
الدرجةاالسم الثالثي

14تقى باسم تايه بادي

15رفيف خالد عبد الجبار

19زهراء علي عبد األمير عبد ألزهره

18نور جواد محل خريمط

19هال محمد حمزة عبيد

13هناء محيسن بريد عرك

16شهد عامر جميل 

16شيماء حيدر عايد كاطع

15نبا حسين مهدي صالح

16مريم حسن غازي عبود

15غفران مجيد عبد الكاظم سدخان

18زينب احمد شاكر جاسم

12زينب جليل جواد عالج

18زينب فؤاد جمال محمد أمين

21سعاد عبد الحسن منحي ناصر

13حنين حامد جابل عبود

16حنين حسن محمد عطشان 

10حنين هيثم بنيان هاشم

17حوراء هيثم بنيان هاشم

16زهراء محمد هادي مهدي

22زهراء مسافر عبد زيد

18زهراء نجم عبد هللا عيدان

17دعاء شبيب عبود ياسين

15رانيا عالء محي شافي

21رشا ستار سالم فرهود

20(موازي)عذراء سعد مطشر 

20(موازي)تبارك حمزة عبد عاصي  

18(نقلت الينا)زهراء حسن كامل

21(نقلت الينا)بنين سعد حميد كريم

17إبراهيم خالد عبد الحسن حمزه

22احمد جواد كاظم عبد الحسين

17احمد رسن رهيف عبد

11احمد عادل كاظم الوي

15احمد علي عباس حسين

22احمد فالح نجم عبد الزهرة 

16امجد شرشاب حامد شناوه

18امير رزاق لعيبي حسين  

15امير عبد الزهرة حسين حسون

21امير علي سعدون 

0امير علي كاظم 

16امير كامل عنون عوده



10ثائر زغير عبيد حنش

18جعفر كريم نعمه حسين

17حسام عايد حمزة عزيز

22حسن رهيف عبد مبرد

13حسن زغير عبادي حمزة

16حسن عالوي محمد عطية

(15/16راسب ) (مؤجل)احمد عبد الجواد عبد الكاظم  0

18امير صباح خضير

18امجد حمود بادي

13(موازي)حسين سعيد عبد الكريم محمد  

16(موازي)حسين علي مهدي 

20( 2017تاجيل  )امير سعد درزي دمن 

14حسن فالح ديوان هديدي

17حسن مهدي كاظم كشاش

21حسنين نصير عبد هللا حسين

25حسين حمزة جالب

18حسين خالد حسين نصيف

16حسين شخير نومان دحاهم

21حسين علي طالب عبيس

21حسين علي عبادي حسون

21حسين علي كشكول ظاهر

19حسين محمد راضي لفتة

16حسين مسلم حسين محمد

16حسنين مهدي كاظم باوه

21حليم  كريم كاظم مشعب

21حيدر حسين فزع عجر

14حيدر علي هادي محمد

15خالد كامل عاشور راضي

14راضي محسن حسين سلمان

18رزاق حسين شعيل عوده

18رسول ناجح كريم عبود

22رسول نعيم  داخل عبد هللا

15رعد هادي شمخي جبر

15زهير حاكم عبيد بربوت 

0عماد طالب محمد

21عبد هللا عبد الكاظم عصفور

0(موازي)حيدر كريم حمزة  

16(موازي)سيف سمير مزهر 

15(موازي)علي سعيد ياسر

201722نقل الينا / سيف علي هادي 

13عامر ثامر محسن عبيس 

17زيد موحان حسين 



21زين العابدين عبد  الرسول ميري

20سامر عبد الرحمن هاشم حسن

13سجاد حمزة عبد هللا إبراهيم  

19سالم عادل جبر عبيد

19سيف هللا سعيد حمزة نذير

17شهاب احمد جواد كاظم

13صباح عماد صباح حسين

22صدام عبد العباس شنان حسين

23صفاء مكي نجم عبد

