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 الدرجة من 35  
الحجاج خلٌل راضً جمال احمد 10   

الخواف نجم رفش الرضا عبد احمد 7   

السعد كباشً ناصر جبار اسماء 7   

البطاط حسٌن هللا عبد الجلٌل عبد البنٌن ام 12   

الحجاج حمود عبد الحكٌم عبد امنة 6   

المٌاحً عبد دمحم عباس انسام 16   

النصٌر سالم سبتً صالح اٌهاب 11   

حسٌن دمحم موسى أسعد 13   

المالكً شنٌت مردان كرٌم  أالء 9   

حمٌد آل جاسم ناظم ثابت  أٌات 17   

الشمس لاسم  حمادي علً  أٌات 10   

حسٌن كاظم دمحم جاسم 9   

المنصوري موسى الرضا عبد حامد جوراء 8   

الشامً غمٌس برٌسم رشاش حسٌن 11   

الجدٌع الزرهة عبد هللا عبد الزهره عبد حسٌن 13   

الحسٌنات عبٌد لفتة علً حسٌن 9   

المٌاحً خمام نكاش هادي حسٌن 25   

النصٌر جابر شاكر فالح حٌدر 15   

الوائلً داغر دخٌل  احمد دعاء 9   

المشعل زٌارة محسن سمٌر دعاء 18   

الكنعان صكر سالم ٌوسف رباب 16   

علً ناصرمزٌد جمعة رنا 11   
 

الحبٌشً عباس راغب نالد رونك 17.5   

الصبح حسون جالو رحٌم روٌدة 10   

العبدهللا داود سلمان راضً  زهراء 4   

الروٌمً محسن رزاق دمحم  زهراء 16   

البدران حمٌدي هاشم توفٌك زهراء 9   

هاشم سٌد ال مجٌد الخالك عبد حسٌن زهراء 6   

العتاب علً عبد الرضا عبد شهٌد زهراء 9   

السرٌح خلف طعمة األمٌر عبد زهراء 22   

نعمة ٌاسر الزهرة عبد العابدٌن زٌن 10   



الشناوة هللا عبد الجلٌل عبد  كاظم زٌنب 21   

جواد دمحم لطٌف زٌنب 11   

العلً جمعة صبٌح مهند زٌنب 8   

الحجاج خلف مهلهل الستار عبد سارة 13   

العلً خٌرهللا خلف جاسم ساره 10   

الحماد عٌسى مجبل فاهم ساره 25   

البوحلوة بادع ثامر عبدالحكٌم سامر 11   

الٌعموبً جابر عزٌز رحمان  سجاد 3   

الحمٌد عبدهللا هندال ٌاسٌن سجاد 21   

المٌاحً كاظم عباس حمزة سجى 8.5   

الغضبان نٌشان مزهر راجح سجى 5   

العنٌتر عٌسى خضٌر علً سرور 17   
 

العواجً  جالً ابو النبً عبد عدنان  سرى 25   

المٌاحً سلمان داود مانع سلمان 13   

حسٌن  كاظم فالح  سماح 19   

دمحم لاسم داود سماهر 19   

ثامر العباس عبد صمر سندس 15   

الهواش كشٌش صندٌل بهجت شمس 5   

الضرب جازع الحسن عبد دحام صابرٌن 19.5   

المشعل ضٌدان علوان مونس صالح 15   

النصٌر رحٌم المولى عبد سعدون صفاء 2   

حسن صالح هادي عباس 26   

اسعٌد بٌت جسوم كاظم جواد الكاظم عبد 12   

المالكً ناصر اكوٌد ارحٌمه عبدهللا 6   

الغالبً جابر جلٌل مطر عذاري 13   

العلوان مكً عضبان عادل عذراء 12   

حمدان محسن الكرٌم عبد  عطاء 6   

دمحم الرسول عبد عادل  عمٌل 5   

األسدي دمحم لفتة سالم عال 21   

المشٌلش نعمة باسر الزهرة عبد عال 18   

سعٌد  صالح  هللا عبد  علً 5   

الجابري علً عبدهللا احمد علً 15   

السٌد عبد ال مجلً دمحم حامد علً 12   

األسدي دمحم لفتة  سالم علً 6   

سبتً حبٌب ضٌاء علً 14   



الحسن كاطع خرٌبط الرزاق عبد علً 11   
 

المالكً عاكول جبار مزهر علً 9   

نور السٌد عودة طالب مشتاق علً 6   

التمٌمً  هللا عبد مصطفى عدنان غدٌر 11   

الشغانبً جبارة صاحب مانع غزوان 9   

المحمود هاشم جمٌل لاسم غفران 2   

الصاحً حسن لاسم ضٌاء فاطمة 18.5   

االمارة دهر حسن فالح فاطمة 23   

الموسوي هاشم حبٌب الحسٌن عبد دمحم 19   

الموحً  راضً الجلٌل عبد بهجت مخلد 16   

منصور عودة كاظم  مروة 18   

الرضا صالح كرم ناظم مروه 15   

الكركوش جدوع زباله لفتة مسار 18   

الحلو علً المنعم عبد ٌوسف موسى 11   

المالكً الزم فٌصل حسٌن مٌثم 14   

المشعل لفتة خزعل ٌسر نرجس    

العلً الحسٌن عبد جرمل سجاد  نور 10   

الهاشم وادي رشٌد الخالك عبد هدى 2   

حسن الحاج فالح كاظم سمٌر هدٌل 17   

النزال خلف هللا عبد صباح هٌله 14   

السعد عبٌد  الحسن عبد علً ٌاسمٌنه 8   

الجرٌح الحسٌن عبد خزعل نعمة منتظر 22   

السعد فنجان الواحد عبد غفران مصطفى 5   

الزرٌجً كباشً جلٌل سجاد فضل 15   

السعد عاتً مكً محمود زهراء    

الجبر غمٌس عبداللة ناظم رشا 15    

البعاج جواد جمعة ماجد حسٌن 9   

الواحد عبد لاسم أمجد حسٌن 16   

 كرار عبد االمٌر عباس صالح الجٌبوت 8 
 

 زهراء محمود مكً 6 

   

   

   

   

   



   

 


