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فقط واحد وثالثون ٣١فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط ثالثة عشر ١٣ابتهال عبدالرحمن عدنان جاسم١

صفر٠صفرصفراحمد بالل بدر ابراهٌم٢

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط ستة عشر ١٦فقط إحدى عشر ١١احمد جمعة حسٌن عل٣ً

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط سبعة عشر ١٧فقط عشرة ١٠احمد هاشم لطٌف جاسم٤

فقط ثالثة وثالثون ٣٣فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط خمسة عشر ١٥اسراء محمود عبدهللا محمد٥

فقط اثنان وعشرون ٢٢فقط خمسة عشر ١٥فقط سبعة ٧اسماعٌل خلٌل ابراهٌم عبد٦

فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط إحدى عشر ١١فقط سبعة ٧آالء عامر هوبً خلٌل٧

فقط ثالثة وثالثون ٣٣فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط خمسة عشر ١٥امامه محمود اٌوب محمود٨

فقط سبعة وثالثون ٣٧فقط تسعة عشر ١٩فقط ثمانٌة عشر ١٨امٌنه قاسم موسى حسٌن٩

فقط تسعة وعشرون ٢٩فقط سبعة عشر ١٧فقط إثنى عشر ١٢اٌات ٌاسٌن محً خماس١٠

صفر٠صفرصفراٌناس علً عبدهللا حردان١١

فقط خمسة وعشرون ٢٥فقط خمسة عشر ١٥فقط عشرة ١٠بتول عماد محسن حمٌد١٢

صفر٠صفرصفربٌداء هٌثم ابراهٌم محمد١٣

صفر٠صفرصفرتبارك عبد الباسط شاكر١٤

صفر٠صفرصفرتسنٌم مضر عزٌز كاظم١٥

فقط تسعة وعشرون ٢٩فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط إحدى عشر ١١تقى عبدالرسول جبار عبود١٦

فقط ثمانٌة وعشرون ٢٨فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط عشرة ١٠جمانه مكً محمد حسٌن١٧

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط خمسة عشر ١٥فقط تسعة ٩جمٌله محمد صالح محمد١٨

صفر٠صفرصفرحسن حكمت حسن محمد١٩

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط سبعة عشر ١٧فقط عشرة ١٠حسٌن ابراهٌم حسٌن احمد٢٠

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط تسعة ٩حسٌن داهً حسن صكر٢١

صفر٠صفرصفرحسٌن علوان حمٌد غٌدان٢٢

فقط ثالثون ٣٠فقط سبعة عشر ١٧فقط ثالثة عشر ١٣حسٌن محمد حاتم حسٌن٢٣

فقط ثالثة وثالثون ٣٣فقط سبعة عشر ١٧فقط ستة عشر ١٦حمٌد علً حسٌن رحٌم٢٤

فقط أربعة وثالثون ٣٤فقط تسعة عشر ١٩فقط خمسة عشر ١٥حنان صالح حاٌف عٌسى٢٥

فقط خمسة وثالثون ٣٥فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط سبعة عشر ١٧حوراء حسٌن سلطان غٌفر٢٦

