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ةست عشر 23 اثنتان وثالثون   .1 ابتسام قادر اسماعٌل  63  ةست عشر 63 

ةعشر  اربع 32 ثالث وعشرون   .2 احسان ناجح احمد 6 تسع فقط 61 

ةعشر  ست 22 ثالث وثالثون   .3 احمد جمعة وحٌد 64  ةسبع عشر 63 

وعشرونخمس  ةاربع عشر 32    .4 احمد حسٌن محمود 66 أحدى عشر 61 

ةخمس عشر 23 ثالثون فقط ةخمس عشر 62    .5 احمد رافد احمد 62 

  .6 احمد عبد هللا سٌد غنً 63 اثنتا عشر 63 عشرة فقط 33 اثنتان وعشرون

ةست عشر   63 ستة عشر   .7 احمد علً حسٌن 63 

ةست عشر 23 ثالثون فقط ةعشر اربع 63  محً محمد حمٌد احمد 61   8.  

  .9 ارٌج مؤٌد محمود حسن  66 احد عشر 63 عشرة فقط 36 احدى وعشرون

ةاربع عشر 34 سبع وعشرون ةثالث عشر 61    .11 ازهار حسن عبد احمد 62 

ةست عشر 36 تسع وعشرون ةثالث عشر 63    .11 اسٌل جاسم محمد 62 

ةخمس عشر 23 ثالثون فقط ةخمس عشر 62    .12 انس خالد عبد 62 

وعشرونتسع  ةاربع عشر 36  ةخمس عشر 61  ٌات خزعل ابراهٌم أ 62   13.  

ةثالث عشر 63 اثنتا عشر 32 خمس وعشرون   .14 اٌاد فلٌح ابراهٌم 62 

ةخمس عشر 35 ثمان وعشرون ةثالث عشر 62    .15 اٌة ابراهٌم خداداد 62 

ةتسع عشر 23 ست وثالثون  ةسبع عشر 66    .16 اٌة رٌاض عبد محمد 64 

ةعشر ست 23 اثنتان وثالثون ةست عشر 63    .17 اٌة قاسم علً عنفوص 63 

  .18 اٌالف جمال حبٌب 66 أحدى عشر 63 اثنتا عشر  32 ثالث وعشرون

ةاربع عشر 36 تسع وعشرون ةخمس عشر 61    .19 اٌه حسٌن علً ناصر 62 

ةخمس عشر 35 ثمان وعشرون ةثالث عشر 62    .21 بهاء زكً ناصر 62 

  .21 بٌداء اسماعٌل ابراهٌم      

ةثالث عشر 33 ست وعشرون ةثالث عشر 62    .22 جالل كامل عبدهللا 62 

ثالثونست و ةتسع عشر 23  ةسبع عشر 66    .23 جهان علً رحمان 64 

ةست عشر 23 اثنتان وثالثون ةست عشر 63    .24 حارس صاحب ناجً 63 

ةاربع عشر 35 ثمان وعشرون ةأربع عشر 61  محمود حازم زكً 61   25.  
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ثالثوناربع و ةسبع عشر 21  ةسبع عشر 64    .27 حسام حسٌن علً 64 

ةسبع عشر 23 ثالثون فقط ةثالث عشر 64    .28 حسن علً محٌسن 62 

ةسبع عشر 26 احدى وثالثون ةأربع عشر 64    .29 حسٌن طارق كاظم  61 

ةخمس عشر 34 سبع وعشرون   .31 حنٌن حسٌن محمد 63 اثنتا عشر 62 

ةسبع عشر 22 ثالث وثالثون ةست عشر 64    .31 حنٌن صبٌح حاوي محمد  63 

ةاربع عشر 32 خمسة عشر   .32 حنٌن نزار كرٌم 66 أحدى عشر 61 
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ةسبع عشر 23 اثنتان وثالثون ةخمس عشر 64    .33 حٌدر مضر محمد 62 

