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00عباس علي حسين علوان1
٨٫٥٢٫٥111251728عباس فاضل عبد عبد االمير الفيداوي2
٤٠445913عباس فوزي عبد اليمه محمد الجبوري3
000عباس قاسم محمد حمزه4
١٠٢121351830عباس كاظم يحيى ابراهيم5
٤١515611عباس محمد محيسن عبادي الشبلي6
٧٫٥٢٫٥10010عبد االمير جاسم محسن عبد الصاحب االبراهيمي7
٩٢111051526عبد القهار هادي شهيد حسين الحدراوي8
٧٫٥٢٫٥10851323عبد هللا حسن هادي عبد العباس االبراهيمي9

١٠٣137.5512.525.5عبير محمد عبود جالب فليح جالب10
١٢٣157.5512.527.5عزيز ماجد عز الدين جواد االعرجي11
000عصام عباس حاكم حسن12
٧٫٥٠7.552714.5عقيل رعد حمزة عجة الخزاعي13
٨٫٥٢٫٥11951425عقيل عمران كامل شمران العلياوي14
000عالء رحيم جبار مريهج15
000عالء عدنان شعالن الطائي16
٧٫٥٢٫٥10951424عالء لفته شجي عويد17
00عالء مع هللا جياد حمود18
00علي احمد جاسم محمد طاهر الميالي19
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5علي احمد جمعه حسن البو ناصر20
٢202علي اياد كاظم حمود21
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5علي اياد محمد رضا عباس العالكي22
١٠٢121251729علي جودي كاظم لهوف الكالبي23
١٠٠107.5512.522.5علي حمزة زغير جياد الشافعي24
١٠٢127.5512.524.5علي حمودي مجهول جاسم25
٧٫٥٢٫٥101151626علي حيدر جندي محمد الجنابي26
١101علي خلف شغاتي ماجد27
٧٫٥٥12.535820.5علي زهير زيدان جبر الرماحي28
١٠١117.5512.523.5علي سعد عبد الواحد حسان البازي29

قائمة درجات المرحلة االولى _ج_



٨٢101051525علي سعد ياسين طاهر العادلي30
٢2951416علي شمران مجارح31
000علي صادق جعفر متعب32
١٠٢121351830علي صباح محمود محمد االبراهيمي33
٢27.5512.514.5علي صبحي عنون هاشم34
٨٢10851323علي صفاء نور جابر الحدراوي35
000علي عباس جبار عطية36
٧٫٥٠7.507.5علي عباس عزوز ذرب37
000علي عبد الحسن جاسم عباس الصافي38
000علي عبد الحسين جبار عبد الزهره الحاتمي39
٨٫٥١٫٥10951424علي عبد الحسين كاظم شاني الميالي40
000علي عبد بريهي حسون الزرفي41
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5علي فاهم مبرد غالي العياشي42
١٢٢147.5512.526.5علي فراس عدنان عبد زيد الحسناوي43
١101علي فواز شافي عبادي الفتالوي44
000علي قاسم محمد ابو حليل45
000علي قيس ياسر خماط المرشدي46
000علي محمد رزاق طاهر47
000علي محمد عزيز يونس48
٠٢202علي محمد كاظم سميسم الشبلي49
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5علي محمد نزار حمد زيني50
٧٫٥٢٫٥10551020علي معد محسن ادريس المحنه51
٧٫٥٢٫٥10010علي ناصر كاظم عبيد العيساوي52
000علي ناظم حازم مناور53
٧٫٥٢٫٥101051525علي وارد معين عبد العالي الياسري54
٨٫٥١٫٥107.5512.522.5غزوان لطيف  عبد بدر الزهيري55
000غزوان مؤيد فاضل صالح البو ناصرية56
١١٣141251731غفران جايد غانم57
٧٫٥٠7.515613.5غفران حاتم عبيد جواد الجبوري58
٧٫٥٢٫٥10951424غفران ناظم محمد نعمه الميالي59
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5غفران نجم عبد هللا احمد البلوش60
٨٢107.5512.522.5غيث سعد عباس حبيب الجنابي61
000فاطمة فؤاد علي رشيد الفيداوي62
٧٫٥٢٫٥101151626فاطمه جعفر صالح خضير المالكي63



٨٢10951424فاطمه حامد جبار عبد الحسن الكريطي64
١٠٫٥٢٫٥131151629فاطمه حسن خنجر محيسن العيداوي65
١١٣141351832فاطمه عامر محسن عباس الجميلي66
٧٫٥٢٫٥1005515فاطمه فؤاد هادي جابر  الغرابات67
١٠٢121351830فاطه ظاهر محسن نعمه الحسيني68
١٠٣13851326فرح احمد عبد زيد خنفر الكعبي69
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5قاسم حسان ابراهيم حمادي خلوف70
٨٢101151626قاسم عالء حسن الطيف البديري71
٩٫٥٢٫٥127.5512.524.5قاسم محمد عبود جالب فليح جالب72
١٢٢141351832قمر رافع محمد علي اسماعيل دعيبل73
000كاظم عزيز عبد السجاد هادي74
١٠٣137.5512.525.5كاظم كريم هادي شمران العكايشي75
٨٫٥٢٫٥11951425كرار حيدر بخيت مارد الكريطي76
000كرار حيدر حياوي حسين العيساوي77
000كرار حيدر عبد موجد العابدي78
000كرار حيدر عوده حسون الماللي79
000كرار عبد الجبار محسن  طاهر80
٧٫٥٠7.5851320.5كرار عبد طراد عليوي الموسوي81
٩٫٥٢٫٥121251729كرار علي حسين علي الحدراوي82
٩١107.5512.522.5كرار كاظم شناوة عبود83
٩٫٥٢٫٥121251729كرار يوسف رسول سلطان البو عرب84
٧٫٥٢٫٥101251727لطيف حسن جاسم عجيل الشبالوي85
٧٫٥٠7.57.5512.520ليث احمد عبد الحسن عبد الحسين86
٩١10951424ليث خالد عبد الزهرة محمد الحاتمي87
٨٢101151626مثنى قيس جاسم محمد الفالحي88
٩٫٥١٫٥117.5512.523.5مجتبى حامد لطيف عبد اليمه الكرعاوي89
000محمد احمد جاسم محمد90
١٠٠107.5512.522.5محمد احمد جدوع91
000محمد انور عبد اللطيف خليل ال فضل92
٨٫٥٢٫٥11951425محمد باقر عبد العزيز عبد االله جثير93
٧٫٥٢٫٥101051525محمد باقر فريد  نصيف جاسم الجماله94
000محمد تقي عبد الهادي كريم معله95
١٢١131151629محمد جواد كامل عباس هلول96
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5محمد حسام فريد حمودي االعرجي97



٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5محمد حسن بخيت حميدي الفتالوي98
٧٫٥٠7.5851320.5محمد حسن عبد علي عبيد الشمري99

٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5محمد حسن هادي جاسم الطفيلي100
000محمد حسين احمد عباس الجنابي101
١101محمد حسين مهدي عبد الدحيدحاوي102
000محمد حسين هادي حبيب الفتالوي103
000محمد راضي عيدان104
٩١101151626محمد راضي موسى راضي الصافي105
٨٢10851323محمد رضا محمد كريم راضي الخفاجي106
7.52.5107.5512.522.5عماد حسين 107
42625713علي احمد كامل 108