فقط اثنان وثالثون ٣٢فقط تسعة عشر ١٩فقط ثالثة عشر ١٣حٌدر عماد داود معال٢٧

صفر٠صفرصفرخدٌجة حٌدر منشد عبد٢٨

فقط خمسة وعشرون ٢٥فقط أربعة عشر ١٤فقط إحدى عشر ١١دالٌا فرج حسن احمد٢٩

فقط ثالثون ٣٠فقط سبعة عشر ١٧فقط ثالثة عشر ١٣دعاء خلٌل ابراهٌم عدوان٣٠

فقط ثالثة وعشرون ٢٣فقط ثالثة عشر ١٣فقط عشرة ١٠دعاء سلمان عبدالوهاب محمد٣١

فقط خمسة وثالثون ٣٥فقط تسعة عشر ١٩فقط ستة عشر ١٦دموع عباس جواد لطٌف٣٢

صفر٠صفرصفرذوالفقار كاظم صفوك شغناب٣٣

صفر٠صفرصفررسل ابراهٌم نجم عبد٣٤

صفر٠صفرصفررسل مجٌد حمٌد محمود٣٥

فقط ثالثون ٣٠فقط ستة عشر ١٦فقط أربعة عشر ١٤رفل غفار ٌعقوب حمٌد٣٦

فقط تسعة عشر ١٩فقط إحدى عشر ١١فقط ثمانٌة ٨رقٌه سلٌمان عبدالكرٌم خمٌس٣٧

فقط ثمانٌة وعشرون ٢٨فقط سبعة عشر ١٧فقط إحدى عشر ١١رنا سعٌد شٌحان جٌاد٣٨

فقط سبعة وثالثون ٣٧فقط تسعة عشر ١٩فقط ثمانٌة عشر ١٨رؤى خلٌل عمر حمودي٣٩

صفر٠صفرصفررٌام مهدي صالح عبدهللا٤٠
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صفر٠صفرصفرزٌاد عمر علً عودة٤١

فقط ثمانٌة وثالثون ٣٨فقط تسعة عشر ١٩فقط تسعة عشر ١٩زٌنب حامد علٌوي ناصر٤٢

فقط سبعة وثالثون ٣٧فقط تسعة عشر ١٩فقط ثمانٌة عشر ١٨زٌنب عامر حسٌن عباس٤٣

صفر٠صفرصفرزٌنب ولً خداداد حٌدر٤٤

فقط اثنان وثالثون ٣٢فقط سبعة عشر ١٧فقط خمسة عشر ١٥سامر قادر عٌدان ول٤٥ً

فقط ثمانٌة وعشرون ٢٨فقط سبعة عشر ١٧فقط إحدى عشر ١١سجاد مؤٌد حبٌب موسى٤٦

فقط ثالثة وثالثون ٣٣فقط تسعة عشر ١٩فقط أربعة عشر ١٤سرى عبدالرحٌم عبدالقادر خضر٤٧

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط إثنى عشر ١٢فقط إثنى عشر ١٢سرى فاضل علً جواد٤٨

فقط ثالثون ٣٠فقط تسعة عشر ١٩فقط إحدى عشر ١١سالم باسم رسن عجٌل٤٩

فقط ثمانٌة وثالثون ٣٨فقط تسعة عشر ١٩فقط تسعة عشر ١٩سلسبٌل نعمان علً حسٌن٥٠

صفر٠صفرصفرسلوى باسم محمد ٌاس٥١

فقط ستة وعشرون ٢٦فقط ثالثة عشر ١٣فقط ثالثة عشر ١٣سٌف خالد مجٌد ٌاس٥٢

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط خمسة عشر ١٥فقط إثنى عشر ١٢سٌف نصٌر موزر حٌدر٥٣

صفر٠صفرصفرشهد قاسم محمد مهدي٥٤

صفر٠صفرصفرشٌماء علً اسماعٌل محمد٥٥

فقط اثنان وعشرون ٢٢فقط أربعة عشر ١٤فقط ثمانٌة ٨شٌماء محمود حسٌن غانم٥٦

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط أربعة عشر ١٤فقط عشرة ١٠صاحب محمد مصطفى داود٥٧

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط خمسة عشر ١٥فقط تسعة ٩صفا غسان اسماعٌل عل٥٨ً

فقط عشرون ٢٠فقط عشرة ١٠فقط عشرة ١٠صفاء ستار علً حسٌن٥٩

صفر٠صفرصفرضحى طه عبدالوهاب عبدهللا٦٠

صفر٠صفرصفرضحى غضبان عبدالعزٌز ابراهٌم٦١

فقط ثالثة وعشرون ٢٣فقط إثنى عشر ١٢فقط إحدى عشر ١١ضحى كوكب شاكر عبداالمٌر٦٢

فقط ثمانٌة وثالثون ٣٨فقط تسعة عشر ١٩فقط تسعة عشر ١٩ضحى محمد أحمد سلمان٦٣

صفر٠صفرصفرطه قصً صبار ابراهٌم٦٤

فقط ثالثون ٣٠فقط تسعة عشر ١٩فقط إحدى عشر ١١عبدهللا علً حسٌن عباس٦٥

صفر٠صفرصفرعبدهللا نافع نزهان احمد٦٦

فقط واحد وعشرون ٢١فقط إحدى عشر ١١فقط عشرة ١٠عثمان عبدهللا جمعه علوان٦٧

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط سبعة عشر ١٧فقط عشرة ١٠عداي مالك حامد محمود٦٨