ةثمان عشر 22 خمس وثالثون ةسبع عشر 65    .34 خالد عبد الرزاق 64 

ةعشرثمان  21 اربع وثالثون ةست عشر 65    .35 خلدون مهدي ابراهٌم 63 

ةسبع عشر 23 اثنتان وثالثون ةخمس عشر 64    .36 خلود جاسم محمد علوان 62 

  .37 دالٌا امٌر حسٌن 5 ثمان فقط 63 اثنتا عشر 33 عشرون فقط

ةثمان عشر 21 اربع وثالثون ةست عشر 65    .38 دالٌا حسٌن علً 63 

ةست عشر 35 ثمان وعشرون   .39 رشا سعٌد ابراهٌم 63 أثنتا عشر 63 

ةثالث عشر 63 اثنتا عشر  32 خمس وعشرون   .41 رعد مجٌد حمٌد 62 

  .41 رغد عماد هادي      

ةثالث عشر 32 ثالث وعشرون فؤاد فلٌح ءرفا 63 عشرة فقط 62   42.  

ةسبع عشر 22 خمس وثالثون ةثمان عشر 64    .43 رنا احمد حسٌن 65 

عدنان سالم جاسم رٌم 66 احدى عشر 66 احدى عشر  33 اثنتان وعشرون  44.  

وعشرون اثنان فقط عشرة 33    .45 رٌهام مجٌد نوري 63 أثنتا عشر 63 

ةسبع عشر 63 ستة عشر 22 ثالث وثالثون   .46 رٌهام هاشم رشٌد 64 

ةاربع عشر 63 عشرة فقط 31 اربع وعشرون    .47 زهراء ماجد عدنان علً  61 

ةثمان عشر 22 خمس وثالثون   .48 زهراء محمد جواد  64 سبع عشر 65 

ةست عشر 35 ثمان وعشرون حبٌب زٌد محمود 63 أثنتا عشر 63   49.  

ةثمان عشر 66 احدى عشر 36 تسع وعشرون   .51 زٌنب مزهر علً 65 

ةثالث عشر 32 خمس وعشرون   .51 زٌنة حسٌن محمد 63 أثنتا عشر 62 

ةسبع عشر 26 احدى وثالثون ةأربع عشر 64    .52 سارة سعد حسٌن علً 61 

ةخمس عشر 23 ثالثون فقط ةخمس عشر 62    .53 سارة فؤاد احمد 62 

ةاربع عشر 23 ثالثون فقط ةست عشر 61  عبد الحمٌد سارة علً 63   54.  

عشر ىاحد 31 اربع وعشرون ةثالث عشر 66    .55 سجى ضٌاء هاشم مجٌد 62 

ةست عشر 23 ثالثون فقط ةاربع عشر 63    .56 سجى عبد الوهاب ابراهٌم 61 

ةعشر ثمان 23 اثنتان وثالثون ةشرأربع ع 65  قدوريسرى ماجد  61   57.  

ةخمس عشر 26 احدى وثالثون ةست عشر 62    .58 شٌرٌن داود رفعت 63 

ةسبع عشر 22 ثالث وثالثون ةست عشر 64    .59 شٌماء فلٌح حسن 63 

ونعشرو ىاحد  صالح حاتم ابراهٌم 63 عشرة فقط 66  ةعشر ىاحد 36 
مستضاف الى كلٌتنا()  

61.  

ةسبع عشر 23 اثنتان وثالثون ةخمس عشر 64    .61 صبا تحسٌن شهاب احمد  62 

ةسبع عشر 22 ثالث وثالثون ةست عشر 64    .62 صبا حمٌد غضبان 63 

ةسبع عشر 36 تسع وعشرون    .63 صفاء فرهود ابراهٌم  63 أثنتا عشر 64 
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وثالثوناثنتان  ةست عشر 23  ةست عشر 63  حسن علً صالح 63    64.  

