
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًعلً لٌث عبد الرزاق عبد الوهاب العبادي1

االولجٌد جداًمرٌم علً خٌون حسن الحجام2ً

االولجٌد جداًمخلد باسم عبد الرزاق حسن الربٌعً 3

االولجٌد جداًزٌد سالم عباس خضٌر العبٌدي4

االولجٌد جداًسما طالب عبد االمٌر حسن محمد صالح5

االولجٌد جداًحٌدره نضال خلف غزال العبٌدي6

االولجٌد جداًنور علً مهدي عبد الرضا الشطاوي7

االولجٌد جداًمؤٌد خلف محسن قدوري الربٌع8ً

االولجٌداالء حلٌم بندر حمود الشدود9

االولجٌدمروه هادي حسٌن شالل الدلٌم10ً

االولجٌدسجى طالب مدٌد حمد العبٌدي11

االولجٌدساره محمد فاضل محمد الشاوي 12

االولجٌدعائشه صباح احمد سالم الكبٌس13ً

االولجٌدعبد هللا رعد سلمان عبد هللا المشهدان14ً

االولجٌدرشا ثامر عبد الرحٌم اسماعٌل العان15ً

االولجٌدساره هاشم علً محمد المحنه16

االولجٌداسٌل نصٌر كرٌم مجٌد الزاهد17

االولجٌدعمر فاروق حمزه عبد الرضا الجنابً 18

االولجٌدعهد لقمان فتحً عاٌد الحدٌث19ً

االولجٌدرانٌا جبار حسٌن حسن الصباغ20

االولجٌدنور عبد االمٌر كاظم جواد شمرتً 21

االولجٌدنهى علً حسٌن علً العزاوي22

االولجٌدساره فاضل مدحً حمٌد الجناب23ً

االولجٌدسعد عدنان ابراهٌم حمادي السامرائ24ً

االولجٌدحسٌن زهٌر صالح مهدي االحمر25

االولجٌدشهد عبود جاسم عل26ً

االولجٌدعلً هاشم محمد مهدي الصالح27

االولجٌدعباس حواس سوادي نزار العبودي28

االولجٌدنور باقر موسى جعفر الطائ29ً

االولجٌدفراس كانون عبد هللا كاظم الخزرج30ً
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االولجٌدمصطفى حسٌن جواد حبٌب السلطان31ً

