
 
 

 قائمة المشاركين في دورة مربيي الشباب
 الحاصلين على الشهادة

 
ي واللقب ت

 
 وع الشهادةن األسم الثالث

ن عطاء العلوي  1  النجاح السيد حيدر آقا حسي 

 النجاح رافد مطر ذباح الموسوي  2
ن دلشاد   3  المشاركة الرضويسيد اكمل حسي 

4  syedqayam المشاركة 
ن الموسوي ابراهيم جواد   5  النجاح حسي 

هللا علوان العقاب     6  المشاركة احمد خي 
 النجاح احمد دليم  عاشور الرحيم    7

 النجاح احمد محمد هاشم الموسوي  8

ن   9  المشاركة احمد محمود ياسي 
 النجاح احمدرسول نور الموسوي  10

 النجاح اسماء عل  مالك كاظم الغريباوي  11
 المشاركة اعطا  12

 النجاح اكرم خضي  عبادي  13

 النجاح اكرم عل  ساه  الجبوري  14
 النجاح اكرم مجبل عل  الطفيل    15

 عل  اكي  النقوي  16
 النجاح السيد محمد مرتضن

ن   17  المشاركة السید قمر عباس یوسف حسي 

ن الکاظم    18 ن کاظم حسي   المشاركة السید نثار حسي 
طه  19  النجاح الشيخ بالسم عباس فضل اإلمارة األمي 

 النجاح نارص الساعديالشيخ طه زبون   20

  العبادي  21
 النجاح الشيخ عادل كاظم صخن

   موزان ال ضمد  22
 النجاح الشيخ عبد الكريم عاب 

 المشاركة الشيخ فراس محمد عبد الرحيم آلعتب     23
 النجاح الشيخ نبيل محمد موىس الجراح  24

