
40السعي 20سعي نظري 20سعي عملي االسم الثالثي 

14.3751428.375ابرار علي حسن علي

15.3758.523.875ابراهيم مالك هاشم

14.37512.6527.025احمد ابراهيم خليل ابراهيم

15.51126.5احمد اسماعيل مرتضى مزيد

14.62512.527.125احمد جبر احمد

13.7512.3526.1احمد زكي عبدالعباس

14.37513.728.075احمد عبدالقادر عبدالصمد

16.62511.7528.375احمد غسان عبدعون

13.37510.0523.425اسراء حسين سوادي

15.37512.1527.525اسراء عبدالسادة نيروز

15.8751126.875اسراء عزالدين صابر

12.7510.222.95اسيل محمد جاسم

17.37517.4534.825االء رياض كاطع 

12.87510.223.075اليمان نوفل عبدالحميد

15.37515.130.475انفال علي محسن نعاس

18.12517.4535.575اية محمود شاكر

16.2515.0531.3ايمان قاسم صالح

12.513.826.3بدور باسم محمد جاسم

15.87512.228.075بدور عدنان ياسين

1614.330.3بنين فاضل حميد

14.12513.928.025تقى ضياء فاضل ابراهيم

16.7512.0528.8تكتم احمد ناصر

17.12514.932.025جنان تركي بالسم

17.7513.130.85حسن اسماعيل شنشول

1715.832.8حسن عبدالرضا عبدهللا

11.758.119.85حسن علي جبار

11.62510.422.025حسين زباري ذاري

14.37513.127.475حسين عبدالعظيم كاظم

14.2512.226.45حسين فاضل علي

17.2513.330.55حسين محمد أحمد

10.62511.5522.175حنان جمعة موحي حميدي

15.87512.127.975حنين عيدان حسين 

14.62512.3526.975حوراء ميثم عبدالحسين شياع

14.2510.8525.1حوراء نصير عبدالجبار

3.37511.7515.125حيدر عبدالخالق عبدالصاحب

1713.4530.45حيدر عالء عبداالمام

15.1259.824.925خالد عبداللطيف معتوق

1310.8523.85داليا مشرق ياسين

18.12514.933.025دعاء عبد العظيم كاظم

18.37514.733.075رانيا علي عبدالحسين

17.12515.3532.475رسل احمد جبار عداي



18.12515.733.825رسل عبدالخالق كاظم

16.87516.7533.625رؤى ليث شريف

12.3757.2519.625ريم رعد كامل

136.9519.95زهراء جابر عبداالمير

14.516.531زهراء حميد شهاب

14.62510.124.725زهراء سعيد عودة فلحي

4.2512.216.45زهراء عبدالقادر خضير

11.58.319.8زهراء علي حمزه علي

15.516.1531.65زهراء فياض عمير

12.1258.420.525زين العابدين بهاء عباس

12.6257.7520.375زين العابدين مهدي عبداالمام

1611.627.6زينب اسعد ناصر

13.2514.327.55زينب باسم محمد حسين

16.62510.627.225زينب حيدر جابر

15.758.724.45زينب رحيم طبك جودة

13.87514.1528.025زينب عادل عبدالزهرة

11.511.9523.45زينب عقيل عطوان

15.58.423.9زينب كاصد داود

16.2510.8527.1زينب محمد حسين

13.12512.3525.475زينب مصطفى ابراهيم

7.8758.916.775سارة محمد محمدنوري

17.62517.9535.575سجاد صباح ثجيل

15.6259.7525.375سجاد علي خريبط

18.12516.0934.215سحر نوفل لعيبي

17.87516.334.175سرى عامر علي

14.62513.8528.475سرى محمد عبدالسيد

14.2511.425.65سيف خير هللا سعدون 

18.87516.8535.725شمس ليث عبدالستار عبدالجبار

4.2511.916.15صالح عماد كاظم

15.514.329.8صفا سمير سعيد

13.7514.1527.9ضحى عبدالرحمن مزهر

17.2511.8529.1عباس مرتضى فاضل عبدالكريم 

16.62514.931.525عبير شاكر خلف

171633عال سجاد سعود

8.37511.8520.225علي توفيق رمضان

16.37513.7530.125علي عالء عبدهللا

17.1251532.125علي عماد فالح

17.62514.4532.075علي فاضل عبد عبدهللا

17.6259.3526.975علي لفتة مشجل

16.2513.129.35علية عياد حمود

16.513.6530.15عمار عصام عبد فهد

14.7511.7526.5عمر محمد ابراهيم محمد



15.56.5غدير طاهر قاسم

17.37515.1532.525غدير مهدي حسين

11.759.9521.7غيداء وليد عبدالرحمن

15.2513.128.35فاتن مهدي صالح

1812.830.8فاطمة امجد داود

15.7511.627.35فاطمة حسن محمد لعيبي

15.87511.327.175فاطمة رعد أكريم

7.6258.7516.375فاطمة عقيل ابراهيم

15.87516.632.475فاطمة علي محسن

15.12511.927.025فاطمة كريم عبدالزهرة

7.8756.113.975فاطمة مرتضى حسين

14.7510.825.55فائز حسين مايع

148.622.6فضيلة محمد حمد

16.1258.624.725كرار عبدالجبار عبدالوهاب

15.259.7525لبنى جواد كاظم

17.12513.8530.975ليلى انور محمد ناجي

15.513.9529.45ماجدة احمد خالد

18.12517.3535.475محسن علي عبدالهادي

12.12511.123.225محمد عقيل عبدهللا مرهون

16.62511.1527.775محمد علي عداي

17.1258.7525.875محمد فيحان نجم

24.36.3محمد وسام سالم محمد

16.87514.0530.925مريم طالب عبدالكريم

15.12511.726.825مريم عياد اسماعيل

16.37513.2529.625مريم مصطفى صالح مطر 

17.7514.332.05مريم وليد خالد

9.37512.2521.625مصطفى اسعد محمد عبدالرضا

16.87511.728.575مصطفى توفيق محمود

15.8755.821.675مصطفى عبدالكريم حسين

14.37510.725.075مصطفى فراس عبدالعالي

16.12512.5528.675مالذالزهراء كاظم عبدهللا

13.8758.2522.125منتظر حسنين لعيبي

11.125617.125مهدي باسم محمد

16.87513.1530.025مهدي سالم عبد الرضا هزاع

14.12510.424.525ميسم مصطفى علي

14.2510.2524.5نادية عادل مدلل شبر

16.87518.835.675نوارس فارس حسون

17.37516.3533.725نور الهدى حبيب فليح

12.758.2521نور الهدى عبد الرزاق كاظم خضير

16.62514.931.525نور حسين عبدالعزيز

15.7512.7528.5نور مدحت محمدجواد

7.2511.318.55نورالهدى اسماعيل خريبط



13.7513.2527هاشم مضر نزار

1612.9528.95هالة حسين علي

15.62514.0529.675وضاح أكثم مجيد

17.12512.229.325يحيى غالب حسين 

16.2516.25علي صباح اغا 

3.3753.375مريم رعد

1414محمد عادل مزيد

15.62515.625مصطفى حميد

99سارة حازم صبيح

14.12514.125سارة عبد الحسين رحيم

1010فاطمة جبار جحيل

12.2512.25سارة مرتضى محمد صالح 

14.514.5فاطمة قاسم راشد

15.37515.375محمد عباس خضير 

15.62515.625عبد هللا محمد جعفر 

00