االولجٌدحسن حذٌفة محمد احمد شكر32

االولجٌدعالء عباس خماط سعٌد الالم33ً

االولجٌدمحمد عز الدٌن محمد شفٌق عزٌز المحمدي34

االولجٌدلٌلى قٌس صبري حسن الدوري35

االولجٌدٌاسمٌن محمد مكً عبد الموجود الخفاج36ً

الثانًجٌدمزاحم لٌث سلٌم سلطان بك37

الثانًجٌدعلً طالل داود عبد الصمد البٌات38ً

االولجٌدعلً عبد الزهرة سلمان طاهر39

الثانًجٌدعلً عماد فاخر لعٌبً الموازن40ً

االولجٌدفضل عبد االمٌر حمزه محمد الحمزي41

االولجٌدعبد هللا عماد الدٌن علً جواد المشهدان42ً

االولجٌدعالء كاظم جوده موسى المسلماوي43

االولجٌدود منٌر حمزه مرزوك الخفاج44ً

االولجٌدحسٌن ٌاسٌن محمود ظاهر العامري45

االولجٌداسماء خضٌر حسن والً الحمٌداوي46

االولجٌدقصً احسان محمد امٌن محمد 47

االولجٌدعمار طه ٌاسٌن كامل العان48ً

االولجٌدمجٌد ابراهٌم حمود حاجم المشاٌخً 49

االولجٌدمحمد قاسم محمد مفتن الكعب50ً

االولجٌدعمر داود عبد السالم عبد الوهاب العباٌج51ً

االولجٌدرسول علً صالح مهدي العبادي52

االولجٌدهدٌر طارق هادي حسن التمٌم53ً

االولجٌدساره ابراهٌم عبود محمد العبٌدي 54

الثانًجٌداحمد ضٌاء عبد مجٌد الدباس55

الثانًجٌداٌه درٌد محمد مهدي السامرائً 56

االولجٌداحمد مؤٌد غنام حمزه الجناب57ً

االولجٌداحمد عبد الحمٌد احمد جاسم المعٌن58ً

االولمتوسطمحمد ضٌاء حسٌن هادي االنباري59

الثانًمتوسطرغد عبد الرحٌم قدوس محمود العزاوي60

االولمتوسطعمر خمٌس محمد صالح الدلٌم61ً

االولمتوسطعمر ابراهٌم ٌاسٌن كاظم الجبوري62

االولمتوسطزٌنب عبد الرزاق فتاح مراد المندالوي63

الثانًمتوسطاساور خضٌر عباس حسٌن 64

االولمتوسطمصطفى عبد الوهاب ناٌف فدعوس الجبوري65



االولمتوسطتبارك رعد محمد صالح محسن العزي66

االولمتوسطمحمد علً سلمان داود الجبوري67

االولمتوسطمصطفى فالح عبد الحسن خمٌس الدفاع68ً

االولمتوسطاحمد رجب ٌاسٌن طه الحرفش69

االولمتوسطعمر عالء عبد الحسٌن جبار العاص70ً

االولمتوسطمصطفى كاظم صابر عبد الحسن العبودي71

الثانًمتوسطمروه مؤٌد علً عبد الجبوري72

االولمتوسطامٌن سعد حمزه رشٌد الزبٌدي73

االولمتوسطاحمد فالح حسن نصٌف السعد74

االولمتوسطمصطفى غالب عبود احمد الجبوري75

االولمتوسطعبد الحمٌد خلٌل محمد حمٌد العكٌدي76

االولمتوسطقمر الزمان درٌد عزٌز مسلم الموسوي77

الثانًمتوسطعالء جاسم محمد جحٌش المعموري78

االولمتوسطانمار نعمه فرج محمود الغرٌري79

الثانًمتوسطعاصم عٌدان احمد سلمان البدران80ً

االولمتوسطمصطفى بدٌع شرف الدٌن عزٌز81

االولمتوسطنهى فٌاض منصور تقً الخلٌفاوي82

االولمتوسطمصطفى وعد جبار احمد النعٌم83ً

الثانًمتوسطرنا سالم داود مطر الجناب84ً

االولمتوسطعمر نجاح حمٌد جبر البٌضاوي85

االولمتوسطظبٌه محمود عبد الرزاق جاسم العبٌدي86

