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10515951429ابرار فاضل عواد كريم الجحيش1

53843715احسان مغامس شاكر الشبلي2

831133617احمد اياد جابر كاظم الزرفي3

13417941330احمد جعفر عبد الجبوري4

651143718احمد سمير رحيم جعفر العبودي5

336551016احمد عبدهللا جبار6

135181151634اخالص ناجي حميد مهدي حنون7

851335821اصيل حامد سراج علوان8

10515551025افراح عبيد عبد االمير خشان9

7512851325اكرم محسن ضاري نشمي بالل 10

841245921امجد حميد عبد علي جاسم الزرفي11

145191552039امجد شاكر صاحب ابو ناصرية12

8311651122امير احمد شهيد جابر13

751244820امير ستار حمزة 14

8311931223امير ماهر صاحب هادي15

85131051528انتصار ناجي حميد مهدي حنون16

831144819انور عادل عباس الموسوي17

0000انور يحيى كريم عباس 18

133161552036بالسم عبد العزيز عبد الزهرة 19

8412731022بهاء الدين احمد مهدي ابو طبيخ20

85131031026ثابت قاسم صاحب كاظم عنوز21

72954918جاسم محمد سعيد ابراهيم شبع22

54944817جواد مصطفى ناجي حبيب الكيماوي23

القضاء االداري/المسائي_ أ_قائمة درجات المرحلة الثالثة 



10515841227حسان فاضل ايوب يعقوب الفرهاد24

105151241631حسن رائد كاظم ذياب الجبوري25

9514751226حسن رحمان صدام الزرفي 26

0000حسن عماد جواد سكر الغزالي27

6511951425حسن فاضل جابر كاظم 28

62861715حسن مهدي عباس الخفاجي 29

751253820حسن ناظم محمد كشيش الشبالوي30

145191351837حسن نجاح محمد جاسم التميمي31

320000

54944817حسين سعد محسن جواد33

44853816حسين عبد االمير جواد محمد الخفاف34

34744815حسين نعمة عبد الزهرة عباس 35

60622410حمزه عالء خلف صالح الحبوبي36

135181451937حميد حمزه يونس شجان الميالي37

9413651124حيدر حليم كريم حسن الفتالوي38

651154920حيدر سعد محسن عباس الحميداوي39

437941320حيدر فوزي عباس جواد الطرفي40

6511851324حيدر نعمة مجهول صدام 41

8513651124دعاء عزيز كاظم غالم الفحام 42

115161051531دالل داخل عبود صايل43

104141051529راضي قاسم حسين عبيد النذير44

85131051528رائد فرحان ياسين الحدراوي45

7411651122رسل عبد الكاظم جاسم الحيدري46

841245921رسل هيثم ناجي حمود الكرعاوي47

54954918رسول جاسم محمد علي الحدراوي48

104141141529رعد ابا زيد عبيد علي العابدي49

45944817ريا حسين موسى ابو طبيخ50

510000



7310751222زهراء رياض مزعل حنون 52

53000

6511741122شهد حسين عالوي54

8513741124امين محمد صالح

9211821021اسراء جبار عبد السادة

639851322حسين حاكم عباس

5510551020احمد فالح عبد هللا

651125718ازهر عبد هللا عباس

741143718حازم سرحان جواد

32542611احمد كريم حسن
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ً كتابتا
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