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 االسم الثالثي ت

 
     

      10 االء رياض لطفي  1

      6.6 ابراهيم احسان فاضل  2

 احمد اسماعيل جياد 3

 

7.92      

      9.24 احمد حسين حافظ 4

 احمد رشيد صالح 5

 

7.92      

      10 احمد رعد حامد ذباب 6

      9.24 احمد عيسى عصمان 7

      9.24 احمد كريم حلبوص 8

 احمد مثنى حسين 9

 

6.6      

 ادم رحيم جواد 10

 

8.58      

      8.58 اسامة محمد احمد 11

      7.92 اسراء خالد خلف 12

      7.92 اسراء فرحان محمد حمادي 13

      9.24 اسماعيل عدنان أنور 14

      7.92 اسمهان عاشور عبد 15

 الخنساء كفاح عباس 16

 

10      

 أمنه صفاء جادهللا 17

 

      مستوفيه

      8.58 أنس محي محمد 18

      7.26 انفال وليد احمد كردي  19



      9.24 أياد برجس تركي  20

      7.26 آية سالم لفتة 21

      9.24 اية عباس زنهير 22

      9.24 إيالف حسن اغاجان 23

      6.6 ايالف علي سليمان 24

      9.24 ايمان رشيد عبد الحميد 25

      9.24 ايمان شيت مطلك  26

      6.6 ايمان عبد هللا خلف 27

      7.92 ايه عبد الباسط هذال 28

      7.26 بارق علي وادي 29

      10 بكر اسعد يونس 30

      6.6 بلسم عبدالرحمن صالح 31

      7.26 تقوى محمد خميس 32

      9.24 جويرية طالب محمد 33

34 
 

      7.92 حذام فؤاد أمين

      8.58 حسام محمد حسين  35

      8.58 حسن محمد عبد االمير 36

      9.24 حمزة سليمان عبد 37

      9.24 حنين بهاء الدين حسين 38

      9.24 حنين تركي غائب 39

      7.92 ديان ظافر مزبان 40

      7.26 رحمة عبدالستار جبوري 41

      8.58 رحمة وجيه عزت 42

      9.24 ازهر عباسرغد  43

      7.26 رفيدة نافع شاكر 44

      7.26 رهف محمود حسين 45



      7.92 رؤى ناطق علوان 46

      10 زهراء عادل جاسم 47

      8.58 زهراء نجم عبد زيد 48

      9.24 زياد صالح غضيب 49

      7.92 زينب صالح عبد المهدي 50

      9.24 زينب عصام يحيى 51

      9.24 زينب مجيد موسى  52

      7.26 زينب هاشم جميل 53

      5.9 زينة نجم الدين مجيد 54

      7.26 نوري سارة حسن محمد 55

      6.6 سارة صباح احمد 56

      7.92 سارة صفاء ضياء 57

      5.9 سالي اركان بيج 58

      7.92 سالي ياسين ابراهيم  59

      7.92 سجاد محمد علي 60

      8.58 سحر حسين علي  61

      8.58 شروق حسين جاسم 62

 شيبان مثنى عيسى 63

 

5.9      

      10 صالح فنر مصطفى 64

      10 صفا علي محمود 65

      8.58 طارق حمد جاسم 66

      10 طيبة باسل محمد 67

      9.24 طيبة علوان نجم 68

      5.28 موسى عبد االمير طيبة 69

      10 عائشة هيثم احمد 70

      7.92 عباس علي لطيف 71



      9.24 حمدمعبد الرحمن مال هللا  72

      8.58 عبد الرحمن مجيد علي 73

      9.24 عبد العزيز اركان عارف 74

      7.26 عبدالرشيد حميد رشيد  75

      10 عبدالفتاح عبدهللا فتاح  76

      4.62 عبير معن عبد الرسول 77

      10 عفاف ربيع محمود 78

      9.24 عقبة صدام مثكال 79

      7.26 علي حسين علي ابراهيم 80

      7.92 علي حليحل جبر كريم 81

      4.62 علي عيسى جاسم كريم 82

      7.92 علي وسام قحطان 83

      10 غالب كنعان عراك 84

      7.26 غدير صاحب محمد محسن 85

      7.92 غسق احمد خيرو 86

 فاطمة فاروق شالش 87

 

9.24      

      7.26 قيس عبد الرحمن محمد 88

      7.92 كاظم جواد فضل 89

      7.92 ماريا عمر عيسى 90

      9.24 محمد حميد متعب 91

      7.92 محمد حميد محمد حمزة 92

      8.58 محمد رجب احمد  93

      7.92 محمد عماد علي 94

      10 محمد محمود صداع 95

 محمد يونس عبد الرحمن 96

 

9.24      

      8.58 محمود لطيف احمد 97



      9.24 مدين ياسين شجاع  98

      7.92 مروة محمد علي محمد  99

      8.58 مريم سلمان بناي عبدهللا 100

      9.24 مريم صالح محمد 101

      9.24 مريم عبدالرحمن صالح الدين 102

      6.6 مريم علي عز الدين 103

      8.58 مسك عماد حسين 104

      10 صالح مصطفى رافع محمد 105

      7.92 مصطفى عبد الرزاق نايف  106

      7.92 مصطفى موسى عسكر 107

      7.26 حموديمنتهى عبد الرحمن  108

      9.24 نبأ اياد كريم حمد 109

      7.26 نور اسماعيل خليل 110

      7.92 نور سمير عبد القادر 111

      7.26 نور عبد السالم سهيل 112

 نور مظفر عبد الرزاق 113

 

4.62      

      8.58 هارون رشيد حمد 114

      6.6 هالة جاسم محمد 115

      5.9 شهاب احمدهالة  116

      ×××× هالة مراد مرزوق  117

      8.58 هبة ملك ولي معروف 118

      8.58 هدى شجاع مرعي حسن 119

      7.92 هدى عدنان ولي 120

      9.24 هدى علي ابراهيم 121

      7.92 همام ابراهيم رمضان  122

      7.26 هناء محمود صالح 123



      7.26 عواد حسنهوازن  124

      7.92 هيام عيدان حسون 125

      9.24 وائل عادل محمد مرعي 126

      10 وجدان حامد سياب 127

      9.24 يقين عبد الحكيم جاسم 128
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      6.6 عبدالحسينغادة 

 فعبدالرحمن مشر 130

 

9.24      

131  

 هادي محمد صالح

7.26      
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