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0.000معٌدجٌدجٌد جداضعٌفمتوسطضعٌفجٌدضعٌفضعٌفابراهٌم شهاب احمد ابراهٌم العبٌدي1

0.000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفابراهٌم صاحب حسٌن جاسم البٌاتً 2

0.000معٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطممبولممبولابراهٌم دمحم عً حمادة الجبوري3

75.800ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمتوسطابرهٌم مهدي عبدالغفور 4

0.000معٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطممبولمتوسطممبولضعٌفاثٌر حاتم ابراهٌم مهدي الجباب5ً

0.000معٌدممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاثٌر مٌزر ابراهٌم 6

0.000معٌدجٌدجٌد جداجٌدممبولضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفاحمد اكرم سطام احمد العجٌل7ً

0.000معٌدمتوسطجٌد جداممبولمتوسطممبولجٌدضعٌفضعٌفاحمد جاسم دمحم عباس السلمانً 8

73.500ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدممبولجٌد جدامتوسطمتوسطاحمد رافد خلف صالح العجٌل9ً

0.000معٌدمتوسطجٌدممبولممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفاحمد رمضان حمود حمد المٌس10ً

0.000معٌدممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفاحمد عبدهللا زبن 11

0.000معٌدجٌدمتوسطممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفاحمد هاشم حمادي خضٌر العبٌدي12

99.150ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازادهم حامد حسٌن زوٌد الجناب13ً

0.000معٌدممبولممبولممبولضعٌفضعٌفممبولممبولممبولادٌان رعد عزٌز صبح  الحمدانً 14

63.450ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدممبولممبولجٌدممبولازهار عناد ابراهٌم عبد الفراج15ً

93.250ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازاستبرق إبراهٌم عاشور العبٌدي 16

84.100ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جدامتوسطجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدااسحاق سفٌان جدٌع طعمه العزاوي17

80.850ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدااشواق احمد اسعد عبدهللا الصبٌح18ً

72.700ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطممبولجٌد جدامتوسطجٌداضواء محمود عل19ً

0.000معٌدمتوسطجٌدمتوسطممبولضعٌفمتوسطممبولضعٌفافنان عبدالسالم شاكر محمود  20

0.000معٌدمتوسطممبولضعٌفجٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفاالء خالد احمد عبد السالم 21

0.000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفالحمزة متعب هالل حمد الدوري22

0.000معٌدامتٌازامتٌازجٌد جداضعٌفجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازانوار نصٌف جاسم حسن االحباب23ً

0.000معٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداممبولجٌد جداضعٌفممبولانور محمود مطرود دمحم   الدمحمي 24

79.250ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطجٌداٌات دمحم علً حمد الحمدان25ً

0.000معٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطضعٌفاٌالف هشام فٌصل فرحان 26

0.000معٌدممبولمتوسطضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفاٌمن فنر علً 27
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72.150ناجحجٌدامتٌازجٌدجٌدممبولجٌدمتوسطجٌداٌه بصٌر حالوب كاظم السامرائً 28

0.000معٌدجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدممبولمتوسطضعٌفضعٌفاٌه فاروق ندٌم دحام السامرائ29ً

0.000معٌدجٌدجٌد جداممبولجٌدضعٌفجٌد جداممبولضعٌفبالل سالم اسماعٌل ابراهٌم الدوري30

0.000معٌدمتوسطممبولضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفبهاء حسٌن طراد ضاري العجٌل31ً

0.000معٌدممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبٌداء سعد صالح عل32ً

0.000معٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطممبولمتوسطممبولضعٌفتاج الدٌن دمحم شكري محمود 33

80.550ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌدمتوسطامتٌازجٌد جداجٌدتبارن أغضوي عجاج 34

94.650ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازتحسٌن صالح دمحم هادي الشاٌع35

98.250ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازتالل ممدوح عالوي شطب الجناب36ً

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفجاسم دمحم اسماعٌل37

78.950ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدامتٌازجٌدمتوسطحسن جمعة حسٌن حماد الطائ38ً

66.350ناجحجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطممبولممبولحسن علً ذٌاب حمد العجٌل39ً