فقط عشرون ٢٠فقط عشرة ١٠فقط عشرة ١٠علً رزاق خضٌر عباس٦٩

صفر٠صفرصفرعلً سرحان منصور حسٌن٧٠

فقط خمسة عشر ١٥فقط ثمانٌة ٨فقط سبعة ٧علً عادل سعٌد حارث٧١

صفر٠صفرصفرعلً هادي خلٌل رشٌد٧٢

صفر٠صفرصفرعلٌاء قٌس ضاري محسن٧٣

فقط عشرون ٢٠فقط إثنى عشر ١٢فقط ثمانٌة ٨عمر كهالن خلف محٌمٌد٧٤

فقط ثمانٌة وعشرون ٢٨فقط خمسة عشر ١٥فقط ثالثة عشر ١٣عهد مشتاق اكرم مجٌد٧٥

فقط ثالثون ٣٠فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط إثنى عشر ١٢غصون عبد القادر حسٌن حسون٧٦

فقط ثمانٌة وثالثون ٣٨فقط تسعة عشر ١٩فقط تسعة عشر ١٩فاتن ناجً محمود٧٧

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط إثنى عشر ١٢فقط عشرة ١٢فاطمة سعٌد حمٌد جاووش٧٨

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط أربعة عشر ١٤فقط عشرة ١٠فاطمة علً ابراهٌم زبالة٧٩

صفر٠صفرصفرفاطمة قٌس حسٌن محمد٨٠
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صفر٠صفرصفرفاطمه لقمان وهاب حبٌب٨١

صفر٠صفرصفرفاطمه ٌوسف شارد عل٨٢ً

فقط ستة وثالثون ٣٦فقط سبعة عشر ١٧فقط تسعة عشر ١٩فرات قحطان عبدهللا شون٨٣ً

صفر٠صفرصفرفراس محسن ابراهٌم عل٨٤ً

صفر٠صفرصفرفهد ابراهٌم علو حسٌن٨٥

صفر٠صفرصفركرار عبد الكاظم طاهر عباس٨٦

صفر٠صفرصفركلثوم منٌر فائق هذال٨٧

فقط واحد وثالثون ٣١فقط سبعة عشر ١٧فقط أربعة عشر ١٤كلثوم نجم عبد عٌد٨٨

فقط ثالثة وثالثون ٣٣فقط ستة عشر ١٦فقط سبعة عشر ١٧لقاء عدنان نصٌف جاسم٨٩

فقط ستة وعشرون ٢٦فقط خمسة عشر ١٥فقط إحدى عشر ١١محمد محمود خلٌل غزال٩٠

فقط خمسة عشر ١٥فقط ثمانٌة ٨فقط سبعة ٧مراد احمد عبد محمد٩١

فقط ثالثة وعشرون ٢٣فقط ثالثة عشر ١٣فقط عشرة ١٠مرتضى ثاٌر محمد جاسم٩٢

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط خمسة عشر ١٥فقط تسعة ٩مروه عبد كامل شاغ٩٣ً

صفر٠صفرصفرمروه نوري عبدهللا كرٌم٩٤

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط خمسة عشر ١٥فقط إثنى عشر ١٢مرٌم تحسٌن علً عزٌز٩٥

