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 سمر حسين عبود عموان
 اول ب شريعة

صغٍ اصًذ  يضًذ

 َٕٚظ

 حاَٙ ب ششٚؼح

 حميدعمي اسماعيل ردام 
 اول ب شريعة

 ْثح صايذ يزٛذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 صبحي ابراىيم محمد

 اول ب شريعة
 

 يزَى سبع عشث احًد

 ثاٍَ أ شزَعت
 نيى عبد الوىاب محمود

 اول ب شريعة

 حمادي اياد سوسن
 اول ب شريعة

 يشٚى ٕٚعف راعى

 حاَٙ ب ششٚؼح
 قدوريعمي اياد محمود 

 اول ب شريعة
 ُْذ اصًذ شٓاب عهًاٌ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 محمد صالح معارج ماجد

 اول ب شريعة
 يزَى يحًد عبدانصًد

 ثاٍَ أ شزَعت
 نور رعد محمود جاسم

 اول ب شريعة
 عبد عمي عبد صابرين

 اول ب شريعة
 يصطفٗ دنف اتشاْٛى

 حاَٙ ب ششٚؼح
 غفران سمير عبد عمي

 اول ب شريعة
 صغٍُْٛذج ْضتش ػٕاد 

 حاَٙ ب ششٚؼح
 كاظم محمد عدنان جواد
 اول ب شريعة

 يصطفً عهٍ حسٍُ

 ثاٍَ أ شزَعت    
 نور محمد محمود صالح

 اول ب شريعة
 صفا ماىر اسماعيل

 اول ب شريعة
 َذٖ ػهٙ يضزٕب

 حاَٙ ب ششٚؼح
 فاطمة الزىراء حافظ كامل

 اول ب شريعة
 ٔسٔد سػذ شًغٙ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 محمد فاروق عباس

 شريعة اول ب
 َبأ اكزو يحًد يحًىد

 ثاٍَ أ شزَعت
 نور ىالل نجم عبد

 اول ب شريعة
 ضحى ابراىيم عناد كريم

 اول ب شريعة
َغى صغٍٛ خهٛم 

 اتشاْٛى

 حاَٙ ب ششٚؼح

 عمي حسين فاطمة
 اول ب شريعة

 ٔعاو صغٍ أيٍٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 محمد لطيف جاسم

 اول ب شريعة
 َبأ يحًد جاسى

 ثاٍَ أ شزَعت
 صالح ميدي نورة عادل

 اول ب شريعة
 طو عمي طو محمود

 اول ب شريعة
 َٕس رًال  رهٛم خهٛم

 حاَٙ ب ششٚؼح
 فاطمة حميد غايب ديمي

 اول ب شريعة
 نُا عدَاٌ حسٍُ

 نثاٍَ أ شزَعت    
 مريم اياد جواد كاظم

 اول ب شريعة
 َدي ابزاهُى يحًد

 انثاٍَ أ شزَعت
 نورة عمار منعم جاسم

 اول ب شريعة
 ق حميد عربطيبة طار

 اول ب شريعة
 َٕس كاظى خٕسشٛذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 كنعان عمي فاطمة

 اول ب شريعة
 نُهً شاكز حًىدٌ

 ثاٍَ أ شزَعت
 ميا خالد حسين احميد

 اول ب شريعة
 يوسف خالد عبد
 ثاني أ شريعة

 ىاجر طالب غايب سمير
 اول ب شريعة

 طيبة وسام عباس محمد
 اول ب شريعة

 َٕس يٓذ٘ يضًذ

 ٚؼححاَٙ ب شش

 

 فاطمة غازي حسين
 اول ب شريعة

 يزوة نمًاٌ عهٍ

 ثاٍَ أ شزَعت
 ميعاد محمد عبد الكريم

 اول ب شريعة
 مجيد ىارون رشيد حميد 

 اول ب شريعة
 عبد اهلل يونس حسين

 اول ب شريعة
 ْارش ػهٙ صانش

 حاَٙ ب ششٚؼح
 لمياء شاكر كشكول

 اول ب شريعة
 يزَى باسى جاسى احًد

 انثاٍَ أ شزَعت
 س زيد نجم عبداهللنبرا

 اول ب شريعة
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 كٕحش ٚاعٍٛ صتاس َايٕط

