
المسائيةالمرحلة الثالثة/ الدراسة   
جشعبة  

المالحظا

 ت

الدرجة 

 النهائية 

اليومي 

النصف 

 الثاني

الشهر الثاني 

/ الفصل 

 الثاني

الشهر 

االول/ 

الفصل 

 الثاني

درجة السعي 

النصف 

 سنوي

اليومي 

النصف 

 سنوي

الشهر 

الثاني/ 

الفصل 

 االول

الشهر االول 

/ الفصل 

 االول 

  االسم

  .1 لاضى غانة جحٍم ػثٍد اخلرٌفاوي 8        

نٍث امحد حمًد ػثد انرضا  10        
 ادلىضىي

2.  

  .3 نٍث جاتر حمطٍ حطني احلطًُ 3        

  .4 نٍث َاجح كاظى جاتر         

  .5 يازٌ جثار يهدي اجلثىري 9        

  .6 يتؼة حمًد شُثارج انطاليً 10        

  .7 حمًد جاضى حمًد ضهطاٌ  5        

  .8 حمًد جؼفر ػثد انرضا لُرب         

حمًد حطٍ ػثد االيري جرب  7        
 احلدراوي

9.  

  .10 حمًد حطني امحد كاظى ضدخاٌ         

  .11 حمًد محٍد هادي اليف االتراهًًٍ 8        

حمًد شثٍة خصاف نفته  8         12.  



المسائيةالمرحلة الثالثة/ الدراسة   
جشعبة  

 انؼثىدٌني
  .13 حمًد ػثد ادلطهة ػثد ادلهدي زوٌٍ 7        

  .14 حمًد ػهً ٌاضني ػثاش انرياحً 7        

  .15 فائك حطٍ زوٌٍحمًد          

  .16 حمًد فىزي ػهٍىي ػثىد 7        

  .17 حمًد كاظى محٍد جاتر اجلؼفري 4        

  .18 حمًد كاظى ػثد محادي اجلالتاخ         

  .19 حمًد يرزوك حطٍ ػىدج          

  .20 حمًد يهدي فاضم ضؼٍد كاظى         

  .21 حمًد ٌاضر صاحل ػثد انكرٌى 6        

  .22 ػثد انؼثاش داوديرتضى خريي          

  .23 يرداٌ ػثد زٌد يسهر نفته انثدٌري         

  .24 ادلىىل يرٌى طانة جاتر 7        

  .25 يطار ضٍاء يسهر حمًد انكؼثً 6        

  .26 يطهى محادي ٌاضني جازع          

  .27 يطهى ضىادي ػٍداٌ يىضى  1        



المسائيةالمرحلة الثالثة/ الدراسة   
جشعبة  

يطهى طاهر ترٌرب يهدي          
 اندحٍدحاوي

28.  

  .29 يصطفى حثٍة جىاد كاظى انفتهً         

يصطفى يكً ػثد زٌد صاحل  5        
 اجلُاتً

30.  

يصطفى ٌىضف طاهر حمطٍ          
 انُؼًاًَ

31.  

  .32 يؼًر لاضى حمًد جاضى انفٍاض 3        

  .33 يُتظر ػهً حطٍ هادي اخلفاجً 9        

  .34 يُتظر ػهً حمًد جاتر انكفائً 7        

يدنىل  يهدي تركً حمًد 6        
 انتًًًٍ

35.  

  .36 يٍثى كايم ػهً جنى انسريف 4        

  .37 يٍثى نفته ػثىد محدي اتى صٍثغ 13        

  .38 يٍص صاحل يهدي انؼايري 5        

  .39 َثٍم حمًد حطٍ ضؼٍد اتراهٍى  5        

  .40 َصري حطٍ ػٍداٌ يىضى  10        



المسائيةالمرحلة الثالثة/ الدراسة   
جشعبة  

  .41 َصري كاظى هادي حطني  4        

  .42 حطٍ ػثد ادلُؼى حطٍَؼٍى حمًد          

  .43 َىال ػثد انرضا صٍهىد شىفاٌ  4        

  .44 َىرج حطٍ جدوع  6        

  .45 َرياٌ رزاق جىاد كاظى انكؼثً 8        

  .46 هدٌم كرٌى محىد كاظى 6        

  .47 هشاو غاًل حطني كاظى اجلُاتً 4        

  .48 هًاو ػثد انرضىل محٍد اندراجً 4        

  .49 ػهً ػثد االيري محدوائم          

  .50 وضاو يطهى جىًَ         

  .51 ٌاضر صالح حطٍ حطني  6        

  .52 ٌاضر ػاير ػثد ػهً حطني  6        

  .53 ٌاضر ػثد االيري ػثٍد صداو  5        

  .54 ٌىضف حمً كرٌى ػثاش         

اسمه غير 

موجود في 

 القوائم

  .55 لاضى وايل جالب 10       



المسائيةالمرحلة الثالثة/ الدراسة   
جشعبة  

 

اسمه غير 

موجود في 

 القوائم

  .56 ٌاضر ػثاش شرٌف 7       

اسمه غير 

موجود في 

 القوائم

  .57 صالح يثدر ػطٍح 4       


