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67.176ناجحامتٌازامتٌازمتوسطممبولممبولمتوسطممبولاثٌر جاسم علو هالل الحمدان1ً

0.000معٌدضعٌفامتٌازممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفاثٌر مهند كرٌم ابراهٌم الجبوري2

91.176ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌداحمد عبدهللا علً حسٌن الجبوري3

76.882ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدممبولجٌدجٌداركان اسماعٌل لدوري تركً العباس4ً

61.824ناجحجٌد جدامتوسطممبولممبولممبولمتوسطمتوسطاسعد كاظم درب رشٌد الخالدي 5

0.000معٌدجٌد جداجٌد جداممبولممبولضعٌفمتوسطممبولاسٌل سرحان عبٌد شانً الشمري6

0.000معٌدمتوسطجٌدممبولممبولضعٌفجٌدضعٌفافتخار نافع مردان دمحم الجبوري7

0.000معٌدجٌدجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفاٌمن عبٌس عٌدان صكبان8

0.000معٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطمتوسطجٌدضعٌفبدره ضٌاء حسٌن دمحم التكرٌت9ً

0.000معٌدجٌدامتٌازممبولضعٌفممبولمتوسطممبولبشرى جاسم عبد الوهاب احمد الجبوري10

0.000معٌدجٌدجٌدممبولضعٌفممبولمتوسطضعٌفتبارن عادل عبد اللطٌف 11

63.529ناجحجٌدامتٌازمتوسطممبولممبولجٌدممبولتبارن عالء اسماعٌل خلف العاص12ً

0.000معٌدجٌدامتٌازممبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفحارث صالح دمحم عواد 13

85.471ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدحاضر حمٌد حسن عبدهللا الجبوري 14

0.000معٌدممبولامتٌازمتوسطممبولممبولممبولضعٌفحنان عزٌز خالص شحاذه الخزرج15ً

0.000معٌدمتوسطجٌد جداجٌدضعٌفممبولجٌد جداضعٌفحٌدر باسم مهدي صالح 16

0.000معٌدجٌدجٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفممبولخالد ولٌد خالد طه الدوري17

0.000معٌدممبولجٌد جداضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفخدٌجة سعد صالح عٌسى الجبوري 18
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0.000معٌدمتوسطامتٌازجٌدممبولممبولجٌدضعٌفرنا نصٌر علً وهٌب التكرٌت19ً

78.765ناجحامتٌازامتٌازمتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازجٌدزهراء مانع دمحم فٌاض العجٌلً 20

0.000معٌدجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفممبولمتوسطممبولزٌنب ابراهٌم حمزة دمحم الجبوري21

86.000ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جدازٌنب عبدالجبار عبدالوهاب 22

63.706ناجحجٌدامتٌازمتوسطممبولممبولممبولمتوسطسارة غالب فهمً رمضان التكرٌت23ً

0.000معٌدجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفضعٌفضعٌفممبولسجى علً سلمان دروٌش الجبوري24

70.824ناجحجٌد جداجٌد جداممبولجٌدمتوسطجٌد جداممبولسحر داود سلمان عبد الجبار العبٌدي25

73.000ناجحجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطجٌدجٌدممبولسحر دمحم اشالش خلف الجبوري26

0.000معٌدمتوسطجٌد جدامتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسرواء دمحم احمد عبد الجبوري27

70.294ناجحجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداممبولسعد ناٌف ضٌدان حوٌل الطعٌمه28

0.000معٌدجٌد جداجٌد جداجٌدممبولضعٌفمتوسطمتوسطسالم مخلف ابراهٌم علً التمٌم29ً

0.000معٌدمتوسطامتٌازممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفشٌماء بركان جاسم دمحم الخزرج30ً

0.000معٌدممبولامتٌازجٌدممبولضعٌفجٌدضعٌفصبا اٌاد جمعه جابر العجٌل31ً

63.588ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدممبولممبولممبولممبولضحى عبد الخالك حمزة دمحم الحٌان32ً

64.941ناجحجٌدامتٌازمتوسطممبولممبولممبولمتوسطعبدالحلٌم عمار عبد الحلٌم صالح 33

0.000معٌدمتوسطجٌدممبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفعبدالسالم انس صالح احمد 34

0.000معٌدممبولجٌد جداممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفعبدالعزٌز ابراهٌم ماجد حسٌن 35
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0.000معٌدجٌدممبولممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفعبدالعزٌز باسم ابراهٌم حسٌن االجدع36

0.000معٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدممبولامتٌازضعٌفعبدالهادي عدنان رشٌد صالح الجبوري37

72.059ناجحجٌد جداامتٌازجٌدممبولممبولجٌد جداجٌدعثمان حسن دمحم محمود الطربول38ً

0.000معٌدممبولامتٌازممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفعذراء عارف فارس احمد الكرطان39ً

0.000معٌدممبولجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً صباح لطٌف ٌاسٌن الحشماوي40

