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 درجة الدوراالول %40السعي  درجة االسم  ت
60% 

 الدرجة النهائية
100% 

درجة الدور 
 الثاني
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 الدرجة النهائية
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المالح
 ظات

  كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          عشرون 20 استبرق اسماعيل فاضل  1

          سبعة عشر 17 اسراء ماهر خلف طعمه 2

          ثمان وعشرون 28 اسماعيل ابراهيم محمد  3

          ثمان وثالثون 38 اسيل عباس علي 4

          عشرون 20 الماس منصور حسين 5

          عشرون 20 سلطان حسنثابت  6

          سبعة عشر 17 جهاد حميد احمد نجم 7

          سبعة عشر 17 حسين علي عبدهللا 8

          اثنتان وعشرون 22 حيدر مزهر خليفة خاطر  9

          اربع وعشرون 24 رسل اياد سعدي 10

          عشرون 20 رفل كاظم حسين سلمان 11

          ست وعشرون 26 رقية عرب حسن حميد 12

          سبعة عشر 17 رياض حمود 13

          اربع وعشرون 24 سجى رافع قاسم 14

          ست وعشرون 26 سفانة نوري جبر فاضل 15

          عشرون 20 شفاء حامد عبيد  16

          سبعة عشر 17 عبدالسالم خلف فرج 17

          عشرون 20 علياء ظاهر خسارة  18

          عشرون 20 عماد محمد حسين 19

          سبعة عشر 17 جاسمغفران  20

          سبعة عشر 17 فادية ذياب احمد 21

          اثنتان وعشرون 22 فارس خوام كعيد خلف 22

          سبعة عشر 17 كامران احمد علي 23

          عشرون 20 مجبل محمد ابراهيم 24

          احدى وعشرون 21 محمد احمد محمد حسن 25

          ثالثون 30 محمد حسن رحيم 26

          سبعة عشر 17 سليممحمد رجب  27

          عشرون 20 محمد عاصي محمد  28

          ثمانية عشر 18 محمد عبدالرحمن)ر( 29

          خمس وعشرون 25 محمد عبود حسين نعمة 30

          سبعة عشر 17 محمد عقاب احمد 31

          سبعة عشر 17 مصطفى حميد مجيد  32

          سبعة عشر 17 ميسم عنتر حاتم 33

          سبعة عشر 17 نريمان قحطان احمد  34

          ست وعشرون 26 عبدنعمان احمد  35

          عشرون 20 نوران عبدالحي فهد  36

          اثنتان وعشرون 22 وليد عبدالمنعم شوكت  37

          سبعة عشر 17 يونس عباس زيدان احمد  38
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