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١١٣14851327محمد رياض عيدان1
٧٫٥٠7.57.5512.520محمد صادق حيدر حسن جاسم2
١١٢137.5512.525.5محمد صادق حيدر حسن مهدي المحنه3
000محمد صادق رسول مسلم نعمة السعدي4
٧٫٥7.57.5512.520محمد صادق عباس رحيم المرشدي5
٧٫٥٢٫٥10551020محمد صالح مهدي عبداالمير 6
٧٫٥٢٫٥101151626محمد صلهام باني سلطان الشبالوي7
٨٣111151627محمد عامر حسن علي نقي ال وهب8
٨٫٥٢٫٥11851324محمد عامر ضهد مزيد االبراهيمي9

٧٫٥٢٫٥101051525محمد عدنان خشان10
000محمد عالء حاكم حسن11
٧٣10951424محمد علي حسن يحيى عبد علي الشباني 12
٧٫٥٢٫٥10951424محمد علي عدنان عوفي جاهل 13
٣303محمد علي مناف حميد احمد الحبوبي14
٨٣111051526محمد علي نوماس عبد حسن جريو15
١١٢13951427محمد فريد خالد داخل االبراهيمي 16
٧٫٥٢٫٥101151626محمد كاظم محمد رحوم العارضي17
١١٢13851326محمد مالك عبد الزهرة عبود السالمي18
000محمد مجبل حمزه ضعيف 19
٣٥8551018محمد محسن حسن صالح شبر20
٥٥10851323محمد مرتضى محمد رضا عباس المالكي21
٩٢111051526محمد مناضل شبيب عبد الكاظم العابدي22
000محمد يحي شهيد محمد الماضي23
١١٤151251732محمود رياض محسن ناصر الغزالي24
٩٢11951425مختار حيدر علي طالب تويج25
٣١4851317مرتضى حسن هادي عطيه 26
٨٢101051525مرتضى رسول جبار عوده الزرقاوي27
٧٫٥٣٫٥111251728مرتضى زمان عظيم عبد الخالدي28
00مرتضى عباس عبد سلمان29

قائمة درجات المرحلة االولى _د_



٨٫٥١٫٥10551020مرتضى عباس كشيش علي اللهيبي30
000مرتضى عبد االمير فرمان عباس 31
١٠٫٥٢٫٥137.5512.525.5مرتضى عالوي جبار حسين السيالوي32
000مرتضى فارس مطشر ياسين33
٩٫٥٢٫٥127.5512.524.5مرتضى كاظم شنين حسن حمزة العوادي 34
٩٣12951426مرتضى محمد عبد كريم االبراهيمي 35
٨٢10651121مرتضى نصير محمد36
١١٢13951427مروه بشير عواصه حنون الغزالي 37
٩٢111051526مروه كريم عبد الهادي الكيمياوي 38
١٠٢12751224مريم عبد االمير هادي ياسين القزويني              39
١٠٢127.5512.524.5مريم عدنان توفيق حسن الجنابي 40
٨٢107.5512.522.5مريم محمد علي عبد الحسين حربي الفتالوي41
١٢٢147.5512.526.5مريم مشتاق جابر عبد الحسن الحارس42
٧٫٥٣٫٥11951425مريم ناظم عباس علي الميالي43
٨٣111151627مزاحم علوان عبد هللا منصور الغزالي44
٧٫٥٠7.5951421.5مسلم جبار محسن نعمه النفاخ45
٧٫٥٢٫٥10951424مسلم حميد طاهر خضير 46
٧٫٥٢٫٥10851323مسلم عبد علي حسن عبد الكظم المعامرة47
٢202مسلم علوان حسين بدر الكناني48
٨٫٥٢٫٥111151627مسلم علي حسين عبود الجبوري49
٧٫٥٠7.525714.5مصطفى باسم عبد الكاظم صاحب  العبودي 50
١٠٢121251729مصطفى جمال محمد هادي العبودي51
000مصطفى جودة عاشور وليد52
٤٥97.5512.521.5مصطفى رعد حاتم53
٤٣7851320مصطفى سعد زكي خشان الحدراوي54
٧٫٥٢٫٥101151626مصطفى عباس حمادي عبد الجصاص 55
٧٫٥٣٫٥117.5512.523.5مصطفى عبد الكاظم عباس حمادي الميالي56
٨٢108.5513.523.5مصطفى عماد ناظم صالح السلمان57
١١٣141251731مصطفى عماد هادي عبد الحجيمي 58
٨٢101051525مصطفى عوده عبد هللا طاهر 59
٥٥10010مصطفى غانم ناصر عاجل العنزي60
٥٥10951424مصطفى مثنى كاظم هادي العامري61
٨٢107.5512.522.5مصطفى محمد دغيم علي عكارات62
٧٫٦٢٫٥10.11151626.1مصطفى محمد كريم عباس الطفيلي63



