولٌوسف فؤاد طالب خلٌل الداودي93

الثانًمقبولزٌد محمد حسٌن محسن اسماعٌل القرطاس94ً

الثانًمقبولمصطفى احسان محسن علً االسدي95

االولمقبولمناف شاكر مصطفى نجم الدوري96

الثانًمقبولٌاسر ثائر صبحً عبد العزٌز العان97ً

الثانًمقبولمحمد ثامر علً محسن العنبك98ً

الثانًمقبولعلً حسٌن عباس شنٌتر السعدي99

الثانًمقبولعمر عدنان محمد حسٌن عبد اللطٌف الكٌالن100ً



الثانًمقبولعمر عماد عباس علً الفالح101ً

الثانًمقبولشهاب شعٌب عبد الرزاق عبد الرحمن العان102ً

الثانًمقبولعلً ولٌد احمد حسٌن الجبوري103

الثانًمقبولاحمد علً دروٌش حمزه العجٌل104ً

الثانًمقبولعلً احمد غزاي محمد المرسوم105ً

الثانًمقبولسالم اعطٌه اسرٌح والً الغزي106

الثانًمقبولرشٌد عبد هللا رشٌد نعمان التكرٌت107ً

الثانًمقبولعبد هللا ولٌد عبد اللطٌف احمد البدري108

الثانًمقبولنهاد جواد حضٌنً جابر المح109ًٌ

الثانًمقبولمهدي صالح عبد الهادي نوري الطائ110ً

الثانًمقبولمهند عبد الكرٌم ابراهٌم سلمان التمٌم111ً

الثانًمقبولحٌدر عبد شخٌتر عٌسى الذهٌباوي112

الثانًمقبولسامر صبري خزعل ماضً المحمد113

الثانًمقبولاحمد كرٌم الزم هلٌل البنداوي114

الثانًمقبولعلً رٌاض شاكر ٌحٌى الحبوبً 115



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًصالح زٌنل عبو علً خضر 1

االولجٌد جداًمحمد مراد دهش سالم الشمري2

االولجٌد جداًحٌدر محسن علً حسٌن العامري3

االولجٌد جداًقاسم محمد سلمان لفته الذهب4ً

االولجٌدثامر عبد جمعه ثامر الجمٌل5ً

االولجٌدحسن جاسم محمد حسٌن الشمري 6

االولجٌدعالء كرٌم عبد الحسٌن هاشم الجبوري7

االولجٌدمحمود طه حمود عباس محٌاوي8

االولجٌدقاسم صخً عبد هللا عبد الكنان9ً

االولجٌدحٌدر جاسم محمد سدخان الزٌدي10

االولجٌدحٌدر عادل محمد علً االركوازي 11

االولجٌدمهند فرج ابراهٌم صٌاح الشمري 12

االولجٌدمناف مؤٌد عبود رشٌد السامرائ13ً

االولجٌدعلً جاسم حاجم سلطان العبٌدي 14

االولجٌدمولود طارق عبد هللا محمود الحٌالً 15

االولجٌدحسن فالح بادع مسٌر الخزاعً 16

االولجٌدعالء عبد الجلٌل علً كرٌم الموسوي17

االولمتوسطسٌروان عدنان ٌحٌى اسفندٌار العلوي18

االولمتوسطنور محمد جمٌل جمعه الرفاعً  19

االولمتوسطصفاء قاسم علً مهودر الربٌع20ً

االولمتوسطمحمد كاظم محمد حمد العزاوي21

االولمتوسطعلً محمد علً زهو المشهدان22ً

االولمتوسطصفاء فٌصل غازي محمد  االعرج23ً

االولمتوسطحسٌن علً حسٌن رمٌض الشمري 24

االولمتوسطعلً محمد حسٌن عبد الرضا الدراوشه 25

االولمتوسطرٌاض فهد جاسم خمامه االسدي26

االولمتوسطعماد عباس هانً صالح الكرعانً 27

االولمتوسطحٌدر عبد الواحد حسٌن جبر الخزرج28ً

االولمتوسطٌحٌى خلٌل عباس كاظم الربٌع29ً

االولمتوسطوسام ظاهر حمٌد مطر المعاوي30
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الثانًمتوسطعلً محمد شاكر احمد العباٌجً 31

االولمتوسطحٌدر فرٌد سعٌد محسن الشامً 32

االولمتوسطعلً عبد الحسٌن عطٌه محمد الكنانً 33

االولمتوسطبراء شعالن امٌر شمران الٌساري 34

االولمتوسطجالل حسٌن عباس جسام المفرجً 35

االولمتوسطمشتاق حسن حسٌن عبد عون المحٌاوي36

االولمتوسطعلً فرحان عواد مطلب الدلٌم37ً

االولمتوسطمٌثاق احمد عبد هللا مصلح الجنابً 38

الثانًمتوسطموسى محمد حسٌن عباس السٌباوي39

االولمقبولحسٌن عادل صدام محسن العبادي40

الثانًمقبولشهد عباس فاضل حمودي الكروي41

االولمقبولهوشٌار سعٌد امٌن طه42

االولمقبولٌاسر فالح مهدي شالل النعٌم43ً

االولمقبولحارث محمد شنٌت صبر الشٌخ زٌن44ً

االولمقبولمعاذ صالح سعٌد عمر الحدٌث45ً

االولمقبولعلً صفاء محمد حرج االلوس46ً

الثانًمقبولاحمد اسعد داود سلمان الحسنً 47

االولمقبولمصطفى جمعه عاصم كاظم زنكنه48

الثانًمقبولحٌدر رٌاض صافً فلٌح البٌاتً 49

الثانًمقبولعامر صاحب مجٌد هادي الربٌع50ً

الثانًمقبولمحمد سرمد منهل محمد الدلٌم51ً

الثانًمقبولعلً عبد حمد داود المعٌن52ً

الثانًمقبولمصطفى جمال ربٌع حسنً العانً 53

الثانًمقبولذو الفقار جواد كاظم سوادي الزٌدي54


