
درجات مادة الحشرات الصباحي  من %35   
 المرحلة الرابعة

 

   11  
خضيرالصالحي محيريث علي اثير  

 

1 

السكيني بناي حسين صالح احمد 19     2 
العباس عبد لفته قائد احمد 7     3 
 ال مجيد الخالق عبد حسن اديان 6   

هاشم سيد   
4 

ناصر حمزة صبيح عباس اسراء 6     5 
الهاللي نعمة عبود نعمة اسراء      6 
السبتي صيهود مردان احمد اسماء 11      7 
العبيد خريبط جابر اسماعيل اسماء 10     8 
 حيدر يونس الحسين عبد اسماء 4   

 المحسن
9 

 راضي حريجة سعود اطياف 29   
 الحجاج

10 

البطاط عامر جواد منصور اال 7      11 
المالكي درويش قادر كاظم االء 6     12 
النعيم انتيشون علي حسين امير 8      13 
الزم الكريم عبد لطيف  انعام 9      14 
السنيد ظاهر رحيم قيس ايات 6     15 
السالم سويد محمد غانم ايالف 6      16 
العامر هللا عبد نجم سلمان ايناس 6     17 
المطر  فهد مهجر علي أبتهال 19      18 
البشارة علي سعيد الفتاح عبد باقر 20      20 
المالكي نعمة جودة فاضل بتول 11      21 
كريم كريم مجيد صادق جعفر 2      22 



الصالحي جثير دفتر طاهر حاتم 9      23 
 معتوك كاظم وميض حبيب 9   

 الهويشم
24 

الصافي راشد جاسم حميد حسن 4     25 
 البو حسن موسى الكريم عبد حسن 18   

 عيسى
26 

االصبحي  لكن جبر طعمة حسين       27 
االمارة مزبان سعيد عبدهللا حوراء 26     28 
الشريفي محي فرهود اسعد حيدر 10      29 
الشاوي حسين مرزوك قاسم حيدر 8      30 
 32   حسان ابراهيم خليل دعاء 9   
 خشجوري عبد مزهر دعاء 26   

 المخيلف
33 

العبيد نعمة حافظ منتصر رحاب 15     34 
العلي مهدي شاكر توفيق رسل 11     35 
 مهدي االمير عبد عودة رقية 4   

  البوحسين
36 

الحميدي حميد مكي  حامد رهام 5     37 
الغالبي طالب عدنان قصي زهراء 12      38 
العامري شهاب حميد مازن زهراء 2      39 
السعيد جبار رحمن مؤيد زهراء 16      40 
المشعل علي عباس زكي زينب 5     41 
البوحلوه عبود خشاله عادل زينب 3     42 
 43  عبد ثجيل الهادي عبد زينب 12   
السعد جاسب هاشم عدنان زينب 15     44 
السلمي جاسم جبار عادل سبأ 8      45 
الفضل فضالة شهيد كريم سجى 17      46 
الجراح حسن سالم فاخر سحر 20      47 



 48   هللا عبد داود  الحسين عبد سلمى 9   
العنبكي محمد عباس حسين سها       49 
ابراهيم عباس السالم عبد شكران 9      50 
 كريم جبر الدائم عبد صالح 1   

 القناص
51 

الفهد مهجر عبد صالح طيبة 8     52 
الموسوي  خاجي سالم نور عباس 11      53 
هاشم ناجي الغفار عبد 6     54 
 هللا عبد الحسين عبد حازم عالء 6   

  العلي
55 

عباس معتوق مناحي جبار علي 10      56 
الصالحي حنش حنون حميد علي 12      57 
 مرسول هللا خير اسماعيل علياء    

  العلي
58 

المنصور فالح سالم داود علياء 9     59 
 عشار كاظم ابراهيم فاطمة 13   

  الساعدي
60 

بسيود هللا عبد محمد بدر فاطمة 4     61 
الحلو عبود يونس حسين فاطمة 20     62 
السواد شمخي ابراهيم مهدي فاطمة 19     63 
الموسوي حسن جابر عماد فرح 3     64 
السعيد شرشاح حليم فردوس 11     65 
 حمد شاكر مصطفى الندى قطر 11   

 السعيد
66 

ديوان باهض عادل محمد       67 
 كبيش جارح هللا عبد محمد 9   

  البخيتاوي
68 

العبد رداد هادي عبدالحي محمد 1      69 
 عذاب زبون عزيز محمد 10   

  الكريماوي
70 



الشنين  حاتم طاهر كطامي محمد 2     71 
 حمود شلش احمد عبد مروه 13   

 السماري
72 

 محيي الحسين عبد ثابت مريم 13   
 السلمان

73 

الشنين حاتم طاهر علي مريم 12      74 
االسدي ناصردويج احمد مصطفى      75 
الحلو ياسين هاشم وضاح منتظر 12     76 
فالح حمزة قيس منى 5      77 
السراي عسكر حاتم نمنم موسى 7      78 
فرهود عامر  فائق ميالد 31      79 
  ناصر الحسين عبد  علي نبراس 6   

  الزليمات
80 

 علي جبار طالب نرجس 23   
  المعبراوي

81 

 عباس جلوب كاظم نرجس 11   
 الجباري

82 

الموسى  محسن عيسى يوسف نها       83 
 حمد شاكر مصطفى الهدى نور 13   

  السعيد
84 

السواد  موسى نعيم حسين نور 20     85 
الطائي عودة دوسر باسم نورا 11      86 
 87 نشوان احسان 8   
الحماد جاسم هللا خير بشير نوره 14     88 
 علي حسين كاظم محمد هدى 20   

 الحجاج
89 

المسعود سلمان خرباش منعم هدى 19      90 
المشعل مايع داخل يوسف هيثم 6      90 
الفرحان دينار حاتم حسن يوسف 15     91 
 93 صادق جبار علي 6   



 
 

 94 زينب عبد العالي حسين 9   
 95 زهراء عماد 5   
 96 دعاء عبود منصور 4   
 97 نجوى اقدام لطيف 10   
 98 بارق جاسم 8   
 99 خديجة صدام 5   
 100 زهراء عبدالجبار علي 3   


