
 المبارزة -الثالث 

 السعً األسم ت

 31 احمد حسن عبد الرضا عبٌد 1

 26 احمد حسن عٌدان حسن 2

 25 احمد حٌدر جابر شهٌد 3

 22 احمد حٌدر جبار 4

 36 احمد رٌاض كاظم حسن 5

 22 احمد شاكر حسٌن عبد 6

 33 احمد صالح حسن عباس 7

 33 احمد عباس نعمة عظٌم 2

 33 جواداحمد عزي عباس  3

 31 احمد علً حربً موجد 11

 31 احمد كاظم هادي 11

 27 احمد كرٌم برٌدي ناجً 12

 26 احمد محمد عجٌل جوده 13

 32 احمد موسى حمزة كرٌم ال شبر 14

 31 احمد هادي محسن شمران 15

 33 اروى مظفر عبد مسلم 16

 22 ازهر كامل جبر سمٌع 17

 23 ازهر محمد علً شلوك 12

 35 اسعد حسن نعٌم منكاش 13

 23 اكرم جلٌل جري 21

 31 االء عباس جاسم 21

 31 امجد علً رحٌم بدٌوي 22

 31 امجد هاتف محمد طاهر 24

 26 امٌر حمزة غرٌب 25

 26 امٌر شاكر نعمة كحط 26

 26 امٌر صالح علً هادي 27

 27 امٌر عبد كوكز حمٌدي  22

 33 امٌر كاظم مدلول عبٌد 23

 34 امٌر مجبل طراد  31

 27 امٌر محمد كاظم صاحب 31

 26 امٌن وناس متعب حلو 32

 31 انفال رزاق كاظم حواس 33

 27 انوار نافع طاهر  34

 32 اٌة داوود سلمان 35

 31 بدر لفتة عجٌل شبٌب 36

 22 توفٌق عطوان محٌسن  37

 31 جراح مجبل مطرود  32

 22 حسام علً كاظم عرٌان 33

 27 حسام علً محمد حمزه 41

 31 حسام هادي عباس 41

 31 حسن مجٌد خزعل 42

 33 حسن محمود نعمة 43

 22 حسنٌن سلمان حسن 44

 31 حسنٌن سلٌم جمعه 45

 22 حسنٌن علً عبد الحسٌن 46

 35 حسٌن جابر عوٌد 47

 23 حسٌن حمود جاسم عبادة  42

 34 هاديحسٌن صالح  43

 31 حسٌن عادل مطلك عطٌة 51

 31 حسٌن علً حسٌن 51

 33 حسٌن علً هادي 53

 31 حسٌن علً ٌاسٌن بٌج 54

 37 حسٌن ماجد كاظم 55

 23 حسٌن محسن حمٌد  56

 31 حسٌن مساعد عواد  57

 25 حكٌم مالك عبٌد 52

 32 حلٌم بانً خضٌر عطٌة 53

 37 مزهر هاديحمزة  61

 41 حنٌن ٌونس مندٌل 61

 27 حٌدر جبار عكاب 62

 31 حٌدر راهً عبد الحسٌن زٌاد 63

 31 حٌدر سلمان صدار 64

 31 حٌدر عبد الحسٌن طه 65

 22 حٌدر ماجد حمٌد 67

 34 حٌدر ناظم حمزة 62

 23 خزعل عبد الرزاق حسون 63

 27 محسن  حسنذو الفقار  71

 32 رشا جمٌل وناس عبد هللا 73

 25 رضا اموري رشاد 74

 32 رقٌة عقٌل عبد الحسٌن 75

 41 زهراء كرٌم كاظم حمزة 77

 31 زٌد حٌدر خضٌر 72

 31 زٌد عبد الجواد عبد الكاظم 73

 33 زٌد عدنان حمٌد 21

 31 زٌد كاظم ظاهر عبد 21

 37 زٌنب علً ٌاسر 22

 34 زٌنب نعمة جري جالب  23

 32 ساره محمد صاحب  24

 32 سجا عبد الحسٌن زغٌر 25

 32 سجاد جمٌل رحمن فرج 26

 42 سجاد علً فلٌح عوده 27

 22 سرمد كرٌم علً حسٌن 22

 22 سهاد حلٌم عبادي جاسم 23

 32 سهاد فاضل عبد الشهٌد  31

 44 شهد ٌوسف عبد حسٌن 31

 31 صادق جعفر جلٌل جبار 32

 27 صبا باسم محمد جابر 33

 31 صفاء فالح عبد هللا مهدي 34

 34 صفاء نعٌم ضاٌع جٌاد 35

 23 ضحى ٌاسر عطٌه  36

 32 طٌف خالد شاكر جاسم 37

 41 عباس جابر عباس حسون 32

 31 عباس سعد قزموز 33

 1 عباس محمد مرعً حسن 111

 31 عبد الرحمان مهدي 111

 31 عبد هللا حامد تركً موٌشً 112

 35 عبد هللا حسٌن عبٌد سلطان 113

 34 عبد هللا غضبان مظلوم 114

 31 عبد هللا مهٌدي صالح عكل 115

 41 عز الدٌن باسم عبد االمٌر 116

 31 عزٌز هبوب محسن توٌلً 117



 47 سلٌم عودة علًعقٌل  112

 35 عالء احمد حبٌب جار هللا 113

 25 عالء نعٌم حاتم عبود 111

 33 علً تقلٌد عواد 111

 31 علً جاسم كاظم  112