االولمتوسطسٌف محمود خلٌل ابراهٌم البدران87ً

الثانًمتوسطمحمد امٌن كامل عبود الدلٌم88ً

الثانًمتوسطعمر حمٌد حمود سمٌر الدلٌم89ً

االولمتوسطرٌهام نزار عبد مجٌد كرماش90ً

االولمتوسطاحمد ستار جبر داٌخ المالك91ً

االولمتوسطعمر ستار خضٌر علً الجناب92ً

االولمتوسطنوفل عباس كاظم مشكور 93

االولمتوسطعلً كرٌم عبد مساعد عبد الحسٌن الالم94ً

الثانًمتوسطذو الفقار صالح حسن عبد الٌساري95

الثانًمتوسطساره محمد محمود خضٌر الدلٌم96ً

االولمتوسطجٌهان مؤٌد عباس ناصر الزمام97ً

االولمتوسطمحمد عدنان هادي حسن البناء98

االولمتوسطاراز بٌستون فتاح فارس بابان99

الثانًمتوسطحنٌن جمٌل سلمان موسى الخزرج100ً



االولمتوسطمصطفى اسامه احمد جاسم العبدلً 101

الثانًمتوسطسفٌان عباس علً شهاب السامرائ102ً

االولمتوسطاحمد محمد رؤوف ناوه امٌن103

الثانًمتوسطمصطفى مناف احمد جاسم الحمدان104ً

الثانًمتوسطزٌاد قاسم علٌوي سٌد الكرخ105ً

االولمتوسطساره رعد سامً عبد الرضا الخفاج106ً

االولمتوسطمٌس حسٌن مهدي عبد العامري107

الثانًمتوسطعمر محمد صباح عٌدان الجنابً 108

الثانًمتوسطعباس هالل خلٌل عٌدان الجبوري109

الثانًمتوسطمحمد حازم غنً عباس السامرائ110ً

الثانًمتوسطاحمد اسعد عبد الرزاق جعفر السواعدي111

االولمتوسطمحمد فاهم كوكز كماش الدلٌم112ً

االولمتوسطاحمد فاضل محمود خضٌر الثابت113ً

الثانًمتوسطمحمد عبد الرحمن محمود عبد الرحمن السراج114

الثانًمتوسطعلً صالح حسن خضٌر الغانم115ً

الثانًمتوسطمصطفى صفاء محمد سلمان الجبار116

االولمتوسطحٌان ابراهٌم حٌدر عزٌز الخٌاط117

الثانًمتوسطعمر حمد سهٌل محمد الجناب118ً

االولمتوسطمصطفى سعد هادي حسٌن السلطان119ً

الثانًمتوسطاحمد صبري محمود علٌوي غرٌري120

الثانًمتوسطدعاء عبد الكرٌم عوٌز كاظم الشرٌف121ً

الثانًمتوسطهٌثم كرٌم خضٌر نجم العامري122

االولمتوسطرؤى جابر انور عبد الرضا السودان123ً

الثانًمتوسطرٌباز رافت ابراهٌم حنا عطا هللا 124

االولمتوسطعزام عصام محمد عبٌده الربٌع125ً

الثانًمتوسطمحمد غسان عبد اللطٌف محمد العان126ً

الثانًمتوسطهاله مهدي عبد عنبر العامري127

الثانًمتوسطنور اكرم علً عبد هللا الطائ128ً

االولمتوسطعبد هللا حامد عبد الكرٌم حسٌن الزبٌدي129

الثانًمتوسطمروه كامل بدن صالح130

االولمتوسطحسنٌن صبري شكر محمود الجبوري131

االولمتوسطمحمد ناظم علً محمود المعموري132

الثانًمتوسطاساور محمد عباس درباس السوٌدي133

االولمتوسطساره ابراهٌم مدلول عوٌد المسعودي134

االولمتوسطلٌث سعدي علً جاسم العبٌدي135



(التكمٌلً)الثانًمتوسطشهد سعد احمد محمد الفوادي136

الثانًمتوسطتارا اٌاد عاصً علً بشدري137

الثانًمتوسطحسنٌن خلٌل عبد الصاحب جاسم الحل138ً

الثانًمتوسطحامد خالد حسٌن خمٌس139

