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3535ذابراهيم خالد عبد الحسن حمزه1

ن2 3636ذاحمد جواد كاظم عبد الحسي 

3636ذاحمد رسن رهيف عبد3

3636ذاحمد عادل كاظم الوي4

ن5 3636ذاحمد علي عباس حسي 

3737ذاحمد عماد  شهيد عيىس6

3636ذاحمد فالح نجم عبد الزهرة 7

3636ذامجد حمود بادي8

شاب حامد شناوه9 3636ذامجد شر

ن  10 ي حسي  3737ذامي  رزاق لعيب 

4040ذامي  صباح خضي 11

ن حسون12 3737ذامي  عبد الزهرة حسي 

3636ذامي  علي سعدون 13

3636ذامي  كامل عنون عوده14

 محمد طامي15
ن 3535ذامي 

ن سعد حميد كريم16 3535أبني 

3535أتبارك حمزة عبد عاصي17

3434أتقى باسم تايه بادي18

ن19 3636ذجعفر كريم نعمه حسي 

4040ذحسام عايد حمزة عزيز20

د21 3636ذحسن رهيف عبد مي 

3535ذحسن زغي  عبادي حمزة22

3535ذحسن عالوي محمد عطية23

3737ذحسن فالح ديوان هنيدي24

3535ذحسن مهدي كاظم كشاش25

ن مهدي كاظم باوه26 3737ذحسني 
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ن27 ن نصي  عبد هللا حسي  3737ذحسني 

