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كتابةرقناكتابةرقناكتابةرقنا

سبع وعشرون27ست عشرة16احدى عشرة11جاسم احمد رحٌم خٌرهللا1

ست وعشرون26اثنتا عشرة12اربع عشرة14عبٌد خلف سلمان دعاء2

مثان وثالثون38عشرون20مثاني عشرة18شلكام محسن عباس دعاء3

ثالث وعشرون23احدى عشرة11اثنتا عشرة12مجٌد علً نوري دعاء4

مخس وعشرون24عشر فقط10اربع عشرة14عبد موفق عماد دعاء5

صفر0صفر0صفر0محمد عبد جمال دالل6

ست وعشرون26ست عشرة16عشر فقط10هالل عزٌز ٌاسر رجوان7

مخس وعشرون25اربع عشرة14احدى عشرة11خلف شالل سامً رحاب8

مثان وعشرون28ثالث عشرة13مخس عشرة15علً عبد ثائر رٌم9

مخس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16سعٌد حسن ناظم رحاب10

اثنتان وثالثون32تسع عشرة19ثالث عشرة13محسن اسماعٌل محمد رحٌق11

مخس وعشرون25اثنتا عشرة12ثالث عشرة13عباس جاسم رعد رضا12

تسع عشرة19احدى عشرة11مثان فقط8خلف سعٌد محمود رضا13

سبع وعشرون27ست عشرة16احدى عشرة11سلمان مسرهد فالح رفاه14

احدى وعشرون21عشر فقط10احدى عشرة11علً عٌدان علً رفل15

ست وعشرون26اربع عشرة14اثنتا عشرة12محمد مهدي فالح رفل16

احدى وثالثون31ثالث عشرة13مثاني عشرة18عباس ذٌاب غانم رقٌة17

ست وثالثون36ثالث عشرة18مثاني عشرة18محمد غالم فاضل رقٌة18

سبع وثالثون37مثاني عشرة18تسع عشرة19خلف محٌسن خضٌر رهام19

مخس وثالثون35سبع عشرة17مثاني عشرة18كاظم ابراهٌم رائد روٌده20

احدى وثالثون31ثالث عشرة13مثاني عشرة18فرحان محمد باسم رٌام21

ثالث وثالثون33تسع عشرة19اربع عشرة14احمد مهدي صالح رٌام22

سبع وثالثون37مثاني عشرة18تسع عشرة19محمد خلٌل احمد زهراء23

عشرون20تسع فقط9احدى عشرة11حسن علٌوي سالم زهراء24

ثالث وثالثون33مثاني عشرة18مخس عشرة15بهجت جواد سامً زهراء25

سبع وعشرون27سبع عشرة17عشر فقط10جاسم محمود شاكر زهراء26

صفر0صفر0صفر0كشكول خلف طه زهراء27

صفر0صفر0صفر0حسٌن عباس زهراء28

تسع عشرة19اثنتا عشرة12سبع فقط7ردٌف مسعود فاضل زهراء29

احدى وثالثون31ست عشرة16مخس عشرة15مجٌد محسن زهراء30

سبع وعشرون27مخس عشرة15اثنتا عشرة12كاظم جهاد ابراهٌم زٌنب31

صفر0صفر0صفر0فخري طالب زٌنب32

صفر0صفر0صفر0مصطفى حسون علً زٌنب33

صفر0صفر0صفر0عبد مهدي فالح زٌنب34

مثان وثالثون38عشرون20مثاني عشرة18مجٌد حمٌد فوزي زٌنب35

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13جاسم حسن قاسم زٌنب36
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االسهت
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20%
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مثان وثالثون38عشرون20مثاني عشرة18مهدي رحمن متعب زٌنب37

ست وعشرون26اثنتا عشرة12اربع عشرة14حسٌن مدحً مهدي زٌنب38

احدى وثالثون31سبع عشرة17اربع عشرة14ناصر حسون ٌاسر زٌنب39

اثنتان وثالثون32تسع عشرة19ثالث عشرة13علً حسن ٌحٌى زٌنب40

مثان وثالثون38عشرون20مثاني عشرة18هٌالن مشعان ردام سارة41

اربع وثالثون34مخس عشرة15تسع عشرة19خضٌر هادي الحسن عبد سارة42

ست وعشرون26احدى عشرة11مخس عشرة15كرٌم مهدي سالم ساره43

صفر0صفر0صفر0محمد ٌاس ناجح ساره44

صفر0صفر0صفر0خضٌر خفٌف سلٌمان سجاد45

ست وعشرون26اثنتا عشرة12اربع عشرة14محمود شكر محمد سجى46

احدى وثالثون31مثاني عشرة18ثالث عشرة13مهدي صالح هادي سجى47

تسع وعشرون29ثالث عشرة13ست عشرة16مجٌد كرٌم عباس سجى48

عشرون20مثان فقط8اثنتا عشرة12حاتم محمود عمار سدٌم49

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربع عشرة14خلف عباس ماجد سرى50

عشرون20عشر فقط10عشر فقط10محمد سعدون زٌد سعدون51

تسع عشرة19احدى عشرة11ست عشرة8مزعل كاظم جواد سالم52

ست وثالثون36مثاني عشرة18مثاني عشرة18سعود حسٌن رعد شروق54

مخس وعشرون25سبع عشرة17مثان فقط8صالح علً صالح شروق55

احدى وعشرون21سبع فقط7اربع عشرة14كٌطان حبٌب خضٌر شهد56

ست وعشرون26ست عشرة16عشر فقط10رشٌد الكرٌم عبد شالل ضحى57

مثان وعشرون28مخس عشرة15ثالث عشرة13بك علً غالم هللا عبد ضحى58

مثان وعشرون28احدى عشرة11سبع عشرة17محمد اسماعٌل علً ضحى59

احدى وثالثون31ست عشرة16مخس عشرة15حسن ٌاسٌن غنً ضحى60

اثنتان وثالثون32اربع عشرة14مثاني عشرة18سلطان حسن فالح ضحى61
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