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559524سٌف دمحم عبد األمٌر حمد1
8512530شبل حٌدر ابراهٌم حسن2
15513538شهالء هادي متعب خضر اإلبراهٌم3ً
7515532صالح عبد الحسٌن جاسم عبد الرضا4
15515540صبا حسن دمحم حسن الشرٌف5ً
15515540صفا قاسم دمحم عباس6
15515540ضرغام جلٌل شاكر عبادة7
1559534ضٌاء حسٌن كاظم جواد الكعب8ً
10515535عباس جواد كاظم عوف9ً

1459533عباس فاضل جابر كاظم10
9513532عباس محً وصخ وناس11
10510530عبد الوهاب عبد الرزاق كوكز عبد هللا12
12511533عالء ثجٌل لفته حسٌن13
1559534علً احمد صاحب خضٌر14
5511526علً باسم سلمان عبود15
15513538علً سعد عبد الرضا عل16ً
7515532علً سماري رسول حمدان17
558523علً عامر مهدي عطٌه18
1059529علً عباس ٌاسر دخن19
1059529علً عبد الحسٌن حٌاوي عجه20
1559534علً علً نعمه عبد الحسن21
10510530علً فاضل شاكر عمران22
1058528علً فالح حسن دغٌش23
10513533علً كاظم مهلهل دمحم24
10512532علً كرٌم مالك هان25ً
14511535علً هاشم فاضل فرج26
9515534علٌاء لٌث جابر باقر27
959528عمار عبد  الحسٌن دمحم ماٌع28
10515535عمر قاسم جعفر حسن29
15515540عهود صالح هادي خضٌر30
10514534غفران مصعب حمود خنجر31
1559534فاتن راجح ناصر حسٌن32
759526فادٌه مرحب حسن مهدي33
1058528فاطمة دمحم علً عبد الحسٌن دمحم34
15512537فرح ستار جبار هاشم35
15514539قاسم عبٌد باجً جالن37
1259531كرار رٌاض عبد الرضا محسن38
15515540كرار عبد الحسٌن داخل لفته39
10512532كرار عبٌد حمزه حسٌن40
7514531كوثر مدلول كاظم حسن41
12514536ماهر عبد الحسٌن بخٌت مارد42
8511529محسن حٌدر حسٌن حمزة43

صباحً_ ب_ الرابعة المرحلة الدولٌة المنظمات السعً درجات 



10515535دمحم جعفر ٌونس داخل44
9515534دمحم جمٌل أسد خان دمحم45
10515535دمحم سالم مهدي حسن46
10515535دمحم صالح ٌحٌى ناج47ً
15514539دمحم عامر كاظم دمحم48
059519دمحم قاسم جاسم نزال49
15515540دمحم منعم جبار جاسم50
5512527دمحم نعٌم خسران ابو جال51ً
10514534مروه حسٌن ردٌف خلٌل المعمار52
10510530مصطفى جمٌل عبدالهادي53
15513538مصطفى صاحب جبار باصور54
15512537منذر عدنان كاظم جاهل55
15510535منى كاظم عبد الهادي بدٌوي56
10511531منٌر فالح كتاب مهر57
1059529مها فارس ٌحٌى عبٌد58
559524مهند غالب ابو خشه غازي59
1059529مٌس ٌوسف اكدٌمً رجب60
11511532نبأ حٌدر حمزه دٌكان61
12515537نور حمٌد عبد الزهره نعمه62
559524نورا نزار حسن فرحان63
10514534هاشم عدنان عبود كاظم64
15515540هبة جعفر باقر حبٌب65
1558533هبة دمحم عبدالواحد66
15515540ولٌد كمال جهادي عبد الحسن67
15510535 وئام حلٌم سالم دمحم68
1059529ٌاسر طعمه  جهاد ٌاسر69