ةخمس عشر 64  ةسبع عشر 23 اثنتان وثالثون   .65 ضحى حلٌم خلٌفة 62 

  .66 طٌف قاسم محمد 66 أحدى عشر 63 اثنتا عشر 32 ثالث وعشرون

ةأربع عشر 62  ةخمس عشر 36 تسع وعشرون   .67 عباس علً حسونً 61 

ةسبع عشر 63 عشرة فقط 34 سبع وعشرون   .68 عبد هللا رعد عدنان 64 

ةسبع عشر 21 اربع وثالثون ةسبع عشر 64    .69 عبد الوهاب ٌوسف 64 

ةثمان عشر 23 ثالثون فقط   .71 عذراء رعد قاسم 63 أثنتا عشر 65 

ةثمان عشر 26 احدى وثالثون ةثالث عشر 65    .71 عذراء عزٌز طه 62 

ةعشر ثمان 26 احدى وثالثون ةثالث عشر 65    .72 عذراء كاظم غضبان 62 

ةسبع عشر 23 اثنتان وثالثون ةخمس عشر 64    .73 عذراء محمد حسن 62 

ةست عشر 23 ثالثون فقط ةأربع عشر 63  كرٌم حسن محمودعلً  61   74.  

ةثمان عشر 23 ست وثالثون ةعشر نثما 65    .75 علً لٌث سعدي 65 

ةثالث عشر 63 اثنتا عشر 32 خمس وعشرون   .76 عمر حسٌن علٌوي مطلك 62 

ةتسع عشر 23 ست وثالثون ةسبع عشر 66    .77 عمر سوري صالح 64 

ةثالث عشر 63  ةست عشر 36 تسع وعشرون   .78 عمر عدنان محمود 62 

وثالثوناثنتان  ةست عشر 23  ةست عشر 63    .79 عمران ٌوسف عبود 63 

ةاربع عشر 33 ست وعشرون   .81 غانم زامل منصور 63 أثنتا عشر 61 

ةاربع عشر 32 خمس وعشرون   .81 غسان كامل كاطع 66 أحدى عشر 61 

ةست عشر 23 ثالثون فقط ةأربع عشر 63    .82 غفران ادٌب احمد 61 

ةثمان عشر 22 خمس وثالثون ةسبع عشر 65    .83 غفران فؤاد محمد جاسم 64 

ةاربع عشر 34 سبع وعشرون ةثالث عشر 61    .84 فاتن صالح علً 62 

ةخمس عشر 26 احدى وثالثون ةست عشر 62    .85 فاطمة ابراهٌم علً 63 

ةست عشر 26 احدى وثالثون ةخمس عشر 63    .86 فاطمة صالح حسٌن 62 

ةتسع عشر 23 ست وثالثون ةسبع عشر 66    .87 فاطمه داود سلمان 64 

ةثمان عشر 22 خمس وثالثون ةسبع عشر 65    .88 لٌلى سعد خلٌفة 64 

ةثالث عشر 35 ثمان وعشرون ةخمس عشر 62    .89 محمد حاتم هادي حمٌد 62 

ةخمس عشر 31 اربع وعشرون فقط ةتسع 62    .91 محمد حسٌن علً 6 

ةاربع عشر 33 ست وعشرون   .91 محمد حمادي جمٌل 63 أثنتا عشر 61 

ةثالث عشر 32 خمس وعشرون   .92 محمد سامً احمد ناصر 63 أثنتا عشر 62 

ةثمان عشر 21 اربع وثالثون ةست عشر 65    .93 محمد علً حمد 63 

  .94 محمد احمد داود سالم      

  .95 محمد علً كاظم حسٌن  63 أثنتا عشر 63  ةست عشر 35 ثمان وعشرون
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  .96 محمد فاروق عبود 65 ثمان عشر 66 تسع عشرة  24 سبع وثالثون

  .97 محمد مزهر رشٌد عواد 63 ست عشر  62 خمس عشرة 26 احدى وثالثون

  .98 مروان حسٌن عبد محمد 63 ست عشر 62 ثالث عشرة 36 تسع وعشرون

  .99 مروة طاهر حبٌب 63 اثنتا عشر 63 ست عشرة  35 ثمان وعشرون

  .111 مروة عماد جلٌل اسماعٌل 61 أربع عشر 61 اربع عشرة 35 ثمان وعشرون

  .111  مروه رحمن احمد 61 أربع عشر 62 خمس عشرة  36 تسع وعشرون

مجٌد مرٌم جبار 64 سبع عشر 65 ثمان عشرة  22 خمس وثالثون  112.  