 انخانج ب ششٚؼح
 اياد شاكر محمود عبد

 اول ب شريعة
يصطفٗ عؼذ فخش٘ 

 انخانج ب ششٚؼح
 بشائر صالح صايل

 اول ب شريعة
 َٓٗ كشٚى ػًش خضٛش

 انخانج ب ششٚؼح
رقية عبد الجميل صادق 

 اول ب شريعة
 ٔعٍ صثٛة صًٛذ راعى

 انخانج ب ششٚؼح

 يضًذ ػثذ األيٛش سصٛى

 ج ب ششٚؼحانخان
 اية خالد عبد اهلل
 اول ب شريعة

يصطفٗ يٕفك شاكش 

 انخانج ب ششٚؼح
 جاسم محمد حميد موسى

 اول ب شريعة
 َٕس صغٍٛ صغٍ ْاد٘

 انخانج ب ششٚؼح
 زىراء جبار حسين حمود

 اول ب شريعة
 ٔالء عؼذ خهف شُأِ

 انخانج ب ششٚؼح

 يضًذ غاص٘ صغٍٛ

 انخانج ب ششٚؼح
 اية ميدي رشيد رحمان

 ل ب شريعةاو
 يٛغاء حائش يزٛذ كاظى

 انخانج ب ششٚؼح
 مري حسين ىادي جباري
 اول ب شريعة

 َٕس صًٛذ كشٚى ػثذ هللا

 انخانج ب ششٚؼح
 زىراء رزاق جبار شبيب

 اول ب شريعة
 ٚاعًٍٛ رؼفش كاظى ػثذ

 انخانج ب ششٚؼح

يضًذ فاضم كاظى ػثذ 

 انخانج ب ششٚؼح
 اية ياسين عمي شياب

 اول ب شريعة
انخانج عًاػٛم صغٍ َثأ إ

 ب ششٚؼح
 حنين حسين عمي حسين

 اول ب شريعة
 َٕسج ٚؼشب سشٛذ صًٛذ

 انخانج ب ششٚؼح
 زىراء سمير حسين

 اول ب شريعة
 ٚاعًٍٛ يخُٗ ػهٕاٌ سداو

 انخانج ب ششٚؼح

 يضًذ فضع خضػم عثغ

 انخانج ب ششٚؼح
 سحاب عبد ايالف نجم

 اول ب شريعة
 َثأ عايٙ عهًاٌ اتشاْٛى

 شٚؼحانخانج ب ش
 حوراء عمار رزوقي

 اول ب شريعة
 َٕسط َاظى صغٍٛ ػهٙ

 انخانج ب ششٚؼح
 زىراء عبد حسين جاسم

 اول ب شريعة
 ٌمامة محمد عزٌز رشٌد

 انخانج ب ششٚؼح

 يضًذ ْاشى يشٚظ رٕاد

 انخانج ب ششٚؼح
 ايمان صباح حسن

 اول ب شريعة
 َثأ ػهٙ اتشاْٛى ايٍٛ

 انخانج ب ششٚؼح
 كريم حوراء عمار صاحب
 اول ب شريعة

ْارش ػثذانغالو ػهٕاٌ 

 انخانج ب ششٚؼح
 زينب باسم جميل ابراىيم

 اول ب شريعة
 

 مروة سامً علً ردام

 انخانج ب ششٚؼح
ايناس عبد الوىاب احمد 

 اول ب شريعة
 َزاس كُؼاٌ يتؼة ػثاط

 انخانج ب ششٚؼح
 حيدر رشيد حميد رشيد

 اول ب شريعة
 ْذٖ يظفش سشٛذ صًٛذ

 انخانج ب ششٚؼح
 ينب جاسم محمد شيابز 

 اول ب شريعة
 

 مروة عدنان قاسم مندٌل
 الثالث ب شرٌعة

 بسمة سالم حميد حسن
 اول ب شريعة

َذٖ َادس ػثذ ػهٕاٌ 

 انخانج ب ششٚؼح
 حيدر عدنان كامل عباس

 اول ب شريعة
 ْذٚش يضًذ ػضٚض

 انخانج ب ششٚؼح
 حسين منصور سجاد

 اول ب شريعة
 

يشٚى طاسق ػثذ انؼظٛى 

 ب ششٚؼحانخانج 
 بشائر حسين عمي مراد

 اول ب شريعة
َصٛف َٕس٘ َصٛف 

 انخانج ب ششٚؼح
 محمد جاسم موفق دينا

 اول ب شريعة
انخانج ٔسٔد َاٚف خضٛش 

 ب ششٚؼح
 سراب شاكر محمود

 اول ب شريعة
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 ىالة احمد جاسم محمد
 اول ب شريعة

