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وعشرون أربع عبد السالم علً أالء 02 أربع عشر 01 عشره فقط 42   1.  

عشر أربع 00 احد عشر فقط 42 خمس وعشرون   .2 ابتسام احمد صالح 02 

وعشرون أربع عشر أربع 42    .3 احمد ابراهٌم احمد 01 عشرة فقط 02 

عشر فقطثمان    .4 احمد سلمان 1 ثمان فقط 01 عشره فقط 01 

ار خضٌرتاحمد عبد الس 9 تسع فقط 9 تسع فقط 01 ثمان عشر فقط  5.  

وعشرون ثالث عشر  ثالث 43  كرٌم جمٌلاحمد  01 عشرة فقط 03   6.  

هر جاسمظاحمد م 1 ثمان فقط 01 عشره فقط 01 ثمان عشر فقط  7.  

كرٌم شهاب أرٌج 06 ست عشر 01 سبع عشر  33 ثالث وثالثون  8.  

وعشرون أربع سالم احمد إسراء 00 احد عشر 03 ثالث عشر 42   9.  

فقط عشرون عبدالكرٌم جاسم أنسام 03 ثالث عشر فقط 1 سبع فقط 41   11.  

عدنان علً أنغام 04 اثنا عشر فقط 03 ثالث عشر 42 خمس وعشرون  11.  

سعد كرٌم إٌاد 9 تسع فقط 04 اثنا عشر 40 واحد وعشرون  12.  

وعشروناثنان  ابراهٌم جدع أٌمان 9 تسع فقط 03 ثالث عشر 44   13.  

عباس ٌعقوب إٌمان 01 ثمان عشر 02 خمس عشر 33 ثالث وثالثون  14.  

محمود إحسانبان  1 ثمان فقط 04 اثنا عشر 41 عشرون فقط  15.  

  .16 جاسم حمٌد كرٌم 01 عشرة فقط 04 اثنا عشر 44 اثنان وعشرون

  .17 هدٌل نجم عبد هللا 00 احد عشر 03 ثالث عشر  42 اربع وعشرون

  .18 حاتم كرٌم ابراهٌم 03 ثالث عشر فقط 04 اثنا عشر 42 خمس وعشرون

  .19 حاتم كرٌم ملحان 04 اثنا عشر فقط 03 ثالث عشر 42 خمس وعشرون

  .21 حامد قحطان محمود 02 خمس عشر 06 ست عشر 30 واحد وثالثون

وعشرونستة  عشر أربع 46    .21 الحسٌن شالل عبود 01 عشرة فقط 02 

  .22 حمٌد ابراهٌم احمد 00 احد عشر 00 احد عشر  44 اثنان وعشرون

  .23 حنٌن شهاب احمد 09 تسع عشر 09 تسع عشر 31 ثمان وثالثون

حسٌن طهحٌدر  06 ست عشر 02 خمس عشر 30 واحد وثالثون  24.  

وعشرون اربع عشر اثنا 04 اثنا عشر 42    .25 دعاء جمٌل حسٌن 04 

عشر اثنا 03 ثالث عشر 42 خمس وعشرون   .26 دعاء حسن احمد 04 

عشر أربع 03 ثالث عشر 41 سبع وعشرون   .27 دعاء ناظم غنً 02 

  .28 دٌنا طالب عباس جاسم 9 تسع فقط 04 اثنا عشر 40 واحد وعشرون

فقط تسع عشر   .29 رشا عبد الستار جبور 9 تسع فقط 01 عشره فقط 09 

عشر أربع 41 سبع وعشرون   .31 رغد ضٌاء حسٌن 03 ثالث عشر 02 

وعشرونخمس  عشر اثنا 03 ثالث عشر 42    .31 رغد محمود جدوع 04 

  .32 رقٌة حسن عبد كاظم 04 اثنا عشر 03 ثالث عشر 42 خمس وعشرون
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عشر أربع 42 خمس وعشرون   .33 رٌهام حاتم علً 00 احد عشر 02 

عشر أربع 41 ثمان وعشرون عشر أربع 02    .34 زٌنب برهان عبود 02 

وعشرون أربع   .35 زٌنة عباس عبد الخالق 00 احد عشر 03 ثالث عشر 42 

عشر أربع 41 سبع وعشرون جاسم محمد سارة 03 ثالث عشر 02   36.  

عشر أربع 04 اثنا عشر 46 ست وعشرون فارس سعدي سارة 02   37.  

عشر أربع 00 احد عشر 42 خمس وعشرون  02 
 سجى جواد كاظم

38.  

  .39 سحر خالد 03 ثالث عشر 03 ثالث عشر 46 ست وعشرون

وعشرون أربع عشراحد  42    .41 سحر شاكر محمود 03 ثالث عشر 00 

عشر أربع 03 ثالث عشر 41 سبع وعشرون   .41 سرور ابراهٌم عبد محمود 02 

عشر اثنا 03 ثالث عشر 42 خمس وعشرون   .42 سرى جاسم محمد 04 

وعشرون اربع   .43 سعد ولٌد ادهم 01 عشرة فقط 02 اربع وعشرون 42 

طاهر محمودسمٌة  00 احد عشر 04 اثنا عشر 43 ثالث وعشرون  44.  

