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 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 األول  ٩٥,٣٣٠ زھراء مھدي محمد علي مھدي 1
 األول  ٩٤,١٧٥ یاسمین عبد الھادي صآلل محمد 2
 األول  ٩٣,١٣٨ رؤى علي عبید محمد الحجیري 3
 األول  ٩١,٧١٠ حسنین معز محمد حسن علي 4
 األول  ٩١,٣٨٨ حسن ھادي جمعة زغیر 5
 األول  ٩١,١٦٥ االسدي عآلء مانع حسن كاظم 6
 األول  ٩١,١٤٧ دینا  سلیم محمد امین عبدالحسین 7
 األول  ٩١,١٣٧ عبد الكریم عبد الزھرة ابراھیم العامري 8
 األول  ٩١,١٠٢ میادة زاھي جعفرجبر 9
 األول  ٩١,٠٢١ محمد صباح عبد الحسین مھدي 10
 األول  ٨٩,٠٨٧ لیث قیس حسن 11
 األول  ٨٦,٣٢٤ جاي الكرعاويعقیل جمیل طربول ب 12
 األول  ٨٥,٠٠٧ ابتھاج باقر علي كاظم 13
 األول  ٨٤,٠١٨ انس حبیب عبد عبود 14
 األول  ٨٣,٥٩٩ محمد عبد الحسین عبد العباس مغیض 15
 األول  ٨٣,٠٦٨ احمد یحیى مھدي كاظم 16
 األول  ٨٢,٧٣٠ بتول عصام حسن طھ 17
 األول  ٨١,٠٢٦ شوكت ھآلل طالب یاسین 18
 األول  ٨٠,٨٣٧ علیاء فاضل عواد حسین 19
 األول  ٧٨,٩٠٦ ضیماء كریم عبد الزھرة شكر 20
 األول  ٧٧,٦٦٥ ایمان  عدنان محمود عطیة 21
 األول  ٧٦,٩٦٦ فاطمة عكلة درویش فرج 22
 األول  ٧٦,٨٤٧ فاضل عبد النبي علي االبراھیمي 23
 األول  ٧٥,٨٨١ حیدر صباح حسن  كاطع الخزعلي 24
 األول  ٧٤,٧٦٤ علي كاظم راضي جعفر 25
 األول  ٧٤,٠٤٢ مرتضى جواد كاظم جودة 26
 األول  ٧٣,٨١١ اسحاق لطیف جابر سلمان 27
 األول  ٧٣,٥٢٣ كرار ابراھیم عبد الحمید ابراھیم 28
 األول  ٧٣,٠١٩ لیلى فرحان جابر حمزة 29
 األول  ٧٢,٧٩٥ عھود ھاتف عبد علي حسون 30
 األول  ٧٢,٧٢٧ جوالن عالوي عباس حسن 31
 األول  ٧٢,٥٦٣ بسمات غالب عبد الزھرة عبد 32
 األول  ٧٢,٣٤٤ وسام كاظم ساجت خضر 33
 األول  ٧١,٩٦٣ حسام مھدي حمید جبر 34
 األول  ٧١,٥٩٥ یسرى عدنان یوسف عبدالحسین 35
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 األول  ٧٠,٥٧٧ زینة عدنان عبد كریم 36
 األول  ٧٠,١٩٨ ي  محمدعذراء علي ھان 37
 األول  ٦٩,٦٦٤ حیدر كریم عیدان داود 38
 األول  ٦٩,٠٥٣ صبا ستار جباركاظم 39
 األول  ٦٨,٦٠٦ ختام لفتھ كاظم الدي 40
 األول  ٦٨,٤٣٠ صباح دایخ حبیب ظاھر 41
 األول  ٦٧,٩٦١ مھدي یاسر عبد الزھرة عباس 42
 األول  ٦٧,٢٨٠ عدي حسین كاظم حسین 43
 األول  ٦٦,٢٤٨ حیدر شاكر سرحان جاسم 44
 األول  ٦٦,٢١٦ اوراس عبد الحسین محمد 45
 األول  ٦٦,٢٠٤ جواد كاظم عباس حتوة 46
 األول  ٦٦,٠٩٦ یاسر حسین علي كاظم 47
 األول  ٦٥,٩٢٥ ابتھال حسن عزیزمجید 48
 األول  ٦٥,٩٠٥ زینب ھادي علي برھان 49
 األول  ٦٥,٨٦٤ ماديانتصار عبد الحسن شعالن ح 50
 األول  ٦٥,٧٤٠ انتصار جبار عبد الكریم حبیب 51
 األول  ٦٥,٢٦٩ رائد طارق جوید ضیدان 52
 األول  ٦٤,٨٥٢ اصیل عمار حمید نجم 53
 األول  ٦٤,٠٤٩ حسین مھدي عبید وحیش 54
 األول  ٦٣,٨٥٣ محمد داود محمد حسین المولى 55
 األول  ٦٣,٧٣١ ضیاء عبد األمیر حسون اسماعیل 56
 األول  ٦٣,٦٦٤ علیاء رحمن ھادي سلمان العلیاوي 57
 األول  ٦٣,٦٠٩ حال مجید حمید جاسم الضالمي 58
 األول  ٦٣,٥٩٧ زینب جابر سلمان جازع 59

