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  وعشرين ثمانية 82    ثالثة عشر  51 خمسة عشر 51 احمد حامد عبدهللا حسين  .1

  ستة وعشرين 81    عشرة 51 ستة عشر  51 احمد حسين علوان حسين  .6

  ثالثة وثالثون 11    تسعة عشر 51 اربعة عشر  51 احمد ستار محمد  .0

  وثالثوناربعة  11    ستة عشر 51 ثمانية عشر  52 اسامة زيد كاظم داود  .4

  ثالثون   15    عشراربعة  51 سبعة عشر  51 اكرم سلطان هادي حسين  .5

  واحد وثالثون 15    اربعة عشر 51 سبعة عشر 51 امل عبد اللطيف غضبان  .2

  ثالثة وعشرين 81    سبعة   1 ستة عشر 51 اية حازم عبد الهادي كاظم  .7

 Eجائنا من  ثالثة وثالثون 11   ثمانية عشر 52 خمسة عشر 51 اوس مظفر عبد الجبار  .8

  اربعة وثالثون 11    سبعة عشر 51 سبعة عشر  51 براء سعيد مهدي  .9

  وعشرون اربعة 81    احدى عشر  55 ثالثة عشر 51 بسام عدنان كمر   .13

  ستة وثالثون  11   ثمانية عشر 52 ثمانية عشر  52 جمال فهمي مزهر حسين   .11

  واحد وثالثون 15    ستة عشر 51 ة عشرخمس 51 حمد علي سريح مقصود  .16

  واحد وثالثون 15    اربعة عشر 51 سبعة عشر 51 حنين مثنى سعيد عباس   .10

  ثالثة عشر 11     سبعة عشر 51 ستة عشر 51 حيدر احمد فاضل عباس   .14

  ستة وعشرون 81     ثالثة عشر 51 ثالثة عشر 51 حيدر علي حسين محمد  .15

  ثمانية وعشرون 82     احدى عشر  55  سبعة عشر 51  خالد زيدان خلف كاظم  .12

  اثنان وثالثون  18     تسعة عشر 51 ثالث عشر 51 ديار رافد زامل عبد الغفور  .17

 د. ش اربعة وثالثون 11     سبعة عشر 51 سبعة عشر 51 رشا سامي حسين علي  .18

  وثالثوناثنان  18     ثالثة عشر 51 تسعة عشر 51 رضا مهدي محمد علوان   .19

  تسعة وعشرون 81     ثالثة عشر 51 ستة عشر 51 رغد غزوان يحيى علي   .63

 د.ش  اربعة وثالثون 11     ثمانية عشر 52 ستة عشر 51 رنا عبدهلل حسين هوبي  .61

  ثالثون 11     عشرة   51 عشرون 81 زمن محمد احمد شنداخ  .66

  سبعة وعشرون 81    اربعة عشر 51 ثالثة عشر 51 زينب ابراهيم مصطفى  .60

  اربعة وثالثون 11    خمسة عشر 51 تسعة عشر 51 زينب فليح حسن علوان  .64

  ثالثة وثالثون 11    ستة وثالثون 51 سبعة عشر 51 زينة سلمان داود سلوم  .65

  ستة وثالثون 11    احدى عشر 55 عشرون 81 زينة فائق ابراهيم محمد  .62

 Eجائنا من  خمسة وعشرون 81    ربعة عشرا 51 احدى عشر 55 زيد صالح داود سلمان  .67

 د. ش واحد وثالثون 15     ثالثة عشر 51 ثمانية عشر 52 سارة نزار علي حسن  .68

  تسعة وعشرون 81     احدى عشر 55 ثمانية عشر 52 سامر عيدان مرعي  .69
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  ثالثة وثالثون 11    ستة عشر 51 سبعة عشر 51 سجاد محمود كاظم محمد  .03

