
 (5.7)   من 8102  -8102 لمسائيةاالدراسة  المرحلة الثانية  درجات

 حمٌدي علً الحلٌم عبد اسراء 0.7               
  البدران

1 

الغانم مخٌش جبار غفار اٌات 0.7                 2 
المالكً حمٌدي عودة خلف اهٌم ابر 0.7                  3 
القناص سامً سعدون جعفر استبرق 8.7                  4 
المالكً منومس بدر حافظ احمد 8.57                  5 
سوٌلم البو عذافة عبد مجٌد انعام 8                 6 
هالل موسى جعفر علً اسماء 8                  7 
البطاط طعمة بردان حسٌن بتول 5.7                  8 
المالكً موحان طاهر سلٌم تبارك 0.7                  9 
المهدي جبر احمد علً حوراء 5.7                 10 
الثامر كرٌم دمحم ثامر حنان 5.57                 11 
المشعل زٌارة سموم جبار رنا 0                 12 
العلً بالسم وهٌب مسلم رؤى 5.7                  13 
المشعل  صلبوخ كاظم عطوان زٌنب 5                 14 
الالمً حٌال كرٌم عزٌز زٌنب 5.57                  15 
المٌاحً ٌوسف تكً عادل زٌنب 8.57                 16 
النعٌم طعمة الحسن عبد فالح زمن 0.7                  17 
الشاوي راضً ابراهٌم خلٌل زٌنب 8.57                 18 
 19  5.1    الشنٌن حمود كرٌم جبار زٌنب 0.7               
العبٌد عبادي خالد طالل سحر 8.7                  20 
الربٌعً كاظم االمام عبد حسن ساره 8.7                 21 
ضربوط كاظم شهاب سهى 5.7                 22 
دمحم كاظم فلحً ضحى 8                  23 
 سالم سركال زغٌر ابراهٌم صفا 0.7               

  الضوٌع
24 



 حرٌجة لفتة الكرٌم عبد صفا 0               
  الوزوازي

25 

الصالحً عبٌد احمد طالب -                  26 
الشنٌن جمعة قاسم االمٌر عبد عذراء 0.7                 27 
المالكً مهودر زغٌر دمحم عذراء 0.7                 28 
 سٌد ال مكً مجٌد الرحٌم عبد عالء 5.7               

  هاشم
29 

البشٌر  شخٌتر حمٌدي كحٌط علً 8                 30 
5.1        حسن دمحم مالك علً 0                 31 
 لفتة رحٌم شاكر عبدالرحٌم 5               

 المنصوري
32 

النصٌر مناحً ناصر احمد عباس 8                 33 
المالكً شاوش بردي رحٌم علً 8                 34 
البحرانً مكً مطر غازي غادة 8.7                  35 
البزونً عطٌة رشم قاسم فاطمة 5.7                 36 
السعد  فالح ماجد مهدي كاظم 8                 37 
المشعل مرجان  ٌاسٌن  مزبان لٌلى 5.7                 38 
جواد سٌد ال حسٌن دمحم غنً مرتضى 0.7                 39 
الحماد دمحم هاشم الكاظم عبد مكارم -                 40 
الحجاج دمحم جاسم رائد مٌعاد 5                  41 
المشعل جنزار جري الزهره عبد منعم 0.7                  42 
الموحً منشد ناجً سعد دمحم 8                 43 
الربٌعً ابراهٌم ناصر حسٌن منار 8.7                  44 
العزٌز عٌسى ابراهٌم دمحم مرٌم 7.7                 45 
االماره هادي اٌوب مرٌم 8.7                 46 
شدود صٌهود كاظم مرتضى                  47 
الموسوي صبر علً دمحم مصطفى 0.7                 48 
الحجاج سمحاق كاظم عبدالسالم دمحم 8                  49 
الشاوي شالل مازن الهدى نور 5                 50 



الحسن حسن الهٌل ابو شٌاع ندى 8.7                 51 
العواجً كاطع مانع دمحم نغم                  52 
البزونً عطٌة كرٌم جاسب نضال 7                  53 
الحبش عبود مكً كامل هند 5.7                 54 
ناصر الواحد عبد قاسم امجد هدى 7.7                  55 
النعٌم هزاع الحسٌن عبد رحٌم هوازن 0                  56 
المالكً شواش بدر رحٌم ٌعقوب 5.7                 57 
الصبٌح شاكر فٌاض شمخً ٌوسف 8                 58 
جابر كرٌم ٌاسٌن مجتبى                   59 
 جاسم الوهاب عبد بشٌر فاطمة 8               

 المحمود
60 

الزهرة عبد خٌري احمد حسن -                  61 
 المٌر ناجً حمدان الرحمن عبد دمحم 8               

  عثمان
62 

الربٌعً كاظم االمام عبد حسٌن اسراء 5.7                  63 
الجبر هللا عبد ناظم الهدى نور 0                 64 
 المحسن عبد عبد عباس فردوس 0.7               

 الخزاعً
65 

 الحسٌن عبد السادة عبد بشٌر روٌدة -               
 المشعل

66 

احمد غالً قصً صابرٌن -                 67 
الحنٌان حمٌدي ناظر تقً دمحم 5                 68 
 هادي الجبار عبد طالب حٌدر -               

 المنصوري
69 

 70 غفران احمد محسن   0.7               
                 76 
                 77 
                 78 
                 79 

 