ن انصاری  25  النجاح الشیخ جاوید رسور عزادار حسي 

ن عطیة جواد عليم    26  النجاح امي 
27    

 النجاح انتصار صالح منصور العيدابن

 النجاح انتصار مطر عني  الركاب     28
29    

 النجاح انتضار عبد القادر جياد العيدابن

 النجاح ايمان داود سلمان الربيع    30
31    

 النجاح إبراهيم  حامد  جابر  السكيبن

 المشاركة إيمان أبو الحسن عل  الموسوي  32

ع  33  النجاح أحمد عبدهللا حيدر الشر



 النجاح أزهار ضايف محمد السعيدي  34

 النجاح أزهار مجيد جواد الخالدي  35
 النجاح باسم حكيم هاتف مزعل النافع    36

 النجاح باقر عبدالسالم حيدر /المنصوري  37
 النجاح بتول زك  فهيم الشمري  38

 النجاح بتول عبود حاجم  39

 المشاركة بسام موفق كريم الدبيس    40
 المشاركة جاسم المنصوريبشي  عيدالوهاب   41

 النجاح بهجت عايد شاكر الموسوي  42

یز حیدر فضل حسن  43  المشاركة تي 

 فالح مهدي الوائل    44
ن  المشاركة تحسي 

 النجاح ثامر كاظم عبود البهادل    45
 النجاح جابر شاكر جابر العوادي  46

 المشاركة جاسم محمد جبار  47
 النجاح جعفر عل  غالم محمد جوهري  48

ن   49 يحسن حسي   النجاح موىس البشي 
 النجاح حسن حميد العبودي  50

 النجاح حسن زك  فهيم الشمري  51

 النجاح حسن عيدان حمود الخالدي  52
53    

 النجاح حسن هادي عذاري الشحمابن

 النجاح حسن هويدي صبار البديري  54
 الربيع    55

ن ن هادي حسي   النجاح حسني 

ن جبي  شناوة المحنة  56  النجاح حسي 

ن حرز لفتة   57  النجاح االزيرجاويحسي 
ن هاشم مخ  وتوت  58  النجاح حسي 

ن جعفری عباس  59  المشاركة حسي 
60    

 النجاح حكيم مطشر هزاع الرصيفن

 النجاح حميد جفات مطلك الساعدي  61
 النجاح حوراء مجيد جواد  62

 النجاح حيدر ابراهيم اسماعيل البطاط  63

 النجاح حيدر حسن حميدي آل خليفة  64
65    

 النجاح العالوحيدر عبد اإلمام راضن

ن ظاهر الخفاج     66  النجاح حيدر عبد العظيم حسي 
67    

 النجاح حيدر كاظم جاسم العريضن

 النجاح حيدر هادي عباس العبودي  68

ن جعفر عل صابری  69  النجاح خادم حسي 
 النجاح خدمت عل صحبت عل انقالب    70

ن لفته األسدي  71  النجاح داخل عبدالحسي 
ي.   72  المشاركة دعاء حيدر خميس الحمي 

 النجاح رافد مطر ذباح الموسوي  73
ن جمعة خانرجب   74  النجاح حسي 



 النجاح رسول سالم سعدون  75

 النجاح رقية هاشم يوسف  76
 النجاح رقية هاشم يوسف البطاط  77

 النجاح رماح عبدهللا محيسن الساعدي  78
 المشاركة رماس عبده المجيد  79

 النجاح رنا كاظم معن العيداوي  80

 النجاح زهراء عباس حسن األسدي  81
 المشاركة زهرة كاظم هاشم  82

 النجاح زهره نجم عبيدالتميم    83

 النجاح زويد مناج  خضي  الغالب     84

 النجاح زينب جمال رسم  85

 النجاح زينب جواد حسن وتوت  86
 النجاح زينب حيدر حامد الكعب     87

 النجاح زينب داود سلمان البدراوي  88
 النجاح ساريه محمد كاظم  89

 النجاح سامر سلمان منعي    90
 النجاح ساهره فاخر سفاح المنصوري  91

 المشاركة ستار كريم كطوف  92

ن جوي  93  النجاح سجاد نارص حسي 
 النجاح سعد عبداألمي  اسماعيل الموسوي  94

 النجاح سالم ضيدان حنون الجابري  95
 النجاح سناء لفتة بردان  96

  سيلة الظالل  97
 النجاح سهام مشبن

  محمود  98
 النجاح سيد بشي  الثابن

 المشاركة سيد سمي  حيدر زيدي محفوظ  99

ن الرضوى  100 ن حيدر حسي   المشاركة سيد عقيل عباس ارسار حسي 
ن خورشيد الحسن نقوي  101  النجاح سيد قاسم رضا مظهر حسي 

 المشاركة سيد مجاهد رضا مبارك رضا محمد رضا زيدي  102
 النجاح سيدايمن كمال الدين رشيد الحلب     103

