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ابراهٌم شهاب احمد ابراهٌم العبٌدي1

78.3158ناجحممبولامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداجٌدمتوسطاثٌر جاسم علو هالل الحمدان2ً

0.0000معٌدممبولجٌد جداجٌد جداممبولضعٌفممبولضعٌفاثٌر مهند كرٌم ابراهٌم الجبوري3

89.0000ناجحجٌدامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدااحمد عبدهللا علً حسٌن الجبوري4

81.9474ناجحجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطاركان اسماعٌل لدوري تركً العباس5ً

58.9474ناجحمتوسطمتوسطمتوسطممبولممبولمتوسطممبولاسعد كاظم درب رشٌد الخالدي 6

0.0000معٌدمتوسطامتٌازجٌد جداممبولممبولممبولضعٌفاسٌل سرحان عبٌد شانً الشمري7

0.0000معٌدممبولجٌد جداجٌدمتوسطممبولمتوسطضعٌفافتخار نافع مردان دمحم الجبوري8

0.0000معٌدجٌدامتٌازممبولممبولممبولمتوسطضعٌفاٌمن عبٌس عٌدان صكبان9

0.0000معٌدممبولجٌدجٌد جدامتوسطممبولجٌدضعٌفبدره ضٌاء حسٌن دمحم التكرٌت10ً

0.0000معٌدمتوسطامتٌازمتوسطممبولممبولمتوسطضعٌفبشرى جاسم عبد الوهاب احمد الجبوري11

0.0000معٌدمتوسطامتٌازمتوسطضعٌفممبولجٌدممبولتبارن عادل عبد اللطٌف 12

69.0000ناجحجٌدامتٌازجٌد جداممبولممبولجٌد جدامتوسطتبارن عالء اسماعٌل خلف العاص13ً

0.0000معٌدضعٌفجٌد جداجٌد جداممبولممبولممبولضعٌفحارث صالح دمحم عواد 14

79.7895ناجحمتوسطامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطحاضر حمٌد حسن عبدهللا الجبوري 15

0.0000معٌدممبولجٌد جداضعٌفممبولمتوسطممبولضعٌفحنان عزٌز خالص شحاذه الخزرج16ً

70.6316ناجحممبولامتٌازجٌد جداممبولمتوسطجٌدمتوسطحٌدر باسم مهدي صالح 17

0.0000معٌدممبولجٌد جداجٌدضعٌفضعٌفممبولممبولخالد ولٌد خالد طه الدوري18

0.0000معٌدممبولجٌد جدامتوسطممبولضعٌفممبولضعٌفخدٌجة سعد صالح عٌسى الجبوري 19

رامً رسول كمال ارحٌم الدوري20

رحاب جبار محمود ارحٌم الدوري21

0.0000معٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطممبولمتوسطضعٌفرنا نصٌر علً وهٌب التكرٌت22ً

77.6316ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداممبولزهراء مانع دمحم فٌاض العجٌلً 23

0.0000معٌدمتوسطامتٌازجٌدممبولممبولممبولضعٌفزٌنب ابراهٌم حمزة دمحم الجبوري24

86.8421ناجحمتوسطامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازمتوسطزٌنب عبدالجبار عبدالوهاب 25

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطممبولجٌدجٌدضعٌفسارة غالب فهمً رمضان التكرٌت26ً

نتائج الكورس االول
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0.0000معٌدضعٌفمتوسطممبولممبولممبولممبولضعٌفسجى علً سلمان دروٌش الجبوري27

0.0000معٌدمتوسطامتٌازجٌدممبولضعٌفمتوسطممبولسحر داود سلمان عبد الجبار العبٌدي28

0.0000معٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدممبولجٌدضعٌفسحر دمحم اشالش خلف الجبوري29

0.0000معٌدضعٌفمتوسطممبولممبولضعٌفمتوسطضعٌفسرواء دمحم احمد عبد الجبوري30

0.0000معٌدممبولجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداضعٌفسعد ناٌف ضٌدان حوٌل الطعٌمه31

0.0000معٌدممبولجٌدجٌد جداممبولممبولجٌدضعٌفسالم مخلف ابراهٌم علً التمٌم32ً

0.0000معٌدضعٌفجٌدجٌدممبولممبولممبولضعٌفشٌماء بركان جاسم دمحم الخزرج33ً

0.0000معٌدممبولجٌد جداممبولضعٌفممبولمتوسطممبولصبا اٌاد جمعه جابر العجٌل34ً

0.0000معٌدمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطضعٌفجٌدضعٌفضحى عبد الخالك حمزة دمحم الحٌان35ً