صفر٠صفرصفرمرٌم جلٌل ابراهٌم عل٩٦ً

صفر٠صفرصفرمرٌم عباس مجٌد خلٌل٩٧

فقط عشرون ٢٠فقط تسعة ٩فقط إحدى عشر ١١مسرى عدنان عبدالرحٌم عبدالرحمن٩٨

صفر٠صفرصفرمصطفى ابراهٌم عبد محمد٩٩

صفر٠صفرصفرمصطفى طالب عبد احمد١٠٠

صفر٠صفرصفرمصطفى عبد الكاظم محسن كاظم١٠١

فقط عشرون ٢٠فقط عشرة ١٠فقط عشرة ١٠مصطفى عماد عناد ابراهٌم١٠٢

فقط خمسة عشر ١٥فقط ستة ٦فقط تسعة ٩مصطفى منذر كرٌم سلمان١٠٣

فقط اثنان وعشرون ٢٢فقط إثنى عشر ١٢فقط عشرة ١٠منار شاكر محمود محمد١٠٤

فقط اثنان وعشرون ٢٢فقط إثنى عشر ١٢فقط عشرة ١٠منتظر احمد حمد اسود١٠٥

فقط خمسة عشر ١٥فقط سبعة ٧فقط ثمانٌة ٨مهدي صالح عباس حسن١٠٦

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط أربعة عشر ١٤فقط ثالثة عشر ١٣مٌسرة حامد رحٌم علوان١٠٧

فقط ثمانٌة وثالثون ٣٨فقط تسعة عشر ١٩فقط تسعة عشر ١٩نبأ برهان مهدي محمد١٠٨

فقط ستة وثالثون ٣٦فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط ثمانٌة عشر ١٨نبأ جاسم عباس عل١٠٩ً

فقط خمسة وعشرون ٢٥فقط أربعة عشر ١٤فقط إحدى عشر ١١نرجس خضٌر عباس حرب١١٠

فقط ثالثون ٣٠فقط ستة عشر ١٦فقط أربعة عشر ١٤نمارق ضرار مهدي ٌاسٌن١١١

فقط سبعة عشر ١٧فقط إحدى عشر ١١فقط ستة ٦نور الهدى حسن ابراهٌم جاسم١١٢

فقط اثنان وثالثون ٣٢فقط سبعة عشر ١٧فقط خمسة عشر ١٥نور الهدى طارق محمود محمد١١٣

فقط ثالثون ٣٠فقط خمسة عشر ١٥فقط خمسة عشر ١٥نور الهدى كاظم ٌوسف حمٌد١١٤

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط ستة عشر ١٦فقط إحدى عشر ١١نور عارف مجٌد وهٌب١١٥

فقط ستة وعشرون ٢٦فقط ثالثة عشر ١٣فقط ثالثة عشر ١٣نور محمد كاتب عمر١١٦

فقط واحد وثالثون ٣١فقط إثنى عشر ١٢فقط تسعة عشر ١٩نوره صباح عزالدٌن عبدالرحٌم١١٧

صفر٠صفرصفرنوره عونً جدوع حسٌن١١٨

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط إثنى عشر ١٢فقط إثنى عشر ١٢نوره مهدي جامل ثامر١١٩

فقط ثالثون ٣٠فقط أربعة عشر ١٤فقط ستة عشر ١٦هاجر فالح حسن احمد١٢٠
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فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط خمسة عشر ١٥فقط تسعة ٩هاله محمد احمد خمٌس١٢١

فقط اثنان وعشرون ٢٢فقط أربعة عشر ١٤فقط ثمانٌة ٨هند حمٌد مسعود مهدي١٢٢

فقط ثمانٌة وثالثون ٣٨فقط تسعة عشر ١٩فقط تسعة عشر ١٩وجدان عدنان حمد محمد١٢٣

فقط خمسة وعشرون ٢٥فقط خمسة عشر ١٥فقط عشرة ١٠وسام تحسٌن علً حسٌن١٢٤

صفر٠صفرصفروسام عماد جبر صالح١٢٥

صفر٠صفرصفروضاح موسى شكر محمود١٢٦

فقط سبعة وعشرون ٢٧فقط خمسة عشر ١٥فقط إثنى عشر ١٢والء نزار عبدالستار سلمان١٢٧

صفر٠صفرصفرٌاسر عباس صالح علوان١٢٨

صفر٠صفرصفرٌاسٌن محسن رحٌل جوده١٢٩

فقط واحد وعشرون ٢١فقط خمسة عشر ١٥فقط ستة ٦ٌونس علً رشٌد نجم١٣٠

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط إثنى عشر ١٢فقط إثنى عشر ١٢سامي ماسن فؤاد١٣١