الثانًمتوسطحسٌن طالب كاظم خلٌف الزبٌدي 140

الثانًمتوسطحامد خالد حسن خمٌس كرا غول141ً

االولمتوسطٌاسر عبد هللا فرحان خضٌر العبادي142

الثانًمتوسطضٌاء رحٌم حمود وكاع الجناب143ً

االولمتوسطامٌر علً صادق محمد االوس144ً

الثانًمتوسطاحمد عبد الناصر مرزه حمزه المجمع145ً

الثانًمتوسطغدٌر حسن فندي حمد الجناب146ً

الثانًمتوسطمهند رعد جٌاد عبد الجناب147ً

الثانًمتوسطزٌن العابدٌن ناجح عبد علً سلمان االسٌر 148

الثانًمتوسطزٌد ناجً عبد عذاب الحلف149ً

الثانًمتوسطنور فؤاد فاروق محمود الجمٌل150ً

االولمتوسطرسل عبد الحق اسماعٌل عبد الوهاب الفارس151

الثانًمتوسطحٌدر موسى جابر حسونً الموسوي152

االولمتوسطحسٌن درٌد شوقً صبري القٌس153ً

االولمتوسطارشد احمد هادي عبد الجواري154

الثانًمتوسطامٌر صادق جعفر كاظم السعدي155

الثانًمتوسطاحمد محمد عبد الكرٌم اسماعٌل العان156ً

الثانًمتوسطزٌنب علً محمد عبد الكرٌم الجاسم157ً

االولمتوسطعبد الخالق كاظم ثجٌل مطر الكنان158ً

الثانًمتوسطاحمد شاكر محمود محمد الدلٌم159ً

الثانًمتوسطعلً جمٌل حسٌن راضً السعدي160

االولمتوسطسٌف الدٌن احمد خلف لفته العبودي161

الثانًمتوسطاٌهاب حامد عبد هللا حسٌن العبٌدي162

الثانًمتوسطمهند كرٌم حمٌد جاسب الربٌعً 163

الثانًمتوسطحٌدر سلمان عبد كرٌم الفرطوس164ً

الثانًمتوسطعلً نبٌل اسكندر حسٌن الخمٌس165ً

الثانًمتوسطاٌاد عالء حسن جاسم العقٌدي166

الثانًمتوسطهشام كاظم عباس بهر الربٌع167ً

الثانًمتوسطمصطفى سعود عبد االله سعود المجمعً 168

الثانًمتوسطاحمد لطٌف جاسم حمادي الدلٌم169ً

الثانًمتوسطمحمد جواد عوده رمٌض العمٌري170



الثانًمتوسطمصطفى حسن كاظم فارس الركٌباوي171

الثانًمتوسطعمر عماد فاضل وحٌد العزاوي172

الثانًمتوسطسجاد عبد الرزاق علوان سعٌد ابو علٌه173

الثانًمقبولمها عبد هللا عباس منصور ال عوٌف174

الثانًمقبولرونق عبد المطلب عبد الرزاق لطٌف الهاشم175ً

الثانًمقبولمصطفى رضا نوري حسن ٌعقوب 176

االولمقبولعمر جاسم حسٌن علً العٌساوي177

الثانًمقبولمصطفى سلمان شتام نصٌف الحجٌم178ً

الثانًمقبولاحمد ولٌد عبد علوان البلح179ً

الثانًمقبولاسماعٌل محمد علً عبد الرحمن الجناب180ً

االولمقبولزٌاد ثامر عبود نوري الالم181ً

االولمقبولمصطفى جمال عبد الحمٌد عبد الرؤوف182

الثانًمقبولهدٌل مصطفى عبد الحسٌن عل183ً

الثانًمقبولمحمد بشار بدر شكر184

الثانًمقبولنزار كاظم عباس ولً الخزرج185ً

الثانًمقبوللهٌب عبد الستار شٌاع عباس186

الثانًمقبولزٌدون محمود جاسم عاٌد الدغش187

الثانًمقبولسٌف عبد الستار سلمان حمد الجناب188ً

الثانًمقبولعالء فاضل داخل حسن المجدي189

الثانًمقبولنبهان مظهر خضر ناصر190

الثانًمقبولفاروق علً عبود جاسم191

الثانًمقبولقصً علً محمد زكٌحً المعموري192