64.1053ناجحمتوسطجٌد جداممبولممبولمتوسطجٌدممبولعبد الحلٌم عمار عبد الحلٌم صالح 36

0.0000معٌدممبولجٌد جدامتوسطممبولممبولجٌدضعٌفعبد السالم انس صالح احمد 37

71.6316ناجحممبولامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطممبولعبد الهادي عدنان رشٌد صالح الجبوري38

0.0000معٌدممبولامتٌازجٌدضعٌفممبولممبولضعٌفعبدالعزٌز ابراهٌم ماجد حسٌن 39

0.0000معٌدجٌدامتٌازمتوسطممبولمتوسطجٌدضعٌفعبدالعزٌز باسم ابراهٌم حسٌن االجدع40

75.5789ناجحمتوسطامتٌازجٌد جدامتوسطجٌدامتٌازمتوسطعثمان حسن دمحم محمود الطربول41ً

0.0000معٌدممبولجٌدضعٌفممبولممبولمتوسطضعٌفعذراء عارف فارس احمد الكرطان42ً

0.0000معٌدممبولمتوسطجٌدممبولضعٌفممبولضعٌفعلً صباح لطٌف ٌاسٌن الحشماوي43

0.0000معٌدممبولممبولجٌدممبولممبولممبولضعٌفعلً طامً منذر حسن العبٌدي44

0.0000معٌدممبولجٌدمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطممبولعلً نصرهللا ابراهٌم جسام الجمٌلً 45

63.7368ناجحجٌدجٌدجٌدممبولممبولجٌدممبولعماد عبد الرزاق  رمضان عبدهللا 46

71.4737ناجحجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطممبولجٌدجٌدعمر احمد دمحم حسٌن الحرب47ً

0.0000معٌدممبولجٌدمتوسطممبولضعٌفمتوسطممبولعمر جاسم دمحم كماش الخزرج48ً

0.0000معٌدممبولجٌدجٌدممبولممبولمتوسطضعٌفعمر حسن دمحم مخلف العزاوي49

62.1053ناجحممبولامتٌازجٌدممبولممبولمتوسطممبولعمر شمس الدٌن حسٌن محمود 50

0.0000معٌدمتوسطامتٌازضعٌفممبولممبولمتوسطضعٌفعمر علً شاكر محمود البو مهدي51

0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفعمر كمال مرعً حسن العباس52ً

62.5789ناجحممبولجٌدجٌد جدامتوسطممبولممبولممبولغٌداء فٌصل عبد هللا حمادي الجبوري53

78.4737ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداممبولفاتن فرج دمحم احمد 54

65.0000ناجحممبولجٌد جداجٌدممبولممبولجٌدجٌدفاطمة محمود رزن سعٌد الفراج55ً
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0.0000معٌدممبولممبولممبولضعٌفممبولممبولضعٌفلتٌبه جاسم نصٌف جاسم المرسوم56ً

65.6316ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداممبولمتوسطمتوسطممبولكمال مزهر جاسم دمحم الدوري57

74.1053ناجحجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطممبولجٌد جداجٌدكمال مساهر عاٌد علً العبٌدي58

85.3158ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌددمحم عادل محمود خطاب الكراع59ً

74.1053ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جدامتوسطدمحم نجٌب احمد ضوٌف الهاشم60ً

76.4211ناجحممبولامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداممبولدمحم نصر رجا عطٌه الخزرج61ً

0.0000معٌدممبولجٌدمتوسطممبولممبولمتوسطضعٌفدمحم هاشم شكور محمود 62

0.0000معٌدممبولجٌد جداجٌد جداممبولضعٌفجٌدممبولدمحم وحٌد ولً داره الداودي63

61.0526ناجحممبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطممبولممبولمصطفى احمد خلٌفه ادخٌل المٌس64ً

0.0000معٌدممبولجٌد جداجٌدممبولممبولجٌدضعٌفمصطفى شاكر بدر عباس العبٌدي65

0.0000معٌدممبولجٌد جدامتوسطممبولممبولممبولضعٌفمصطفى طارق عبدالباري الخطٌب  66

70.4211ناجحممبولامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جداممبولمصطفى عادل محمود خطاب الكراع67ً

