
 
 

                       

                                                                    

 

 ت اســــــــم الطالــــــــــــب %(8)الثاني   نظري

 1 إبراهٌم جاسم هٌالن 6.5

 2 احمد عبد الرزاق جاسم 2

 3 احمد فٌصل غازي 3.5

 4 حمزة احمد قٌس ------

 5 ارشد عدنان احمد هزاع 3.5

 6 إستبرق رعد عبد الرسول 6.5

 7 إسراء فرحان محمد حسن 6

 8 أنوار هزبر عباس 7.5

 9 إٌالف نهاد محمد علً 6

 10 آٌة مصطفى مهدي 7

 11 اٌهاب رحٌم تقً 6.5

 12 بشار عبد الحسٌن جاسم ------

 13 جوان خلٌل إبراهٌم 5.5

 14 عبد الوهابحسام مهند  4.5

 15 حوراء صالح الدٌن ناصر 6.5

 16 حٌدر عامر محمد 4

 17 رٌام احمد جاسم محمد 8

 18 رٌفان زٌاد كاظم 6.5

 19 رٌفٌن جمٌل اسماعٌل 5

 20 زكٌة خالد حسٌن 2.5

 21 زٌنب باسم حمٌد رشٌد 6.5

 22 زٌنب جبر محمود 6

 23 زٌنب كرٌم حسب هللا علوان 6.5

 24 سالم ابراهٌمسارة  3.5

 25 سارة علً عباس 6

 26 سارة سلمان رحمان 3

 27 سجى نبٌل احمد 6.5

 28 سرى شاكر محمود 6.5

 29 سرى هالل عبد الخالق 8

Zero 30 سماء خضٌر نصٌف 

 31 شٌرٌن حسٌن احمد 6

 32 صابرٌن علً فاضل 5.5

 33 عبد الستار طه عالوي 4.5

 34 عزام مثنى محمد -------

 35 عالء فاضل زبار 6.5

 36 عمار فؤاد مخٌبر 7.5

 37 عمر عزٌز فالح حسن 5
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 38 غٌث السماء سعدي هادي 5

 39 كوران شمس هللا عزٌز ----------

 40 لمٌاء محمد حسن 7.5

 41 محمد إسماعٌل محمد 5

 42 محمد حسٌن علً نجم -------

 43 محمد عامر سلمان 5

 44 مرتضى علً فاضل 8

 45 مروة صباح حسن ----------

 46 مروة قادر سلمان 7

 47 مرٌم عبد الكرٌم جلٌل 7.5

 48 مصطفى باسم مدحت 6

 49 مصطفى صدٌق عبد الستار 6

 50 مصطفى علً داود 2

 51 مصطفى علً عبد المحسن 7

 52 ناز عدنان بهرام -----

 53 نور حسٌن عبد الرحمن 6.5

 54 نور صالح حمٌد 3.5

 55 نور غٌدان عناد 7

 56 نورة صباح كرٌم 4

 57 هٌثم طالل عبد اللطٌف 3.5

 58 وسن عمر نجم 7.5