عشر أربع 02 خمس عشر 49 تسع وعشرون   .45 سٌف محمد حكمت ابراهٌم 02 

  .46 سٌف ناٌف جاسم 03 ثالث عشر 04 اثنا عشر 42 خمس وعشرون

عشر اربع 49 تسع وعشرون كامل شهد سلمان 02 خمس عشر 02   47.  

وثالثون اثنان عشر أربع 34    .48 صابرٌن فٌصل عزٌز 01 سبع عشر 02 

فقط عشره 09 تسع عشر   .49 صفا سعد فرهود 9 تسع فقط 01 

عشر أربع 30 واحد وثالثون إسماعٌلضحى عامر  01 سبع عشر 02   51.  

  .51 ضى عوف عبد الرحمن 01 ثمان عشر 01 ثمان عشر 36 ست وثالثون

وعشرون ست عشر ثالث 46    .52 ضٌف حامد محمود 03 ثالث عشر 03 

  .53 طٌف سعٌد حسن 01 عشرة فقط 04 اثنا عشر 44 اثنان وعشرون

  .54 عباس فرج جواد 02 ثالث عشر 02 خمس عشر 49 تسع وعشرون

إسماعٌلعبد هللا  01 عشرة فقط 1 ثمان فقط 01 ثمان عشر  55.  

عشر أربع 42 خمس وعشرون عبٌر عماد صخر ) مستضافة من  00 عشرة فقط 02 
 جامعة تكرٌت (

56.  

  .57 عدنان غسان منذر 02 خمس عشر 02 خمس عشر 49 تسع وعشرون

وعشرون أربع   .58 عذراء جمعة خلف 04 اثنا عشر 04 اثنا عشر 42 

ٌاس طه عقٌل 00 احد عشر 02 خمس عشر 46 ست وعشرون  59.  

وعشرون اثنان عشر اثنا 44    .61 عالء جابر عامر 01 عشرة فقط 04 

وعشرون خمس عشر اربع 42  سلمان عمر ماجد 00 احد عشر فقط 02   61.  

حسٌنفاتن جمعة  03 ثالث عشر 06 ست عشر 49 تسع وعشرون  62.  

عشر اناث 40 واحد وعشرون   .63 فٌصل غازي جدوع 9 تسع فقط 04 
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وثالثون أربع   .64 الق ثائر زكً 01 سبع عشر 01 سبع عشر 32 

عشر أربع 49 تسع وعشرون   .65 كاظم عباس سعود 02 خمس عشر 02 

عشر أربع 02 خمس عشر 49 تسع وعشرون   .66 لمى محمود كرجً 02 

عشر أربع 02 خمس عشر 49 تسع وعشرون   .67 لٌلى حسون محمد 02 

وعشرون أربع   .68 محمد رعد علً 03 ثالث عشر 00 احد عشر 42 

عشر أربع 03 ثالث عشر 41 سبع وعشرون   .69 محمد عباس عبود 02 

ا عشرناث 44 اثنان وعشرون   .71 محمد عزٌز ابراهٌم 01 عشرة فقط 04 

وعشرون خمس عشر اربع 42    .71 محمد محمود خلف 00 احد عشر 02 

وعشرون ثمان عشر خمس 41    .72 محمد نوري حسٌن 03 ثالث عشر 02 

وعشرون اربع عشر خمس 42    .73 مرتض قٌس عثمان مصطفى 9 تسع فقط 02 

  .74 منتهى حسن مدلول 01 عشرة فقط 03 ثالث عشر 43 ثالث وعشرون

عشر أربع 46 ست وعشرون   .75 نادٌة قاسم محمد حسن 04 اثنا عشر 02 

عشر أربع 41 ثمان وعشرون   .76 نرٌمان عدنان محمود 02 أربع عشر 02 

عشر أربع 41 ثمان وعشرون هللا نور حسٌن عبد 02 أربع عشر 02   77.  

  .78 نور هادي مهدي 02 ثالث عشر 06 ست عشر 31 ثالثون فقط

  .79 نور هٌثم موفق 01 سبع عشر 01 تسع عشر 32 خمس وثالثون

عشر أربع 41 سبع وعشرون   .81 هبة فاروق حسن 03 ثالث عشر 02 

عشر ثالث 46 ست وعشرون   .81 هدٌل عبد الرضا 03 ثالث عشر 03 

  .82 هند نزار مصطفى 02 خمس عشر 01 ثمان عشر 33 ثالث وثالثون

وعشرون أربع   .83 هندرٌن عبد الرشٌد اسود 00 احد عشر 03 ثالث عشر 42 

  .84 وسام رشٌد عواد 1 ثمان فقط 9 تسع فقط 01 سبع عشر فقط

خلٌلوعد رشاد  02 خمس عشر 06 ست عشر 30 واحد وثالثون  85.  

  .86 والء طارق شمخً 04 اثنا عشر 03 ثالث عشر 42 خمس وعشرون

  .87 والء فٌصل حرجان 02 خمس عشر 02 خمس عشر 31 ثالثون فقط

  .88 ابراهٌم خلٌل ابراهٌم 00 احد عشر  03 ثالث عشر 42 أربع وعشرون

  .89 ٌاس ٌوسف ناوي - - - - - -

  .91 ٌاسر حسن نصٌف - - - - - -

 