  .113 مصطفى ذٌاب رحٌم 64 سبع عشر 66 تسع عشرة 23 ست وثالثون

  .114 مصطفى صبٌح علوان 61 أربع عشر 64 سبع عشرة 26 احدى وثالثون

  .115 مصطفى عبدالرحمن محمود 62 خمس عشر   62 خمس وثالثون

  .116 مصطفى علً 62 ثالث عشر   62 ثالث وثالثون

  .117 مصطفى كنعان جواد 63 أثنتا عشر 6 تسعة فقط 36 احدى وعشرون

  .118 معد شهاب احمد حمادي      

ةسبع عشر 34 سبع وعشرون   .119 منار هاشم محمد 63 عشرة فقط 64 

ةخمس عشر 61 اربع عشرة 36 تسع وعشرون   .111 منتهى ناصر حسٌن علً 62 

وعشروناثنتان  ةأربع عشر 5 ثمان فقط 33    .111 مٌس حازم عباس 61 

ةخمس عشر 65 ثمان عشرة 22 ثالث وثالثون   .112 مٌالد قهرمان مجٌد جاسم 62 

ةسبع عشر 64 سبع عشرة 21 اربع وثالثون   .113 ندى ابراهٌم عباس 64 

ةأربع عشر 66 احدى عشرة 32 خمس وعشرون   .114 ندى نوري موسى 61 

ةثالث عشر 61 اربع عشرة 34 سبع وعشرون سعٌد صَكب وسمً نصر هللا 62   115.  

ةخمس عشر 66 احدى عشرة 33 ست وعشرون   .116 نغم حسٌن علً خضٌر 62 

ةسبع عشر 66 تسع عشرة  23 ست ثالثون   .117 نوارس مقداد عبدالقادر 64 

  .118 نور جلٌل عبدالكرٌم قادر 63 أثنتا عشر 62 ثالث عشرة 32 خمس وعشرون

ةثمان عشر 64 سبع عشرة 22 خمس وثالثون   .119 نور نعمان سعٌد مسعود 65 

ةسبع عشر   64 سبع عشرة   .121 نور ٌوسف علً سعدون 64 

ةست عشر 62 خمس عشرة 26 احدى وثالثون    .121 هدى عادل حسن محمود 63 

ةخمس عشر 64 سبع عشرة 23 اثنتان وثالثون   .122 هدٌر ٌاسٌن كاظم 62 

ةثمان عشر 66 تسع عشرة 24 سبع وثالثون محمد ناجًهنادي اكرم  65   123.  

  .124 وسام حسٌن علً 63 أثنتا عشر 63 ست عشرة 35 ثمان وعشرون

ةسبع عشر 61 اربع عشرة 26 احدى وثالثون   .125 والء رحمن دعدوش 64 

ةأربع عشر   61 اربع عشرة   .126 ولٌد خالد علً محمد 61 

ةأربع عشر 64 سبع عشرة 26 احدى وثالثون   .127 عباس حسٌن عبد الرحمن  61 
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فقط ةتسع 62 ثالث عشرة 33 اثنتان  وعشرون   .128 غفران طالل ناجً 6 

ةأربع عشر 62 خمس عشرة 36 تسع وعشرون   .129 نرٌمان خلٌل أحمد 61 

ةخمس عشر 63 اثنتا عشر  34 سبع وعشرون   .131 عاصً صالح محمد 62 

  .131 والء فٌصل حرجان )مقاصة (   62 خمس عشرة 62  خمس عشرة

 


