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 اسم التدريسي: م. ضرغام محمود                                                       قسم علوم القران والتربية اإلسالمية
   االمتحانيةاللجنة 

 ( 2016 – 2015للعام الدراسي )  الفصل األولدرجات 

 الب الرباعياسم الط ت
درجة 
 الفصل
 األول

درجة 
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 الثاني

 السعي السنوي

 المالحظات
 كتابة رقما  

 

 التوقيع                   التوقيع

 ( عمر عبدهللا نجم الدين. د . اسم رئيس القسم )   م          اسم التدريسي ) م. ضرغام محمود احمد (
(0( 

 ئمة في موقع الكلية على االنترنيت ليطلع عليها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود في اللجنة االمتحانية عالن هذه القاإمالحظة : سوف يتم 

 

 42/3/2016في   4459ترقين قيد     // ابراهيم جاسم محمد  .1

  وعشرون ةخمس 25 13 12 االء محمد طه عليوي  .2

 15 ابتسام محمود ياسين  .3
 
 

  اثنان وثالثون 32 17

  وعشرون ةخمس 23 13 10 ابتهال ثائر خضير   .4

  وعشرون ةست 26 14 12 ابتهال حميد مبارك  .5

  سبعة وعشرون 27 16 11 ابتهال عامر عبدالحميد   .6

  وعشرون  ةثالث 23 11 12 اثير جمال حاتم   .7

  وعشرون ةخمس 25 13 12 احمد ابراهيم محسن  .8

  وعشرون ةخمس 25 14 11 احمد اسماعيل قادر  .9

  وعشرون ةاربع 24 11 13 احمد راضي باشي  .10

  ثالثون فقط 30      16 14 احمد سعد محمد علي   .11

  وعشرون ةثالث 23 15 -8 احمد شهاب احمد  .12

 15 12 احمد صالح حميد  .13
 

  وعشرون ةسبع 27

  وعشرون  يةثمان 28 16 12 احمد صبحي عيدان  .14

  وعشرون ةخمس 25 13 12 احمد ظاهر علي احمد   .15

  وعشرون  ةخمس 25 11 14 احمد مشتاق طالب   .16

  وعشرون ةاربع 24 12 12 احمد موسى حسين  .17

  وعشرون ةست 26 14 12 ادريس جمعة عباس   .18

  وعشرون ةسبع 27 12 15 اديان غازي وهيب   .19

  وعشرون ةخمس 25 15 10 اسراء ضياء نصيف   .20

  احدى وثالثون 31 16 15 اسراء مؤيد حسن  .21

  وعشرون ةخمس 25 13 12 اسماء صالح خلف عبد   .22

  ست وعشرون 26 14 12 اسماعيل خليل اسماعيل  .23

  وعشرون يةثمان 28 13 15 اسيا خضير عباس  .24

  وعشرون ةاربع 24 13 11 اسيل صالح جليل  .25

  وثالثون  ةخمس 35 18 17 اسيل عبد الكريم عيسى  .26

  اثنان وعشرون 22 12 10 اشواق تركان عنوان   .27

  وعشرون يةثمان 28 15 13 اشواق حسن فهد عبد  .28

  وعشرون يةثمان 28 15 13 افراح غسان حسوني  .29

 راسبة بالغياب     افياء بشير حاتم  .30

 31      18 13 آمال محمد ابراهيم   .31
احوثالثو

 ن

  احدى وثالثون

  ثالثون فقط 30 14 16 أماني زبيد احمد   .32

  وثالثون ثالثة 33 16 17 أمنة سالم ابراهيم   .33
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 ( عمر عبدهللا نجم الدين. د . اسم رئيس القسم )   م          اسم التدريسي ) م. ضرغام محمود احمد (
(0( 

 ئمة في موقع الكلية على االنترنيت ليطلع عليها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود في اللجنة االمتحانية عالن هذه القاإمالحظة : سوف يتم 

 

