
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جدارٌم عبد الوهاب عبد الجلٌل رشٌد البزركان1

االولجٌداالء شوقً عادل قاسم البدران2ً

االولجٌدنغم نبٌل ابراهٌم عبد الوهاب الشوك3

االولجٌدغفران سعد جاسم حمد الوٌس4ً

االولجٌدذوالفقار لٌث هادي حمزه الخفاج5ً

االولجٌدمصطفى احمد حسٌن علً الحسٌن6ً

االولجٌدهاجر سعدي حثٌل وروش الم7ً

االولجٌدنور سجاد صاحب عبود الطغٌل8ً

االولمتوسطمصطفى ماجد عبد الخالق احمد مرٌزه9

االولمتوسطدعاء امٌر ابراهٌم سعٌد الجبوري10

االولمتوسطمروه سلمان جواد كاظم الكرٌط11ً

االولمتوسطهبه صالح حسن محمد الشجٌري12

االولمتوسطحمزه احمد منعم حسن قلباص13

االولمتوسطحٌدر حسٌن علٌوي سلوم العكٌدي14

االولمتوسطٌوسف كمال ٌوسف محمد عصفور15

االولمتوسطحٌدر ازهر عبد الساده نوفان العبودي16

االولمتوسطخضر سلمان خلف محمد العامري17

االولمتوسطاحمد حسن شاكرمهدي الخفاج18ً

االولمتوسطعمر موفق حبٌب شناوه الدلٌم19ً

االولمتوسطكرار محمد مجٌد محمد علً السعدي20

االولمتوسطمٌنة علً عبد الرزاق حسٌن الزبٌدي21

االولمتوسطتانً منٌر الٌج عذاب العبودي22

االولمقبولشمس عباس عبد الجلٌل مرزوك الرماح23ً

االولمقبولعلً عبد مجٌد جحٌل الالم24ً

االولمقبولدالٌا جعفر حاتم  شكر الشمري25

االولمقبولاوس عماد حسن صالح الشرٌف26ً

االولمقبولعلً مجٌد حمدان واشل الدعماوي27

الثانًمقبولحسن زهٌر حسن مجٌد الخفاج28ً

الثانًمقبولبالل اسماعٌل كمر هالل الدلٌم29ً

الثانًمقبولموسى جاسم محمد جباره المكصوص30ً

الثانًمقبولالحمزه نوري ٌاسٌن موزان الهاشم31ً

الثانًمقبولسٌف سعد قاسم ناصر الفكٌك32ً
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الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جدانور الهدى هادي عوده سبهان الساعدي1

االولجٌد جدامٌسون جاسم سلٌمان علً  الجبوري2

االولجٌد جداهمسه عدنان عباس خزان التمٌمً 3

االولجٌد جدانوره عادل صالح قدوري الوٌس4ً

االولجٌد جداهاله براء حسون محمد العلو  5

االولجٌدعامر علوان دفار مرٌح الشمري6

االولجٌدغٌث غانم ذٌاب فهد العامري7

االولجٌدمروه عبد طارش شندي النداوي8

االولجٌداسامه عامر مطلك علوان الشدور 9

االولجٌدسلٌمه سعٌد محمد علً البٌضان10ً

االولجٌدمٌالد عزام حسٌن علوان السامرائ11ً

االولجٌدمحمد مؤٌد حاكم محسن الحسٌن12ً

االولجٌدفٌصل عباس نغٌمش عبٌس السلطان13ً

االولجٌدنور فاضل كاطع نعمه زٌرجاوي14

االولجٌدغسان عداي حمادي عطٌه الجبوري15

االولمتوسطنور محمد علً حسان الموسوي16

االولمتوسطالحسٌن عبد الرحمن حسٌن علً العزاوي17

االولمتوسطعلً صالح كرٌم كزار السعٌدي18

االولمتوسطخلدون حسٌن فاضل عباس الزبٌدي19

االولمتوسطبالسم محمد خطار جبرالحمودي20

االولمتوسطلجٌن فخري جاسم محمد السلمانً  21

االولمتوسطوفاء جاسم كرٌم شهد الشرٌفً   22

االولمتوسطمحمد عادل محمد جاسم العان23ً

االولمتوسطعلً محمد ٌاسٌن حسن الساعدي24

االولمتوسطعبد الوهاب زهٌر اسماعٌل ابو ندر25

االولمتوسطبهاء الدٌن سلمان صنٌخ مرزوك المفرج26ً

االولمتوسطنسرٌن سعدي عبد هللا جبر الكعبً  27

االولمتوسطاحمد نافع اٌوب حمٌد28

االولمتوسطستار كاظم حمزه خسباك المعموري29

االولمتوسطاحمد تحسٌن ابراهٌم زٌدان الدباغ30
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االولمتوسطمٌثاق احسان محمد سلمان الدلٌم31ً

الثانًمتوسطعالعلً عبد الوهاب علً الطائ32ً

الثانًمتوسطمصطفى جهاد احمد ملك البدري33

االولمتوسطفضاء زٌدان خلف هاشم العتاب34ً

االولمتوسطعلً عبد الرحمن توفٌق حسن الجاف35

االولمتوسطلبنى مالك خضٌر خلف العامري36

االولمقبولزهراء عماد عبد علً عباس37

االولمقبولباسم جعفر محمد عبد المجٌد الربٌع38ً

االولمقبوللٌث جابر عبد الهادي جابر ابوسمٌر39

االولمقبولمصطفى جاسب مزعل فالح الجٌزان40ً

الثانًمقبولامٌر علً مزعل راشد الشجٌري41

االولمقبولسعد رعد محمود حمود السامرائ42ً

الثانًمقبولمعتز موفق طعمه محمد الخفاج43ً

االولمقبولساره ابراهٌم شاكر محسن العبٌدي44

الثانًمقبولاحمد سعد جبار ناٌف الخزرج45ً

االولمقبولسالم خلٌل زٌدان عاكول الالم46ً

الثانًمقبولفاروق عماد فخري خلف الالم47ً

التكمٌلًمقبولكرار رحٌم هاتو احمد الناج48ً

الثانًمقبولاسامة صالح حسن عبد الجناب49ً

الثانًمقبولمصطفى حٌدر مهدي زٌدان الدفاع50ً