21ضرغام عقيل افندي جبار

13ضياء الدين موفق جبار

15ضياء عبيس عودة حمزة

17عباس علي عبد الحسين موسى

22عبد هللا حسين جواد كاظم

16عبد هللا عبد علي عبيد ربيط

16عقيل تركي خير بديوي 

0(2017راسب )عباس عاجل عبد شخير 

21عالء شنان شناوة صكر

16علي احمد لفتة جودة

13علي ثامر هادي جواد

21علي حاكم سحير جودة

21علي حازم صالح عطية

24علي صالح حمزه سلطان

20(راسب بالغياب)سيف سالم معضد عيدان

20(موازي)علي عبد طالب عبد الكاظم 

20(موازي)محمد حامد حمزة مزهر 

17(موازي)محمد سالم رهيف 

13(راسب  )غيث لفته نعمه خلف 

16(نقل الينا)سجاد حسين عبيس 

13علي عبد الرزاق عبد الصاحب

18علي علوان حسن علوان

18علي عماد بدري حواس

14علي ميري ناصر حسن

23عمار حمادي عبد المهدي حداوي

14عمار نجاح عبد جاسم

16عمر عبد هللا جحيل غالي

12غدير عبد الجبار محي

13غسان حسون إدريس حسن

23غسان فاضل جفات هادي

18غيث صاحب صالح عطشان

16فارس رحيم شاكر

17فالح كاظم حسين عبود



17كاظم ماجد كاظم حمزة

0كرار احمد عبد الحسين جاسم

16ماجد حميد صالل حنوش

21مجتبى علي محيي عصفور

16محمد احمد محمد حميد

20محمد جبار سلمان خدام

19علي محمد كاظم عبود

19(راسب بالغياب)ياسر عبد الصاحب حسين 

0علي كاظم هادي

21كرار حيدر تركي

18(موازي)مصطفى جمال مهدي 

16(موازي)مصطفى حميد حرز 

16(موازي)مصطفى سامي داخل يونس 

17(موازي)مصطفى صالح مجيد 

201717نقل الينا / كرار محمد سرحان هادي

15( 2017راسب  )حسين محمد هادي صياح 

20كرار حميد غالي

18محمد حسن بخيت عباس

0محمد حسين حمزة عبد دخيل

18محمد رياض شمخي جودة

22محمد عالوي منديل كاظم

21محمد ميثم عبد الحسين زيارة

20مخلد حسين عبد حسن

19مرتضى حامد علي سلمان

20مرتضى رحمان لطيف هميم

19مرتضى عباس رباط عودة

16مرتضى عبد الكريم كاظم كاطع

18مرتضى عبد المنعم عبد العزيز

19مسلم حمزة كاظم زغير

12مسلم عبد هللا دحام فرحان

22مصطفى جميل وحيد بردان

0مصطفى خليل إبراهيم طيفور

19معتز مهدي عواد

15مصطفى صالح مخور فياض

16مصطفى عصام أبو الشون عبيد

22مصطفى كاظم داخل عبد هللا

15مصطفى كتاب عبادي مشعب

23مهدي حيدر عطية كريم

18نبيل جعفر عزيز خيري

17نبيل وطن عبيد

23هيثم سامي جابر عامر

12ياسر علي إهالل  أمطير



12غيث  عبدعبد االمير هادي

20مصطفى يحيى عبد الرضا

16محمد هيثم سامي عبد االمير

16(موازي)مصطفى حسن غازي  

19(موازي)هاني عبود جابر 

16(موازي)محمد قاسم فالح 

13( 2017راسب  )رائد صباح نوري محمد

17عماد رعد لفته حمد

15كرار عباس عبد الزهرة دهش 

0محمد محسن حسين عنو

16محمد علي وهيله جليب 

18(عبور )مهند حسن جدعان علي 

17محمد حبيب عبد زرزور

14محمد قاسم جبر جياد

19عمار عويز عبود 

21علي عيسى فيصل 