 محمد حسن عبدالهادي

 رابع ب شرٌعة

 امواج طو زمان حبيب
 أول ج شريعة

 نبأ كريم حسين عمي
 رابع ب شريعة

 زىراء احمد عباس محمد
 أول ج شريعة

 ىبة ابراىيم حسين عمي
 أول ب شريعة

 محمد خلٌل اسماعٌل

 رابع ب شرٌعة

 ايمان بدر جواد خماس
 أول ج شريعة

 نبٌل ثائر محمد سلطان

 رابع ب شرٌعة

 زينب جاسم محمد حسن
 أول ج شريعة

 ارحيم جبار احمد ىبة
 أول ب شريعة

 محمد رشٌد حسن

 رابع ب شرٌعة

 بمقيس كريم بدر نوار
 أول ج شريعة

 محمدم رعد حسٌن نغ

 رابع ب شرٌعة

 زينب خميل ابراىيم حسن
 أول ج شريعة

 ميدي ىدى ايوب اسماعيل
 أول ب شريعة

 محمد صباح كاظم

 رابع ب شرٌعة

 حسين عباس شكر محمود
 أول ج شريعة

 نور اسد رزوقً محمد

 رابع ب شرٌعة

 زينب عماد عموان جاسم
 أول ج شريعة

 ىدى منعم كاظم عارف
 أول ب شريعة

 حمد طالب سلمانم

 رابع ب شرٌعة

 حوراء محمد فرحان حسن
 أول ج شريعة

 نور سعد انور عبدهللا

 رابع ب شرٌعة

 زينب كريم فميح حسن
 أول ج شريعة

 ىيفاء غانم فرحان عموان
 أول ب شريعة

 محمود حسٌن ادرٌس

 رابع ب شرٌعة

 خضير محمد عباس ياسين
 أول ج شريعة

 نور عماد شفٌق محمد

 رابع ب شرٌعة

 سارة فاروق عبود بالم
 أول ج شريعة

 ورود عمي حاتم مطمك
 اول ب شريعة

 مروة كنعان فلٌح حسن

 رابع ب شرٌعة

 داليا مقداد جواد كاظم
 أول ج شريعة

 نوره صبحً حسن فلٌح

 رابع ب شرٌعة

 سارة محسن عبد عمي
 أول ج شريعة

 محمد مطينوضاح مازن 
 أول ب شريعة

 مرٌم رعد محمود كرٌم

 رٌعةرابع ب ش

 دنيا مازن كاظم جواد
 أول ج شريعة

 كاظم همام ناهض محمد
 رابع ب شرٌعة

 ساىر جاسم احمد موسى
 أول ج شريعة

 فاضل عباس روكان
 أول ب شريعة

 مرٌم قحطان هزبر محمد

 ديانا فارس ستار جبار رابع  ب شرٌعة
 هٌام ضٌاء ٌوسف ٌعقوب

 رابع ب شرٌعة

 سراب صالح ميدي جاسم
 أول ج شريعة

 سف عباس عمي حسنيو 
 أول ب شريعة

 مصطفى حازم كرٌم احمد

 رابع ب شرٌعة

 رباب صالح توفيق حسن
  أول ج شريعة

 سيف نعمو عزيز اسماعيل
 أول ج شريعة

 االء اسماعيل عبد اهلل
 أول ج شريعة

 هندي مصطفى قٌس كامل

 رابع ب شرٌعة

 رسل حيدر عدنان محمد
  أول ج شريعة

 شيد ثامر عبد عمي احمد
 ج شريعةأول 

 حسين عزاوي حسين مابتسا
 أول ج شريعة

 مها عباس فاضل محمد

 رابع ب شرٌعة

 رغد حامد شكور محمود
  أول ج شريعة

 شيد عمي محسن احمد
 أول ج شريعة

 اسراء تحسين حسون جواد
 أول ج شريعة

 مٌس كرٌم علً كاظم

 رابع ب شرٌعة

 رياض طارق ثامر خالف
  أول ج شريعة

 سينشيماء خميس ىجيج يا
 أول ج شريعة

 اطياف مظير حميد غيدان
