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 الدرجة 100 الثالثي االسم ت

 35.5 سلمان مخيف محمد ابراهيم 1

 37.5 جاسم كطران زاهد احمد 2

 51 مسعود هاشم نعمه اسراء 3

 28.5 حسين جاسم عباس اسماء 4

 54 حسون حميد كريم اسماء 5

 40 عودة ناصر صالح افراح 6

 48 بدر حسين مطر اكرم 7

 49 حسين عباس كمال الحسين 8

 47.5 نايف جبار غنام الهام 9

 31 محسن كاظم ربيع امال 10

 53.5 محمد جاسم عباس اميمة 11

 14.5 محمد ابراهيم اسماعيل انتظار 12

 43.5 جابر عكش مجذاب انوار 13

 47.5 جاسم علي عبد بشرى 14

 29.5 عبد جبار شمخي بيداء 15

 33 عبد خالوي حسن حسام 16

 42 محمد هاشم مسلم حميد 17

 33 ابراهيم اسماعيل حسين حوراء 18

 37 سلمان مهدي صالح حوراء 19

 35.5 خليوي الزهره عبد حوراء 20

 34.5 عبيد حسين حيدر ديجةخ 21

 55 محيسن عجرش علي خمائل 22

 72.5 مهدي ابراهيم خليل رباب 23

 47.5 موات عيدان جمعه رحاب 24

 39 مطلك عليوي حميد رسل 25

 45.5 محمد جاسم نصيف رغد 26

 29 شريدة هاشم كريم رفل 27

 50.5 مرزة علوان جاسم زهراء 28

 35 حسين محمد عزيز زهراء 29

 29 كاظم جواد عالء زيد 30

 42.5 نجم كاظم جواد زينب 31

 22 حسين االمير عبد زينب 32

 42.5 موسى محمد قاسم سارة 33
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 الدرجة 100 الثالثي االسم ت

 31 فيصل طالل ابراهيم ساره 34

 28 ماعيلاس كاظم خضر ساره 35

 38.5 عبيد جليوي ياسين سجى 36

 56 محمد ابراهيم خليل سرور 37

 35 هاشم توفيق علي سيف 38

 31.5 سلمان صالح مهدي صبا 39

 31 الحسن عبد نافع صفا 40

 52 جاسم الكاظم عبد ضفاف 41

 32 كاظم حميد مجيد عامر 42

 25 موسى جاسم حسين عالء 43

 57.5 فارس عبداالمير حسين علي 44

 33 عطيه ارحيم شاكر عمار 45

 22.5 رحيم سهيل علي غدير 46

 29.5 محمد راهي جبار غيداء 47

 35 عطيه فاخر دافع فاخر 48

 39 كاظم عطيه شمخي فاطمه 49

 39 عبد الميرا عبد ليث 50

 31.5 ناصر مطرود طعمه محمد 51

 24.5 حسين باقر محمد محمد 52

 43.5 حمزة راضي صالح مرتضى 53

 22.5 حبيب اوحيد عقيل معتز 54

 48.5 سلطان غانم احمد منتظر 55

 28 جواد الجليل عبد منى 56

 20 جاسم مقاس هاشم نجاح 57

 40.5 عبدهلل ارحيم ثابت نور 58

 57.5 اسماعيل محمد علي نور 59

 25.5 عبد نجم ماجد نورالهدى 60

 31.5 خضير كاطع نعيم هاجر 61

 33.5 هادي محسن ثائر هدى 62

 37 الصاحب عبد ايوب وداد 63

 41.5 عكلوم عبود سالم وفاء 64

 54 عوده عبدزيد يحيى والء 65


