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37سكينة عماد عبود خليل العادلي1

0سالم كريم عزيز2

0سلمان عبد الزهرة حامض3

0سليم رزاق حسين4

25سيف توفيق اسماعيل محمد صالح الجزائري5

0سيف جليل فاضل6

33سيف علي مكي عبد الزهره شربه7

20سيف علي وحيد حسن الموزاني8

0سيف عماد كاظم جواد الحمداني9

30شهاب احمد ذياب كاظم الشمري10

0شيماء ناجي عبداالمير11

20صادق زهير علي كريدي12

0صادق عبطان غيدان13

26صدام عبد الهادي وليد عباس14

0صفاء عبد االمير عبود15

25صفاء قاسم موسى عباس الحميداوي16

26صكر محمد عبد علي نعمه العسافي17

0صالح مبدر عطية18

0صالح مهدي حسن19

26ضرغام ابراهيم شاكر محمد علي النعماني20

24ضياء سالم هاشم21

28طايف هادي ستار علوان22

23عادل يعرب قحطان المعمار23

14عامر كريم سعيد محمد24

33عايد خضير عيدان جيثوم الزيادي25

37عباس جالب وحيد علي الحسناوي26

30عباس جودي حمزه ماشي العابدي27

26عباس زهير رشيد سعد حدود28

21عباس سعد علي سلمان حنينه29

28عباس فاضل عليوي ناصر30

30عباس فاضل محمد جعفر التميمي31

27عباس فليح صاحب كاظم32

31عبد االله شريف كريم حنتوش السعيدي33

0عبد الخالق كاظم عزوز34

23عبد المهدي عايد عبد منصور الفنهري35

36عبد الهادي جواد كامل عباس36

0عبدهللا عقيل غالب جحيل37

ي قانون العقوبات _ ب_قائمة درجات المرحلة الثانية 
مسائ 



0عدنان محمد عيدان غالي الجبوري38

25عز الدين محمد علي الخفاف39

0عقيل عبد الكاظم حنون الشويباوي40

24عالء احمد عبد الزهرة منصور العبودي41

16عالء جامل مشكور عكن42

23عالء عاد علي حسن43

29علي اياد عبد العباس الخريفي44

15علي باسم جواد جابر التميمي45

0علي جابر غثيث حاجم شبل46

28علي جعفوري عبد علي47

0علي جميل هاتف48

29علي حران حسين عواد سويدي49

29علي حسن سلمان عراك50

17علي حسين علي ابراهيم51

26علي حسين كاظم52

26علي خالد داخل شعالن االبراهيمي53

29علي ديوان كاظم ديوان54

35علي صالح كامل صالح السويجت55

0علي عبد االمير فيصل محمد56

36علي عبد الستار عليوي عباس الجبوري57

28علي عصام فريد نعمه السالمي58

23علي عماد عبد االمير حسن59

20علي فرحان مشعل عبد60

21علي فريد حسن بشارة العامري 61

0علي فالح عبد المهدي 62

11علي كاظم عبد األمير محمد63

29علي طالب شاكر

21علي كاظم عبد الحسين

11(مكثف)سيف عقيد خضير 

6(مكثف)صالح حسن عبد علي


