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 االسم

  درجة السعي
 كتابة رقما" درجة العملي النهائي

  عشرونثمان و 28 اثار علي حسين حبيب  .1

  عشرونسبع و 27 احمد حسن علوش حسين  .2

  عشرون 20 احمد عبد االمير محمد طاهر  .3

  عشرون 20 احمد محمد خليل اسماعيل   .4

  عشرونخمس و 25 اسماء علي جاسم خلف  .5

  عشرونست و 26 اصيل حميد شاكر محمود  .6

  أربع وثالثون 34 اماني مصطفى عبد الكريم جبار  .7

  عشرون 20 امجد سامي محمود عبار  .8

  عشرونخمس و 25 أمل سعد شكر عباس    .9

  عشرون 20 امير عادل محسن مشكور  .10

  عشرون 20 اوس  سرمد راسم محمد  .11

  سبع وثالثون 37 حسن هادي جاسم  آيات  .12

  عشرون 20 ياسين غسان ياسين آيات  .13

  عشرونخمس و 25 اية رسول عبد جهاد  .14

  عشرونثالث و 23 ايالف عادل شهاب حميدي  .15

  عشرون 20 ايمان محمد عباس فرج  .16

  عشرونثمان و 28 ايمان مهدي عنوان هزاع  .17

  ثالثون 30 ايناس مجيد شاكر محمود  .18

  عشرون 20 ايه ضياء نجم عبد  .19

  عشرونست و 26 ايه عامر عبد الوهاب خضير  .20

  عشرون 20 بارق سيف الدين محمود عبد هللا  .21

  عشرون 20 بحر غسان مهدي يوسف   .22

  عشرونثالث و 23 بالل عدنان حسين علي  .23

  عشرون 20 جابر اسعد جابر محسن  .24

  عشرونثالث و 23 طاهر سدره عزيزحسن   .25

  عشروناحدى و 21 حسين جابر احمد حسين   .26

  عشرونأربع و 24 حسين ياسر فخري فرج   .27

  عشرونثمان و 28 حيدر حسن جاسم حسن  .28

  عشروناثنان و 22 خليفة محمد علي خليفة صالح   .29

  عشرونخمس و 25 دعاء خميس علي عبدهللا   .30

  عشرون 20 دعاء عباس علوان عبد  .31

  عشروناثنان و 32 دعاء فراس منير قاسم  .32

  عشرونثمان و 28 رواء عبد الحسن عطية  .33

  عشرونثالث و 23 زهراء هيثم مالك سطوان  .34
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  عشرونثمان و 28 زينب احمد سلمان كاظم   .35

  عشرونثمان و 28 حميد كاظمزينب بركات   .36

  أربع وثالثون 34 زينب جمال جواد  .37

  ثالثون 30 محسن عيدان زينب هادي  .38

  عشرونأربع و 24 سارة حامد عرنوص فليح   .39

  عشرونثالث و 23 ساره صالح مهدي احمد  .40

  ثالث وثالثون 33 سبأ عاصف عبد االله حسين  .41

  عشرونأربع و 24 سبحان هللا ليث صالح عبد الكريم   .42

  عشروناثنان و 22 سجاد عباس فاضل حسن  .43

  اثنان وثالثون 32 سجى عبد الرزاق ذياب محمد   .44

  عشرونخمس و 25 ضحى شالل حبيب حميد  .45

  عشرونست و 26 عباس عالء حسين سالم  .46

  عشرون 20 عباس فيصل غضبان حميد  .47

  عشرونسبع و 27 عبد الرحمن صبحي جميل   .48

  عشرون 20 عبد هللا مهدي عبد هللا جواد   .49

  عشرون 20 عبد المحسن صالح عباس   .50

  عشرون 20 عبد المنعم جمعة ابراهيم نايف  .51

  عشرون 20 علي حسين محمد جاسم   .52

  عشروناثنان و 22 علي كريم اسماعيل حسين  .53

  تسع وثالثون 39 فاطمة احمد  عطا هللا حسين  .54

  خمس وثالثون 35 فاطمة حيدر صاحب حسين  .55

  عشرون 20 ليث عباس علي حسن  .56

  عشرون 20 حسونيمبشر ماجد ابراهيم   .57

  عشرون 20 محمد باسل رحيم توفيق  .58

  عشرون 20 محمد حسين مهدي صالح  .59

  عشرونأربع و 24 محمد خالد شياع حسن  .60

  عشرون 20 محمد سامي عبد العزيز محمد  .61

  عشروناثنان و 22 محمد سبهان عبد صالح   .62

  عشرون 20 محمد مزهر محمود خلف  .63

  عشرون 20 محمد نبيل محمد جاسم  .64

  عشرون 20 محمود صالح سلمان جدعان  .65

  عشروناحدى و 21 مريم احمد عبد علي  .66

  عشرونست و 26 مصطفى محمد علي كمر  .67

  عشرونثالث و 23 مها عباس جهاد احمد   .68

  عشرون 20 مهيمن عبد الحليم عبعوب احمد  .69

  عشرون 20 مؤمل عباس فاضل حسن  .70
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  عشرون ثالث و 23 نبأ عبد الرزاق عبد الجبار   .71

  اثنان وثالثون 32 نغم جبار حسين باقر    .72

  عشرون ثالث و 23 نورالدين ابراهيم سلمان  .73

  تسع وثالثون 39 نور محمد محمود عباس   .74

  عشرون ثمان و 28 نوره عوني جدوع حسين   .75

  عشرون اثنان و 22 هاله ثاير خلف مضلوم  .76

  عشرون ثمان و 28 هبة ابراهيم محمد مجيد  .77

  اثنان وثالثون 32 هبة حاتم عبد حميدي  .78

  عشرونسبع و 27 هديل عادل محمود كريم  .79

  اثنان وثالثون 32 هناء احمد خميس كاظم  .80

  عشرونسبع و 27 وائل ويسي جواد كاظم  .81

  عشرون 20 ياسر خميس عطية عباس   .82
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