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 لالجور نقاط

العقود و الٌومٌة

21255.201043.2صالح هادي سعود محمد1111863

01250.101036.1العلكم خضر شناوة حسن زهراء2113161

21.63000033.6الشرٌفً شجر مطر رضا محمد هاجر3103448

21200.301033.3الحسٌناوي كاظم عواد توفٌق احمد4113817

21200.101033.1البردان فازع حمد نصٌف حسٌن5122898

213000033الحاتمً جودة نجم محمد زهراء6102112

213000033مسٌر ال مسٌر عباس خضٌر سهى7114740

213000033هللا العبد بجاي كاظم هاشم زهراء8118388

213000033عودة عبد موسى زٌتون9128076

20.63000032.6النجماوي حوشان وبدان محسن نور10112458

20.63000032.6الحمامً حسن غنً حكٌم زٌنب11108401

20.33000032.3الموسوي مسافر عبد ناصر نرجس12105786

01200.501031.5الشدود حسن محمد الرزاق عبد حنٌن13126620
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013000031الحاتمً ناٌف محٌسن سعد بٌداء14127472

013000031الغزي منشد كاظم ضٌاء وائل15142093

00.63000030.6الٌاسري جبر راضً صالح الندى قطر16104361

00.63000030.6الهاشمً ٌوسف شاكر شرٌف دعاء17122131

00.63000030.6الخفاجً سلطان عوٌد كامل ابراهٌم18134144

00.33000030.3االزرقً بدٌوي جاسم جبار ضحى19101553

00.33000030.3منخً مظلوم كاظم سحاب20118400

00.33000030.3العبدهللا بجاي كاظم هاشم ساره21118253

003000030االسدي مرسول شراد علً جمانه22117267

003000030عبدالحسن  اسماعٌل شرٌف زهراء23100484

21.62500028.6جابر مشرف صبحً عال24108580

21.32500028.3الشمري  محمد حسٌن  فالح زٌنب25102978

212500028جسام محسن رحٌم كرار26122964

212500028العقابً طاهر عبد صبار ماهر27140634

212500028األسدي مجبول ٌاسر شامل جلنار28115617

212500028مطرك ال صالح مزهر راضً سجاد29103926

212500028الرفٌعً ثامر عبدالحسٌن عبدالكرٌم طٌبه30114908

212500028محمد عطا عٌسى تٌسٌر31116139



212500028الصالحً واجد بندر طعٌمه الجلٌل عبد32125761

212500028نجم علً عبد مظهر رٌاض اسراء33103641

212500028مزٌعل ال مزٌعل كاظم فالح فاطمه34114777

212500028الكرداوي بحر ناصر عواد هدى35101696

20.62500027.6المعٌوفً عفرٌت نوري ضاحً هند36103910

20.62500027.6فرج دروٌش عٌسى صادق عالء37127670

20.62500027.6الكاطع عاشور دوحان ٌوسف هٌثم38103291

20.62500027.6العبودي نجم مزٌعل علوان كرار39136149

20.62500027.6الناشً عبود علً محمد طٌبه40112409

20.62500027.6الحواس خلٌف حسٌن عبدالخضر صفاء41101753

20.62500027.6صٌاح عبد الزهره عبد ضحى42104195

20.32500027.3الخفاجً صبٌح جوده علٌوي رشا43118443

20.32500027.3الحجامً غالً كاظم محمد منار44106186

20.32500027.3شرٌف  علً عبد صاحب نجاة لبنى45110412

20.32500027.3الجنابً محٌسن فاضل محمود مصطفى46139387

202500027العبودي كامل رٌسان قاسم احمد47105851

202500027شغً رهٌف ناٌف سمٌر تبارك48135706

112500027الصالحً علً ناصر انور ابتهال49103252



202500027الجابري ٌوسف محسن سعٌد نور50117235

202500027عكٌلً عكاب صالح هٌلٌن51134188

202500027الركابً هللا عبد خلف علً مسره52123087

202500027االسدي عبود شالش ناصر هدى53115460

202500027الهلٌل صابر عبد فائق ادٌان54110664

01.62500026.6العانً روكان عٌاش عصام عل55104004ً

01.32500026.3البطاط جعفر كاظم جواد محمد56111571

01.32500026.3العبودي الرضا عبد محمد حسٌن عل57122539ً

012500026التمٌمً عبد جبار ستار صفا58114521

012500026الصواٌحً مهاوش فرهود الجلٌل عبد ندى59120367

012500026الفهد فهد دهٌش فاخر كاظم اٌه60124516

012500026الدخٌل ناصر جخٌور حمٌد هاجر61135832

012500026العائدي طاهر جبار السالم عبد عل62107444ً

012500026.الربٌعً رشٌد خورشٌد حسٌن زهراء63120095

012500026الحسٌناوي حمود كاظم ماجد صفاء64120842

012500026الربٌعً رشٌد خورشٌد علً بتول65120075

012500026القرغولً حسٌن صالح قٌس مروه66106082

00.62500025.6الفٌاض عطا موسى عمار زهراء67104262



00.62500025.6كظماوي جعفر راضً زٌد حوراء68141628

00.62500025.6االزٌرجاوي صبر ابراهٌم البتول الزهراء69142530

00.62500025.6البندر مزعل رٌكان عبد ولٌد70111690

00.62500025.6المسٌر صابر حسن عادل سؤود71118415

00.62500025.6الصافً عقاب هاشم ناصر ختام72107726

00.62500025.6الزغٌر شرهان ضاٌف حكٌم فاطمه73105196

00.62500025.6الهالل علً فاضل سالم كرم74117249
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