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  ثالثون فقط 31 خمسة عشر 51 خمسة عشر 51 غفران راسم سلمان ناصر  .109

فاتن عباس سلمان   .143
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 ابراهيم

  اربعون فقط 31 عشرون  81 عشرون 81

  ثالث وثالثون 33 ثالثة عشر 53 عشرون 81 فاديه طاهر خضير كاظم  .146

  عشرون فقط 81 تسع فقط 1 احد عشر 55 فاطمه صباح عباس طه  .140

فرح عبد الرحمن حميد   .144

 محمد

  تسع وعشرون 81 شرخمسة ع 51 اربعة عشر 53

  اربع وعشرون 83 خمسة عشر 51 تسعة 1 فيصل محمود خلف  .145

قاسم  عباس ضاري   .142

 جاسم مطر

  خمسة عشر فقط 51 واحد فقط 15 اربعة عشر 53

  اثنتان وعشرون 88 ثمان فقط 1 اربعة عشر 53 كرار احمد شهاب احمد  .147

  شروناحد وع 85 عشر فقط 51 احد عشر 55 كرار جاسم شهاب احمد  .148

  اثنتان وعشرون 88 تسع فقط 1 ثالثة عشر 53 لمى هادي فهد خميس  .149
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  اثنتان وعشرون 88 ثمان فقط 1 اربعة عشر 53 ماهر حاتم يوسف كريم  .151

  تسعة عشر 51 ثمان فقط 1 احد عشر 55 محمد احمد كريم حمود  .156

  احد وثالثون 35 ستة عشر 51 خمسة عشر 51 اياد حمدان ياسين محمد  .150

محمد خليل ابراهيم عبد   .154
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  اربع وعشرون 83 تسع فقط 1 خمسة عشر 51

محمد رعد اسماعيل   .155

 محيسن

  خمسة عشر فقط 51 ست فقط 1 تسعة 1

  اربع وعشرون  83 عشر فقط 51 اربعة عشر 53 محمد سهيل حاتم مطلك  .152

  خمس وعشرون 81 اثنتا عشر 58 ثالثة عشر 53 محان سعيدمحمد علي   .157

  خمس وعشرون 81 اثنتا عشر 58 ثالثة عشر 53 محمد فرات صالح حمادي  .158

محمد قاسم اسماعيل   .159

 راضي عباس

  اثنتا عشر 58 اربع فقط 3 ثمانية 1

  ستة عشر فقط 51 ست فقط 1 عشرة 51 محمد نزار عايش مخلف  .123
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  تسعة عشر فقط 51 احد عشر  55 ثمانية 1 منتظر طاهر حسن داود  .176
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  اربع وعشرون 83 سبع فقط 1 سبعة عشر 51 مهيب مجيد جميل حمد  .172
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 صالح

  ثالثون فقط 31 الحد عشر 55 تسعة عشر 51

  ثالث وعشرون 83 عشر فقط 51 ثالثة عشر 53 ندى ساجر داود مشعل  .183
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  احد وثالثون 35 ستة عشر 51 خمسة عشر 51 نور حسن علي نصيف  .185
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  اثنتا عشر فقط 58 اربع فقط 3 ثمانية 1 نور ضياء كاظم مهدي  .187
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هارون خيام هارون   .189

 سليمان

  ثالثون فقط 31 احد عشر 55 تسعة عشر 51
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هبه مهند عبد الرزاق   .191

 حسيب

  ثالث وثالثون 83 اثنتا عشر 58 احد عشر 55

  عشرون فقط 81 اثنتا عشر 58 ثمانية 1 هدى خليل هاشم شهاب  .196

  تسع وعشرون 81 خمسة عشر 51 اربعة عشر 53 هدى سطوان صالح حسن  .190
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  اربع وعشرون 83 ثالثة عشر  53 احد عشر 55
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هللا عبد الباري  شاء ما  .639

 خالد
  اثنتان وعشرون 88 عشر فقط 51 اثنتا عشر 58
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  ثمان وعشرون 81 ستة عشر 51 اثنتا عشر 58 بندر علي اسماعيل   .616
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