فقط اثنان وثالثون ٣٢فقط تسعة عشر ١٩فقط ثالثة عشر ١٣كزار مجيذ فياض١٣٢

فقط اثنان وثالثون ٣٢فقط سبعة عشر ١٧فقط خمسة عشر ١٥سامز خهيم يوسف١٣٣

فقط خمسة وعشرون ٢٥فقط خمسة عشر ١٥فقط عشرة ١٠مزتضى عكار عبود١٣٤

فقط تسعة وعشرون ٢٩فقط تسعة عشر ١٩فقط عشرة ١٠مزيم عبذانكزيم خضيز١٣٥

فقط خمسة عشر ١٥فقط ثمانٌة ٨فقط سبعة ٧نيث وظيز عهي١٣٦

فقط ثالثة وعشرون ٢٣فقط ستة عشر ١٦فقط سبعة ٧سيفان موفك كزيم١٣٧

فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط إحدى عشر ١١فقط سبعة ٧يوسف حسيه عهي١٣٨

فقط اثنان وثالثون ٣٢فقط سبعة عشر ١٧فقط خمسة عشر ١٥مىتظز عبود واصز١٣٩

فقط عشرون ٢٠فقط عشرة ١٠فقط عشرة ١٠سهزاء عالء مسهم١٤٠

فقط اثنان وعشرون ٢٢فقط إحدى عشر ١١فقط إحدى عشر ١١سهمى محمذ خضيز١٤١

فقط واحد وعشرون ٢١فقط أربعة عشر ١٤فقط سبعة ٧سجى احمذ حسيه١٤٢

فقط خمسة عشر ١٥فقط ثمانٌة ٨فقط سبعة ٧حذيفة عبذانكزيم كاظم١٤٣

فقط ثمانٌة وعشرون ٢٨فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط عشرة ١٠رموس عهي حسه١٤٤

فقط ثالثون ٣٠فقط إثنى عشر ١٢فقط ثمانٌة عشر ١٨سيىب حسيه شخيز١٤٥

فقط ثمانٌة وثالثون ٣٨فقط تسعة عشر ١٩فقط تسعة عشر ١٩عمار قصٌد١٤٦

فقط عشرون ٢٠فقط إثنى عشر ١٢فقط ثمانٌة ٨حسه مشعان محمذ١٤٧

فقط تسعة وعشرون ٢٩فقط تسعة عشر ١٩فقط عشرة ١٠ضحى عواد غيذان١٤٨

فقط واحد وثالثون ٣١فقط تسعة عشر ١٩فقط إثنى عشر ١٢حسه عهي شاكز١٤٩

فقط خمسة عشر ١٥فقط عشرة ١٠فقط خمسة ٥بتول عبذانحسه١٥٠

فقط عشرون ٢٠فقط ثالثة عشر ١٣فقط سبعة ٧احمذ فاضم عهي١٥١

فقط ثمانٌة عشر ١٨فقط إحدى عشر ١١فقط سبعة ٧طارق اسماعيم خهيم١٥٢

فقط اثنان وعشرون ٢٢فقط خمسة عشر ١٥فقط سبعة ٧اية مزاد عيسى١٥٣

فقط خمسة عشر ١٥فقط ثمانٌة ٨فقط سبعة ٧عباس فاضم عباس١٥٤

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط أربعة عشر ١٤فقط عشرة ١٠فاطمة حسه فاضم١٥٥

فقط اثنان وعشرون ٢٢فقط عشرة ١٠فقط إثنى عشر ١٢احمد عٌسى سعدون١٥٦

فقط ستة وعشرون ٢٦فقط ستة عشر ١٦فقط عشرة ١٠عفراء عبد حمٌد١٥٧

فقط أربعة وعشرون ٢٤فقط خمسة عشر ١٥فقط تسعة ٩نسرٌن وضاح كرٌم١٥٨
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