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باسل محمد خضير

الرابعة                               

أ                                        

كتابةَرقما

واحد وثالثون ًدرجة151631احمد هادي عبد هللا حسن1

خمسة وعشرون درجة111425اسماء سامي رحيم نجم2

سبعة وعشرون درجة131427اسماء طالب عيسى محمد3

سبعة وعشرون درجة131427اسيا علي مهدي جواد4

خمسة وثالثون درجة171835اسيل جاسب مظلوم احمد5

ستة وثالثون درجة181836باسم وادي جواد منصور6
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