
املعدلالاصمت

79.00رغد حميد محمىد خلف 1

79.00صىصن عبد ثامر حضين البدري2

79.00براء عجيل شيخان عصمي3

78.50اصماء مسهر مسعل مطر4

77.63حرو لقمان احمد رحيم5

م حاصم البياجي 6 77.50شريهان صباح كٍر

77.13كىاري ثركي احمد عبدهللا7

ام زاهر حاصم دمحم 8 76.38البىمهدي/ٍر

76.33لبنى ظافر عبد مهدي الىاصري9

م خضر عباش حىاد10 76.00مٍر

75.63وفاء عبدالعليم حعيدي حمسه 11

75.38صبأ دمحم عساوي12

75.25مىحهى طه حضن مىس ى 13

دان خلف عبدهللا الغٍرري14 75.00عائدة ٍز

74.75اًمان خليل ابراهيم عطية الجبىري15

74.63مىال عسام حمد صليم الدليمي16

74.50صراب صالح معيىف احمد اللهيبي17

74.40غفران اًاد عبدالضحار معسول العاوي18

74.00شهالء دمحم ًىصف ٌعقىب الدوري19

73.50هىد فالح عساوي حمدان الفراجي20

73.17اصراء هسال دمحم احمد الدوري21

72.99هدًل خالد علي حضين الفراجي22

72.13دمحم حميد دمحم صلمان 23

71.63رهين حامد حاصم حمدي24

71.63فاطمه احمد علي حضين 25

71.60دمىع شباط دلي مقلباث26

71.00اهفال ابراهيم هصيف حاصم27

70.88غفران فائس عباش املرصىمية28
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70.50اًىاش خلف فرج ًىصف29

70.13صجى احمد حاصم احمد الجبىري30

69.50ميالد خليل هظير مصطفى الضامرائيه31

68.38هدًل حامد حاصم حمدي 32

68.00ًاصمين طه رشيد مجيد33

68.00هصر عدهان احمد خلف34

م خسعل طعمة35 67.88رقية كٍر

م البرزهجي 36 67.50عبير صالح محمىد عبدالكٍر

67.50خلدون ابراهيم دمحم حميد37

66.63رحمة صالم دحام خليل38

66.38ضحى ليث شاكر محمىد الضامرائي39

66.25امل صالح هىاف مطلق40

م حضين علىان حضين41 66.00مٍر

65.00مروه كامل ثلفاح مصلح 42

65.00هادًة صالح مهدي صالح43

64.88الاء ذر دمحم رحيم الدوري 44

64.38هىر احمد علي احمد الفراجي 45

دان46 64.00ابخضام إحضان حضن ٍز

ة احمد هىاف مطلك47 63.50هىٍر

63.25ثاض ي محيميد عىاد حمىد48

63.00فاطمه عدهان خليل ابراهيم البياجي49

حى50 62.88لؤي عبد الضالم صالح عبد الضحار الٍس

62.50بدور رشيد حمد خميط البياجي51

ن خميط عبدهللا محل الجىابي52 61.00صابٍر

60.88هيفاء هاشم دمحم داود53

60.63صمر خليل عبدالرحمن عطيه 54

60.38رهين حضن حميل حمسة الدليمي55

60.00صباح هىري احمد زوبع البياجي56

س57 60.00بضمه طه فاضل عٍس

60.00ورقاء احمد صالح علي58


