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 كتابة   رقما   كتابة   رقما   كتابة   رقما  

 عشرونواحد و 21 عشر سته 16 خمسة 5 احمد حميد علي خضير 1

 سبعة عشر 11 احدى عشر 11 ستة 6 اسيل علي شاكر محمود 2

 ثمانية وثالثون 31 عشرون 22 ثمانية عشر 11 امل هادي رشيد حمودي 3

 وعشرون ستة 26 ستة عشر 16 اثنى عشر 12 اياس منعم اكرم حسن 4

 واحد وعشرون 21 اربعة عشر 14 سبعة 1 بالل باسم فليح حسن 5

 عشرونو تسعة 29 عشر ستة 16 ثالثة عشر 13 حذيفة إبراهيم خليل إسماعيل 6

 وعشرون  ثالثة 23 سته عشر 16 سبعة 1 حسن قيس شهاب احمد 1

 سبعة عشر 11 عشرة 12 سبعة 1 حسين غضبان عبد محمد 1

 اثنان وعشرون  22 عشراربعة  14 ثمانية 1 كيطانحميد حسن  9

 اربعة عشر 14 سبعة 1 سبعة 1 حنين وليد حسون مشكور 12

 خمسة وعشرون 25 خمسة عشر 15 عشرة 12 رسل كريم مجيد شالل 11

 ونعشروخمسة  25 ستة عشر 16 تسعة 9 رسل محمد سبع خميس 12

 ستة وعشرون 26 سبعة عشر 11 تسعة 9 رعد سلطان إبراهيم جواد 13

 واحد وعشرون 21 ثالثة عشر 13 ثمانية 1 رفل عزمي فاروق احمد 14

 سبعة وعشرون 21 ستة عشر 16 احدى عشر 11 رؤى محمود علي حسين 15

 تسعة وعشرون 29 ثمانية عشر 11 احدى عشر 11 زينة زكي منصور لفتة 16

 وعشرونتسعة  29 ثمانية عشر 11 احدى عشر 11 سرى رعد علي حسين 11

 ثالثة وعشرون 23 ستة عشر 16 سبعة 1 شهد احمد محي محمد 11

 سبعة وثالثون 31 عشرون 22 سبعة عشر 11 شهد عباس كاظم 19

 ثمانية وعشرون 21 سبعة عشر 11 احدى عشر 11 صابرين حسن علي إبراهيم 22

 تسعة وعشرون 29 تسعة عشر 19 عشرة 12 صالح عادل صالح علي 21

 ثالثة وثالثون 33 عشرون 22 ثالثة عشر 13 مصطفى داود ضحى ناظم 22

 عشرون 22 عشر سبعة 11 ثالثة 3 علي عبد الكريم عبد الستار كاظم 23

 ثالثة وعشرون 23 ستة عشر 16 سبعة 1 علي غالب جسام حميد 24

 اثنى عشر 12 سبعة 1 خمسة 5 عماد محمد حسين 25

 ثالثة وعشرون 23 خمسة عشر 15 ثمانية 1 عمار خطاب محمد خطاب 26

 ستة وعشرون 26 ستة عشر 16 عشرة 12 عمر صالح حمزة محمد 21

 عشرون 22 عشر سبعة 11 ثالثة 3 عمر كريم احمد ساهي 21

 واحد وعشرون 21 ثالثة عشر 13 ثمانية 1 ماجد حميد إبراهيم حسين 29

 وعشرونثمانية  21 عشر سبعة  11 احدى عشر 11 محمد عادل كريم حميد 32

 ثالثون 32 ثمانية عشر 11 اثنى عشر 12 محمد عبد هللا احمد خلف 31

 وعشرون سبعة 21 عشر اربعة 14 ثالثة عشر 13 مرتضى فيصل مطشر 32

 ثالثة وثالثون 33 تسعة عشر 19 اربعة عشر 14 مشتاق طالب داود حسين 33

 وعشرون تسعة 29 عشر ثمانية 11 احدى عشر 11 مصطفى عجيل عبد الحسين رشيد 34

 عشرون 22 عشراربعة  14 ستة 6 نجوان علي حسين محمد 35

 ثالثة وعشرون 23 اربعة عشر 14 تسعة 9 نور بشار عالوي عبد 36

 ستة وعشرون 26 سبعة عشر 11 تسعة 9 هبة هذال خليل فرحان 31

 اربعة وعشرون 24 ستة عشر 16 ثمانية 1 هبه طالب حسن عبد 31
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 كتابة   رقما   كتابة   رقما   كتابة   رقما   

 اربعة وعشرون 24 اربعة عشر 14 عشرة 12 هدى سعد علوان كاظم 39

 ثمانية وثالثون 31 عشرون 22 ثمانية عشر 11 هدى هادي حمدان مسلم 42

 واحد وثالثون 31 ثمانية عشر 11 عشرثالثة  13 هدير رحيم حمادي منصور 41

 ثالثون 32 تسعة عشر 19 احدى عشر 11 هديل جاسم محمد عنكوش 42

 ثالثة وعشرون 23 ثالثة عشر 13 عشرة 12 وسام عادل شالل خلف 43

 واحد وعشرون  21 خمسة عشر  15 ستة 6 وسام عبد السالم محمد خميس 44

 ثالثة وعشرون 23 سبعة عشر 11 ستة 6 عمر فالح حسن 45


