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000ابا الفضل عماد غانم عبيد1

7.52.5107.5512.522.5ابرار علي ضياء محمود2

9211551021ابو تراب نعمة محمد حبيب 3

102121051527احمد توفيق حوته ناصر 4

8210010احمد جميل جسب فليفل5

42606احمد جواد محسن صاحب6

000احمد جودي محمد كاظم 7

000احمد حمزة جبر راضي 8

1121325720احمد حيدر كريم حمزة 9

000احمد رحمن عبد محسن 10

10212951426احمد عبد الباقر جابر ثامر11

000احمد عبد الحسين فيروز12

92111051526احمد عبد الزهرة عبيدكاظم 13

000احمد فؤاد رزوقي 14

123151251732احمد كامل شيحان لكن15

7.52.5107.5512.522.5احمد محمد برقي وحيد 16

7.5512.535820.5احمد ناجح احمد عليوي17

7.52.510951424احمد ناظم مرزه دريس 18

12113951427احمد هاشم حسين موسى 19

9211551021احمد وعد محمد كريم 20

000اسراء ارحيم صاحب 21

7.52.5101251727اسماء علي كاظم رزوقي22

8210951424اشجان سالم عبد الهادي 23

92117.5512.523.5 اطياف ناصرجبوان محمد24

قائمة درجات المرحلة األولى _أ_ مسائي



7.52.510851323اكرم حسن حمود25

101117.5512.523.5امجد عبد االمير ذياب جالب26

000امجد هادي عبد الحسين 27

000امير حيدرسامي عمران28

82107.5512.522.5امير داخل حمزه محمد 29

000امير صالح عبد ربه 30

5510551020امير عبد الجليل طالب 31

000امير محمد علي مدلول 32

000امير محمد فوزي 33

000اميرحسين  نعمة 34

103131251730انوار عاشور حسان عبيد 35

7.52.5107.5512.522.5ايادعباس عبدالحسين شنشول36

000ايمن صباح حسن عبد الرضا ابو شامه37

000ايهاب رزاق موسى 38

000باقر لفته براك39

92117.5512.523.5بشار جبر خضير عبيس 40

000جابر حزام شدهان 41

000جاسم عماد جاسم 42

000جاسم منذر جاسم 43

000جبار وجعان فرج44

000جالل جساب حمود45

000جواد كاظم صاحب جابر 46

12214851327حامد احسوي مكرود الميالي47

7.52.510551020حسام جواد جاسم 48

000حسن فالح وداي49

000حسنين جواد عباس عبد العامري50

7.52.51005515حسنين سعد هويدي عبد51

82107.5512.522.5حسنين كريم عبد عبيد52



5387.5512.520.5حسين جاسم محمد حميد53

7.52.5101051525حسين جليل رشيد داود54

123151351833حسين حمزه عبيد راضي 55

82107.5512.522.5حسين عالء ستار محمود56

0851313حسين علي حسين جواد الكردي57

20202حسين علي كاظم حسين 58

7.52.510851323حسين كاظم مهدي كاظم59

000حسين كريم جابر حمود الهاللي60

000حسين لطيف جبار طه حماده61

7.52.510851323حسين محمد جواد طاهر 62

000حمد هللا رشيد جياد 63

7.52.5107.5512.522.5حميدة هاشم عباس عليوي 64

000حيدر عايد جابر 65

000حيدر عبد االمير رهمة 66

000حيدر عصام علي 67

103131251730حيدر كريم سعيد منفي 68

3303حيدر ميثم عبد الزهرة 69

000حيدر نعمان عباس 70

82107.5512.522.5باقر عبد الزهرة عبد الرضا 71

7310851323احمد صبيح ياسين72

336951420حسن هادي جواد73

7.52.510881626احمد عبدالحسين طعمة 74

92111151627حسن عالء طالب 75

7.52.5107.5512.522.5اسامة غالب حيدر76

103137.5512.525.5 اسماعيل عمران موسى 77

123151051530الهام رحيم كاظم 78

7.52.5101051525ضياء سالم هاشم 


