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درجة الفصل  االسم الثالثي  ت
 االول 

درجة الفصل 
 الثاني

 السعي السنوي

 32 18 14 االء خالد وهيب حسين   .1

 15 5 10 االء فائق غربي جاسم  .2

 20 7 13 احمد خشان علواناثير   .3

 29 12 17 احمد ابراهيم مناجد جديع  .4

 20 12 8 احمد جاسم كاظم خلف  .5

 15 7 8 البياتياحمد رفعت كاظم   .6

 16 8 8 احمد حسين محسن  .7

 20 9 11 احمد سليم ردام علوان  .8

 26 9 17 احمد عدوان علي حمادي  .9

 15 5 10 امجد جمعة داوود سلمان  .10

 20 10 10 امجد نجيب عبد هللا   .11

 20 8 12 امنه دحام محمد عبد  .12

 24 13 11 انعام سلمان محمد حسين   .13

 15 7 8 انوار صبيح فهمي يحى  .14

 22 12 10 برهان خالد ناصر حسن  .15

 31 13 18 بالل فيصل غازي غني  .16

 26 12 14 ثامر محمود نصيف   .17

 16 8 8 حسام علي متعب جاسم  .18

 20 12 8 جاسمحسام مهند حميد   .19

 20 12 8 حسين تعبان اسماعيل   .20

 15 7 8 حسين مسلم جواد كاظم  .21

 24 13 11 حيدر باسم سلمان جاسم  .22

 16 8 8 حيدر حميد حمود حسين  .23

 28 16 12 خولة ابراهيم شهاب  .24

 31 16 15 دريد خضير عباس حسن  .25



 31 14 17 رانيا عدنان سلمان حسين  .26

 20 10 10 رائد حسن علي عباس  .27

 15 5 10 رعد احمد حسن عطية  .28

 24 14 10 رغدة هزبر عطية عنتر  .29

 25 14 11 رفل احمد مهدي   .30

 25 10 15 رفل علي نومان  .31

 27 12 15 حازم ابراهيم شهاب ريام  .32

 25 10 15 زهراء سعيد منصور   .33

 15 - 15 سامر عبد العليم اسماعيل  .34

 15 8 7 سجاد عبد الحسين جبار  .35

 18 10 8 سيف مهدي ناجي صكر  .36

 21 11 10 سيماء شعبان حبيب كاظم  .37

 22 8 14 صالح حسن داوود محمد  .38

 27 13 14 طارق زيد سعدون محمد  .39

 17 7 10 طيف محمد نعيم عبد  .40

 17 5 12 عباس جمال مجيد حميد   .41

 23 13 10 عباس خميس هادي   .42

 21 7 14 عباس طالب حسين علي  .43

 18 6 12 عباس محمد عبدهللا  .44

 16 9 7 سامي داوود عباس نزار  .45

 22 8 14 عبد الرحمن نعمان  .46

 15 7 8 عبد الرؤوف عدنان   .47

 20 6 14 عبد هللا اسد محمد جاسم  .48

 30 17 13 عذراء اسماعيل وهيب  .49

 26 12 14 عقيل علي حسين علوان  .50

 18 8 10 علي عبد علوان شايش  .51

 17 6 11 علي ضياء نايف احمد  .52

 20 10 10 علي عمران شكر كرين  .53

 16 11 5 علي وعد حسين فرج  .54

 23 12 11 غفران محمد كاظم   .55

 15 7 8 فيض قاسم عواد لفته  .56

 32 18 14 كاظم ظاهر نصيف   .57

 16 6 10 كرار حيدر علوان  .58

 20 9 11 كرار علي محمد هذال  .59

 20 10 10 ليلى قيس عبد مظهر  .60

 18 8 10 مثنى نهاد جواد احمد  .61



 25 10 15 محمد ثامر حسن   .62

 24 10 14 محمد حميد صالح   .63

 16 5 11 محمد خالد رشيد  .64

 28 16 12 محمد علوان رحيم  .65

 18 8 10 محمد عليوي خليل   .66

 25 17 8 محمد قادر محمد جاسم  .67

 15 5 10 محمد قاسم علي  .68

 17 5 12 محمد كريم كاظم   .69

 16 6 10 محمد مرتضى حسين   .70

 21 11 10 مروة عالء سعيد  .71

 21 5 16 مصطفى صالح خليف  .72

 20 12 8 مصطفى علي حسين   .73

 22 14 8 منتهى شاكر عباس    .74

 23 10 13 مها طه فليح غضبان  .75

 15 7 8 ميس سمير حميل  .76

 24 14 10 ناطق محمود محمد  .77

 19 9 10 نيران نصرت شجاع  .78

 20 10 10 هاشم رشيد حسن  .79

 22 11 11 هالة صالح صادق  .80

 24 13 11 هبة رضا عبداللطيف   .81

 22 11 11 هبة رشيد محمد   .82

 21 10 11 هزبر نصر هزبر   .83

 25 15 10 هيام ثائر احمد   .84

 22 8 14 زياد شكر محمود  .85

 29 14 15 نور الهدى صالح   .86

 23 15 8 زهية سلمان جاسم  .87

 

 


