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 اسم ت
مجموع 

011 

 30 االء عبد عطيه رحمان    .0

 39 ابتهال صادق دمحم جعفر    .2

 40 احمد سعيد عبدهللا عبد الواحد    .3

 39 احمد قاسم حسن عبد    .4

 27 اسراء عباس عبد الحسن سرحان    .5

 33 أفراح عزيز ناصر حسين    .6

 23.5 امنه عماد حمود يوسف    .7

 44 امير طالب عبد زيد كاظم    .8

 48 أمير عقيل فليح حسن    .9

 38 امير دمحم عبد الواحد عبد الحسن                      .01

 28 شنون حسين راضي انعام                      .00

 18 ايمان كريم مالك كاظم                      .02

 28 بان غايب ناصر شوبان                      .03

 17 بنت الهدى جليل عوده مطشر                      .04

 27.5 بنين توفيق علي حسن                      .05

 53 بنين كامل كاطع حمزه                      .06

 22 تبارك دمحم عاشور لفته                      .07

 23.5 دمحم ثناء عبد الكاظم عبد الصاحب                      .08

 42.5 جعفر نجاح حسن نعمه                      .09

 27 جمانه جندي حميد خضير                      .21

 64.5 حسام مالك كريم عبد علي                      .20

 23.5 حسن سامر حسن حبيب                      .22

 39 حسن غني عبد عليان                      .23

 30 حسن فليح سلمان عبيد                      .24

 36 حسنين رحيم دهام طو كان                      .25

 29.5 حسين علي حسين دمحم                      .26

 23 حال علي دهش عزيز                      .27

 38.5 حنين رياض عباس عبد الزهره                      .28



 13 حيدر حسن لفته خشان                      .29

 31 حيدر سعد كزار زغير                      .31

 38.5 رحاب احمد عبد الزهره طالل                      .30

 45.5 رغداء صاحب هادي هاتف                      .32

 33.5 رفعت صادق كاظم حسن                      .33

 55 رفل ضياء نعمة خضير                      .34

 50 رمله مسلم مدلول كزار                      .35

 61.5 رونق حسين جحيل نفاش                      .36

 31.5 روى نبا محسن حسين                      .37

 31 ريام حسن طاهر باقر                      .38

 27 زهراء سعد راوي ضايف                      .39

 37.5 زهراء علي ياسر حافظ                      .41

 41.5 زهراء فيصل عبد الحسين                      .40

 32 زهراء قاسم دمحم ابو حليل                      .42

 15 زهراء لهب عبدهللا حويش                      .43

 22 زهراء دمحم حسين عمران                      .44

 39.5 زيد علي كريم شمخي                      .45

 28 زينب عبدالكاظم طوير                      .46

 49 زينب دمحم عبد الحسين ابراهيم                      .47

 32 زينب دمحم هادي خضير                      .48

 32 سجى عبد الرضا علي عبد الحسن                      .49

 32 وداعه عميشصباح طالب                       .51

 66 صفاء عبد هللا عيدان حسن                      .50

 43 طه حسون عبد الكاظم كزار                      .52

 23.5 عبير حسن ناهي عيسى                      .53

 35 علي عامر عبد االمير عبدهللا                      .54

 36 فالح عبد االمير دمحم سعيد علي                      .55

 35 علي منعم صافي حاتم                      .56

 26 فاتن جواد عبد االمير عبد علي                      .57

 41.5 فارس نعمه حسين عبود                      .58

 31 كرار احمد حمود كريم                      .59



 21.5 كرار شهيد كريم علي                      .61

 46 كريم جواد عباس جواد                      .60

 64.5 كوثر كريم عبد علي جريط                      .62

 25.5 دمحم جواد وداد عبد                      .63

 30 دمحم حيدر عبد هادي                      .64

 43 مروه صباح سلمان احمد                      .65

 29 منتظر رزاق عبيد عبد الساده                      .66

 40 منتظر دمحم منصور حسون                      .67

 31 مها رسول علي رشيد                      .68

 38.5 مهند دمحم علي كاظم جون                      .69

 40.5 ميس قاسم شهيد كاظم                      .71

 30 نبا صبري مالك دمحم                      .70

 34 علي نصر دمحم سعيد عبد الواحد عبد                      .72

 41.5 نور جاسم دمحم احمد                      .73

 23 نور كريم عيدان زاير                      .74

 39 نورالهدى مهند موسى حبيب                      .75

 28.5 نوره كاظم عباس ضوه                      .76

 33.5 هبه دمحم حسن دمحم جواد جابر                      .77

 33.5 هدى حسن جاسم كاظم                      .78

 24 مجيدهدى حسين جواد                       .79

 35 هديل فاضل فرهود حسين                      .81

 28 ود فاضل مطر حسن                      .80

 31 وسن سالم عبد ساير                      .82

 


