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 التقدير    االسن التسلسل

 جٌد جدا   مصطفى حمودي  جبار عبٌد 1

 جٌد جدا   سارة علً جبار مشاري 2

 جٌد جدا   موج جعفر دوهان ناموس 3

 جٌد جدا   اثمار احمد عبد الحسٌن مظلوم 4

 جٌد ناجًعهود عبد الجواد ٌحٌى  5

 جٌد هدى قٌس عباس جعفر 6

 جٌد ورقاء عزٌز جمعة مطر 7

 جٌد مالك عبد موسى مذري 8

 جٌد مروة حاكم تركً عطٌوي 9

 جٌد حمزة جابر كزار غضب 10

 جٌد نور خلٌل ابراهٌم احمد 11

 جٌد جٌهان عدنان عبد هندي 12

 جٌد افراح رحٌم جاسم كزار 13

 جٌد عباس ٌوسف عبد العباس غانم 14

 جٌد زٌنب ٌحٌى صاحب حسون 15

 جٌد هدى ابراهٌم محمد داود 16

 متوسط صالح مهدي صالح طارش 17

 متوسط علً محمد مهنة لونه 18

 متوسط هاشم احمد عبد االمٌر  كاظم 19

 متوسط حنان داٌم مردان فنجان 20

 متوسط سجا كرٌم عبٌد جخم 21

 متوسط سامً سعٌد نجماطٌاف  22

 متوسط بشار كاظم عبٌس علٌوي 23

 متوسط مرتضى عبد الرضا إنتٌشون داخل 24

 متوسط علً عبد هللا قصً حسٌن  25

 متوسط حسنٌن فالح هادي زٌدان 26

 متوسط جهاد خضر سلطان جذب 27

 متوسط اسراء لٌلو داٌخ شالل 28

 متوسط مالك سالم كاظم مناحً 92

 متوسط حسن جاسم محمدحامد  03

 متوسط مرٌم سعد ناجً علوان 03
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  املعدل   االسن التسلسل
 ذكر 87.936 مصطفى حمودي  جبار عبٌد 1

 انثى 82.005 سارة علً جبار مشاري 2

 انثى 81.218 موج جعفر دوهان ناموس 3

 انثى 80.371 اثمار احمد عبد الحسٌن مظلوم 4

 انثى 79.312 ناجًعهود عبد الجواد ٌحٌى  5

 انثى 78.332 هدى قٌس عباس جعفر 6

 انثى 77.203 ورقاء عزٌز جمعة مطر 7

 انثى 76.910 مالك عبد موسى مذري 8

 انثى 75.812 مروة حاكم تركً عطٌوي 9

 ذكر 75.387 حمزة جابر كزار غضب 10

 انثى 74.808 نور خلٌل ابراهٌم احمد 11

 انثى 73.732 جٌهان عدنان عبد هندي 12

 انثى 71.605 افراح رحٌم جاسم كزار 13

 ذكر 71.180 عباس ٌوسف عبد العباس غانم 14

 انثى 70.353 حسونزٌنب ٌحٌى صاحب  15

 انثى 70.025 هدى ابراهٌم محمد داود 16

 ذكر 69.894 صالح مهدي صالح طارش 17

 ذكر 69.772 علً محمد مهنة لونه 18

 ذكر 69.328 هاشم احمد عبد االمٌر  كاظم 19

 انثى 69.312 حنان داٌم مردان فنجان 20

 انثى 69.197 سجا كرٌم عبٌد جخم 21

 انثى 68.759 سعٌد نجماطٌاف سامً  22

 ذكر 67.851 بشار كاظم عبٌس علٌوي 23

 ذكر 67.646 مرتضى عبد الرضا إنتٌشون داخل 24

 ذكر 67.469 علً عبد هللا قصً حسٌن  25

 ذكر 67.333 حسنٌن فالح هادي زٌدان 26

 ذكر 65.936 جهاد خضر سلطان جذب 27

 انثى 64.804 اسراء لٌلو داٌخ شالل 28

 انثى 61.862 سالم كاظم مناحًمالك  92

 ذكر 61.716 حامد حسن جاسم محمد 03

 انثى 60.543 مرٌم سعد ناجً علوان 03


