
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًعمر ٌاسٌن ناٌف محٌبس الجناب1ً

االولجٌدٌوسف عبد الواحد شمخً جابر الربٌع2ً

االولجٌدساره كرٌم وناس علً الشمري3

االولجٌدهشام حسن مزهر حسٌن ال ابراهٌم4

االولجٌدبرٌر ازهر عبد االمٌر عبد الرحمن المالل5ً

االولجٌدٌعقوب عواد ٌعقوب عواد الصباح6

االولجٌدحسٌن علً حسن فرج  مرجان7

االولجٌدعلً سعد عبد علً مصطفى الصراف8

االولجٌدمصطفى اسماعٌل ابراهٌم عبد الجبار الشٌخل9ً

االولجٌدمصطفى صاحب موات  شهف السودان10ً

االولجٌداحمد حازم مجٌد حمٌد النعٌم11ً

االولمتوسطعبد هللا محمد حسٌن موسى القٌس12ً

االولمتوسطعبد السالم محمد احمد سلمان العكٌدي13

االولمتوسطاحمد عبد الكاظم ابراهٌم  عمران الخفاج14ً

االولمتوسطمٌس محمد ناجً محمد العبٌدي15

االولمتوسطمازن عبد الرزاق عبد الحسٌن القٌس16ً

االولمتوسطعمر ماجد عٌسى مصطفى رضا البرزنج17ً

االولمتوسطٌاسر رٌاض داود سبتً الزبٌدي18

االولمتوسطاوس عبٌد ذبٌح فرج التمٌم19ً

االولمتوسطحسن علً عبد الرحمن  محمد خالد القٌس20ً

االولمتوسطامٌر حٌدر سلمان علٌوي الالم21ً

االولمتوسطعمر حازم عبد متعب السعٌدي22

االولمتوسطرسل عبد االله محمد صالح محمد الغبان23

االولمتوسطسٌف حسٌن علوان رشٌد  البناء24

االولمتوسطحسنٌن فلٌح عبد الحسن  سوادي البدٌري25

االولمتوسطحٌدر اٌاد عبد الكاظم ارهٌف الزركان26ً

االولمتوسطحوراء احمد علً حمد الظفٌري27

االولمتوسطعلً خلف عٌالن صالح  28

االولمتوسطقٌس مازن قٌس داود الصفو29

االولمتوسطاسامه محمد حسن صالح الدراج30ً
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االولمتوسطحسام حسن خلف سعد الساعدي31

االولمتوسطمالك مؤٌد خلف حسٌن الدلٌم32ً

االولمتوسطحٌدر قاسم فاضل جواد  حمندي33

االولمتوسطلٌث مجٌب وهٌب شهاب الخزرج34ً

االولمتوسطحسٌن حامد حمزه محسن المعموري35

االولمتوسطعلً حسٌن محمد علً العزاوي36

االولمتوسطانور قاسم شرجً حسن المعٌن37ً

االولمتوسطحسٌن عامر جبار حسٌن الهنداوي38

االولمتوسطعلً غانم حمود بخٌت  العباس39ً

االولمتوسطمحمد مهدي صالح فهد  الدلٌم40ً

االولمتوسطعبد هللا محمد كاظم عباس المعٌن41ً

الثانًمتوسطحٌدرعبد السالم محمد عبود الجناب42ً

االولمتوسطبسام محسن علٌوي حمد جبر43

االولمتوسطحسام نصٌف عطٌه عبد هللا الشجٌري44

االولمتوسطحامد عبد الحمٌد عبد الستار أرحٌم الدلٌم45ً

االولمقبولمصطفى ثابت كاظم خضر الصاف46ً

االولمقبولكمال نائل كمال منٌر العان47ً

االولمقبولعلً خالد حمٌد حسٌن العزاوي48

االولمقبولمعتز علً محمد عباس العامري49

الثانًمقبولعلً فالح عبد هللا محمد  العان50ً

الثانًمقبولمحمد خضٌر علوان خضٌر الجبوري51

االولمقبولٌوسف صبري غافل علوان  الزٌدي52

االولمقبولمصطفى عبد الكرٌم شراد  الثان53ً

االولمقبولسامر سعد علً هادي البلداوي54

الثانًمقبولعلً قٌس علً عمران العبٌدي55

الثانًمقبولمحمد حسن محسن عبٌد زٌداوي56

االولمقبولعلً حسٌن علً خلف المكصوص57ً

الثانًمقبولمهند محمد صالح حمد الراوي58

الثانًمقبولسجاد احمد سلمان فرج  الالم59ً

االولمقبولسالم عادل ٌونس ٌوسف المحسن60

االولمقبولاحمد باسم سعٌد شاكر الهٌت61ً

الثانًمقبولعلً كاظم عبد هللا عبٌد الجناب62ً

االولمقبولمروان خضر حسٌن ٌوسف العان63ً

الثانًمقبولزٌدون سمٌر ستار محمد السلمان64ً

الثانًمقبولانس عبد القادر محمد احمد الشامان65ً



االولمقبولعلً عبد الرزاق عبد الجبار عبود العطار66

الثانًمقبولحٌدر اركان سبتً شنان المالك67ً

الثانًمقبولمصطفى منصور حسٌن علً االلوس68ً

الثانًمقبولامٌر علً عبد سلمان محمود الكرادي 69

الثانًمقبولبكر كمال احمد سعود المعٌن70ً

الثانًمقبولعمرو قاسم خضٌر خلف الجبوري71

الثانًمقبولمهند فاضل ٌوسف مهدي التمٌم72ً

الثانًمقبولبرهان شاكر محمد حمود القره غول73ً

الثانًمقبولعلً اكرم محمد عباس السامرائ74ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًحسٌن داود سلمان مظلوم الشمري1