60 
اعتماد عبد الحسن عبدالحسین عبد 

 علي
 األول  ٦٣,٥٥٤

 األول  ٦٣,٢٧٤ امنھ ناظم مطشركلو 61
 األول  ٦٢,٩٢٦ حمیديزینب لفتھ عبود  62
 الثاني ٦٢,٦٧٠ كاظم محسن ھاشم حسن الفحام 63
 األول  ٦٢,٦٤٣ رواء جبار ھاشم داود 64
 األول  ٦٢,٣٣٩ رشا عواد عمارمرزوك 65
 األول  ٦٢,٢٤١ عذیة عبد العال عبدالحمزة الیعقوبي 66
 األول  ٦١,٨٤٥ سعاد حسین وناس جاسم 67
 األول  ٦١,٦٦٨ كرار ریاض صادق جعغر 68
 األول  ٦١,٦٦٠ احسان سالم محمد علي  69
 األول  ٦١,٤٧٦ عالء اركان محمد راھي الحسناوي 70
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 األول  ٦١,٤٠٩ رنا مسافر عبد الحسین 71
 األول  ٦١,١٩٨ بسمة عبد الزھرة ابراھیم ھادي 72
 األول  ٦٠,٩٤٣ رفاه جواد عبد األمیر حسن 73
 األول  ٦٠,٧٧٣ ختام حسب ھاشم فیصل 74
 األول  ٦٠,٥٤١ االء تحسین محمد جواد  75
 األول  ٦٠,١٩٨ ھند صاحب محمد رضا الثعبان 76
 األول  ٥٩,٧٩١ صفاء عبد الحسن بدیوي خضیر 77
 األول  ٥٩,٧٥١ خلود صبیح یوسف سالم 78
 األول  ٥٩,٢٩١ سرمد صادق طھ السعدي 79
 األول  ٥٩,٢٨٣ نبراس شداد جبر ذیاب 80
 األول  ٥٨,٧٦٠ اس حسن یاسین حاشيعب 81
 األول  ٥٨,٧٠٠ حیدر عزیز شاھین صكر 82
 األول  ٥٨,٤٣٨ رقیة علوان جاسم صالح 83
 األول  ٥٨,٢٦٩ میادة حسن ناصر حسین 84
 األول  ٥٧,٩٩٢ صبا عبد الحسن ناجي جیاد 85
 األول  ٥٧,٨٤٨ سناء كاظم حسون ھادي 86
 األول  ٥٧,٤٢٥ نمارق جاسم محمد عبید 87
 الثاني ٥٧,٠٧٠ رغد عماد حسن جاسم 88
 الثاني ٥٦,٥٠٠ محمد كریم محسن عنوج 89
 األول  ٥٦,٤٧٧ رشا حامد ابراھیم كدوم 90
 األول  ٥٦,٣٢٦ لیث عبد األمیر حسون محمد 91
 الثاني ٥٥,٧٥٧ احمد عبد الحمزة كدرخضیر 92
 األول  ٥٥,٥٧٩ عبیر منذر داود محسن بالل 93
 األول  ٥٥,٣١٥ حكمت عبد الحسین عبدالشمري 94
 األول  ٥٥,٢٦٢ احمد عبد الكاظم جاسم حمد 95
 الثاني ٥٤,٨٤٥ رائد فاضل حمادي عبود 96
 الثاني ٥٤,٣٩٦ وسن ناصر رویحي  كاظم  97
 الثاني ٥٤,١٥٢ زینب عبد الرحیم كاظم محمد 98
 الثاني ٥٣,٧٣٤ حسنین علي حسن محمد الجواھري 99
 الثاني ٥١,٥٨١ ھیثم ناصر حسین عبد 100

 