  اربعة وثالثون 11    ستة عشر 51 ثمانية عشر 52 عواد سجى قاسم محمد  .01

  اربعة وثالثون 11     سبعة عشر 51 سبعة عشر  51 سحر خالد عباس جاسم  .06

  اثنان وثالثون 18     خمسة عشر 51 سبعة عشر 51 سعد قيس عيدان نجم  .00

  Eن مجائنا ستة وثالثون 11     ثمانية عشر 52 ثمانية عشر 52 سيف ستار احمد   .04

  تسعة وعشرون 81     اثنتا عشر 58 سبعة عشر 51 شهد احمد علي مجيد  .05

  ثمانية وعشرون 82     ثالثة عشر 51 خمسة عشر 51 شهد ثائر ثامر امين  .02

 د. ش ثالثون 11     ثالثة عشر 51 سبعة عشر 51 صهيب عادل سلوم علي  .07

  ثمانية وعشرون  82    ثالثة عشر 51 خمسة عشر 51 ضحى عامر كامل صالح  .08

  تسعة وعشرون  81    ثالثة عشر 51 ستة عشر 51 ظاهر عبد الرحمن ثائر  .09

  واحد وثالثون 15     خمسة عشر   51 ستة عشر 51 عباس علي ابراهيم يدام  .43

  ثالثة وثالثون 11    سبعة عشر 51 ستة عشر 51 عبدهللا محمد جار هللا  .41

  تسعة وعشرون 81    خمسة عشر 51 اربعة عشر 51 عثمان حسين خضير خلف  .46

  ثالثون 11    ستة عشر 51 اربعة عشر 51 عثمان محجوب حسين  .40

  ستة وعشرون 81    ثالثة عشر 51 ثالثة عشر 51 علي داود عبد ابراهيم  .44

  سبعة وعشرون 81    اربعة عشر  51 ثالثة عشر  51 علي عاشور هاني  .45

  سبعة وعشرون 81    ا عشراثنت 58 خمسة عشر 51 علي عباس ويس علي  .42

  اثنان وعشرون 88    سبعة  1 خمسة عشر 51 علي محمود كريم محمود  .47

  ثالثة وثالثون 11     ثمانية عشر 52 خمسة عشر 51 علي ياسين خضر عباس  .48

  سبعة وثالثون 11     سبعة عشر 51 عشرون 81 علية لقمان عبدهللا حيدر  .49

  تسعة وعشرون 81     خمسة عشر 51 عشراربعة   51 عمر جبار جاسم محمد  .53

  ثالثون 11     ثالثة عشر 51 سبعة عشر 51 عمر ساجد ثامر صالح  .51
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  اربعة وثالثون 11    سبعة عشر 51 سبعة عشر 51 فرح قاسم محمد عبود  .50

  ثمانية وعشرون 82     اربعة عشر 51 اربعة عشر 51 د ياسين كاظمفيحاء محم  .54

  ستة وعشرون 81     ثالثة عشر 51 ثالثة عشر 51 ليث طالب كريم كاظم   .55

  سبعة وعشرون 81     ثالثة عشر 51 اربعة عشر  51 ليث عبدهللا عزيز عبدهللا  .52

  بعة وثالثونار 11     عشرون 81 اربعة عشر 51 محمد جعفر محمد ياسين  .57

  ثالثون 11     خمسة عشر 51 خمسة عشر 51 محمد حسين ابراهيم  .58
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  ستة وعشرون 81     اثنتا عشر 58 اربعة عشر 51 محمد رضوان لطيف  .59

 Eجائنا من  ستة وعشرون 81     خمسة عشر 51 احدى عشر 55 محمد عبد الرضا حسين  .23

  اربعة وثالثون 11     ثمانية عشر 52 ستة عشر 51 محمد عدوان عبد جواد  .21

  خمسة وعشرون 81     احدى عشر 55 اربعة عشر 51 محمد فاضل فرحان خلف  .26

  واحد وثالثون 15     سبعة عشر 51 اربعة عشر 51 محمد قحطان علي احمد  .20

 سبعة عشر 51 اربعة عشر 51 محمد يونس حبيب  .24
 
 

  واحد وثالثون 15    

  سبعة وعشرون 81     احدى عشر 55 ستة عشر 51 مروان باسم كامل ظاهر  .25

  واحد وثالثون 15     خمسة عشر 51 ستة عشر 51 مروة احمد عبدهللا نصيف  .22

  اثنان وثالثون 18     ثمانية عشر 52 اربعة عشر 51 مروة محمد خليفة عباس  .27

  ستة وعشرون 81      اثنتا عشر 58 اربعة عشر 51 مصطفى نجاح كريم احمد  .28

  ثالثون 11      ستة عشر 51 اربعة عشر 51 ه علوانمهند احمد ط  .29

  واحد وثالثون 15     احدى عشر 55 عشرون 81 مهيمن محمد حسن حسين  .73
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  سبعة وعشرون 81      عشرثالثة  51 اربعة عشر 51 ياسر اسماعيل ناهي  .78
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  ثالثة وثالثون 11 ثمانية عشر 52 خمسة عشر 51 امجد انور عيدان
  وثالثوناربع  11 ثمانية عشر 52 ستة عشر 51 ميسر محمد عليوي 

  وثالثون خمسة 11 عشرون 81 خمسة عشر 51 زينب علي نجم 1
 خمسة وثالثون 11 ثمانية عشر 52 سبعة عشر 51 برهان حافط جميل 

 وثالثون
 

  ستة وثالثون 11 تسعة عشر 51 سبعة عشر 51 ي رائد ربيععل 

  سبعة وثالثون 11 تسعة عشر 51 ثمانية عشر 52 علي كاظم عبدهللا 
1
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  ثالثة وثالثون 11 سبعة عشر 51 ستة عشر 51 خالد وليد خالد

  ناربعة وثالثو 11 ستةعشر 51 ثمانية عشر 52 حسين علي حسين 2

  وثالثون ثالثة 11 سبعة عشر 51 ستة عشر 51 بان حسين خضير جمعه  1

  وثالثون اربعة 11 سبعة عشر 51 سبعة عشر 51 عقيل علي حسن 51
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