0.000معٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفحسٌن سفٌان طلفاح عبود الزناد 40

0.000معٌدممبولمتوسطممبولمتوسطضعٌفممبولضعٌفضعٌفحسٌن شهاب شكور حسن الونداوي41

0.000معٌدممبولجٌد جداضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفحسٌن عبدالرحمن عبدالحمٌد شاكر42

76.050ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطحسٌن علً دهام عبٌد العبٌدي43

0.000معٌدضعٌفجٌدممبولجٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفحمد فؤاد حمد حمود العزاوي44

0.000معٌدجٌد جداجٌد جداممبولجٌدممبولجٌدممبولضعٌفحمزة علً احمد البو أسود 45

0.000معٌدمتوسطامتٌازجٌدممبولمتوسطضعٌفممبولممبولحمٌد خٌري مجٌد علوان الجبوري 46

65.950ناجحمتوسطجٌد جداممبولجٌدمتوسطممبولمتوسطمتوسطحنٌن شهاب احمد عبدهللا الجبوري47

72.250ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدممبولمتوسطجٌدجٌدحٌاة عامر حمو حسانً الدوري48

0.000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالدة دمحم عوٌد موالن الطائ49ً

0.000معٌدممبولجٌدممبولمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفممبولخطاب عامر أحمد خطاب الزبٌدي 50

0.000معٌدممبولجٌد جداممبولمتوسطضعٌفجٌدممبولممبولخلدون فاضل احمد سالم الجٌالوي51

71.650ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداممبولجٌدجٌدممبولدالٌا فرحان ماجد زٌدان الجواري52

0.000معٌدضعٌفضعٌفممبولمتوسطضعٌفممبولضعٌفضعٌفرامً رسول كمال ارحٌم الدوري53

84.150ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطرحاب أحمد شكر 54
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0.000معٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدضعٌفجٌدمتوسطجٌد جدارحاب جبار محمود ارحٌم الدوري55

66.400ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌدممبولمتوسطممبولجٌد جدارحمه ناظم حسٌن عزٌز العكٌدي56

0.000معٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدضعٌفجٌدممبولمتوسطرضا محمود عبد خلف57

90.150ناجحجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جدارغده حسن علً خضٌر العبٌدي58

73.500ناجحجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جداممبولجٌدمتوسطجٌدرلٌه دمحم احمٌد حسٌن الدلٌم59ً

74.250ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطممبولجٌد جدامتوسطرٌمان كرٌم دمحم سعٌد التمٌم60ً

80.900ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداممبولجٌد جداامتٌازجٌدزٌنب محمود حماد جاسم العبٌدي61

93.250ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازسامر خالد حامد ابراهٌم الحدٌث62ً

77.650ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدستار زركان سلطان عزر 63

0.000معٌدجٌد جداجٌدمتوسطممبولضعٌفجٌد جدامتوسطمتوسطسفٌان سعد غضبان ورور الزٌدي64

0.000معٌدجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداضعٌفامتٌازجٌد جداامتٌازسهٌله اٌاد طارق هالل البو بدري65

79.150ناجحجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداسٌناء رعد هجٌج صكر المعٌنً 66

0.000معٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدضعٌفمتوسطممبولجٌدشٌماء حسن عاٌد محسن الناصري 67

0.000معٌدممبولضعٌفممبولممبولممبولممبولضعٌفضعٌفصالح سلطان احمد عواد الجبوري68

0.000معٌدمتوسطامتٌازجٌدمتوسطضعٌفجٌدمتوسطمتوسطصفا غزوان انور شحاذه التكرٌت69ً

0.000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصفاء محسن مدلول حمد الجمٌل70ً

0.000معٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطضعٌفممبولجٌدضعٌفصكر الفً حٌب نزال71

65.200ناجحجٌد جداجٌد جداممبولمتوسطممبولجٌدممبولممبولصهٌب حمٌد مناهً خلف العبٌدي72

98.000ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداضحى مجٌد مندٌل مهٌدي العجٌل73ً

0.000معٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدممبولجٌد جداممبولضعٌفضمٌر مٌزر ابراهٌم مخلف العجٌل74ً