 النجاح سيف عل  حسن الموسوي  104

 النجاح ظفر عل رضوی سید ثاقب حسن  105
 النجاح شجرعباس بشي  أحمد القائم    106

ن يوسف الموسوي  107  النجاح شفق حسي 
108    

ن احمد بخش يزدابن  النجاح شىيخ اعجاز حسي 

109    
 النجاح صالح هاشم سلمان الموزابن

 النجاح صفا فالح عبد حسن الموسوي  110
 النجاح صفاءموىس صبخة طاهر الفهداوي  111

 المشاركة كاشف الغطاءصالح مهدي محمد صالح    112
 النجاح ضخ عبيس عناد الزيادي  113

غام ذاري محمد   114  النجاح األسديرصن
 النجاح ضياء عبد الباري العيداب     115



 العقاب     116
ن  النجاح ضياء محمد حسي 

 النجاح طالب رحمة محيسن الساعدي  117
 النجاح عادل اسعد عادل  118

 النجاح عادل محسن عباس  119
  كريم  120

 المشاركة عامر راضن

121    
 النجاح عباس حميد سلطان الحسبن

  عبدهللا الساعدي  122
 النجاح عباس شاب 

123    
 النجاح عباس عبدالكريم محمود الحسيبن

 النجاح عباس كامل جاسم الغانم    124

 المشاركة عباس محمد سلمان  125

126    
 المشاركة عبد العادي جعفر محمد المدبن

ن محمد مهدي  127  النجاح عبدهللا حسي 
 النجاح خلف العبدهللاعبي  سام    128

 الزامل    129
ن خرصن  النجاح عذراء حسي 

 المشاركة عرفان عل  عبد آل عل    130

 النجاح عصمت كاظم حميد  131
 النجاح عفيفه كاظم جي  الساعدي  132

 النجاح عقيل نجم عبود السلمان  133

134    
 النجاح عالء احمد مهدي الدلفن

 المشاركة عالء ثائر بدر المنصوري  135

ن طالب   136   عل  حسي 
 النجاح الحسبن

 النجاح عل  ضياء عبد التميم    137

 النجاح عل  طالب كاظم الشديدي  138

 النجاح عل  عباس عل  االنصاري  139
 النجاح عل  عوده خلف الجزائري  140

141    
 المشاركة عل  فخرالدين اسماعيل البياب 

 النجاح عل  ناج   صكر  االفرج     142

 النجاح عل محمد غالم عباس الکربالب    143
   عون كامل  144

 النجاح ايدام الرصيفن

 النجاح غزوان خميس مخلف االنصاري  145

يف  146  النجاح فاطمة حسن اسحاق رسر
147    

 المشاركة فاطمة سيد يوسف سيد رضن

 النجاح فرقد عبد الكريم زامل الصب     148
149   .  

ن طالب الحسبن  النجاح فضاء حسي 

 النجاح فالح حسن عبد المالك البرصي  150

 المشاركة فيضة سام  خلف العبدهللا  151
 النجاح قاسم عطب رهيف الشمري  152

 النجاح قاسم كاظم يوسف الموسوي  153
 النجاح قاسم ناه  جبار الساعدي  154

 النجاح قتيبة عقيل نجم المطوري  155
 المشاركة كاظم شعالن مكطوف السعيد  156



 المشاركة كاظم عل  فرهود الموسوي  157

 النجاح كفاح طارق مهدي السعدي  158
 النجاح عبدالزهرةكوثر ابراهيم   159

ن رستم عل والیب    160 ن محمد امي   المشاركة کرامت حسي 
161    

ن الطاب   النجاح لقاء عل  حسي 

 النجاح لؤي عبداالمي  عبود الكندي  162

163    
ن
 النجاح محسن رضا مظهر عل  سبط حسن معروف

 النجاح محمد احمد عمران  164

 النجاح محمد حیدر قلب حسن  165

 النجاح محمد داود سلمان البدراوي  166

 النجاح محمد سالم عل  البهادل    167

 النجاح محمد صادق عمار محمد رضا الموسوي  168
 النجاح محمد عباس يارس الزيدي  169

 النجاح محمد عبد الزهرة كاظم الخزاع    170
171    

 النجاح محمد ميثم احمد عفوبن

ن عباس التميم    172  النجاح محمدحسي 
173    

 النجاح مرتضن صدام نعمة الحسيبن

ن الهاشم   مرتضن مثكال  174  النجاح حسي 

 النجاح مريم عباس حسن  175
 رافد عبد العال  السعيدي  176

 المشاركة مصطفن

 النجاح مصطفن طاهرعاشور العيد  177
ن   178  حسي 

 النجاح معصوم مهدي اخي 

179    
 النجاح مناضل كاضم سالم الطاب 

 النجاح منتظر هاشم عبد االمي  الموسوي  180
181    

 النجاح مهند احمد عفوبن

 النجاح عجيل الفتالويموىس محمد   182
 النجاح مياسه صالح شهيد الكردي  183

 النجاح ميثم جميل عباس النساج  184
 النجاح ميثم عبد هللا عبد الوهاب  185

 النجاح نارص هروت عبيدالغانم  186

 النجاح ناظم هادي عبد الرزاق  187
 المشاركة نبيل جوده علوان الموسوي  188

ن العضماوي  189  النجاح نزار محمد ياسي 
 النجاح هادي ناه  الغزال  نعمه   190

 المشاركة نهاوند يحب  الزم  191

 النجاح نورس معاد عامر التميم    192
 النجاح نوري وحيد عبد الهادي  193

ان سالم داغر الشاي  194  النجاح ني 
ن االسدي  195  النجاح هاشم جواد عبد الحسي 

196    
 النجاح هدى عباس فاضل الطاب 

 النجاح هدية مهدي خضي  الغانم    197



ي عبد الشمريهيثم   198  النجاح صي 

 النجاح وسن محمدبدر/المحمو  199
 المشاركة يعقوب عبدالرزاق فرحان عبدالعباس الخنياب  200

ن الخزاع    201  النجاح يقظان رجب نارص حسي 
 عبد عل    202

ن ن تحسي   المشاركة يقي 

 النجاح يوسف حلو خرصن ناج     203

ع  204  النجاح يوسف حيدر جي  الشر
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