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 ناجح زهراء كامل حنون محسن  .18
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 ناجح طٌب عبدالحسن مزهر مشكور  .34

 ناجح علً جالب غالً طرٌر  .35

 ناجح فاطمة حاتم سفاح لهٌب   .36

 ناجح فاطمة رحٌم عطٌه غالم   .37
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 ناجح دعاء ناصر سلطان غوٌلً  .17

 ناجح رسل جاسم محمد حسن  .18
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 ناجح مرٌم عبدالوهاب احمد سلٌمان  .45

 ناجح مقتدى كاظم عبودي عرٌبً   .46

 ناجح منتظر اٌاد ثجٌل مهلهل   .47
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