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 مكمل اثير هادي سامي ابراهيم 3

 مكمل احمد جاسم احمد جواد  4

 ناجح احمد جامل محمود علوان 5

 مكمل احمد حميد تايه محمد 6

 ناجح احمد علي موسى علوان 7

 ناجح احمد ناجي تركي جاسم 8

 ناجح استبرق كامل محمود سلومي 9

 ناجح امجد حميد جدعان عبد 10

 مكمل امجد صالح حمزة عطية 11

 ناجح امنة احمد محمود عبد  12

 ناجح ابراهيم حسنامير سعد  13

 ناجح اميمه غضبان لطيف مصطاف 14

 ناجح انمار علي حميد شبيب 15

 ناجح اية غازي شهاب احمد 16

 ناجح حسنايمان حسين علوان  17

 مكمل بكر خميس حميد صفوك 18

 ناجح تبارك احمد ابراهيم تايه 19

 ناجح تبارك بحر مهدي قيس  20

 ناجح تهجد احمد رشيد احمد 21

 ناجح جيهان موفق خضير حمود 22

 مكمل حسين خليل ابراهيم مهدي 23

 ناجح حمزة هادي علي عبدهللا 24

 مكمل حنان سالم داود صالح 25

 مكمل حيدر عدنان حسن عبد كاظم 26

 مكمل ختام خليل ابراهيم خليفة  27

 مكمل رامي ذياب سحاب مطر 28

 ناجح رحمه قدوري احمد علي  29

 ناجح رشا فاضل عبد فرحان 30

 مكمل رعد ابراهيم كيطان كرز 31

 مكمل رغدة حسين ابراهيم مهدي 32

 مكمل زمن محمد محمود نصيف  33

 مكمل زهراء حسين كاطع فرج 34

 مكمل زهراء حميد سامي عباس  35

 ناجح زهراء قاسم جار هللا عباس 36

 مكمل زينب مازن طه لفته 37

 ناجح زينب منير كاظم سمير 38

 مكمل زينب مهدي يحيى عبد 39

 ناجح زينب هاشم عباس علوان 40
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 مكمل سجاد سالم عكاب احمد 43

 مكمل سفيان عامر فاضل عبود 44

 ناجح شهالء خالد ابراهيم حامد 45

 ناجح صفاء الدين توفيق شكري 46

 ناجح صفاء صدام عبد الوهاب ياسين 47

 ناجح صالح سعد عبد المحسن حسن 48

 ناجح ضحى شالل درويش علوان 49

 ناجح ضيف عباس كاظم مصطاف  50

 مكمل طه محمود عبد عبطان 51

 ناجح عبد الرحمن هيثم حسين  52

 مكمل عبد اللطيف ناظم صندل عبد اللطيف  53

 مكمل جاسم   عبد هللا يونس عبود 54

 ناجح الهادي اسماعيل محمود حسن عبد 55

 ناجح علي محمد غيدانعز الدين  56

 ناجح عال ابراهيم صبار حسين 57

 مكمل جسام علي جاسم محمد 58

 ناجح علي جواد كاظم يونس  59

 مكمل علي خضير عباس فاضل 60

 ناجح علي سالم مهدي مراد 61

 مكمل علي شاكر محمود سلمان  62

 مكمل علي عبد الباسط مزهر هادي 63

 مكمل علياء رحيم غازي زياره 64
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 مكمل عمر هادي خليل عبد 66

 مكمل فاطمة علي دليان أحمد 67
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 ناجح فاطمه علي هاتو جاسم  69
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 ناجح ماجدة حامد سهام عبد الرزاق 77

 ناجح ماهر حازم فاضل مصطفى 78
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 مكمل مروان اكرم حميد حسين 86

 مكمل مشوحمروان فوزي خضير  87

 مكمل مروة محمود هاشم علي 88

 ناجح مريم هاشم نجيب محمود 89
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 ناجح مصطفى فالح حسن عبد الرحمن 92
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 ناجح نبأ عبد االمير مبدر خلف 95
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 مكمل هدى حراز محي مجيد 103

 ناجح هدى قاسم حيدر عريبيد 104
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 مكمل هناء فتيان غازي عبد الكريم  106
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