  وعشرون ةثالث 23 11 12 امير احمد ابراهيم   .34

  وثالثون ةثالث 33 15 18 انس حسين علي  .35

  وعشرون ةثالث 23 13 10 انس محسن علي  .36

  وعشرون يةثمان 28 13 15 انسام حبيب شالل   .37

  وعشرون ةثالث 23 12 11 انوار اسماعيل خليل   .38

  وعشرون ةخمس 25 14 11 انور قيس محمد جاسم  .39

  اثنان وعشرون 22 12 10 ايات خليل حبيب  .40

  اثنان وعشرون 22 12 10 آيات عبد الكريم   .41

  وعشرون ةاربع 24 13 11 ايات علي عباس هذال  .42

  احدى وعشرون 21 12 -9 آية عبد الكريم علي   .43

  ثالثون فقط    30      19 11 اية محمود زيدان  .44

  وعشرون ةخمس 25 11 14 ايسر علي عبد الغني  .45

  وعشرون ةتسع 29 14 15 ايالف يونس عبدال  .46

  وعشرون ةخمس 25 11 14 ايمان حسن علوان حمد  .47

  وثالثون ةخمس 35 19 16 ايمان سامي احمد   .48

  ثالثون فقط 30 14 16 ايمان محمد اسماعيل   .49

  وعشرون يةثمان 28 17 11 ايمان مراد عيسى  .50

  عشرون فقط 20 11 10 ايمن احمد جاسم  .51

  ثالث وعشرون 23 11 12 ايناس رشيد حميد   .52

  احدى وعشرون 21 11 9 ايناس علي ابراهيم  .53

  ناثنان وعشرو 22 12 10 بارق زبيد حميد  .54

  ثالثون فقط 30 16 14 باسم محمد محمود  .55

  وعشرون ةاربع 24 13 11 بتول صادق عبود   .56

  تسع وعشرون 29 12 17 بثينة حمدان خليفة   .57

  وعشرون ةخمس 25 14 11 براء كريم مرعي  .58

  اربعون 40 20 20 بشائر عبد الستار  .59

  ثالث وثالثون 33 18 15 بالل محمد سعيد   .60

  احدى وثالثون 31 16 15 بنين قيس امين  .61

  وعشرون ستة 26     17 -9 تمارة قاسم عمران  .62

  ثالثون فقط 30 12 18 جاسم كنعان خميس   .63

  ثالثون فقط 30 20    10 جمال كامل ادريس  .64

 168149/12/2015مستضاف إلى الموصل     /// حامد اسماعيل محمد  .65

  اثنان وعشرون 22 13 9 جيهان محمد حسن  .66
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 ( عمر عبدهللا نجم الدين. د . اسم رئيس القسم )   م          اسم التدريسي ) م. ضرغام محمود احمد (
(0( 

 ئمة في موقع الكلية على االنترنيت ليطلع عليها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود في اللجنة االمتحانية عالن هذه القاإمالحظة : سوف يتم 

 

  وعشرون ثالثة 23 13 10 صالح عبدالرحيمحسام   .67

  اثنان وعشرون 22 12 12 حسام محمد لطيف  .68

  وعشرون ستة 26 15 11 حسن ابراهيم حتو  .69

  وعشرون خمسة 25 17 -8 حسن احمد حسن  .70

  وعشرون يةثمان 28 15 13 حسن علي شجاع  .71

  وعشرون ربعةا 24 15 -9 حسن نكة صبح  .72

  وثالثون ةثالث 33 17 16 حسين حوم غدير   .73

  وعشرون ةخمس 25 16 -9 حسين علي حسين  .74

  وعشرون ةست 29 14 13 حسين ماضي صالح   .75

  اثنان وعشرون 22 14 -8 حسين هادي صالح  .76

  وعشرون ةاربع 24 13 11 حمزة اكرم احمد  .77

  ثالثون فقط 30 17 13 حمزة صفاء علي  .78

  وعشرون ةخمس 25 12 13 حنان حيدر حمود جواد  .79

 24 14 10 نان خالد خماس ح  .80
اوعشرو

 ن

  وعشرون ةاربع

  وعشرون ةسبع 27 18    -9 حنان عمر ابراهيم   .81

  وثالثون ةست 36 18 18 حوراء ماجد عزاوي  .82

  احدى وعشرون 21 16 -5 حيدر خالد حميد عباس  .83

  ثالثون فقط 30 17 13 حيدر مجبل خلف   .84

  وعشرون يةثمان 28 14 14 حيدر ويسي حسن  .85

  وعشرون ةخمس 25 15 10 خالد خلوف عبد  .86

  ثالثون فقط 30 14 16 خديجة حميد حسين   .87

  اثنان وثالثون 32 17 16 خلود فالح حسن علي  .88

  ثالثون  واحد 31 15 16 دعاء جميل حمدان   .89

  اربعون     40 20 20 دعاء صالح مهدي   .90

  وعشرون ةاربع 24 11 13 دالل رياض نعمان    .91

  وعشرون ةثالث 23 13 10 ججان دالل غضبان  .92

  اربعون  40 20 20 دنيا عبد الباسط ضايع  .93

  وعشرون يةثمان 28 15 13 رافد علي احمد  .94

  وعشرون ةست 29      17 12 رانيا علي حسين   .95

  وعشرون ةبعس 27 16 11 رائد صبار احمد   .96

  واجد ثالثون  31   17  14 رائد محمد لطيف   .97

  ثمان وعشرون 28 13 15 رجاء موفق علي   .98

  وعشرون ربعةا 24 15 -9 رسل سامي احمد  .99
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 ( عمر عبدهللا نجم الدين. د . اسم رئيس القسم )   م          اسم التدريسي ) م. ضرغام محمود احمد (
(0( 