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً طامً منذر حسن العبٌدي41

0.000معٌدمتوسطجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفعلً نصرهللا ابراهٌم جسام الجمٌلً 42

0.000معٌدجٌدامتٌازمتوسطممبولممبولجٌدضعٌفعماد عبد الرزاق  رمضان عبدهللا 43

80.235ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدعمر احمد دمحم حسٌن الحرب44ً

0.000معٌدجٌدجٌد جداممبولضعٌفضعٌفضعٌفممبولعمر جاسم دمحم كماش الخزرج45ً

0.000معٌدمتوسطجٌد جداممبولضعٌفممبولمتوسطممبولعمر حسن دمحم مخلف العزاوي46

0.000معٌدامتٌازامتٌازمتوسطضعٌفضعٌفجٌدمتوسطعمر شمس الدٌن حسٌن محمود 47

0.000معٌدجٌدامتٌازممبولضعٌفممبولضعٌفممبولعمر علً شاكر محمود البو مهدي48

0.000معٌدمتوسطامتٌازضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر كمال مرعً حسن العباس49ً

0.000معٌدجٌدجٌد جداممبولضعٌفممبولممبولضعٌفغٌداء فٌصل عبد هللا حمادي الجبوري50

84.765ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدفاتن فرج دمحم احمد 51

76.000ناجحجٌدامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطفاطمة محمود رزن سعٌد الفراج52ً
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0.000معٌدجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفممبولممبولضعٌفلتٌبه جاسم نصٌف جاسم المرسوم53ً

67.176ناجحجٌد جداامتٌازجٌدممبولمتوسطجٌدممبولكمال مزهر جاسم دمحم الدوري54

77.294ناجحجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌدممبولكمال مساهر عاٌد علً العبٌدي55

75.882ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداممبولجٌد جداممبولدمحم عادل محمود خطاب الكراع56ً

0.000معٌدجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفضعٌفمتوسطممبولدمحم نجٌب احمد ضوٌف الهاشم57ً

84.647ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جدادمحم نصر رجا عطٌه الخزرج58ً

0.000معٌدجٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفدمحم هاشم شكور محمود 59

0.000معٌدجٌد جداامتٌازمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطممبولدمحم وحٌد ولً داره الداودي60

0.000معٌدمتوسطجٌد جدامتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمصطفى احمد خلٌفه ادخٌل المٌس61ً

0.000معٌدمتوسطجٌد جداممبولممبولضعٌفممبولممبولمصطفى شاكر بدر عباس العبٌدي62

0.000معٌدمتوسطجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفممبولممبولمصطفى طارق عبدالباري الخطٌب  63

76.588ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداممبولجٌد جدامتوسطمصطفى عادل محمود خطاب الكراع64ً

0.000معٌدجٌدامتٌازمتوسطممبولضعٌفممبولممبولمنتظر نصٌف جاسم مصطاف الخزرج65ً

0.000معٌدجٌدامتٌازضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمؤٌد احمد ابراهٌم طعمة الدوري66

70.000ناجحجٌدامتٌازمتوسطممبولممبولجٌدجٌد جدامؤٌد عبد الستار حارس رشٌد العبٌدي67

0.000معٌدجٌد جداامتٌازمتوسطممبولضعٌفجٌدضعٌفنبأ اهٌس دحام احمد الناصري68

0.000معٌدجٌد جداامتٌازمتوسطضعٌفمتوسطجٌدمتوسطندى صباح خلٌل دمحم 69
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71.882ناجحجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداممبولنشوان خٌرهللا خطاب بكر الججو70

77.765ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جدامتوسطنهى احمد كرٌم خلف الجواري71

0.000معٌدجٌدامتٌازمتوسطضعٌفممبولجٌدممبولهبة نبٌل احمد محمود التمٌم72ً

0.000معٌدجٌد جداجٌد جداممبولضعٌفممبولممبولممبولهدى عبد الكرٌم محٌمٌد معروف 73

0.000معٌدجٌد جداامتٌازمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفهناء رشٌد حمود نصٌف العبٌدي74

61.059ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطممبولممبولجٌدممبولهند حسن ابراهٌم منصور العٌساوي75

0.000معٌدممبولجٌد جداضعٌفمتوسطممبولمتوسطضعٌفهند كرٌم حمٌد جبار الخزرج76ً

74.706ناجحجٌدامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدوابل صباح مصطفى حسن التكرٌتً 77

0.000معٌدجٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوسٌم باسم عبد اللطٌف عبد الكرٌم 78

62.294ناجحجٌدجٌدممبولمتوسطممبولممبولمتوسطولٌد محمود خلف ناهض الجبوري79

0.000معٌدجٌدجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفممبولممبولٌاسر احمد مطلك زعٌان الدلٌمً 80

0.000معٌدجٌد جداامتٌازممبولممبولضعٌفمتوسطممبولٌاسر فاضل كرٌم مطلن الفراج81ً