ن حمزة جالب28 3737ذحسي 

ن نصيف29 ن خالد حسي  3535ذحسي 

ن سعيد عبد الكريم محمد  30 3535ذحسي 

ن شخي  نومان دحاهم31 3636ذحسي 

 علي طالب عبيس32
ن 3737ذحسي 

 علي عبادي حسون33
ن 3535ذحسي 

 علي كشكول ظاهر34
ن 3636ذحسي 

 علي مهدي 35
ن 3737ذحسي 

ي لفتة36
ن محمد راصن 3535ذحسي 

ن محمد هادي صياح 37 3737ذحسي 

ن محمد38 ن مسلم حسي  3636ذحسي 

3636ذحليم  كريم كاظم مشعب39

3535ذحميد عبد االمي  كاظم رباط40

ن حامد جابل عبود41 3434أحني 

ن حسن محمد عطشان 42 3434أحني 

ن هيثم بنيان هاشم43 3434أحني 

3434أحوراء هيثم بنيان هاشم44

يف الحجام45 ن زويد شر 3535حيدر حسي 

ن فزع عجر46 3636ذحيدر حسي 

3535ذحيدر علي هادي محمد47

ي48
3636ذخالد كامل عاشور راصن

ن49 3434أدعاء شبيب عبود ياسي 

ن سلمان50 ي محسن حسي 
3535ذراصن

ي51
ن
3535أرانيا عالء محي شاف

3535ذرائد صباح نوري محمد52

ن شعيل عوده53 3737ذرزاق حسي 

3737ذرسول ناجح كريم عبود54

3636ذرسول نعيم  داخل عبد هللا55

3535أرشا ستار سالم فرهود56

ي جي 57
3535ذرعد هادي شمحن

3333أرفيف خالد عبد الجبار58

3333أزهراء حسن كامل59

3333أزهراء علي عبد األمي  عبد ألزهره60

3434أزهراء محمد هادي مهدي61



3535أزهراء مسافر عبد زيد62

3535أزهراء نجم عبد هللا عيدان63

3636ذزهي  حاكم عبيد بربوت 64

ن مطر65 3636ذزيد موجان حسي 

ي66 3737ذزين العابدين عبد  الرسول مي 

ن67 3434أزينا علي مهدي عبدالحسي 

3434أزينب احمد شاكر جاسم68

3333أزينب جليل جواد عالج69

ن70 3434أزينب فؤاد جمال محمد أمي 

3333أسارة جودي كاظم حمزة71

3535ذسامر عبد الرحمن هاشم حسن72

ن عبيس73 3636ذسجاد حسي 

3737ذسجاد حمزة عبد هللا إبراهيم  74

3535أسعاد عبد الحسن منحي نارص75

3636ذسعد خليل سيار عذاب المرشدي76

3636ذسالم عادل جي  عبيد77

3737ذسيف هللا سعيد حمزة نذير78

3535ذسيف سالم معضد عيدان79

3737ذسيف سمي  مزهر 80

3636ذسيف علي هادي81

3737ذشهاب احمد جواد كاظم82

3333أشهد عامر جميل 83

3535أشيماء حيدر عايد كاطع84

ن85 3535ذصباح عماد صباح حسي 

ن86 3636ذصدام عبد العباس شنان حسي 

3636ذصفاء مكي نجم عبد87

غام عقيل افندي جبار88 3737ذرصن

3737ذضياء الدين موفق جبار89

3737ذضياء عبيس عودة حمزة90

ن جواد كاظم91 3636ذعبد هللا حسي 

3636ذعبد هللا عبد الكاظم عصفور92

3535ذعبد هللا عبد علي عبيد ربيط93

3434أعذراء سعد مطشر 94

3535ذعقيل تركي خي  بديوي 95

3737ذعالء شنان شناوة صكر96



3737ذعلي احمد لفتة جودة97

3535ذعلي ثامر هادي جواد 98

3737ذعلي حازم صالح عطية99

3737ذعلي حاكم سحي  جودة100

كي101 ي الي 
3636ذعلي حميد رسام راصن

3535ذعلي سعيد ياش 102

3737ذعلي صالح حمزه سلطان103

3737ذعلي عبد الرزاق عبد الصاحب104

3737ذعلي عبد طالب عبد الكاظم 105

3737ذعلي عماد بدري حواس106

3535ذعلي عيىس فيصل محمد107

3535ذعلي محمد كاظم عبود108

ن109 ي نارص حسي  3737ذعلي مي 

3535ذعمار حمادي عبد المهدي حداوي110

3737ذعمار عويز عبود عريمط111

3737ذعمار نجاح عبد جاسم112

3737ذعمر عبد هللا جحيل غالي113

3535ذغسان حسون إدريس حسن114

3737ذغسان فاضل جفات هادي115

3333أغفران مجيد عبد الكاظم سدخان116

3737ذغيث  عبدعبد االمي  هادي117

3737ذغيث صاحب صالح عطشان118

3535ذغيث لفته نعمة خلف119

3535ذفارس رحيم شاكر120

ن عبود121 3535ذفالح كاظم حسي 

ذقاسم طالب صنديل دحام122

3737ذكاظم ماجد كاظم حمزة123

3737ذكرار حميد غالي عبيد 124

3636ذكرار حيدر تركي125

3636ذكرار زغي  126

3636ذكرار عباس عبد الزهرة دهش 127

3535ذماجد حميد صالل حنوش128

ي عصفور129 3737ذمجتب  علي محب 

3636ذمحمد احمد محمد حميد130

3636ذمحمد جبار سلمان خدام131



ن سلمان132 3737ذمحمد جبار شاهي 

3535ذمحمد حامد حمزة مزهر 133

3535ذمحمد حبيب عبد زرزور134

3535ذمحمد حسن بخيت عباس135

ن حمزة عبد دخيل136 3636ذمحمد حسي 

ي جودة137
3535ذمحمد رياض شمحن

3737ذمحمد سالم رهيف 138

3636ذمحمد عالوي منديل كاظم139

3737ذمحمد علي وهيله جليب140

3737ذمحمد قاسم جي  جياد141

3737ذمحمد قاسم فالح 142

ن زيارة143 3737ذمحمد ميثم عبد الحسي 

3737ذمحمد هيثم سامي عبد االمي 144

ن عبد حسن145 3535ذمخلد حسي 

 حامد علي سلمان146
3535ذمرتضن

3535ذمرتضن رحمان لطيف هميم147

3636ذمرتضن عباس رباط عودة148

3737ذمرتضن عبد الكريم كاظم كاطع149

3535ذمرتضن عبد المنعم عبد العزيز150

3434أمريم حسن غازي عبود151

3737ذمسلم حمزة كاظم زغي 152

3737ذمسلم عبد هللا دحام فرحان153

3535ذمسلم لفته كاظم دوهان 154

3737ذمصطقن جمال مهدي 155

3737ذمصطقن جميل وحيد بردان156

3737ذمصطقن حسن غازي  157

3535ذمصطقن حميد حرز 158

 سامي داخل يونس 159
3737ذمصطقن

3737ذمصطقن صالح مجيد 160

3737ذمصطقن صالح مخور فياض161

3737ذمصطقن عصام أبو الشون عبيد162

3636ذمصطقن كاظم داخل عبد هللا163

3636ذمصطقن كتاب عبادي مشعب164

 يحب  عبد الرضا165
3737ذمصطقن

ن مهدي عواد 166 3737ذمعيى



3737ذمهدي حيدر عطية كريم167

3737ذمهند حسن جدعان علي168

ن مهدي صالح169 3434أنبا حسي 

ي170 3636ذنبيل جعفر عزيز خي 

3636ذنبيل وطن عبيد171

3434أنور جواد محل خريمط172

ي عبود جابر 173
3737ذهانن

3434أهال محمد حمزة عبيد174

3636أهناء محيسن بريد عرك175

3737ذهيثم سامي جابر عامر176

ن 177 3737ذياش عبد الصاحب حسي 

3737ذياش علي إهالل  أمطي 178

3737امير عبد علي حامد179
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ي 2019-2018راسب 
ن
وع + قدم + سلة + علم النفس + صاالت + ساحة + تدريب ) مستوف (تطبيق+ مشر

المالحظات



(مطالب بجميع المواد) 2019-2018راسب 

(مطالب بجميع المواد) 2019-2018راسب 



(مطالب بجميع المواد) 2019-2018راسب 

(مطالب بجميع المواد) 2019-2018راسب 
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