0.0000معٌدمتوسطجٌد جداممبولممبولممبولمتوسطضعٌفمنتظر نصٌف جاسم مصطاف الخزرج68ً

0.0000معٌدمتوسطجٌد جداممبولممبولممبولجٌد جداضعٌفمؤٌد احمد ابراهٌم طعمة الدوري69

76.1579ناجحجٌدامتٌازجٌدمتوسطامتٌازمتوسطممبولمؤٌد عبد الستار حارس رشٌد العبٌدي70

66.7368ناجحجٌدامتٌازجٌد جداممبولممبولجٌدممبولنبأ اهٌس دحام احمد الناصري71

63.6316ناجحممبولجٌد جداجٌدممبولممبولجٌدممبولندى صباح خلٌل دمحم 72

67.6842ناجحمتوسطامتٌازجٌد جداممبولمتوسطجٌدممبولنشوان خٌرهللا خطاب بكر الججو73

66.1053ناجحجٌدامتٌازمتوسطممبولممبولجٌدممبولنهى احمد كرٌم خلف الجواري74

0.0000معٌدممبولجٌد جداجٌدمتوسطممبولجٌدضعٌفهبة نبٌل احمد محمود التمٌم75ً

0.0000معٌدممبولامتٌازممبولمتوسطمتوسطجٌدضعٌفهدى عبد الكرٌم محٌمٌد معروف 76

0.0000معٌدجٌدجٌدمتوسطممبولممبولمتوسطضعٌفهناء رشٌد حمود نصٌف العبٌدي77

0.0000معٌدممبولجٌدمتوسطمتوسطممبولجٌدضعٌفهند حسن ابراهٌم منصور العٌساوي78

0.0000معٌدممبولجٌد جداجٌد جداممبولممبولممبولضعٌفهند كرٌم حمٌد عبد الجبار الخزرج79ً

74.4737ناجحجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدممبولوابل صباح مصطفى حسن التكرٌتً 80

0.0000معٌدجٌدجٌدممبولضعٌفممبولمتوسطضعٌفوسٌم باسم عبد اللطٌف عبد الكرٌم 81

0.0000معٌدممبولجٌد جدامتوسطممبولممبولجٌدضعٌفولٌد محمود خلف ناهض الجبوري82

0.0000معٌدممبولجٌدجٌدمتوسطممبولمتوسطضعٌفٌاسر احمد مطلك زعٌان الدلٌمً 83

60.3684ناجحممبولجٌد جدامتوسطممبولممبولجٌدممبولٌاسر فاضل كرٌم مطلن الفراج84ً
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ابراهٌم شهاب احمد ابراهٌم العبٌدي1

72.714ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جداممبولجٌد جدااثٌر جاسم علو هالل الحمدان2ً

51.714معٌدممبولجٌدمتوسطممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفاثٌر مهند كرٌم ابراهٌم الجبوري3

89.095ناجحجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازاحمد عبدهللا علً حسٌن الجبوري4

78.429ناجحجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطاركان اسماعٌل لدوري تركً العباس5ً

63.476ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطممبولممبولمتوسطاسعد كاظم درب رشٌد الخالدي 6

39.095معٌدضعٌفمتوسطجٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفاسٌل سرحان عبٌد شانً الشمري7

56.143معٌدضعٌفجٌدممبولممبولممبولممبولضعٌفجٌدافتخار نافع مردان دمحم الجبوري8

55معٌدممبولجٌد جداممبولممبولضعٌفممبولضعٌفممبولاٌمن عبٌس عٌدان صكبان9

63.905ناجحممبولجٌد جداممبولمتوسطمتوسطمتوسطممبولممبولبدره ضٌاء حسٌن دمحم التكرٌت10ً

54.524معٌدممبولامتٌازممبولمتوسطممبولممبولضعٌفممبولبشرى جاسم عبد الوهاب احمد الجبوري11

66.048ناجحمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطممبولجٌدممبولممبولتبارن عادل عبد اللطٌف 12

64.714ناجحجٌدامتٌازمتوسطمتوسطممبولممبولمتوسطممبولتبارن عالء اسماعٌل خلف العاص13ً

55.238معٌدضعٌفجٌدمتوسطمتوسطممبولمتوسطضعٌفضعٌفحارث صالح دمحم عواد 14

79.952ناجحمتوسطامتٌازامتٌازجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدحاضر حمٌد حسن عبدهللا الجبوري 15

41.905معٌدمتوسطمتوسطممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحنان عزٌز خالص شحاذه الخزرج16ً

67.762ناجحمتوسطامتٌازجٌدجٌدممبولمتوسطممبولمتوسطحٌدر باسم مهدي صالح 17

46.667معٌدضعٌفجٌدممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالد ولٌد خالد طه الدوري18

