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السعي 
 النهائي

 االسم الفصل االول الفصل الثاني السعي

 السعي 
 العملي

 السعي
 النظري

 نظري عملي نظري عملي
 

الحجاج خليل راضي جمال احمد 30        

 نجم رفش الرضا عبد احمد       
 الخواف

دالسع كباشي ثامر جبار اسماء 9        

 لهال عبد الجليل عبد البنين ام 14      
البطاط حسين  

 حمود عبد الحكيم عبد منةا 14      
 الحجاج

المياحي عبد محمد عباس انسام 15        

صيرالن سالم سبتي صالح ايهاب 22        

حسين محمد موسى أسعد 22        

يالمالك شنيت مردان كريم  أالء 13        

دحمي آل جاسم ناظم ثابت  أيات 10        

 قاسم  حمادي علي  أيات 12      
 الشمس

حسين كاظم محمد جاسم 21        

 موسى الرضا عبد حامد جوراء 15      
 المنصوري

 غميس بريسم رشاش حسين 29      
 الشامي

 دعب الله عبد الزهره عبد حسين 10      
الجديع الزرهة  

يناتالحس عبيد لفتة علي حسين 10        

 خمام نكاش هادي حسين 15      
 المياحي

رالنصي جابر شاكر فالح حيدر 33        

الوائلي داغر دخيل  احمد دعاء 18        

 زيارة محسن سمير دعاء 22      
 المشعل

عانالكن صكر سالم يوسف رباب 21        

علي ناصرمزيد جمعة رنا 11        
 



 عباس راغب ناقد رونق 25      
 الحبيشي

 حسون جالو رحيم رويدة 21      
 الصبح

 داود سلمان راضي  زهراء 10      
 العبدالله

 محسن رزاق محمد  زهراء 26      
 الرويمي

 حميدي هاشم توفيق زهراء 15      
 البدران

 مجيد الخالق عبد حسين زهراء 8      
هاشم سيد ال  

 عبد الرضا عبد شهيد زهراء 8      
العتاب علي  

 خلف طعمة األمير عبد زهراء 28      
 السريح

 رياس الزهرة عبد العابدين زين 11      
 نعمة

 عبد الجليل عبد  كاظم زينب 21      
الشناوة الله  

جواد محمد لطيف زينب 8        

العلي جمعة صبيح مهند زينب 7        

 خلف مهلهل الستار عبد سارة 8      
 الحجاج

يالعل خيرالله خلف جاسم ساره 22        

الحماد عيسى مجبل فاهم ساره 28        

 بادع ثامر عبدالحكيم سامر 26      
 البوحلوة

 جابر عزيز رحمان  سجاد 2      
 اليعقوبي

 عبدالله هندال ياسين سجاد 24      
 الحميد

 كاظم عباس حمزة سجى 23      
 المياحي

 نيشان مزهر راجح سجى 12      
 الغضبان

 عيسى خضير علي سرور 25      
 العنيتر

 



 ابو النبي عبد عدنان  سرى 30      
العواجي  جالي  

 سلمان داود مانع سلمان 12      
 المياحي

حسين  كاظم فالح  سماح 19        

محمد قاسم داود سماهر 31        

رثام العباس عبد صقر سندس 17        

 كشيش صنديل بهجت شمس 27      
 الهواش

 الحسن عبد دحام صابرين 15      
الضرب جازع  

 ضيدان علوان مونس صالح 15      
 المشعل

 يمرح المولى عبد سعدون صفاء 9      
 النصير

حسن صالح هادي عباس 22        

 جسوم كاظم جواد الكاظم عبد 12      
اسعيد بيت  

 ناصر اكويد ارحيمه عبدالله 24      
 المالكي

الغالبي جابر جليل مطر عذاري 18        

 مكي عضبان عادل عذراء 10      
 العلوان

 محسن الكريم عبد  عطاء 13      
 حمدان

محمد الرسول عبد عادل  عقيل 8        

األسدي محمد لفتة سالم عال 5        

 نعمة باسر الزهرة عبد عال 14      
 المشيلش

سعيد  صالح  الله عبد  علي 11        

 علي عبدالله احمد علي 18      
 الجابري

 عبد ال مجلي محمد حامد علي 17      
 السيد

األسدي محمد لفتة  سالم علي 5        

سبتي حبيب ضياء علي         

 كاطع خريبط الرزاق عبد علي 16      
 الحسن



 

المالكي عاكول جبار مزهر علي 8        

 السيد عودة طالب مشتاق علي 21      
 نور

  الله عبد مصطفى عدنان غدير 16      
 التميمي

 جبارة صاحب مانع غزوان 8      
 الشغانبي

 هاشم جميل قاسم غفران 8      
 المحمود

 حسن قاسم ضياء فاطمة 19      
 الصاحي

االمارة دهر حسن فالح فاطمة 22        

 مهاش حبيب الحسين عبد محمد 20      
 الموسوي

 راضي الجليل عبد بهجت مخلد 13      
الموحي   

منصور عودة كاظم  مروة 12        

الرضا صالح كرم ناظم مروه 9        

 جدوع زباله لفتة مسار 21      
 الكركوش

 علي المنعم عبد يوسف موسى 25      
 الحلو

لكيالما الزم فيصل حسين ميثم 21        

علالمش لفتة خزعل يسر نرجس         

 الحسين عبد جرمل سجاد  نور 13      
 العلي

 وادي رشيد الخالق عبد هدى 14      
 الهاشم

 الحاج فالح كاظم سمير هديل 6      
 حسن

 خلف الله عبد صباح هيله 30      
 النزال

 بيدع  الحسن عبد علي ياسمينه 10      
 السعد

 نالحسي عبد خزعل نعمة منتظر 4      
 الجريح

 الواحد عبد غفران مصطفى 8      
السعد فنجان  



 كباشي جليل سجاد فضل 13      
 الزريجي

السعد عاتي مكي محمود زهراء 17        

رالجب غميس عبداللة ناظم رشا 12        

البعاج جواد جمعة ماجد حسين 14        

الواحد عبد قاسم أمجد حسين 19        

كرار عبد االمير عباس صالح  14      
 الجيبوت

 

        

        

        

        

        

        

        

 


