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حقي أسماعيل محمد   .3

 صالح 

  ثالث وعشرون 32 خمسة عشر 51 فقط ثمانية -8

  احدى وثالثون 25 ثمانية عشر 58 ثالثة عشر 52 رقية داود فرحان أحمد  .2

سرمد عزيز جميل جسام   .1

 حمادي

  اربع وعشرون 32 خمسة عشر 51 تسعة فقط -9

  وثالثونثالث  22 اربعة عشر 52 تسعة عشر 59 سماهر مظفر عبد هللا  .4

  سبع وثالثون 21 سبعة عشر 51  عشرون فقط 32 لمياء ثابت صالح نصيف  .5

خمس  31 ثالثة عشر 52 أثنتا عشر 53 مثنى خالد إسماعيل حسن  .2

 وعشرون
 

  سبع وعشرون 31 عشرون فقط 32 سبعة فقط - 1 محمد سعد محمود محمد  .7

هللا محمد عبد السالم عبد  .8

 رزيج 

  ثمان وعشرون 38 عشرثمانية  58 عشرة فقط 52

  ستة عشر 51 ثمانية فقط -8 ثمانية فقط - 8 محمد محمد علي أحمد  .9

  خمس وثالثون 21 سبعة عشر 51 عشرثمانية  58 محمد عماد محمود مزعل  .31

  سبعة عشر 51 سبعة فقط -1 عشرة فقط 52 محمد فليح فرحان حبيب  .33

  اربعة عشر 52 سبعة فقط -1 سبعة فقط - 1 محمود أحمد محمود أحمد   .32

  ثالث وثالثون 22 ثمانية عشر 58 خمسة عشر 51 مروان طه محمد حسين  .31

مروة محجوب كنوش   .34

 فرحان 

  تسع وعشرون 39 خمسة عشر 51 عشر اربعة 52

مروة أركان عبد الجبار   .51

 مهدي

  ثمان وثالثون 28 عشرون فقط 32 عشر ثمانية 58

  اربع وثالثون 22 بعة عشرار 52 فقطعشرون  32 حسنمروة ستار مجيد   .51

مروة مهوس محمد   .51

 دروش

  سبع وعشرون 31 ستة عشر 51 أحدى عشر 55

  ثالث وعشرون 32 احدى عشر 55 عشر اثنتا 53 مروة ياس صالح دواي  .58

  تسع وعشرون 39 تسعة فقط -9 عشرون فقط 32 مريم فاضل خالد دفلة  .59

  اربع وثالثون 22 ستة عشر 51 عشر ثمانية 58 عبد مريم كريم عيسى  .32

مصطفى قحطان عدنان   .35

 محسن

  ثالث وعشرون 32 ستة عشر 51 سبعة فقط -1

  خمس وثالثون 21 ستة عشر 51 عشر تسعة 59 مظفر علي حسين عزاوي  .33

  ثالثون فقط 22 خمسة عشر 51 عشرخمسة  51 مهدي حميد مال هللا محمد  .32

-1 ميس خليفة داود عبد  .32   بع وعشرونس 31 عشرون فقط 32 سبعة فقط 

نبأ عبد الهادي حسين   .31

 هادي

8-   ثالث وعشرون 32 خمسة عشر 51 ثمانية فقط 

  ثمان وثالثون 28 ثمانية عشر 58 عشرون فقط 32 نبراس أيوب حسن عبد  .31

  ستة عشر 51 ثالثة فقط -2 ثالثة عشر 52 نزار قاسم علي فرحان  .31

نمارق عطية محمود   .38

 حسين

8-   اربعة عشر 52 ستة فقط -1 ثمانية فقط 

خمس  31 احدى عشر 55 عشر اربعة 52 نمر زهير محمود  .39

 وعشرون
 

  اربعة عشر 52 عشرة فقط 52 فقطاربعة  -2 نهى وليد رشيد ظفير   .22
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  اثنان وعشرون 33 احدى عشر 55 احدى عشر 55 نور حازم حميد مجيد  .25

  اربعون فقط 22 عشرون فقط 32 عشرون فقط 32 نور صبحي عيدان عباس  .23

  خمس وثالثون 21 ستة عشر 51 عشر تسعة 59 نور عادل كامل حسن  .22

  ستة عشر 51 خمسة فقط -1 احدى عشر 55 نور محمد علي سلطان  .22

  تسع وعشرون 39 احدى عشر 55 عشر ثمانية 58 نورة حبيب مظاهر أسد  .21

نورهان جمال عبد هللا   .21

 يوسف

  خمس وثالثون 21 عشرون فقط 32 عشر خمسة 51

  سبع وعشرون 31 ثمانية عشر 58 فقط تسعة - 9 هاجر أحمد خضير أحمد  .21

  اربعون فقط 22 عشرون فقط 32 عشرون فقط 32 هبه علي جاسم محمد  .28

  ستة عشر 51 سبعة فقط -1 تسعة فقط - 9 هجران علي صباح رشيد  .29

هدى مصطفى رزوقي   .22

 حسين

  ثالثوناثنان و 23 عشرون فقط 32 عشر اتأثن 53

  احدى وعشرون 35 عشرة فقط 52 احدى عشر 55 جيد رشيد ياسينهند م  .25

  اربعون فقط 22 عشرون فقط 32 عشرون فقط 32 هند محمد منصور وهاب  .23

  احدى وعشرون 35 ستة عشر 51 خمسة فقط -1 وائل جبار مصطاف سلمان  .22

  ثالث وثالثون 22 خمسة عشر 51 عشر ثمانية 58 وجدان عماد ولي حسين  .22

  اربعون فقط 22 عشرون فقط 32 عشرون فقط 32 سم يوسف رزيجوركاء را  .21

  سبعة عشر 51 خمسة فقط -1 اثنتا عشر 53 درد وسام أحمد طه  .21

  اربعون فقط 22 عشرون فقط 32 عشرون فقط 32 وسن محسن مطر سيد   .21

  ست وعشرون 31 ستة عشر 51 عشرة فقط 52 وليد ناصر حسين محمد  .28

  سبع وعشرون 31 ثالثة عشر 52 أربعة عشر 52 يقين شهاب أحمد كرجي  .29
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 العبور تأخذ األسماء من قوائم الحضور 
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  عشرون فقط 32 ثالثة عشر 52 سبعة فقط  - 1 فيصل محمود خلف حسين 5

  خمس وثالثون 21 عشرون فقط 32 خمسة عشر  51 زهراء سعد عبد حبيب  3

 ثالث وثالثون 22 أربعة عشر  52 تسعة عشر 59 أسراء عادل خلف  2
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