االولجٌد جداًسالم محمد حسٌن روضان العٌثاوي2

االولجٌد جداًلؤي محسن مزهر جوهر الجناب3ً

االولجٌد جداًماجد حامد لفته محل التمٌمً 4

االولجٌد جداًمحمد شاكر ٌوسف طه العامر5

االولجٌدعلً جاسم عبد الكرٌم  كزار الكنان6ً

االولجٌدرائد فتحً محمد امٌن فتاح الشهوان7ً

االولجٌداحمد خالد ناصر عباس  الجوران8ً

االولجٌدعمر فلٌح عبد هللا حاجم الدراج9ً

االولجٌدلٌث عبد الستار موسى حمزه الجمعه10

االولجٌدمحمد مصطفى احمد صالح الداودي11

االولجٌدنعٌم مزهر حسٌن زاهً ال ابراهٌم12

االولجٌداحمد عادل علً حسان السوٌداوي13

االولجٌدعبد الكاظم غالً عباس خمٌس الربٌع14ً

االولجٌدعماد كاظم طه شناعه الربٌع15ً

االولجٌدارشد حمٌد شاكر حمٌد الجوده16

االولجٌدعلً محمد مجٌد علً ابو العٌس17

االولجٌدمحمد عبد الحسٌن عباس سلمان العبٌدي18

االولجٌدعمرو قٌس مهدي علً دلعل19ً

االولجٌداحمد حاتم موسى علً الخفاج20ً

االولجٌدبسام حسن صلبوخ درعم السراج21

االولجٌدحسٌن ٌاسر حنتوش صالح الناش22ً

االولجٌدعامر كرٌم ضامن عاتً الجعٌفري23

االولجٌدعادل محمد علً  جواد الدلٌم24ً

االولمتوسطفراس حسن علً خضٌر الزاهد25

االولمتوسطباسم عبد عون اسماعٌل احمد الفتالوي26

االولمتوسطاحمد مطشر فرحان صالح السرٌاوي27

االولمتوسطاسامه غثوان فٌاض محمد الدلٌم28ً

االولمتوسطعمر غازي اسماعٌل حسٌن النعٌم29ً

االولمتوسطعلً راضً خضٌر عباس الشجٌري30
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االولمتوسطبهجت رجب محمد امٌن القادري31

االولمتوسطاحمد سلمان فٌاض خلف الجبوري32

االولمتوسطعبد الحسٌن صبري حمٌنه خلٌص الفضل33ً

االولمتوسطوجدي رشٌد مصطفى امٌن البدره34

الثانًمتوسطمنتصر محمد جاسم حمد الجسار35

االولمتوسطمهند زامل سعٌد ادهٌم الساعدي36

االولمتوسطسامر قاسم راشد هوٌدي  السعدي37

االولمتوسطمحمد طارق محمد حمزه الخفاج38ً

االولمتوسطحٌدر سالم عبد المحسن داود القصاب39

االولمتوسطصالح فرحان عبد الحمد الشجالوي40

االولمتوسطعبد الستار جبار جاسم  محمد المصالوي41

االولمتوسطعالء سالم عبد الحسٌن جباره الزبٌدي42

االولمتوسطمحمد دحام احمد حدٌد القره غول43ً

االولمتوسطحٌدر خالد رحٌم شاغً الالم44ً

االولمتوسطمحمد سمٌر كاظم علً البدٌري45

االولمتوسطعدنان خوٌر عباس حسٌن الجبوري46

االولمتوسطمحمد ٌوسف عثمان سلطان العٌثاوي47

االولمتوسطمؤٌد راجً ناهً مشجل المسعودي48

االولمتوسطسمٌر نصر علً نصار  الجبوري49

االولمقبولمصطفى عبد الرضا حاتم شاهٌن العبادي50

االولمقبولمعتز محمد سالم محمد الشمري51

الثانًمقبولناهد سامً عبد الجلٌل نور الٌاسري52

االولمقبولمهند احمد عبٌد محمد العلوان53

االولمقبولمحمد صادق شرٌف عثمان الحلو54

االولمقبولاٌاد خلف مطر زعٌتر الحلبوس55ً

االولمقبولعدي شالل شٌاع هبهوب الشماط56ً

االولمقبولحسام ٌاسٌن عبد بطً المحمدي57

االولمقبولسعٌد كامل سعٌد ناٌف العامري58

االولمقبولرٌاض مخلف حردان محمود الحدٌث59ً

الثانًمقبولعبد الرزاق احمد راكع علً الراوي60

الثانًمقبولعبد الخالق حسٌن وحٌد شوٌل الرمضان61

الثانًمقبولسالم جمٌل شمال عواد التمٌم62ً

الثانًمقبولجلٌل طارق عبد الجلٌل محمد رضا المدرس63

الثانًمقبولسٌف محمد نادر اسماعٌل محمد علً الدٌري64

الثانًمقبولمصطفى هاشم محمد عباس العزاوي65



الثانًمقبولعصام هادي ثجٌل صاحً الصاح66ً

الثانًمقبولمٌثم فاضل عبد اللطٌف علً السامرائ67ً

الثانًمقبولقتٌبه قٌس عبد القادر عبد اللطٌف الزبٌدي68

االولمقبولغٌث عماد شاكر هاشم العزام69

الثانًمقبولمحمد جمال عبد الكرٌم احمد  الطائ70ً