الثانًمقبولعلً عدنان مهدي محمود الوكٌل193

الثانًمقبولاصف سمٌر جابر طه العانً 194

الثانًمقبولمصطفى مجال شاكر حمودي الجاكري 195

الثانًمقبولوسام محمد حمزه سلمان الدلٌم196ً

الثانًمقبولمهند مجٌد حمدان عبد السراي197

الثانًمقبولمحمد رشٌد مجٌد فاضل السامرائ198ً

االولمقبولشٌرٌن نجاة عبد هللا199

الثانًمقبولطارق زٌاد طارق نعمان العبٌدي200

الثانًمقبولعمر محمد نصٌف جاسم201

الثانًمقبولبهاء مهدي فرحان مزعل التمٌم202ً

الثانًمقبولمحمد عامر محمد حسٌن العامري203

الثانًمقبولانمار ضٌاء صاحب علوان العتب204ً

الثانًمقبولاٌوب شاكر نوري عرفً العان205ً

الثانًمقبولعلً عبد عبد هللا عوده العامري206

الثانًمقبولشهد جاسم محمد خماس الدفاع207ً

الثانًمقبولاحمد نجم عبد هللا كواد الكرطان208ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازعامر جواد حسانً ثامر العكٌلً 1

االولامتٌازسمٌر داود عبد كنجً الم2ً

االولامتٌازعباس ناجً حمزه حسٌن العلوش3

االولامتٌازمحمد عبٌس كاظم صكبان4

االولامتٌازاحمد حمٌد كرٌم حمٌد الجمٌل5ً

االولامتٌازباسم محمد ٌونس علً البدري6

االولامتٌازرسل ذرب سلٌمان علً التمٌم7ً

االولجٌد جداًحٌدر علً حمودي حسٌن الراجحً 8

االولجٌد جداًحسٌن محمد خلف اسماعٌل الدلٌم9ً

االولجٌد جداًسلوى عبد الرحمن عبد الرزاق احمد الحٌال10ً

االولجٌد جداًغسان عكالوي صالح حمود السعد11

االولجٌد جداًمحمد معٌبد ناصر صغٌر الكعب12ً

االولجٌد جداًسالم عبد الحسٌن احمد علً المالك13ً

االولجٌد جداًمحمد حامد نوار امٌن الطائ14ً

االولجٌد جداًدنٌا ٌعكوب ٌوسف عباس الدراوٌش15

االولجٌد جداًابراهٌم حناد روٌض راشد النجدي16

االولجٌد جداًساره خالد عبٌد فاضل خفاج17ً

االولجٌد جداًضٌغم عبد الحسن حطاب كحٌط المنشدي18

االولجٌد جداًغالب عبد الكاظم زغٌر جالب الفتالوي19

االولجٌد جداًنمام محمد فقً كرٌم امٌن العسكري20

االولجٌد جداًعمر فتحً معمر فتحً العزاوي 21

االولجٌد جداًاسراء طالب شغاتً مشاري 22

االولجٌد جداًسحر عبد الجبار محمد صالح الكرم23

االولجٌد جداًعبد الجبار علً حمود مصارع الجبوري24

االولجٌد جداًسرمد صباح محمد ٌوسف المفرج25ً

االولجٌد جداًمحسن فاضل لفته وادي السودان26ً

االولجٌد جداًشٌماء احمد خلف شطب الشمري27

االولجٌد جداًنداء احمد خلف علٌوي الفراج28ً

االولجٌد جداًولٌد كاظم ناجً سلمان الجناب29ً

االولجٌد جداًمثنى كمال جٌاد خلٌل العان30ً

2015/12/14 فً 622/ت : (التكمٌلً)                                               الدور الثانً

2015/7/11 فً 417/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 
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االولجٌد جداًفارس علً فارس عاٌز المالك31ً