0.000معٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضٌاء الدٌن جاسم دمحم حسن الجبوري75

0.000معٌدممبولجٌد جداضعٌفجٌدمتوسطممبولضعٌفضعٌفطاهر علً عبدهللا ٌوسف الجمٌل76ً

0.000معٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفطه زٌاد طه دمحم77

0.000معٌدجٌدجٌدجٌدجٌدضعٌفجٌدمتوسطمتوسططٌبة طامً جاسم حمد الخزرج78ً

0.000معٌدمتوسطمتوسطممبولممبولجٌدممبولممبولضعٌفعامر صالح خلٌل 79

0.000معٌدجٌدمتوسطجٌدممبولممبولممبولمتوسطضعٌفعباس عامر جاسم 80

0.000معٌدممبولمتوسطممبولمتوسطضعٌفجٌدممبولمتوسطعبد االله طه أحمد خلٌفة الدراجً  81
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0.000معٌدجٌدجٌد جدامتوسطممبولضعٌفمتوسطممبولضعٌفعبد الرحمن احمد زٌدان محٌمٌد 82

0.000معٌدمتوسطجٌد جداممبولمتوسطضعٌفجٌدممبولضعٌفعبد هللا دمحم صالح ابراهٌم البٌات83ً

0.000معٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطعبد المؤمن مجبل حسن 84

0.000معٌدمتوسطجٌدممبولمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطممبولعبد الوهاب احمد حسٌن حمٌد 85

0.000معٌدمتوسطمتوسطممبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفعبدالرحمن جاسم دمحم 86

0.000معٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدضعٌفجٌدممبولضعٌفعبدالرحمن محمود عبدالرحمن87

0.000معٌدجٌدامتٌازجٌدممبولممبولمتوسطممبولضعٌفعبدالعزٌز مجٌد أحمد دمحم المجمع88ً

0.000معٌدمتوسطامتٌازامتٌازجٌد جداممبولامتٌازممبولضعٌفعبدهللا عبداإلله دمحم صالح المٌسً 89

0.000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا دمحم حسٌن خلف الجبوري90

0.000معٌدجٌدامتٌازممبولممبولضعٌفممبولممبولضعٌفعذراء عبد االمٌر عاٌد عمر 91

59.900ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدممبولممبولممبولممبولعذراء نشأت جار هللا صالح 92

0.000معٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدضعٌفمتوسطممبولمتوسطعلً أحمد عبد دمحم المرسومً 93

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفعلً حسن عبدهللا حسن الجبوري94

0.000معٌدمتوسطضعٌفجٌدمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعلً شهٌد ابراهٌم كاظم العتب95ً

77.350ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمتوسطعلً صالح دعبول صالح الجبوري 96

0.000معٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدضعٌفممبولممبولضعٌفعلً صدام نصٌف جاسم السامرائً 97

0.000معٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدضعٌفممبولجٌدمتوسطعلٌاء دمحم صالح جمٌل علً الحٌالً 98

0.000معٌدمتوسطمتوسطممبولممبولضعٌفممبولضعٌفممبولعمار عبدالجبار سالم حسٌن العبٌدي99

76.900ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدممبولمتوسطجٌد جداجٌد جداعمر احمد علً حسن الحشماوي100

71.700ناجحجٌدجٌدجٌدممبولمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطعمر حسٌن جمعة دمحم السالم101ً

0.000معٌدممبولجٌد جداممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر صالح عاصً 102

0.000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفعمر ناجً عجاج103

0.000معٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطضعٌفمتوسطممبولممبولفاروق أمٌر حبٌب خلف البو عباس 104

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففاطمة الزهراء ضٌف هللا جاسم 105

0.000معٌدممبولمتوسطممبولممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌففاطمة حٌدر حمزة106

77.150ناجحجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطفاطمه شاكر ابراهٌم رجب الناصري107

0.000معٌدممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفكرم موفك امٌن ارحٌم العمري108
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0.000معٌدامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جداضعٌفامتٌازجٌدجٌد جدالمى بشٌر شاكر عبدهللا الدوري109

0.000معٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمأمون دمحم احمد محجوب المٌس110ً

0.000معٌدجٌدمتوسطممبولممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفدمحم اٌوب سامً 111

0.000معٌدجٌدجٌدممبولممبولضعٌفممبولممبولضعٌفدمحم حسن احمٌد عل112ً

0.000معٌدمتوسطجٌدممبولمتوسطضعٌفممبولممبولضعٌفدمحم خلف صالح ذنون الجبوري113

0.000معٌدجٌدامتٌازمتوسطممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفدمحم خٌر هللا فرحان مطر الجبوري114

0.000معٌدمتوسطمتوسطممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم رجب عبدهللا جمعة السالم115ً

67.300ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداممبولمتوسطممبولممبولدمحم عبد الهادي ابراهٌم حسٌن 116

0.000معٌدضعٌفجٌد جداجٌدجٌدممبولضعٌفممبولممبولدمحم مجٌد أحمد دمحم المجمع117ً

0.000معٌدجٌدجٌدجٌدممبولممبولممبولممبولضعٌفمحمود أحمد ناٌف حمد العبٌدي 118

0.000معٌدممبولمتوسطضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمحمود بهاء نعمان جاسم التكرٌت119ً

91.100ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جدامحمود حسٌب ذعذاع بطاح 120

70.500ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطممبولجٌدجٌدمحمود خلف عكلة شهاب الجمٌل121ً

0.000معٌدممبولممبولمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفممبولضعٌفمختار مجٌد امٌن محمود 122

0.000معٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمروه لصً انور دمحم الدوري123

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمسامح جمال غدٌر خلف الجناب124ً

72.550ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطامتٌازمتوسطممبولمصدق مخلف مزبان العجٌلً 125

0.000معٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفمتوسطممبولضعٌفمصطفى حسٌن منٌف 126

73.100ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدممبولجٌدمتوسطجٌدمصطفى فالح سعٌد 127

69.800ناجحممبولجٌد جداممبولجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمصطفى دمحم فاضل سلمان العباس128ً

0.000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفمصطفى محمود احمد 129

0.000معٌدممبولمتوسطممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمعاذ سالم صبحً حسون الجبوري130

0.000معٌدمتوسطجٌد جداضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطممبولممبولمنشد خلف منشد فلٌح الجوران131ً

0.000معٌدممبولممبولممبولمتوسطضعٌفمتوسطممبولضعٌفمها عبد دمحم جبر الجبوري132

0.000معٌدمتوسطجٌد جداممبولمتوسطضعٌفمتوسطممبولممبولمهند ابراهٌم عبدهللا علوان المخلب133ً

0.000معٌدمتوسطجٌدضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفمٌنا غسان حمٌد شكر134

0.000معٌدممبولجٌدمتوسطمتوسطضعٌفممبولجٌدجٌد جدانادٌة علً عبود احمد المكدم135ً
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0.000معٌدمتوسطمتوسطممبولممبولضعٌفممبولممبولممبولناصر عاصف عزاوي علً 136

68.500ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدممبولممبولجٌدجٌدنجالء علً هالل 137

0.000معٌدممبولجٌد جداضعٌفممبولممبولممبولممبولجٌدنذٌر ٌاسر خضٌر مزعل الدلٌمً 138

78.450ناجحممبولجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌدامتٌازجٌدنمارق موسً دمحم عبد الجبوري139

0.000معٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطضعٌفمتوسطجٌدمتوسطنور الدٌن أحمد دمحم 140

86.250ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جدانور الهدى صباح علص حمٌد 141

0.000معٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفنور زكً حسن دمحم الدوري142

0.000معٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطضعٌفجٌد جداممبولمتوسطهارون عبد الباسط سرحان حسٌن 143

0.000معٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدضعٌفممبولممبولضعٌفهاشم عباس خضر ارحٌم اللهٌب144ً

0.000معٌدممبولجٌدضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفهدى حسن صالح احمد الجبوري145

0.000معٌدممبولممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌاسمٌن طالب صبٌح عبدهللا 146

0.000معٌدممبولجٌد جداضعٌفمتوسطضعٌفممبولممبولضعٌفٌوسف جبار دمحم محمود الطربول147ً


