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Rwaida Tawfeeq

18حاتم أيوب احمد صالح

19زياد خلف ابراهيم خلف
20مشعان صالح احمد خضر

رهب اسماعيل احمد خليفه

رنا جالل احمد سعدي

18.75مصطفر هيمان احمد مجيد

ليث احمد محمد

20مدين احمد وحيد
ر 0محمود شاكر احمد ياسي 

17سعيد احمود عمر

19عبدالعزيز دحام ادهيش خلف
ر 20حارث وعدهللا اسماعيل حسي 

19عمر خالد اسماعيل طه

مروان عبدالعزيز اسود محمود

ة أحمد محمد الجبوري 19.5سمي 

محمد السالم

ي اب 
محمد الشر

15محمد ندا جدعان العبيدي
ر كارزان صديق صادق امي 

ساندرا بطرس

18ساندرا بطرس

12.25حافظ جاسم محمد بالل

خالده جاسم محمد

19خالد طه جميل هادي

20حسن فالح حسن
ر قاسم محمدحسن حسي 

ر حميد محمد 8.2510.25سامر حسي 

 علي
ر سالم حسي 

صفوك خالد حسن

20ذنون يونس خالد عزيز

عمر خلف حسن محمد

18.75محمود أحمد جميل داؤود

19مصطفر مشعان ذنون

ر يونس ذنون شاحوذ معي 

1520رب  صالح الدين عبدا رب  صالح الدين عبدا

19خالد ربيع نوفل

رضوان نافع رضوان نافع محمد صال

12.75ميش سالم عبدهللا

يوسف سعد يوسف

6سحر  عبد الحكيم شاكر احمد

20سحر عبد الحكيم شاكر احمد

جيهان صالح مدحت حكمت



محمد صالح مشعل

زياد صبار عطشان

ر وليد عبد الجبار عبد الرح 15.25حني 

ي
20مصطفر عصام عبد الغنر

محمد عبد المجيد حامد إبر

برهان عبدهللا

ر يونس عبدهللا 17حسي 

0140مصطفر محمد إبراهيم عربو

مصطفر محمد إبراهيم  عربو

19مصطفر يونس ابراهيم عزاوي
14ثائر عطاهللا خضر

1519مقداد ابراهيم علي ابراهيم
20مروان علي خضر

مروان علي عمر

 علي محمد
ر حسي 

 علي محمد حميد
ر حسي 

20محمد عماد ادريس طه

20جارهللا عماد جارهللا

مؤمن غازي عزيز محمود

منذر فارس

819محمد فارس عبد الرحمن محم

ثائر فتاح

برهان عبدهللا فف  احمد

20برهان عبدهللا فف  احمد
ر ر فيصل امي  رني 

20محمد فيصل حمادي نارص

20رحمه ماهرعبد فتحي

20عباس سليمان محمد

ر محمد سلطان 20حارث حسي 

20رغدة محمد عثمان

1920زينب ادريس محمد علي

20حاتم حازم محمد مجيد
20مروان محمد مصطفر

20محمد محمود عبدهللا هزاع

 محمود علي محمد
ر 20معي 

19محمد مزاحم جارهللا احمد

ريان نضال مشعان محمد

مصطفر محمد إبراهيم مصطفر محمد إبراهيم

ان 17خالص فارس رحيل مطي 

ي 14.752020هشام مظفر عارف ناج 

20داليا مني  داؤد

20جعفر نورالدين بهاءالدين

ر يونس عبدهللا جاسم حسي 

صالح أحمد مشعان  