43.381معٌدممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولخدٌجة سعد صالح عٌسى الجبوري 19

رامً رسول كمال ارحٌم الدوري20

نتائج الكورس الثانً 
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رحاب جبار محمود ارحٌم الدوري21

64.143ناجحجٌدامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطممبولممبولرنا نصٌر علً وهٌب التكرٌت22ً

69.095ناجحجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطممبولزهراء مانع دمحم فٌاض العجٌلً 23

57.571معٌدممبولجٌد جداممبولممبولممبولمتوسطضعٌفممبولزٌنب ابراهٌم حمزة دمحم الجبوري24

80.476ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدزٌنب عبدالجبار عبدالوهاب 25

67.571ناجحجٌد جداامتٌازمتوسطممبولمتوسطمتوسطممبولممبولسارة غالب فهمً رمضان التكرٌت26ً

54.524معٌدجٌدجٌد جدامتوسطممبولضعٌفممبولضعٌفممبولسجى علً سلمان دروٌش الجبوري27

64.143ناجحجٌدجٌد جداممبولمتوسطمتوسطممبولمتوسطممبولسحر داود سلمان عبد الجبار العبٌدي28

68.095معٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدضعٌفممبولسحر دمحم اشالش خلف الجبوري29

50.095معٌدممبولجٌدممبولضعٌفممبولممبولضعٌفمتوسطسرواء دمحم احمد عبد الجبوري30

59.048معٌدضعٌفجٌد جدامتوسطمتوسطممبولممبولممبولمتوسطسعد ناٌف ضٌدان حوٌل الطعٌمه31

59.667معٌدممبولامتٌازجٌدممبولممبولممبولممبولضعٌفسالم مخلف ابراهٌم علً التمٌم32ً

55.333معٌدممبولجٌدمتوسطممبولممبولممبولضعٌفممبولشٌماء بركان جاسم دمحم الخزرج33ً

62.619ناجحجٌدجٌدممبولجٌدمتوسطمتوسطممبولممبولصبا اٌاد جمعه جابر العجٌل34ً

59.048ناجحممبولجٌد جداممبولجٌدممبولمتوسطممبولممبولضحى عبد الخالك حمزة دمحم الحٌان35ً

67ناجحجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطممبولمتوسطممبولمتوسطعبد الحلٌم عمار عبد الحلٌم صالح 36

47.762معٌدممبولجٌد جداممبولممبولضعٌفممبولضعٌفممبولعبد السالم انس صالح احمد 37

67.857ناجحجٌدامتٌازمتوسطمتوسطممبولجٌدممبولمتوسطعبد الهادي عدنان رشٌد صالح الجبوري38

52.286معٌدممبولجٌدممبولممبولممبولممبولضعٌفضعٌفعبدالعزٌز ابراهٌم ماجد حسٌن 39

55.762معٌدمتوسطامتٌازمتوسطممبولممبولممبولضعٌفممبولعبدالعزٌز باسم ابراهٌم حسٌن االجدع40

71.429ناجحمتوسطامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطعثمان حسن دمحم محمود الطربول41ً

43.81معٌدضعٌفمتوسطممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولعذراء عارف فارس احمد الكرطان42ً

51.571معٌدضعٌفجٌد جدامتوسطممبولضعٌفممبولضعٌفممبولعلً صباح لطٌف ٌاسٌن الحشماوي43

44.667معٌدضعٌفجٌدممبولممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفعلً طامً منذر حسن العبٌدي44
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47.857معٌدمتوسطمتوسطضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفعلً نصرهللا ابراهٌم جسام الجمٌلً 45

63.381ناجحممبولامتٌازمتوسطجٌدممبولممبولممبولممبولعماد عبد الرزاق  رمضان عبدهللا 46

73.619ناجحمتوسطامتٌازجٌدجٌدجٌد جداجٌدممبولمتوسطعمر احمد دمحم حسٌن الحرب47ً

56.714معٌدممبولمتوسطممبولمتوسطممبولمتوسطضعٌفمتوسطعمر جاسم دمحم كماش الخزرج48ً

63.143ناجحممبولجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطممبولممبولممبولعمر حسن دمحم مخلف العزاوي49

64.571ناجحمتوسطامتٌازجٌدمتوسطمتوسطمتوسطممبولممبولعمر شمس الدٌن حسٌن محمود 50

55.476معٌدممبولجٌد جداجٌدضعٌفممبولممبولممبولممبولعمر علً شاكر محمود البو مهدي51

53.81معٌدمتوسطامتٌازممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفممبولعمر كمال مرعً حسن العباس52ً

