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  ثمان وثالثون 81 ثمانية عشر 81 عشرون فقط 02  عباس أحمد سامي لفته  .3

  أربعون فقط 02 عشرون فقط 02 عشرون فقط 02 أحمد قحطان فخري حسن  .2

  خمس وثالثون 83 سبعة عشر 71 عشر ثمانية 81 أحمد كمال محمود سلمان  .1

  قطثالثون ف 82 عشرون فقط 02 عشرة فقط 82 خلفإدريس جليل أبراهيم   .4

  أربع وثالثون 80 عشرون فقط 02 اربعة عشر 80 أزهار حامد علي إبراهيم   .5

  ثمان وعشرون 01 ثمانية عشر 71 عشرة فقط 82 أزهر عبد الرزاق إبراهيم شعيب  .2

  عشرونو خمس 03 احدى عشر 77 اربعة عشر 80 أسامة أسماعيل طه سلمان   .7

  تسع وثالثون 81 فقطعشرون  02 تسعة عشر 81 أستبرق عمران علي سبع  .8

  سبع وعشرون 02 ثالثة عشر 71 اربعة عشر 80 أسراء حميد عبد هللا مهدي  .9

  احدى وعشرون 08 ثمانية فقط -1 ثالثة عشر 88 أسيل خالد خلف يعكوب   .31

  احدى وثالثون 88 اربعة عشر 71 سبعة عشر 82 الحسن حسين علي محمد  .33

  اربع وثالثون 80 ستة عشر 71 رثمانية عش 81 ألماس مبارك فقير مبارك   .32

  اربعون فقط 02 عشرون فقط 02 عشرون فقط 02 آمنة عامر سليم محمد  .31

  اربع وثالثون 80 سبعة عشر 82 سبعة عشر 82 آية أحمد عباس مزيد  .34

  تسع وعشرون 01 ثمانية عشر 81 احدى عشر 88 آية مهدي صالح محمد  .35

  اثنتا عشر 80 فقطستة  -6 ستة فقط -6 أوس وحيد عزيز جراد  .32

  اربعون فقط 02 عشرون فقط 02 عشرون فقط 02 أيمن ثاير عبد دعاج   .37

  خمسة عشر 83 خمسة فقط -3 عشرة فقط 82 تبارك عبد الباقي حميد رشيد  .81

يم جاسم عبد الحميد إبراه  .81

 حسوني

  اربعون فقط 02 عشرون فقط 02 عشرون فقط 02

  ثمان وعشرون 01 عشرون فقط 02 ثمانية فقط -1 جهاد مؤيد كامل علوان  .02

  ست وعشرون 06 سبعة عشر 82 تسعة فقط -1 حامد كنو إبراهيم عمر  .08

  اربعون فقط 02 عشرون فقط 02 عشرون فقط 02 حامد مظهر حامد حسن  .00

  ثالثونخمس و 83 عشرستة  -86 تسعة عشر 81 حسن أحمد مسرهد سعد  .08

  ثمان وعشرون 01 شراحدى ع 88 سبعة عشر 37 حسن لطيف جاسم رخيص  .00

  خمس وعشرون 03 اربعة عشر 80 احدى عشر 88 حسين علي حسن علي  .03

  ثمان وثالثون 81 ثمانية عشر 81 عشرون فقط 02 حنين عبد السالم ستار كاظم  .06

  ثمان وثالثون 81 ثمانية عشر 81 عشرون فقط 02 حيدر سلمان داود عويد  .02

حيدر عبد الحسن حسب هللا   .01

 حسن

  خمس وعشرون 03 ثمانية عشر 81 قطسبعة ف -2

  اربع وثالثون 80 تسعة عشر 81 خمسة عشر 83 خالد أحمد منصور صالح   .01

  ثمان وعشرون 01 خمسة عشر 83 ثالثة عشر 88 فاضل  دعاء حسين إبراهيم  .82
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  ثالث وثالثون 88 ثالثة عشر 88 عشرون فقط 02 دعاء عباس ويس علي  .88

  تسعة عشر 81 أربعة فقط -0 ة عشرخمس 83 دالل عزيز محمد محمود  .80

  تسع وثالثون  81 تسعة عشر 81 عشرون فقط 02 رحاب عصام فالح سلمان  .88

  سبعة عشر 82 سبعة فقط -2 عشرة فقط 82 حميد رغد إبراهيم داوود  .80

  سبعة عشر 82 عشرة فقط 82 سبعة فقط -2 رنا حسين علي حسين  .83

  اربعون فقط 02 عشرون فقط 02 عشرون فقط 02 خلف رونق ماجد دحام  .86

  تسع وعشرون 01 اثنتا عشر 80 سبعة عشر 82 ريام علي حسين خليل  .82

  احدى وثالثون 88 احدى عشر 88 عشرون فقط 02 ريزان جمال حمزة محمود  .81

  تسع وعشرون 01 ستة عشر 86 ثالثة عشر 88 ريم محمود حسون علي   .81

  عشرة فقط 82 قطخمسة ف -3 خمسة فقط -3 زبيده أحمد جبار حسن  .02

  ثمانية عشر 81 ثالثة فقط -8 عشر خمسة 83 زهراء جمعة عبد علي  .08

  اربع وعشرون 00 احدى عشر 88 ثالثة عشر 88 زهراء عبد الكريم كاظم حسين  .00

  تسع وثالثون 81 عشرون فقط 02 عشر تسعة 81 يوسف زيد نوري حمادي  .08

  تسع وثالثون 81 عشرون فقط 02 عشر تسعة 81 زينب شهيد جمال فرج  .00

  عشرة فقط 82 خمسة فقط -3 فقط خمسة -3 زينب عدنان محمد مجيد   .03

  اربعون فقط  02 عشرون فقط 02 عشرون فقط 02 زينب الزم حابس هاشم   .06

  اربعون فقط 02 عشرون فقط 02  عشرون فقط 02 سارة ثاير فيصل محمد  .02

  ست وعشرون 06 تسعة فقط -1 سبعة عشر 82 سارة رشيد عبد اللطيف حسن  .01
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