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 راسب  حسن عبار وادي ناجح ابراهيم سمير ابراهيم احمد 

غالي عبطان خليفحسن  راسب احمد جميل حمد حسين  راسب 

 ناجح حسين جاسب علوان مجذاب  راسب احمد صبري منسي عيسى

محمد احمد عامر اغنيان عريان حسين جاسم احمد راسب   راسب 

ارويح حسين حسن حميد راسب احمد عطا عبيد  راسب 

راضي حسين رشيد حميد ناجح احمد مصطفى كريم ضباب   راسب 

 ناجح حسين صالح علي عبدالعباس  راسب احمد يوسف عبد شايع

 راسب حسين طاهر لفته موحي  راسب امجد جبار لفته حسن

حسن امجد حميد محمد  راسب حسين محمد جبار حسين راسب 

 راسب حسين محمد عبد الستار راسب امجد كريم كامل عبد الرزاق

 راسب حيدر حامد حسن سعيد  راسب انور عدنان حميد طه

جبار الحسينباقر محمد عبد   ناجح حيدر حميد هاشم حسوني  ناجح 

عباس براء ابراهيم عطية  راسب حيدر عبد االمير حسين كاظم  ةراسب 

كاظم براق احمد عبد الرزاق  ناجح حيدر ماجد سلمان مهدي  ناجح 

 راسب حيدر موسى محسن قاسم راسب بكر نبيل احمد مكي

 ناجح خالد محسن داود سلمان  راسب جعفر اعالن حسين طالل

ةناجح رؤى موسى محسن قاسم  ناجح جعفر صادق هاشم سلمان   

الكريم غفوري  رسول عبد راسب حارث اسماعيل حمود محمود  ناجح 

عزيز حسام ماجد محمد  ناجحة ريام عمار ياسر ثامر  راسب 

 راسب زين العابدين عيسى محسن راسب حسن جمال عبد علي
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ةراسب زينب زاير جاسم مشاري  راسب  علي شمران علي    

ةراسب سارة جاسم سالم كوكز  ناجح علي صالح عبد عزيز  

 ناجح علي عبد الرسول عباس علوان  ناجح سجاد ماجد سلمان مهدي 

عسكر سلطان فاضل شاوي  راسب علي عبد هللا عبد الكريم راسب 

محمد سيف صالح علي  راسب علي محمود عاصي عبد هللا  راسب 

غويلب علي هليل اكليهم راسب  سيف محمد شاكر  راسب 

جبر احمدضرغام محمد   راسب عمار علي ناصرحسن راسب 

حسين ضياء حسين شهيد  راسب عمر جميل حمد حسن راسب 

حسين  ضياء محمد علي  ناجح فؤاد سالم عبدالساده حسون  راسب 

فريج فائزة قاسم محيل راسب طه محمد مناتي علي  ةراسب 

 ناجحة قند عمار ياسر ثامر  راسب عباس عبد الرحمن مصطاف

 راسب كرار احمد عاتي عبدالخضر  ناجح عباس كاظم ناصر حسين 

 ناجح كرار شالل حبيب محمد  راسب عباس مسعد رحيم موسى 

علوان كرار علي عباس راسب عباس نامق طالب حسين   راسب 

 ناجح كمال علوان خلخال مورد  ناجح عبدالكريم طاهر جاسم 

 ناجح مثنى حسن محمد فيصل  ناجح علي افليح ناجي ضباب 

 راسب مجتبى عباس رسن علي  ناجح علي حسين عجر سيد   

ن كوكزيعلي حس  راسب محمد باقر عطية حسن راسب 

جياد علي داود سلمان ولي محمد حسن حقي راسب   راسب 

جاسم محمد حمد فرحان ناجح علي ستار كريم راضي   راسب 
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عيد محمد حميد احمد ياسين مصطفى جواد كاظم راسب   ناجح 

عبود محمد خالد داود نوري مصطفى حسن محمد راسب   راسب 

حسين  محمد دريد جهاد كاظم مصطفى سعيد ياسين راسب   راسب 

كاظم محمد سالم جواد  راسب مصطفى عباس غازي ناجح 

 راسب معاذ فاروق احمد راسب محمد صالح رسول

 ناجح معاذ موفق فرحان هادي  راسب محمد عباس يوسف محمد

اسماعيل محمد عدنان احمد  راسب ميثاق عادل كطوف حيدر  راسب 

ضابط ميسر مهدي خليف ناجح محمد موحان منصور مشتت   ناجح 

 راسبة نور قاسم محيل فريح ناجح محمد هادي كاظم خلف 

 راسب همام نوري محمد حمود  راسب محمود قاسم محمد زامل 

 ناجح واثق نوري الدين كريم ناجح محمود محمد جاسم محمد 

نصيف مرتضى باسم نجم  راسب ياسين جاسم محسن راسب 

 ناجح ياسين حسين مهدي حسين  راسب مرتضى حسين علي عبود

حافظ يحيى اكرم عريبي راسب مرتضى علي عبد العباس   راسب 

حسين مروان خالد حميد  ناجح يوسف عبيد زيدان خلف  ناجح 

   راسب مصطفى احسان عالء محمد

  