االولجٌد جداًلٌلى حسن فلٌح حسٌن السراج32ً

االولجٌد جداًلٌلى جاسم محمد حسن الناصري33

االولجٌد جداًرند ولٌد حمٌد مهدي الدمعه34

االولجٌد جداًعلً فالح عطٌه جوده الخفاج35ً

االولجٌد جداًمشرق فٌصل حسٌن جاسم 36

االولجٌد جداًقاسمٌه روٌح سهٌل جابر زٌداوي37

االولجٌد جداًوسام خالد خٌري محمد علً االشتري38

االولجٌد جداًلٌلى خلف حسن حمد الجناب39ً

االولجٌد جداًاسراء رعد ناٌف جبار ال جباره40

االولجٌد جداًاسراء عدنان شهٌد محسن الطائ41ً

االولجٌدمحمد سالم محمد عٌسى الخفاجً 42

االولجٌداحمد شاكر عبد االمٌر حسن العامري43

االولجٌدزٌاد محمود حسن احمد العبادي44

االولجٌدرافع عبٌد حسٌن عبد المسعودي45

االولجٌداحمد فرحان سهٌل مهوس العزاوي 46

االولجٌدفراس ضٌاء عبد الجبار محمود ظاهر47

االولجٌداٌمان نجم عبٌد عباس الجبوري48

االولجٌدارشد احسان داود سلمان الجبوري49

االولجٌدولٌد وجٌه عبد النافع محمد الحٌال50ً

االولجٌدمهند موفق عبد الحسٌن الحالوي51

االولجٌدسهام حسون عبود عنٌد الشمري52

االولجٌدخالد حمد عسل مهدي الدلٌمً البو شجل53

االولجٌدحسٌن عالوي سلمان عاصً السراي54

االولجٌدوسام عبد هللا صاحب ٌونس الساعدي55

االولجٌداسامه جاهد حامد انجٌدي الجاسم56

االولجٌداٌمان علً حسٌن عباس السعد57

االولجٌدمحمد سعد خزعل شهاب المفرج58ً

االولجٌدلٌلى حسن علً حمد العتاب59ً

الثانًجٌدرواء حسٌن جاسم سالم العامري 60

االولجٌدسالم حاتم سبع موسى الطائ61ً

االولجٌدشٌماء احمد عبد هللا خلف العبٌدي62

االولجٌدعلً حمود جبر علً الغنامً 63

االولجٌدسلمان محمد سلمان حمود ربٌعه64

االولجٌدجاسم محمد حسٌن اسود االسودكو 65



االولجٌدٌقٌن رباح ابراهٌم عبد الحمٌد الزٌدي66

االولجٌدقائد عبدهللا حسٌن ابراهٌم67

االولجٌدسٌف محمد محسن عباس68

االولجٌدعالء احمد علوان محمد الجبوري69

االولجٌدحامد حسٌن عباس نحو التمٌم70ً

االولجٌدصالح عبد هزٌر جاسم ال عبدوٌس71

االولجٌداحمد عٌدان احمد سلمان البدران72ً

االولجٌدصدام حسٌن محمد دهش الدهش73

االولجٌدسراب جواد كاظم كطان الشمري74

االولجٌدعلً حسن احمد عبد الجناب75ً

الثانًجٌداٌمن محمد مهدي محمد الدلٌم76ً

االولجٌدطاهر حناد روٌض راشد النجدي77

االولجٌدسٌف ثائر جواد حسٌن العلوي78

االولجٌداحمد عبد الزهره كاطع عباس الساعدي79

االولجٌدالحسٌن محمد عزٌز رجب البدري80

االولجٌدعرفان عبد الحمٌد عبد الرحمن عبد الكرٌم81

الثانًجٌدلٌث مزاحم مجبل راشد82

الثانًجٌدحسٌن مهدي طالب رشٌد الربٌع83ً

االولجٌدماجد كٌف مرٌود دحام الناصري84

االولجٌدطارق شامل غضبان حسن المرسوم85ً

االولجٌدكفاح حمٌد جاسم عاٌد المفرج86ً

الثانًجٌدمروه رفعت عبد الرحٌم ابراهٌم الخزاعً 87

االولجٌدمحمد علً عبد الرضا رشك88

