
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًاٌه حمٌد ٌاسٌن جبر البو عبود1

االولجٌد جداًغٌث ضٌاء ابراهٌم كاظم الدرٌع2ً

االولجٌدغٌده عالء محمود عبد علً الزكرت3ً

االولجٌدمهند اٌسر عباس محمد الرفاع4ً

االولجٌدرائد سعد صبحً مهدي5

االولمتوسطعلً فاضل عباس مطلك الدلٌم6ً

االولمتوسطفاضل محمد فاضل محمد المحمود7

االولمتوسطرحاب عبد هللا حسٌن حمد الجبوري8

االولمتوسطحذٌفة صالح الدٌن ابراهٌم خلٌل9

االولمتوسطقٌس نزار سالم علوان الحمدان10ً

االولمتوسطمحمد ناظم فاضل ابراهٌم العبٌدي11

االولمتوسطحٌدر داود سلمان سلٌم12

االولمتوسطمثنى ابراهٌم محمود علوان الشورتان13ً

االولمتوسطروٌدة كامل حسٌن  علً الجناب14ً

االولمتوسطٌحٌى حٌدر عبود جبار العبٌدي15

االولمتوسطرسول صالح عبد الرسول محمد16

االولمتوسططه حسام علً حسن الموسوي17

الثانًمتوسطزٌد محمد علً داخل جالب الفرهود18

االولمتوسطزٌد اٌاد سعد حكمت الزهاوي19

االولمتوسطعبٌده اٌاد نجٌب احمد القدو20

االولمقبولاحمد صائب عبد المحسن محمد حمودات21

االولمقبولصفاء جابر ٌاس خضر22

الثانًمقبولسٌف رافد عبد الجبار عبد القادر23

الثانًمقبولحسام الدٌن نعٌم حامد عبٌد المعموري24

االولمقبولمصطفى عبد الكرٌم صبار مهدي25

الثانًمقبولاحمد اسماعٌل حسٌن علً الزوبع26ً

االولمقبولمصطفى احمد محسن خمٌس البرٌجات27

الثانًمقبولحسام ذٌاب فٌصل احمد28

االولمقبولعبد هللا حسن جاسم عباس العزاوي29

االولمقبولمحمد سلمان علً محمد30
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االولمقبولمحمد مهند نافع محمد علً الربٌع31ً

التكمٌلًمقبولحٌدر غازي خلف جاهوش32

االولمقبولاٌباء انٌس صادق مهدي 33

االولمقبولعمار عباس علً ٌاسٌن مال34

االولمقبولعبد الرحمن سعد عبد الجبار شهٌب الفالح35ً

االولمقبولهاشم ابراهٌم محٌسن ضمٌن الشوٌل36ً

الثانًمقبولسٌف علً شاكر ناج37ً

االولمقبولعلً طالل علً راضً العالق38

االولمقبولسفٌان فٌصل عبد جاسم  الجناب39ً

االولمقبولعاصم عبد علً خلٌل اسماعٌل مرع40ً

الثانًمقبولخالد جمال عبد الوهاب سلطان الجبوري41

االولمقبولعباس علً ناصر حسٌن42

االولمقبولمحمود علً محمود سلطان الدلٌم43ً

الثانًمقبولمحمد عباس فاضل رشٌد الخفاج44ً

التكمٌلًمقبولعلً باسم محمد حسن عرٌف الكرخ45ً

الثانًمقبولالفاروق باسم عبد الحمٌد عبد المعبود الحامد 46

الثانًمقبولخضٌر عباس ناصر حسٌن47

االولمقبولمؤمن صاحب مهدي صالح48

الثانًمقبولسٌد رزٌن عالء احمد رزٌن الشرٌف49ً

االولمقبولمحمد حامد عواد محمد العٌساوي50

االولمقبولعمار رعد صدٌق سلٌمان العنزي51

الثانًمقبولكمال مشتاق طالب موسى العان52ً

الثانًمقبولرٌاض قاسم محمد مطٌر العنٌس53ً

االولمقبولاكرم عادل حسٌن عناٌه  جكنوم54

الثانًمقبولعبد القادر خالد خضٌر سعود الجناب55ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازنبٌل عبد ملكً حسٌن عون1ً

االولامتٌازنائل جهاد محمد عل2ً

االولجٌد جداًرواء حسٌن جواد محمد المعمار3

االولجٌد جداًنكتل عٌسى راشد برجس الجناب4ً

االولجٌد جداًمحمد علً مهدي سلمان5

االولجٌدسعدون محمد علً كاظم6

االولجٌدقٌس مظلوم ناٌف عوٌد7

االولجٌدحٌدر رحٌم مسلم عبود الصباغ8

االولجٌدنزار رسول عواد عبد العجٌل9ً

االولجٌدمحمد فوزي هلٌل حسن التمٌم10ً

االولجٌدمحمود مصلح حسٌن كاظم11

االولجٌدمحمد مزاحم عباس علوان السامرائ12ً

االولجٌدعقٌل عباس سعٌد سلمان13

االولجٌدمصطفى ناظر عبد المنعم رحٌم االلوس14ً

االولجٌدفتحً اسماعٌل جسام محمد الشجٌري15

االولجٌدٌعقوب ٌوسف سلمان حسن الراوي16

االولمتوسطوسام غالب حسن رشٌد العبٌدي17

االولمتوسطمحمد محسن علً احمد الهاشم18ً

االولمتوسطلٌث علً حسٌن علً المحمدي19

االولمتوسطعلً حسٌن عبد الزهره سعد20

االولمتوسطماجد نوري كامل عفون21

االولمتوسطعلً حمٌد حجاب حمد الحٌال22ً

االولمتوسطعبد الكرٌم حمد حسٌن علً حمودي23

االولمتوسطحسٌن علً غرٌب حمودي24

االولمتوسطنائل وادي مصلح علً المعٌن25ً

االولمتوسطٌعرب خالد جبار محمد العقاب26ً

االولمتوسطسعٌد عباس سعٌد سلمان27

االولمتوسطنصٌر صدام كطافه عزٌز28

االولمتوسطاحمد مظهر ناصر فرحان29

االولمتوسطمحمد عداي حسٌن نصٌف30
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االولمتوسطمحمد غالب علوان محمد القٌس31ً

االولمتوسطاٌمن عبد جاسم محمد الصمٌدع32ً

االولمتوسطسٌف الدٌن علً محسن عرنوص33

االولمقبولحسن علً جلٌل جاسم34

االولمقبولجاسم حرجان عبد سفٌح35

االولمقبولعلً محسن علوان شرموط36

االولمقبولممدوح خضٌر كاظم ثجٌل37

االولمقبولعالء عجاج عبد علوان الجحٌش38ً

االولمقبولسعد عادل عبد الحسٌن خلف العماري39

االولمقبولاحمد عبد الكرٌم جٌاد خلٌل40

الثانًمقبولثامر فاضل علً جواد41

الثانًمقبولعالء عبد الناصر كاظم موجه الشٌخل42ً

االولمقبولعادل بدر راشد خنفر السعٌدي43

الثانًمقبولمحمد عبدالوهاب حسٌن فزع ال عوٌف44

االولمقبولعماد فرعون مجٌد حمٌد المزروع45ً

الثانًمقبولجبار محمود جاسم محمٌد46