 ئمة في موقع الكلية على االنترنيت ليطلع عليها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود في اللجنة االمتحانية عالن هذه القاإمالحظة : سوف يتم 

 

  وعشرون ثالثة 23 15 -8 عباس سالم جمعة  .100

  وثالثون ةخمس 35 17 18 عباس علي حسين  .101

  ست وعشرون 26 13 13 رشا سالم حسين  .102

  اثنان وثالثون 32 17 15 رشا طارق طعمة  .103

  وعشرون ةخمس 25 13 12 رغد شهاب احمد غايب  .104

  وعشرون ةست 26 15 11 رغد هاشم حسيب  .105

  وعشرون ةسبع 27 13 14 رمضان خضير عباس   .106

  وعشرون ةخمس 25 15 10 رندة نجم عبد خميس   .107

  وعشرون ةثالث 23 12 11 رنين علي كامل   .108

  وعشرون يةثمان 28 13 15 رونق  محمود محمد  .109

  وعشرون ةخمس 25 11 14 رؤى إسماعيل محمد  .110

  واحد وعشرون  21 12 -9 هللا حسن  رؤى حسب  .111

  وعشرون ةست 29 16 13 ريام نعمة محمود  .112

  وعشرون ةثالث 23 13 10 زهراء احمد كاظم   .113

  وعشرون ةتسع 29      16 13 زهراء ثاير محسن   .114

  وعشرون ةسبع 27 15 13 زهراء سمير  .115

  ثالثون فقط 30 15 15 زهراء ماجد احمد  .116

  وعشرون ةاربع 24 13 11 زهراء نوفل عبد  .117

 25/11/2015في16220استضافة  وعشرون ةثماني 28 13 15 زهرة كريم حرفش  .118

  اثنان وعشرون 22 14 -8 زياد خلف لطيف  .119

  وعشرون ةاربع 24 15 -9 زينب احسان علي  .120

  احدى وثالثون 31 17 14 زينب احمد جمعة   .121

  وعشرون يةثمان 28 17 11 زينب ثامر مجيد   .122

  وعشرون ةست 26 16 10 ن علي زينب حس  .123

  ثالثون فقط 30 16 14 زينب طلحة سعيد  .124

  ثالثون فقط 30 15 15 زينب عدنان اسماعيل  .125

  وثالثون ةاربع 34 18 16 زينب علي شهاب   .126

  وعشرون ةثالث 23 12 11 زينب غني عبد حسن  .127

  ثالثة وعشرون  23 13 -8 ساجد خضير محمود  .128

  وعشرون  ةتسع 29 15 14 سارة جمعة حسين  .129

  ثالثون فقط 30 14 16 سارة خميس دعدوش  .130

  وعشرون ةثالث 23 13 10 سارة سالم صالح  .131

  اثنان وثالثون 32 16 16 سارة محمد عواد  .132

  وعشرون ةثالث 23 13 10 ساره داود سلمان جبار  .133
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درجة 
 الفصل
 األول

درجة 
 الفصل
 الثاني

 السعي السنوي

 المالحظات
 كتابة رقما  
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 ( عمر عبدهللا نجم الدين. د . اسم رئيس القسم )   م          اسم التدريسي ) م. ضرغام محمود احمد (
(0( 

 ئمة في موقع الكلية على االنترنيت ليطلع عليها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود في اللجنة االمتحانية عالن هذه القاإمالحظة : سوف يتم 

 

