
الدرجةاالسم الثالثي
21ابتسام حميد محيسن جابر

21اسراء رزاق مرزوق عمران 

20افنان عبد الكريم زبين مونس 

17اقبال حسين لفته خشان 

21تماضر حاكم واعي سرحان

17جيهان خيري محمد بادي

19حنان فؤاد خضير عباس 

21روان هيثم صادق ياسين 

19رؤى عبد طالب شالل محمد 

20زينب حيدر حسين شمران 

20شهد عبد الرحيم عباس طاهر 

21صحبه سالم محل ذباح

21غفران فالح جرد ابو لوله 

20فاطمة نهاد خالد عطية 

19هاجر حازم صالح عطية 

0هدى عمران موسى عباس 

18هيلين ستار هادي مجلي 

21ود مؤيد كريم بديوي 

20اولمبية/ بنين مجيد عبد الحمزة عبد العباس 

18مهني/حنين حسين سلمان  جاسم 

18اولمبية / كفاية عقيل طه مهدي

21مهني/ هدى خالد حبيب عودة 

20محمد شهاب حمد تومان

15محمد عبد الكاظم سلطان ليهوب 

14محمد عبود كريم صالح

18محمد علي عبد زيد ناصر 

17محمد قاسم جحيل كاظم 

17محمد ماجد حسين جاسم 

16محمد ناظم عبد الزهرة محمد 

19محمود عليوي مطر ثعبان 

16ذوي الشهداء/ مرتضى جبل كاظم سعدون

16مرتضى حسين هاشم حسون 

17مصطفى جواد نعمه وادي

14مصطفى حسوني جبر راهي

15مصطفى حسين حميد علي 

19مصطفى سعدي مكطوف عباس 

15مصطفى محمد كاظم عبيد 

17مصطفى محمد ياسر محمد 

0مصطفى هاشم عبيد غويلي 

22منتظر جبار محمد خضر



19موحان حاكم صالح زباله 

19( 2017راسب )مؤيد محسن ضاري سبع 

20ميثم رشيد رحيم كاظم 

16ميالد حامد حاتم حسين 

17نور نجم سلمان حسين 

19وسام مالك خضير والي 

21(مهني)مصطفى  صبري سلمان جيثوم 

13(مهني)يوسف هيثم ايوب سبتي 

18(اولمبية)مرتضى سالم هاشم حسين 

15(اولمبية)منتظر خيري جابر حمزة 

17(اولمبية)نعمه مرزة نعمة راضي 

17علي عامر شناك كاظم 

0علي عبد االئمة لفته ظاهر 

16علي عبد الكاظم مديون ناهي 

15(2017راسب )علي قاسم عباس حسن 

16علي كريم عباس لفته

0( 2017مؤجل )علي لفته معزول 

0(راسب بالغياب)علي محمد كاظم عبود

12علي نضال حمود راضي 

15علي هاني حسين حسون 

0فالح حسن حران حسين 

19قاسم عباس شهيد جبار 

16قائد فليح حسن محمد

19كاظم محمد عبد االيمه عيدان

19كاظم محمد لفته كطش

14كاظم نجم عبد ديوان

20كرار اياد عبد عبد الرضا

18كرار سعد كاظم حسين 

16كرار علوان عبيس جبر 

14كرار مهدي اهويش مزهر

17كرم هشام علي حسوني 

22ليث حبيب عكله كشكول

20مثنى مشجل رهمه خنيفس 

13محمد جبار عبيد كاظم 

15محمد شاكر صبار محمد 

21(مهني)موسى ثابت موسى مهدي 

0(مهني)علي كاظم دخيل جاسم 

17(اولمبية  )كرار محمد جاسم حسين 

21سجاد كاظم ناصر حسين 

0(2017راسب )سمير مزهر جاسم عتاي 

19سيف الدين ظاهر محسن هادي 

18سيف عالوي عبد االمير عبد علي 



20سيف معين سرتيب عبد االخوه 