االولجٌدحسٌن علً محمد حبٌب الرفٌع89ً

االولمتوسطخضر سامً محمد حمد الكرطان90ً

االولمتوسطوجدان جبار عبد النبً مصارع العبودي91

االولمتوسطعلً مجٌد حسون مسعود اللهٌب92ً

االولمتوسطباسم جاسم محمد حسن الناصري93

االولمتوسطاحمد عبد سلمان محمد علٌوي البدران94ً

االولمتوسطمنتصر رضا ٌونس جاسم العكٌدي95

الثانًمتوسطرائد عبد هللا هزاع علً الشافع96ً

االولمتوسطعبد القادر عبد الكرٌم علً عبطان97

االولمتوسطعالء محسن صعصاع سعران السعٌدي98

الثانًمتوسطابراهٌم طالب علٌوي حسٌن الٌساري99

االولمتوسطلٌث ثامر كامل عبود النعٌم100ً



االولمتوسطرائد كرٌم ٌحٌى ابو خشه 101

االولمتوسطاحمد شهاب احمد حسن العبٌدي102

االولمتوسطاحمد عادل دحام فهد معامر103

االولمتوسطمحمد جواد كاظم محسن الحجٌم104ً

الثانًمتوسطبارق عبد الكرٌم جواد محمد الطائ105ً

االولمتوسطبٌداء مجٌد عوده محمد الدلٌم106ً

الثانًمتوسطرعد عواد مهدي خضٌر الحمدان107ً

الثانًمتوسطاحمد شهاب احمد ثجٌل العماري108

االولمتوسطاٌمان كاظم حسٌن زامل العطوان109ً

الثانًمتوسطمحمد عبداالمٌر خمٌس خٌري110

الثانًمتوسطحسام هاشم محمد علً العتاب111ً

الثانًمتوسطعباس ناظم محسن دوخً السودان112ً

الثانًمتوسطلٌث محمد احمد ظاهر الدلٌمً 113

الثانًمتوسطمحمود شهاب احمد ثجٌل العماري 114

االولمتوسطحٌدر عادل خضٌر عباس المسعودي115

الثانًمتوسطضرغام ماجد سلمان حنٌن الزبٌدي116

الثانًمتوسطمحمد زامل عبٌد بدن الساعدي 117

االولمتوسطسلٌمان فاضل عباس فٌاض العكٌدي118

الثانًمتوسطحارث تركً نوري فشاخ السعدون119

االولمتوسطسفٌان ابراهٌم عبٌد حمادي العٌثاوي120

الثانًمتوسطصبا عبد الوهاب موسى شهاب القٌسً 121

االولمتوسطبالل عبد الحسٌن عبٌد غراوي الجحٌش122ً

االولمتوسطابرار كرٌم هادي صالح الزوبع123ً

الثانًمتوسطلٌث احسان علً شرٌف العشاري124

الثانًمتوسطمثنى نعمه محسن حمٌد المحٌاوي125

االولمتوسطمحمد منذر عبد الواحد ناجً الزبٌدي126

الثانًمتوسطعلً عبد الرحمن منغر جاسم127

الثانًمتوسطعمر علً حسٌن برغش عبد العامري128

الثانًمتوسطقصً غسان سلمان فرحان الشمري129

الثانًمتوسطسٌف سعد عبد الجبار عبد هللا االمٌري130

الثانًمتوسطمنتظر عباس عٌد سلٌمان العجٌل131ً

الثانًمتوسطحقً اسماعٌل هاشم ساجت الغراوي132

االولمقبولمحمد رٌاض جالل توفٌق133

الثانًمقبولمصطفى محمد شفٌق عبد الكرٌم العبٌدي134

الثانًمقبولاحمد عبد الحسٌن عبد االمٌر ٌعقوب المشهدان135ً

الثانًمقبولعلً عزام جواد كاظم البزون136

الثانًمقبولمحمد رحٌم لطٌف جاسم كاظم الدراج137ً

الثانًمقبولاحمد منذر منعثر عبد الجلٌل المالح138

الثانًمقبولفاتن خلٌل مشجل محمد علً الركابً 139

الثانًمقبولعمار عبد هللا رٌس سٌد الشمري140