  وعشرون ةسعت 29     16 13 ساهر جبار صالح   .134

  وعشرون ةخمس 25 14   11 سجى عامر فليح حسن   .135

  وعشرون ثمانية 28 16 12 سجى عبد الستار كريم  .136

  وثالثون   ةست 36 18 18 سراب نكه خميس   .137

  وعشرون ةخمس 25 13 12 سرمد سعد هادي محمد   .138

  وعشرون خمسة 25 16 -9 سرى جاسم محمد   .139

  وعشرون يةثمان 28 16 12 سرى صبري   .140

 13 سعد محمد سبع  .141
 

  ثونوثال ةخمس 25 12

  احدى وعشرون 21 11 10 سالم محمد كريم  .142

  احدى وعشرون 21 11 10 سندس علي حسين سبع   .143

  وعشرون ةخمس 25 11 14 سندس كريم خضير   .144

  احدى وعشرون 21 11 10 سيف حسام صبيح  .145

  17     -9 سيف صباح حمد  .146
1717

7 

  وعشرونة ست 26

  وعشرون واحد 21 14 -7 سيف عامر غضبان   .147

  وعشرون ةسبع 27 11 16 كر صالح حمدشا  .148

 27/12/2015في 16803استضافة  احدى وثالثون 31 14 17 شروق عثمان اسماعيل  .149

  اثنان وعشرون 22 14 -8 شمائل علي خضير  .150

  وعشرون ةست 26 14 12 شهد  طه احمد  .151

  ثالثون ثالثة  33 17 16 عثمان ثاير ولي  .152

  وعشرون ةعتس 29 17 12 شهد بشار فهد ياس   .153

  احدى وعشرون 21 12 -9 شهد حافظ علي  .154

  ثالثون فقط 30 14 16 شهد فاضل صالح    .155

  ثالثونو ةاربع 34 19 15 شيماء عبيد نجم  .156

 احدى وثالثون 31 19 12 شيماء هاشم حسون   .157
 ون0

 
  وعشرون ةثمان 28 13 15 صبا ياسين مرعي سبع  .158

  وعشرون ةست 29 15 14 ضحى حمزة حسن   .159

  وعشرون ةخمس 25 15 10 ضحى علي محمود   .160

  وعشرون ةثمان 28 15 13 ضحى فرحان دحلوس  .161

  وعشرون ةخمس 25 14 11 ضياء صباح ابراهيم  .162

  وعشرون ةسبع 27 12 15 طارق سطوان ناجي  .163

  وعشرون ةتسع 29 16 13 عامر حاتم محيميد  .164

  وثالثون ثالثة 33       17 16 عامر محمد عطية   .165

  وعشرون ةسبع 27 16 11 خضير حسين عباس   .166

  وعشرون ةثالث 23 11 12 عباس ظاهر غافل  .167
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 الب الرباعياسم الط ت
درجة 
 الفصل
 األول

درجة 
 الفصل
 الثاني

 السعي السنوي

 المالحظات
 كتابة رقما  

 

 التوقيع                   التوقيع

 ( عمر عبدهللا نجم الدين. د . اسم رئيس القسم )   م          اسم التدريسي ) م. ضرغام محمود احمد (
(0( 

 ئمة في موقع الكلية على االنترنيت ليطلع عليها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود في اللجنة االمتحانية عالن هذه القاإمالحظة : سوف يتم 

 