60.571معٌدممبولامتٌازمتوسطمتوسطممبولمتوسطضعٌفممبولغٌداء فٌصل عبد هللا حمادي الجبوري53

64.762ناجحجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطممبولمتوسطممبولممبولفاتن فرج دمحم احمد 54

65.238ناجحممبولجٌد جدامتوسطجٌدممبولمتوسطممبولمتوسطفاطمة محمود رزن سعٌد الفراج55ً

55.857معٌدمتوسطجٌد جداممبولمتوسطضعٌفممبولضعٌفممبوللتٌبه جاسم نصٌف جاسم المرسوم56ً

60.333معٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطممبولمتوسطضعٌفضعٌفكمال مزهر جاسم دمحم الدوري57

79.667ناجحجٌدامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جداكمال مساهر عاٌد علً العبٌدي58

76.286ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداممبولجٌددمحم عادل محمود خطاب الكراع59ً

70.095ناجحجٌدامتٌازجٌدجٌدممبولجٌدممبولمتوسطدمحم نجٌب احمد ضوٌف الهاشم60ً

84.524ناجحجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداممبولجٌد جدادمحم نصر رجا عطٌه الخزرج61ً

47.286معٌدضعٌفجٌدمتوسطممبولضعٌفممبولضعٌفمتوسطدمحم هاشم شكور محمود 62

59.333معٌدممبولجٌد جدامتوسطمتوسطممبولممبولضعٌفمتوسطدمحم وحٌد ولً داره الداودي63

57.381معٌدممبولجٌد جداجٌدممبولضعٌفضعٌفممبولممبولمصطفى احمد خلٌفه ادخٌل المٌس64ً

59.571معٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطممبولممبولضعٌفممبولمصطفى شاكر بدر عباس العبٌدي65

53.476معٌدممبولجٌد جداممبولممبولضعٌفممبولضعٌفممبولمصطفى طارق عبدالباري الخطٌب  66

72.619ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمصطفى عادل محمود خطاب الكراع67ً

57.714معٌدممبولجٌد جدامتوسطممبولممبولممبولممبولضعٌفمنتظر نصٌف جاسم مصطاف الخزرج68ً
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58.095معٌدمتوسطجٌد جداممبولمتوسطممبولممبولضعٌفممبولمؤٌد احمد ابراهٌم طعمة الدوري69

66.857معٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌدضعٌفممبولمؤٌد عبد الستار حارس رشٌد العبٌدي70

72.571ناجحجٌدامتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌد جداممبولمتوسطنبأ اهٌس دحام احمد الناصري71

55.81معٌدممبولجٌد جدامتوسطمتوسطضعٌفممبولضعٌفممبولندى صباح خلٌل دمحم 72

69.333ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدممبولجٌدمتوسطممبولنشوان خٌرهللا خطاب بكر الججو73

61.048معٌدممبولامتٌازجٌدجٌدممبولممبولضعٌفممبولنهى احمد كرٌم خلف الجواري74

61.714ناجحممبولجٌدجٌدمتوسطممبولمتوسطممبولممبولهبة نبٌل احمد محمود التمٌم75ً

54.476معٌدمتوسطجٌد جداممبولمتوسطضعٌفممبولضعٌفممبولهدى عبد الكرٌم محٌمٌد معروف 76

62.143ناجحممبولجٌد جدامتوسطممبولمتوسطمتوسطممبولممبولهناء رشٌد حمود نصٌف العبٌدي77

51.095معٌدممبولممبولمتوسطممبولممبولضعٌفممبولممبولهند حسن ابراهٌم منصور العٌساوي78

55.952معٌدممبولجٌد جدامتوسطمتوسطضعٌفممبولممبولممبولهند كرٌم حمٌد عبد الجبار الخزرج79ً

72.476ناجحمتوسطامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جداممبولمتوسطوابل صباح مصطفى حسن التكرٌتً 80

49.905معٌدممبولجٌدمتوسطممبولممبولممبولضعٌفضعٌفوسٌم باسم عبد اللطٌف عبد الكرٌم 81

67.333ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدممبولجٌدممبولمتوسطولٌد محمود خلف ناهض الجبوري82

63.238ناجحممبولجٌدمتوسطمتوسطممبولمتوسطممبولمتوسطٌاسر احمد مطلك زعٌان الدلٌمً 83

56.095معٌدممبولجٌدمتوسطجٌدممبولمتوسطضعٌفممبولٌاسر فاضل كرٌم مطلن الفراج84ً


