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٢٢404حنين خالد هاتف كريم الشمري1
٤٤8751220حنين مهدي كريم علي السيالوي2
١٠٣131051528حيدر حسن حيدر محمد الكفائي 3
١١١121251729حيدر زمان صاحب شاكر كرماشه4
000حيدر سفر عبد عون حسن الجنابي5
٧٫٥٢٫٥10851323حيدر عامر كاظم عباس الحاتمي 6
١٠٢121251729حيدر عبد علي  صبار عبطان الزرفي7
٨٣1145920خضير عباس حسن جبير االبراهيمي8
٥٣87.5512.520.5خولة عبد الحسين ردام 9

١٠٣13951427دانيال علي عبد زيد نعمة الغريباوي 10
٨٥1325720درج مدلول محسن جبار11
٨٢101051525دعاء سعد كريم ياسين اليساري 12
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5دعاء علي حسن هادي الخفاجي13
١٢37.5512.515.5ديار عالء جاسم14
٧٫٥٢٫٥10951424ديار علي حاصود عبو الشبكي 15
٩٢117.5512.523.5رسل محمد سعد عاشور الخفاجي16
٥٣8751220رسول عباس حسن شاوي الشبالوي 17
١٢٢141251731رشا توفيق محمد عبد هللا العامري18
٨٢10951424رقيه حيدر محمد رشاد الدروغي19
١٢٣151151631رقيه خضير عباس رضا الدحيدحاوي 20
٨٣11951425رقيه سالم جبار مطر العريض21
١٢٢147.5512.526.5رقيه محمد كاظم عمران االسدي22
١٢٤161351834رواسي محسن كريم عليوي الفتالوي23
000زمان عبد الحسين زنكور حمود العبودي24
٨٢10851323زهراء حسن قصاد حسون الشبلي25
٨٥1325720زهراء حسين عبد االمير عزيز ابو صيبع26
01051515زهراء حمزه لفته محمد الجنابي27
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5زهراء رزاق موسى محمد علي المحمودي28
١١٢131251730زهراء سعد رضيوي فياض العابدي29

قائمة درجات المرحلة االولى _ب_



١١٢13951427زهراء عباس جبار محسن الكعبي 30
١٠٣13951427زهراء عباس حميد عبد الرماحي31
١٣٤171351835زهراء عبد االله هادي كاظم السبتي32
٧٫٥٢٫٥10551020زهراء عبد الرسول محمد هادي الدجيلي 33
١٢٣151151631زهراء علي باجي جوده الكوفي34
١١٣14851327زهراء علي مدلول عطيوي الجنابي 35
١٠٢121151628زهراء فالح مهدي هربود36
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5زهراء مؤيد شناوه مزيعل الناصري 37
١٢٢14951428زهراء هاتف عباس حنف العبودي38
000زيد جمعه عطيه حميد39
١٢١137.5512.525.5زيد جميل عبد الحسين ابو جواد العبودي40
٢202زيد سالم مالك مرزه 41
١١٤151251732زيد طالب علوان عاجل الغزالي 42
١٢١13851326زيد عادل شاكر ابراهيم 43
١٠101زيد علي حسن علي44
٧٫٥٢٫٥10751222زيد علي حسون عبد نور مكتومي45
٥٥10010زيد فاروق حمود عيدان الشبلي46
000زين العابدين علي عمران رحيم47
١١٣141051529زينب جاسم سعيد حران المواش48
000زينب جعفر صادق حسين49
٩٢11851324زينب رحيم عباس جبر العجيمي 50
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5زينب رسول مزعل كاطع الفتالوي 51
٩٢111251728زينب رياض نعمه محمد 52
١١١12012زينب عباس عبيد محمد العلياوي53
٨٣1145920زينب عبد الجليل عبد كاظم 54
١١٠11851324زينب عبد الحسين نعمه عباس فتالوي55
٨٫٥٢٫٥111051526زينب علي خضير عباس شكر56
000زينب علي محمد رضا عمران57
000زينب كاظم عطشان  حسين الحجامي 58
١٠٢12851325زينب محمد نبيل حميد الجبارة59
000زينه غانم مزهر عبد الزرجاوي60
000زينه منصور خضير يعقوب  الشنين 61
١١٢13851326زينه مؤيد مجيد رزوقي محمد الزبيدي62
١١٢137.5512.525.5ساره بكر عبود نجم خضر 63



000ساره هادي ابراهيم والي الشافعي 64
١٠٠107.5512.522.5سالم احمد زعيج معارج الونيس65
١٢٤161251733سامر راهي شافي شنوف الفتالوي66
١٠٤141151630سبأ عباس جياد عبد الرويطي67
٩٢117.5512.523.5سجا فالح حسن حميد النعماني 68
000سجاد حليم ياسين عبد69
١٢٢14851327سجاد سالم هادي جاسم ابو غربان70
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5سجاد سهيل كريم جاسم شعبان71
٨٢1005515سجى رزاق جبار ابراهيم 72
١٠٤141351832سجى علي محسن مهدي الجبوري73
000سجى ناهي حمود وساك الغزالي74
١٠٣131151629سحاب عبد الحسين محمد سدخان75
٩٢117.5512.523.5سحر فالح صاحب رزيج الكعبي76
000سعد احمد مكي مجيد العطية 77
000سفير محمد مخيف عبد السالمي78
١٠٣131251730سلمان علي جاسم محمد الجيالوي79
١101سيف احمد عبد الزهرة منعم80
٨٢10551020سيف عادل ناجي جواد دبش81
١٠٣137.5512.525.5شذى كريم سلمان موسى العيساوي82
00شهد عبد المحسن حسن خلف السامر 83
00شهد عبد المهدي عبد حميد النيار84
٨٤1235820شهد عقيل عبد مسلم  عليوي الحدراوي 85
١١٢131051528شهد عالء حسين كركور عنوز86
١٠٢12951426شهد هادي  حميد جابر الخفاجي 87
١٠٥1505520شهالء احمد فاضل خرباط الذبحاوي88
٦١7851320صادق عبد النبي شحاث ضعيف89
٧٫٥٢٫٥101151626صبا حمودي حسن90
١١٢131151629ضحى مجيد نعمه هاشم البو ذبحك91
000ضرغام لطيف كريم جعفر الموسوي92
000ضياء امان جمعه حمود المرشدي93
03588ضياء فؤاد مدلول نصيف  البيضاني 94
٣٢5851318طاهر نعمه حسين شنان 95
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5ظافر حسن نوري كاظم كمونه96
١٠٢127.5512.524.5عاتكه حسين علي ابراهيم 97



١٢37.5512.515.5عباس جليل جهاد حافظ الحجامي98
000عباس حسن عطيه عباس99

١٠٣13851326عباس حسن محسن عبد الساده الفتالوي100
٧٫٥٠7.57.5512.520عباس ظاهر عايز مريس الفتالوي101
000عباس عبد االمير جبار عبد العباس 102
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5عباس عبد المهدي محسن شريف103