  وعشرون ةثالث 23 11 12 عباس متعب كاظم  .168

  وعشرون ةخمس 25 11 14 عبد هللا ابراهيم مهدي   .169

  وعشرون ةسبع 27 13 14 عبد هللا عباس فاضل  .170

عبدالكريم قاسم   .171

 عبدالجبار

  وعشرون ثالثة 23 15 8

  وعشرون ةست 26 14 12 دالوهاب خالد ياسعب  .172

  وعشرون ةاربع 24 11 13 عذراء عماد عاشور   .173

  وثالثون ةخمس 35 17 18 عزالدين محمد منصور  .174

  احدى وعشرون 21 11 10 عزيز أكرم ثابت عزيز  .175

  وعشرون ةبعس 27 14 13 عالء حسن محمود  .176

  وعشرون ةخمس 25 14 11 علي احمد محمد  .177

  اثنان وعشرون 22 -9 13 كاظم علي علي جواد  .178

  عشرون فقط 20 11 9 علي حسن محمد  .179

  وعشرون ةخمس 25 15 10 علي حميد علي خلف   .180

  وعشرون ةثالث 23 10 13 علي سمير شهاب  .181

 18/11/2015في 15792 اثنان وعشرون 22 12 10 علي عبد هللا نصيف  .182

  عشرون فقط 20 11 9 علي فالح حسن  .183

  واحد وعشرون  21 11 9 اسم علي مناضل ج  .184

  وعشرون ةاربع 24 14 10 عبد العزيز علياء ثاير  .185

  اثنان وثالثون 32 17 15 علياء علي حسين   .186

 42/3/2016في   4459ترقين قيد     // عمر جمال حسين  .187

  احدى وعشرون 21 12 9 عمر حميد كردي  .188

  وعشرون ةاربع 24 12 12 عمر عباس لطيف  .189

  احدى وثالثون 31 18 13 نعمر علي حسي  .190

  وعشرون ةسبع 27 14 13 عمر غازي عبد الهادي  .191

  وعشرون ةاربع 24 13 11 عمر محمد حسون   .192

  عشرون فقط 20 11 -9 عمر محمد علي  .193

  وعشرون ةست 26 14 12 عمر هاشم احمد  .194

  وعشرون ةسبع 27 13 14 غفران اسماعيل لطيف  .195

  وعشرون ةخمس 25 13 12 غفران محمد صيهود  .196

  وعشرون ةخمس 25 13 12 فاتن رشيد نصيف  .197

  وعشرون ةخمس 25 14 11 فاتن مبارك عبد الكريم   .198

  الثون فقطث 30 17 13 فارس فاضل صالح  .199

  وعشرون ةتسع 29 15 14 فاطمة عدنان صعب  .200

  احدى وعشرون 21 11 10 فاطمة ياسر قحطان  .201
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  سبعة وعشرون 27 13 14 فاطمه محمد فاضل  .202

     /// فاطمة مراد علوان  .203

  ثمانة وعشرون 28 15 13 فاطمة نجم الدين أمين  .204

  احدى وثالثون 31 17 14 فيحاء حسين علوان  .205

  احدى وعشرون 21 10 11 فيصل حوم حسن  .206

 راسب بالغياب    /// كاظم علي كاظم  .207

  احدى وعشرون 21 11 10 قبس وليد راشد  .208

  الثة وعشرونث 23 11 12 بريسم عبد كمال ثاير  .209

  ستة وعشرون  26 13 13 كوثر خزعل زيدان  .210

  ة وعشرونخمس 25 14 11 لبنى حسين مهدي  .211

  اثنان وعشرون 22 12 10 ليث حسين عزيز  .212

  ستة وعشرون 26 14 12 ليالن فخري عزاوي   .213

  خمسة وعشرون 25 13 12 ماجد حميد اسماعيل  .214

  احدى وعشرون 21 11 10 مثنى احمد حميد احمد  .215

  اثنان وعشرون 22 11 11 محمد جواد عبد  .216

  وعشرون اربعة  24 10 14 محمد حاتم علوان   .217

  عشرون فقط 20 12 8 محمد خليل محمود   .218

  عشرون فقط 20 11 9 محمد رشيد ابراهيم   .219

  وعشرون ربعةا 24 16 8 محمد رياض علي   .220

  ستة وعشرون 26 14 12 محمد سكندر محمود  .221

  احدى وعشرون 21 12 9 يمحمد سمير ترك  .222

  ستة وعشرون 26 11 15 محمد صالح مهدي    .223

  عشرون فقط 20 11 9 محمد عبد الرزاق عناد  .224

  ثالثة وعشرون 23 12 11 محمد عدنان سعيد  .225

  عشرون فقط 20 11 9 محمد كريم محمد  .226

محمود برهان   .227

 عبدالوهاب

  اربعة وعشرون 24 10 14

  ستة وعشرون 26 13 13 محمود عبد هللا سعيد   .228

  ة وعشرونست 26 14 12 مروان احمد خليل  .229

  اربعة وعشرون 24 10 14 مروة خليل اسماعيل   .230

  وعشرون خمسة 25 15 10 مروة سمير قحطان   .231

  وعشرون احدى 31 16 15 مروة ماجد عبدهللا   .232

  اثنان وعشرون 22 11 11 مروة ناظم ساعي   .233

 11 مروة هادي صالح  .234
1410
10 

  اربعة وعشرون 24 13

عشرون فقط  20 20 10 مريم زهير عزيز  .235
 عشرون فقط
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 13 مريم طه جعفر محمد  .236
 