 37 علً جواد كاظم حمٌد 114

 35 علً حامد فرحان  115

 31 علً خشان غافل  116

 31 علً رحٌم شمران عوفً 117

 31 علً رٌاض عادل 112

 22 علً سالم داوود 113

 31 علً سالم كاظم 121

 36 علً شاكر حمٌد 121

 35 علً صالح نعمة راضً 122

 32 علً عبد هللا عبد الزهرة 123

 26 علً عبدالجلٌل عبدالكرٌم مراد 124

 26 علً عواد عبود مطر 125

 24 علً قاسم ناصر 126

 43 علً قاسم هادي محمد 127

 24 علً كاظم علً برهان 122

 22 علً مالك حربً 123

 25 علً نجم عبد محمد 131

 41 علً نضال موسى مجدي 131

 23 عمار محمد رحمان جاسم 132

 33 عمر حمدي عاجل 133

 33 عمر عبٌد مرزوج مذري 134

 31 غٌث عبد الهادي حسن 135

 33 فاضل كاظم سلمان عبد 136

 23 الزهراء زهٌر عباسفاطمة  137

 36 فالح حسن عبد هللا 132

 26 فواز فلٌح صخً 133

 31 قاسم طالب صندٌل 141

 27 قحطان حسن علوان 141

 36 كاظم عطشان عوده 142

 37 كرار تكلٌف شداد 143

 24 كرار جنٌدي مهدي 144

 26 كرار حمٌد حسٌن ٌوسف 145

 27 زغٌر عبٌد حنشكرار  147

 32 كرار عبداالمٌر جبا 142

 25 كرار كاظم نزال 143

 37 ماهر صالح هادي صدام 151

 26 محسن سالم عباس 151

 32 محمد حسٌن شعالن 152

 32 محمد حمود حسٌن 153

 32 محمد رعد عبد الرضا 154

 27 محمد شاكر عبد لفته 155

 25 طالب ٌحٌىمحمد  157

 26 محمد عبد االمً 152

 26 محمد عبٌس عبد الحسٌن 153

 32 محمد علً صاحب  161

 41 محمد علً مهدي عباس 161

 27 محمد فاضل مالك 162

 36 محمد قاسم عبد فٌاض 163

 24 محمد لفتة سنٌسل جاب 164

 37 محمد محمود شاكر 166

 24 محمد نعمه محمد 162

 36 محمود غضبان مظلوم 163

 24 مرتضى سلمان عبد 171

 27 مرتضى فارس تاغً 171

 35 مرتضى وهاب نعمه 172

 33 مسار علً مظلوم عباس 173

 33 مسرة صادق نجم عبد 174

 26 مسلم صالح كرٌم 175

 32 مسلم مجٌد عبد الحسٌن عبد علً 176

 41 مصطفى احمد شاكر 177

 27 مصطفى باسم كاظم 172

 24 مصطفى صالح عفش 173

 37 مصطفى عبد االئمه 121

 27 مصطفى عبد هللا مسلم حسٌن 121

 41 مصطفى عبد الواحد لفتة 122

 31 مصطفى محمد ٌونس 123

 34 معٌن مساعد عواد 124

 22 مناف احمد حبٌب 125

 34 منتظر مالك هاوي 126

 23 منى عبد االمٌر ناصر  127

 27 مهدي صالح زغل عكموش 122

 31 مهدي معد مهدي جبار 123

 25 مهند علً داخل 131

 23 نجاة عقٌل طه مهدي 131

 22 نمٌر محمد علٌعل كزار 132

 33 نور حازم حسونً شهاب 133

 36 نور رحٌم كرٌم محمد 134

 34 نورة عباس جبر غانم 135

 23 حمد كاظم نورة عزٌز 136

 31 هبة صالح حسٌن محسن 137

 31 هجران ناهً جواد كاظم 132

 41 هدى رزاق عبد الكاظم 133

 25 واثق سالم شاكر 211

 37 وافً اٌاد كامل حمزة 211

 31 وداد جواد عبد الكاظم 212

 33 وسام جفات جواد 213

 24 ولٌد ساٌر جوٌن عبد 214

 37 ولٌد سالم كاظم عٌدان 215

 31 وئام نهاد خالد عطٌة  216

 41 ٌعسوب الدٌن علً محمد 212

 35 ٌوسف فاضل هالل 213

  المحملٌن الطلبة 

 41 بكر كاظم 1

 41 حٌدر عاٌد حمزه 2

 43 جمال علٌوي بعٌر 3

 42 عباس سعد حسن 4

 31 حامد كرٌم فرٌق  5

 36 احسان معٌن تركً  6



 37 اثٌر هاشم رمضان  7

 36 حسٌن باسم عبد السادة  2

 35 ارشد مشٌر جاسم  3

 33 محمد عطٌة كطٌف 11

 36 مصطفى عواد ساجت  11

 36 امٌر عباس جواد  12

 33 مسلم عودة مظلوم  13

 33 مصطفى لٌلو حمزة  14

 37 حٌدر حلو غالً  15

 23 علً منصور محسن  16

 34 زحوار مصطفى عبد اللطٌف  17

 


