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٨٢101251727ابراهيم جامل صبر حنون الحاتمي1
000احمد خضير شريف عزوز الجعفري2
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5احمد رائد محسن حتام الكعبي3
١٠٢127.5512.524.5احمد رياض نوماس حسين الخفاجي4
٨٫٥٢٫٥117.5512.523.5احمد سامي عطيه جوده5
٧٫٥٠7.51151623.5احمد شبر يحيى علي اسحاق الموسوي6
000احمد شهيد حمزه هدام الغزالي7
00احمد عبد االله زينل محمد علي ال سيد وهب8
٧٫٥٢٫٥10851323احمد عظيم عبيد حسن الخويلدي9

٨٢101151626احمد علي جويد سعد حسن الحاتمي10
٩٢111151627احمد علي زباله دايش الخزعلي11
٧٫٥٢٫٥101151626احمد فضيل جخامه ال عزيز12
000احمد كريم جهادي دحام الغزي13
٧٫٥٣٫٥117.5512.523.5احمد محسن صاحب14
00احمد محمد عباس علي العبودي15
00احمد مرتضى كاظم صالح الحدراوي16
١٢٢1435822احمد مؤيد عبد الغني عبد الرضا ال باقر17
٢٥77.5613.520.5احمد نجاح جفات  كريم حافظ18
٨٤1235820احمد نعمه حميز حسون الجنابي19
00احمد هاتف دوهان جبرآل حمد20
٧٫٥٢٫٥10951424اخالص حبيب جدران عبد الحاتمي21
٣٠37.5512.515.5اديان بشير جاسم جر الصالحي22
١٢٤161351834اديان عادل هاشم جاسم وتوت23
00اديان ناظم مهدي عباس سفينة24
٧٫٥٢٫٥10851323اركان خضير شلتاغ جبر25
00ازهر سمير كاظم عبد26
00اسامة زيدان خلف حمود27
00استبرق علي عبيد عوده الشباني ذ28
٩٢1135819استبرق محمد فرهود شنته الشبالوي29

قائمة درجات المرحلة االولى _أ_



000أسد حيدر كاظم عبيد ناجح العيساوي30
٧٫٥٣٫٥11851324اسراء سعد عبد االمير مهدي الهاللي31
١٠٢127.5512.524.5اسراء سالم يوسف عبد الذبحاوي32
٤١57.5512.517.5اسعد سالم حسين33
٢٣5851318اسعد عباس هالل جرموط الجدي34
٧٫٥٣٫٥11951425اسعد عبد الجليل علي محمد الفتالوي35
١١٫٥٣٫٥15851328اسماء عبد الكريم شمخي طعمه الخيكاني36
١٠٢12012اسماء محمد جعفر حمزة37
00امجد محمد كاظم محمد الكفائي38
١٢٤161151632آمنه حيدر عبد عباس مهدي الفتالوي39
١٢٢141251731امنه عبد االمير صالل موسى الفتالوي40
٧٫٥٢٫٥10951424آمنه عبد الموله ضيهود ألبو حسنه41
0751212امير حسين هاشم حساني الكرعاوي42
١٠٫٥٢٫٥131351831أمير حميد جندي عجون الكريطي43
٨٢107.5512.522.5أمير عبد الخالق عبد السجاد مهدي الياسري44
000امير هاني  حسن جحيور الجبوري45
000امين ماجد عبد المرتضى اسماعيل العيساوي46
٨٢107.5512.522.5انفال محمد حسن عبد الرحمن حسين الحسيني47
١٢٣15015انوار سعد حسن عبد العامري48
١١٢13851326آيات حسن عباس سوادي العنكوسي49
٩٢11651122باقر ستار جبار كاظم الطفيلي50
000بتول حازم محمد فيروز البغدادي51
٧٫٥٢٫٥10951424بتول عطيه مسلم جبار العبودي52
000براق عبد الكاظم راجي شطنان53
١١١12851325بنين جالوي مطر خضر األميال54
٩٣12012بنين حمزه جبار هادي الميالي55
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5بنين رياض علي جابر56
٩١10951424بنين سعد منعم أمين تويج57
٧٫٥٢٫٥1015616بنين سعد ناجي حسين التالل58
٨٢107.5512.522.5بنين عباس عيسى عبد هاني الشافعي59
١١٢131051528بنين كاظم عيسى حمادي ال سعد راضي60
00بنين محمد عباس جاسم  الفتالوي61
٧٫٥٢٫٥10851323تبارك عبود عبد الزهرة حميدي62
٥٠00تبارك عمار عطا خميس الحمداني63



١١٣141251731تبارك وسام علي عبد الحسين اللهيبي64
000تقاء جواد محمد علي عبد الحسين65
00تقى عدي ايمن يحيى الجزائري66
٧٫٥٣٫٥117.5512.523.5تماره صالح كاظم حسين الجبوري67
١١2651113تمارى ماهر كاظم مراد العارضي68
١٠١111151627جاسم محمد جياد جراح الحسناوي عتك69
١٢١13851326جعفر راضي غالي حمزه اعاجيب70
000جهاد عادل جواد كاظم آل عتيج71
000جياد عواد كاظم عطيش72
000حاتم كريم هناوي فرهود73
٩٢117.5512.523.5حسام كريم كريعه تعيب الشبلي74
٧٫٥٢٫٥10951424حسن ضمير حسين محمد ابو سعيدة75
١٠٢121251729حسن عارف تركي عطيه البيشراوي76
٨٢10851323حسن علي عبد الحسين حمودي فياض77
٧٫٥٢٫٥10951424حسن علي كريم جواد ابو فليح78
٩١107.5512.522.5حسن علي محمد علي الطباطبائي79
٨٢10851323حسن عمران كاظم علوان الزيباوي80
٧٫٥٢٫٥101151626حسن كامل كرحوت عباس الفتالوي81
000حسن ناجح كامل حسين الموسوي82
١٠101حسنين جالل حسن جياد الحاتمي83
000حسنين عباس عبد الحسين علي84
١٠٢127.5512.524.5حسنين علي طارش عبود النويني85
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5حسنين مهدي هادي86
٨٣111051526حسين تكليف  مجيد حسان السالمي87
٨٢10951424حسين تكليف زهير حساني السبهاوي88
000حسين جواد غني رحمان89
٨٢107.5512.522.5حسين حبيب عسل حمزه العريفاوي90
٧٫٥٢٫٥101151626حسين صباح فهد كحيط الجابري91
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5حسين عدي صاحب علي الياسري92
000حسين عصام مهدي موسى النجم93
000حسين عالوي وحيد94
000حسين علي جواد كاظم شبر95
٩٢117.5512.523.5الحسين علي جواد محمد حسين شهيدي96
٥٣8851321حسين علي حاجم سلطان االسدي97



١١٢13951427حسين علي طه نجم الشافعي98
000حسين علي عبد الخالق99

١٠٢121251729حسين علي مناف محسن المحنه100
٩٢11851324حسين فرحان محمد ضايف الفتالوي101
٧٫٥٠7.57.5512.520حسين مسلم ناجي  موسى102
١١٢131251730حسين مهند كاظم حسين النعماني103
٧٫٥٠7.5851320.5حسين وهاب صبر104
٧٫٥٣٫٥111251728حنان عادل هاشم جاسم وتوت105
٧٫٥٢٫٥1035818حنان كاظم مخيف فتالوي الفتالوي106
٩١10851323حنين جبار كاظم حاجم الجليحاوي107
٧٫٥٢٫٥101151626حنين رياض سالم108
82101051525بنين مهدي عبداالمير  109