  سبعة وعشرون 27 14

 راسبة بالغياب    // مريم علي عبد الكريم  .237

  ستة وعشرون 26 13 13 مريم كريم إبراهيم   .238

  احدى وعشرون 21 12 -9 مصطفى احمد عباس  .239

 20 13 -7 مصطفى حسن صالح  .240
عشرون 

 فقط

  عشرون فقط

  عشرون فقط 20 13 -7 مصطفى رحمن علي   .241

  وعشرون ثالثة 23 12 11 مصطفى شعالن جاسم   .242

  عشرون فقط 20 11 -9 مصطفى علي حسن  .243

  احدى وعشرون 21 12 -9 مصطفى هيثم حميد   .244

  ستة وعشرون 29 15 14 منار جمعة خلف  .245

  ثالثة وعشرون 23 14 -9 منى مزهر محمد  .246

  عشرون فقط 20 13 -7 مهند عدنان نصيف  .247

  الثون فقطث  30      18 12 ميس عالء حسين   .248

  ة وعشرونسبع 27 15 12 ميسم عبد هللا محمود  .249

  ستة وعشرون 29 15 14 نائل ماجد احمد  .250

  ثالثة وعشرون 23 13 10 نائل مشحن جياد  .251

   ثالثون فقط 30 17 12 نبأ سعيد علي كريم   .252

  اثنان وثالثون 32 17 15 باس محمد نبراس ع  .253

  اثنان وعشرون 22 13 -9 نجوى مصحب حسين  .254

  خمسة وثالثون 35 18 17 نسرين كريم جواد   .255

  ة وعشرونسبع 27 16 11 نصير حسن صالح  .256

  خمسة وعشرون 25 11 14 نضال صالح زبالة   .257

  اربعة وعشرون 24 13 11 نور رباح لفته عبد هللا  .258

  ثالثون فقط 30 18 12 وفي حميد نور سلمان ع  .259

  ثمانة وعشرون 28 12 16 نور ياسين اسماعيل  .260

  ثالثة وعشرون 23 10 13 حبيب نورس قيس محمد  .261

  اثنان وعشرون 22 10 12 نورس مرعي محمود   .262

  ثالثة وعشرون 23 11 12 نوره عادل عبد فليح  .263

  ثمانية وثالثون  38 20 18 هاجر مصطفى جميل  .264

  اربعة وعشرون 24 14 10 لف هاشمهاشم خ  .265

  ثمانية وثالثون 38 20 18 هبة روكان محمد  .266

  خمسة وثالثون 35 18 17 هبة محمود هدو  .267

  سبعة وعشرون 27 14 13 هدى ابراهيم علي  .268

  احدى وعشرون 21 10 11 هدى عبد الرحمن عناد   .269
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  ثالثون فقط 30 13 17 هدى عبد محمد  .270

  عشرون فقط 20 11 -9 هدير قحطان علوان  .271

  عشرون فقط 20 10 10 هشام صباح محمد  .272

  ة وعشرونبعس 27 14 13 هشام محمد عبد هللا   .273

  خمسة وعشرون 25 12 13 هناء هاشم شكير  .274

  ثمانة وعشرون 28 16 12 هند كريم حسن خليفة   .275

  اثنان وثالثون 32 18 14 هوازن هزبر عبود  .276

  الثون فقطث 30 14 16 هيام اركان خليل صالح  .277

   ثالثون فقط 30 16 14 هيام قادر محمد  .278

  عشرون فقط 20 11 -9 هيثم ابراهيم علي  .279

  ثالثة وثالثون 33 15 18 وديان عبد االمير   .280

  اثنان وثالثون 32 16 16 ورود حسين هادي  .281

  اربعة وثالثون 34 15 19 ورود سلمان نجم عبيد  .282

  ثالثوناثنان و 32 17 15 ورود صالح ابراهيم  .283

  ستة وعشرون 29 13 16 جاسموسن صالح   .284

  اربعة وعشرون 24 14 10 وسن صالح عبدالوهاب  .285

  ثالثون فقط 30 17    13 وفاء حسين علي ريس  .286

  سبعة وعشرون 27 13 14 وفاء عباس عيدان   .287

  عشرون فقط 20 10 10 ياس خضير حبيب  .288

  خمسة وعشرون 25 11 14 ياسر كاظم عباس  .289

  ستة وعشرون 26 14 12 لبيب مطرياسر   .290

  ثالثون فقط 30 14 16 ياسمين احمد كامل   .291

  ثالثة وعشرون 23 14 -9 ياسمين صفاء ارزوقي  .292

  احدى وعشرون 21 12 -9 ياسين حسن عبد هللا   .293

  اثنان وعشرون 22      13 -9 ياسين ضياء خليفة  .294

  ثمانة وعشرون 28 14 14 ياسين مخيبر مالك  .295

  ثمانة وعشرون 28 14 14 الم حميديوسف س  .296

 25     16 -9 يوسف سلمان محسن    .297
 

    

  وعشرون خمسة
 