21صادق عبد الحمزة لفته حمزة 

22(2017راسب )صفاء كريم هادي عبد الزهرة 

21عباس عامر عبيد عبد 

14عباس عبد الكريم عيسى عبعوب 

17عباس عقيل نعمه جعفر 

0(2017راسب )عباس محمد حسين شعالن 

13عبد الرحيم سليم عبد الرحيم بطاح 

22عقيل صالح مظلوم عناد

18عقيل فالح فاضل فتان

19علوان حازم عزيزعلوان 

21علي تركي عطيه عبود

19علي جاسم كاطع لفته 

17علي حسن محيوي جبار  

17علي حسين جاسم شناوه 

19(2017راسب )علي راسم عبد علوان 

19سيف سالم 

17علي رحيم ثجيل ناصر 

15علي رحيم جاسم نور

19(مهني  )عباس جالل محسن حسن

0معلم مجاز/ ضرغام محمد جاسم هاشم 

18جعفر ناجي حمزة حميدي 

20حسن احسان غياض عبد السادة 

0حسن خليل محل نعمه

17ذوي الشهداء/ حسن عيسى غازي حسون

0حسن ناصر مهدي جاسم 

15حسنين حيدر حسن كاظم 

17حسنين راهي جاسم كاظم 

0حسين حميد جابر جاسم 

0حسين سرتيب عبيد كزار 

19حسين علي مراد عطشان 

0(2017راسب )حسين علي وداد حسن 

14حسين علي ياسر عبد

18حسين محسن جودة باكون

19حيدر احمد علي حمود

17حيدر جاسم محمد حسون 

16حيدر حسين فاهم ديوان 

15حيدر عالوي جاهل ظاهر

22حيدر علي رحمان كاظم 

21حيدر علي عبد الحسين مظلوم 

23حيدر كاظم حمد عزيز

18حيدر محمد شرار سالم 



22حيدر فاخر شجر عيدان 

20خالد حيدر جليل جبار 

18زين العابدين وسام عبد العالم محسن 

17سجاد حسين حاكم بعيوي 

23سجاد ربيع كريم محمد 

19سجاد سالم كاظم حسن 

0(2017راسب )عمار عبد الكريم إبراهيم حسن

13(اولمبية)سجاد محمد شالل محسن 

17(اولمبية)سجاد جمعة شراد حسين 

0(اولمبية)حيدر حسين عبد طوفان 

13ابراهيم خلف محمد حريجه  

17ابراهيم محسن عيسى عبود

16احمد ثعبان عبادي مهيدي

16احمد حسن ادريس لفته 

14احمد راتب كتاب مجبل 

22احمد عامر حمزة صبيح

17احمد عباس فرحان كريم 

17احمد علي كون حميدي 

15احمد كريم ميري عيدان

18احمد هاتف عويد عالوي 

15ازهر شوقي عبد االله معارج

0امجد عايد زباله حسون 

13امير اياد صاحب مهدي 

13امير حسوني راضي رميح

0 (2017موازي راسب )امير سالم سعيد  

16امير عباس مهنه جبر  

10امير عمار كريم محمد 

14امير فيصل تومان كاظم 

20امير فيصل كريم حاجم 

14(2017راسب )باسم عباس مهدي جاسم 

19ذوي الشهداء/ باقر مؤيد حسين كاظم 

18بهاء كاظم شعالن هادي

19(مهني )احمد حسين عبد هللا وناي 

13(اولمبية)احمد علي مطشر عزوز 

17(اولمبية)حسن عضيد حبيب عودة 

13(اولمبية)حسين رائد عباس عبيد 

19(اولمبية)امجد جواد عبد ساير 

12(اولمبية)حسين نعمة عبد الزهرة عبود 



17(اولمبية)حسين ثامر حاكم محمد 

0معلم / احمد جدعان عبد السادة حسون  

15امير كامل عنون


