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Excellent 1 علي عبد سليمان احمد برو 
Excellent 2 عبد الكريم علي عبد الرحمن محمد السبعاوي 
Excellent 3 محمد داؤود إبراهيم علي الخفاجي 
Excellent 4 احمد عبد سلطان شهاب الحديدي 
Excellent 5 محمود احمد عبد هللا رجب الجريسي 
Excellent  6 الفارسدعاء عبد الناصر علي حسين 
Excellent 7 عبد الرحمن علي يونس علي البك 
Excellent 8 ريفان علي رضا مجيد البياتي 
V.good 9 عالء محمود احمد محمد الجبوري 
V.good 10 ياسر حسين علي سرحان النعيمي 
V.good 11 عباس فاضل عباس محمد البيجواني 
V.good 12 حسين محمد عبد هللا احمد اللهيبي 
V.good 13 عالء عبد هللا عبد الرحمن حسين آل عسكر 
V.good 14 عمر عبد السالم جاسم يوسف الكرد 
V.good 15 فاطمة حسن عبد الرحمن قرطاس المزيري 
V.good 16 سعد شاكر احمد خلف الخفاجي 
V.good 17 محمود خالد غانم محمود قمازة 
V.good 18 عبد الباري محمد طعمة إسماعيل اللهيبي 
V.good 19 أسماء حازم إسماعيل خلف الحياني 
V.good 20 سالم محمد حسن محمد الجحيشي 
V.good 21 ياسين إبراهيم ياسين محمد الجحيشي 
V.good 22 محمد ادريس علي حسو الحمداني 
V.good 23 هيثم يوسف حاجي حسن علي 
V.good 24 اسراء قصي صباح عبد الكريم االبراهيم 
V.good 25 ميمونة عثمان زيدان علي العزاوي 
V.good 26 بشار فاضل حسن سعيد عباس 
V.good 27 عبد هللا سعد عبد الغفور مصطفى العاني 
V.good 28 ضياء اسعد ظاهر سليمان السبعاوي 
V.good  29 عدنان شاكر احمد خلف الخفاجي 
V.good 30 عقيلة غائب يونس علي يونس 
V.good 31 خضر احمد آل محمد صباح عبد هللا 
V.good 32 سحر حسين محمد هزاع الجبوري 
V.good 33 صفا كمال غانم محمد البنا 
V.good 34 سارة محسن طاهر محمد الحالجي 
V.good 35 نجوى محمد داؤود احمد الخالدي 
V.good 36 االء محسن حازم حسين االغا 
V.good 37 زينب وعد مهدي عبد هللا الطائي 
V.good 38 روعة احمد سلطان عبد هللا العبيدي 
V.good 39 اسيل عبد العزيز شحاذة مضحي الجواري 
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V.good 40 سهى محمد خليف زاب الحديدي 
V.good 41 غفران هايس صايل جرجيس الجواري 

Good 42 محمد فخر الدين جمال احمد الطائي 
Good 43 ريان شهاب احمد محمد السويداني 
Good 44 احمد محسن محمد عبود الرعاش 
Good 45 عبد الرحمن ماجد شكر محمود الرفاعي 
Good 46 هناء ناصر عبد الرحمن إبراهيم العبادي 
Good 47 سليم حازم محمد يونس عبد القادر حربو 
Good 48 بسمة علي يونس احمد الهماوندي 
Good 49 احمد محمد سالم حمش المعماري 
Good  50 محمد حسن الراشديزهراء ذياب 
Good 51 مصطفى مازن صبري خليفة الحديثي 
Good 52 ياسمين خالد حميد عبد المتيوتي 
Good 53 راكان يوسف احمد خضير الجبوري 
Good 54 رحمة خالد عبد هللا طلب اللهيبي 

Fair 55 عبد هللا طارق عبد هللا صالح البدراني 

Fair  56 الحمدانيتسنيم عبد الوهاب يونس محمود 
   
 