١١٢131151629مقتدى حيدر خضر محمد وتوت         64
٧٫٥٣٫٥111151627مقتدى رحيم حويش كاطي الزرفي65
000مالك ماجد جابر66
000منتظر احمد خلف راضي  السعيدي 67
٧٫٥٢٫٥10951424منتظر رسول جبار عوده الزرقاوي68
١٠٢121051527منتظر عدنان عبد الساده عبد 69
٩٢111051526منتظر محمد علي جبار الشبالوي70
000منصور غالب لفته محمد االبراهيمي71
٧٫٥٣٫٥111051526منى فاضل عباس حسن ميالي72
٨٢101251727مهدي فريد جبار حسن الشبالوي73
٨٢107.5512.522.5مؤمل احمد ناصر حسين الخفاجي74
٧٫٥٠7.5951421.5مؤمل عبد االمير عبد الهادي كاظم  العابدي 75
٠000مؤمل علي حسين خلف السعدي76
٠000ميثم عبد الكريم سلمان جعفر الكوفي  77
٧٫٥٠7.57.5512.520مهند قحطان ياسين78
٧٫٥٢٫٥107.5512.522.5ميثم عماد خالد عبد علي الشبالوي79
٩٫٥٣٫٥131151629نبأ حسين ابراهيم جبر العباسي80
٨٫٥٢٫٥11851324 نبأ رسول رحيم هادي الخالدي81
٨٣11651122نبأ رسول عبد الحسن عواد الظالمي 82
١٠١11951425نبأ فاضل احمد راضي الشريف83
٠٠000نجاح طالب كاظم عباس  ذ84
000نغم كريم عاجل جواد محمد الكالبي85
٤٠404نكتل عادل نعمه خليل ذ86
000نهروان دفاع شمخي جبير  الجنابي  أ87
000نور الدين كريم عبد احمد المشهداني 88
١١٢13851326نور سعد جبار شنجار كاني الزرفي89
١٢٣151051530نور صدام داود سلمان الربيعه          أ             90
٨٢10851323نور عباس عبد هللا عبد الكريم الطفيلي 91
000نور هاشم  عباس هاشم  أ92
٧٫٥٣٫٥11011كوثر محمد احمد يوسف93
٧٫٥٣٫٥11951425هاجر سعيد عبد علوان94
١٢٢141351832هبه ناصر مطرود جبر الحسناوي95
000هجران علي عزيز كريم الموسوي96
٧٫٥٢٫٥10651121هدى ماجد جبر راضي اللهباوي97



١٢٣151251732هدى هادي ناصر حسين 98
١١٢131051528هشام كريم مجيد محمد العذاري99

٦٤1035818هند صاحب هادي عبد خلف الخفاجي 100
٩٣12951426وفاء توفيق حامد جبار البو شتيو101
000وفاء ثامر عدوان حماد التميمي  أ102
١٢٤161351834والء سرحان مشكور شمران الخزاعي103
٧٫٥٢٫٥101051525وليد عواد جبار سلطان الجبوري104
٧٫٥٠7.57.5512.520يوسف حسام هشام برتو البعاج105
٩١1045919يوسف رفعت حسن  مهدي  106
٤٫٥٠4.525711.5يوسف عبد الزهره محي ياسين 107
000يوسف عالء حسين نعمة 108
6410851323يوسف يحيى عمران هادي الكرد109
7.52.5102.557.517.5محمد حمزة فليح 110


