
  5.7( الدرجة من البيئة العسمي)  دراسة السدائيةلم لثالثةاالسرحمة  درجات

 1 احسد جسال راضي خميل الحجاج صفر               
 2  احسد عبد الرضا رفش نجم الخهاف 4               
 3 اسساء جبار ثامر كباشي الدعد 4               
الجميل عبد هللا حدين ام البشين عبد  5.7               

  البطاط
4 

 5  امشة عبد الحكيم عبد حسهد الحجاج 5.7               
 6  اندام عباس دمحم عبد السياحي 2               
 7 ايياب صالح سبتي سالم الشرير 4               
 8  أسعد مهسى دمحم حدين 5.7               
 9  أالء  كريم مردان ششيت السالكي 4.7               
 10 أيات  ثابت ناظم جاسم آل حسيد -               
 11  أيات  عمي حسادي  قاسم الذسس 5.7               
 12  جاسم دمحم كاظم حدين 4               
جهراء حامد عبد الرضا مهسى  4.7               

 السشرهري 
13 

 14  حدين رشاش بريدم غسيس الذامي 4.7               
حدين عبد الزىره عبد هللا عبد الزرىة  5               

  الجديع
15 

 16 حدين عمي لفتة عبيد الحديشات -               
 17  حدين ىادي نكاش خسام السياحي 4               
 19 حيدر فالح شاكر جابر الشرير 7               
 20  دعاء احسد  دخيل داغر الهائمي 2               
 21 دعاء سسير محدن زيارة السذعل 4.7               
 22 رباب يهسف سالم صكر الكشعان 4               
 23  رنا جسعة ناصرمزيد عمي 5.7               



 24 رونق ناقد راغب عباس الحبيذي 6               
 25 رويدة رحيم جالو حدهن الربح 5.7               
 26 زىراء  راضي سمسان داود العبدهللا 5.7               
 27  زىراء  دمحم رزاق محدن الرويسي 6.7               
 28 زىراء تهفيق ىاشم حسيدي البدران 5.7               
زىراء حدين عبد الخالق مجيد ال سيد  2.7               

  ىاشم
29 

زىراء شييد عبد الرضا عبد عمي  2               
  العتاب

30 

 31 زىراء عبد األمير طعسة خمف الدريح 4               
 32  زين العابدين عبد الزىرة ياسر نعسة 2               
زيشب كاظم  عبد الجميل عبد هللا  4.7               

  الذشاوة
33 

 34  زيشب لطيف دمحم جهاد 2.7               
 35  زيشب ميشد صبيح جسعة العمي صفر               
 36 سارة عبد الدتار ميميل خمف الحجاج 2               
 37  ساره جاسم خمف خيرهللا العمي 4               
 38 ساره فاىم مجبل عيدى الحساد 7.7               
 39  سامر عبدالحكيم ثامر بادع البهحمهة 7               
 40 سجاد  رحسان عزيز جابر اليعقهبي صفر               
 41  سجاد ياسين ىشدال عبدهللا الحسيد 5               
 42 سجى حسزة عباس كاظم السياحي 2               
 43 سجى راجح مزىر نيذان الغزبان 2.7               
 44  سرور عمي خزير عيدى العشيتر 5.7               
سرى  عدنان عبد الشبي ابه جالي   5               

 العهاجي
45 

 46  سمسان مانع داود سمسان السياحي 4               



 47 سساح  فالح كاظم  حدين 2               
 48  سساىر داود قاسم دمحم 7.7               
 49 سشدس صقر عبد العباس ثامر 5               
 50  شسس بيجت صشديل كذيش اليهاش 4.7               
صابرين دحام عبد الحدن جازع  5               

 الزرب
52 

 53  صالح مهنس عمهان ضيدان السذعل 4               
صفاء سعدون عبد السهلى رحيم  5.7               

 الشرير
54 

 55  عباس ىادي صالح حدن 7.7               
عبد الكاظم جهاد كاظم جدهم بيت  5.7               

 اسعيد
56 

 57   عبدهللا ارحيسو اكهيد ناصر السالكي 2               
 58 عذاري مطر جميل جابر الغالبي 5               
 59 عذراء عادل عزبان مكي العمهان 2               
 60 عطاء  عبد الكريم محدن حسدان 2.7               
 61 عقيل  عادل عبد الرسهل دمحم 5               
 62 عال سالم لفتة دمحم األسدي 2               
 63 عال عبد الزىرة باسر نعسة السذيمش 4               
 64  عمي  عبد هللا  صالح  سعيد 2.7               
 65  عمي احسد عبدهللا عمي الجابري  4.7               
 66 عمي حامد دمحم مجمي ال عبد الديد 2               
 67 عمي سالم  لفتة دمحم األسدي -               
 68 عمي ضياء حبيب سبتي 2               
 69  عمي عبد الرزاق خريبط كاطع الحدن 2               
عبد هللا فرحان عباس الذريفيعمي  -                 70 
 71  عمي مزىر جبار عاكهل السالكي 2               



 72  عمي مذتاق طالب عهدة الديد نهر 5               
غدير عدنان مرطفى عبد هللا   2.7               

 التسيسي
73 

 74  غزوان مانع صاحب جبارة الذغانبي 2               
 75 غفران قاسم جسيل ىاشم السحسهد 5               
 76  فاطسة ضياء قاسم حدن الراحي 4.7               
 78  فاطسة فالح حدن دىر االمارة 7.7               
دمحم عبد الحدين حبيب ىاشم  6.7               

  السهسهي 
79 

مخمد بيجت عبد الجميل راضي   2.7               
  السهحي

80 

 81  مروة  كاظم عهدة مشرهر 5               
 82 مروه ناظم كرم صالح الرضا 2.7               
 83  مدار لفتة زبالو جدوع الكركهش -               
 84 مهسى يهسف عبد السشعم عمي الحمه 5               
 85  ميثم حدين فيرل الزم السالكي -               
 86  نرجس يدر خزعل لفتة السذعل -               
 87  نهر  سجاد جرمل عبد الحدين العمي 5               
 88  ىدى عبد الخالق رشيد وادي الياشم 5               
 89  ىديل سسير كاظم فالح الحاج حدن 2.7               
 90  ىيمو صباح عبد هللا خمف الشزال 4.7               
ياسسيشو عمي عبد الحدن  عبيد  2.7               

 الدعد
91 

مشتعر نعسة خزعل عبد الحدين  5               
 الجريح

92 

مرطفى غفران عبد الهاحد فشجان  5               
  الدعد

93 



 94  دمحم عباس فاضل مجيد الحدن -               
الزريجيفزل سجاد جميل كباشي  4                  95 
 96  زىراء محسهد مكي عاتي الدعد 2               
 97 رشا ناظم عبدالمة غسيس الجبر 2               
 98  حدين ماجد جسعة جهاد البعاج 2.7               
 99  حدين أمجد قاسم عبد الهاحد 5               
الجيبهتكرار عبد االمير عباس صالح  5.7                  100 
                  
                  
                  

 