 أول ج شريعة

 نادٌة هزبر عبدالرحمن

 رابع ب شرٌعة

 ريم نصير فاضل حسين
  أول ج شريعة
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 صقر صالح مهدي صكر

 أول ج شرٌعة

 عشٖ نؤ٘ أتشاْٛى فشياٌ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 د حميد صالحمريم محم

 أول ج شريعة
 ػهٙ ػًاد فتاس

 حاَٙ ب ششٚؼح
 أبراىيم عز الدين سالم

 أٔل د يغائٙ

 ضحى حسن عميوي

 أول ج شريعة  

 عهًٗ ػثذ انًؼٍٛ ػاٚش

 مصطفى حسن ابراىيم اعنيز حاَٙ ب ششٚؼح
 أول ج شريعة

 ػهٙ َزى ْاشى

 حاَٙ ب ششٚؼح
 احمد عبد اهلل ميدي

 أٔل د يغائٙ

 الخالق عادل محمد عبد 
 أول ج شريعة

 عًاس ػثاط سشٛذ صغٍٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 منى ناصر كاظم خميس

 أول ج شريعة
 ػهٙ َٓاد يٓذ٘ ػثذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 احمد عماد كمال

 أٔل د يغائٙ

 عبد الكريم اسد كريم مطر
 أول ج شريعة

 عٛف عؼٛذ ػثذ فٛاض

 حاَٙ ب ششٚؼح
 ميسم شامل فميح حسن

 أول ج شريعة
 د ػثذػهٛاء اصًذ يضًٕ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 اخالص ابراىيم عمي

 أٔل د يغائٙ

 عذراء ياسين عبود سممان
 أول ج شريعة

 شزٖ يضًذ ٚؼمٕب خهٛم

 حاَٙ ب ششٚؼح
 نادية لطفي صالح جواد

 أول ج شريعة
 ػًش عًٛش ػضٚض اصًذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 اركان محمد امين

 أٔل د يغائٙ

 عمار حسيب احسان جاسم
 أول ج شريعة

 غٗ ػهٕٛ٘شفاء ػهٕ ػٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 نورا عدنان قدوري حبيب

 أول ج شريعة
 غفشاٌ يضًذ َاصش يضًذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 بالل نياد فخري

 أٔل د يغائٙ

 فاطمة احمد ميدي حميد
 أول ج شريعة

 شًٛاء صادق ػهٙ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 نوره رائد سعدون ريحان

 أول ج شريعة
 فاطًح صادق كاظى دأٔد

 حاَٙ ب ششٚؼح

 ذ صايذدصاو يزٛ

 أٔل د يغائٙ

 فاطمة مزىر ابراىيم مدب
 أول ج شريعة

 صفا يضًذ خهٛم صافٙ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 ىدى احمد فاضل عباس

 أول ج شريعة
 فشلاٌ صايذ صٚذاٌ خهٛفح

 حاَٙ ب ششٚؼح
 زىراء سعد وىيب

 أٔل د يغائٙ

 عبد الحسن عباس  فاطمة
 أول ج شريعة

 طٛثح راعى كاظى راعى

 حاَٙ ب ششٚؼح
 ف عبيد مرميىدى لطي

 أول ج شريعة
 فشلذ ػثذ انؼضٚض عؼٕد سٚؼاٌ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 سجى خميل ابراىيم رمضان

 أٔل د يغائٙ

 فردوس غازي احمد خميس
 أول ج شريعة

 ػاتكح فٛصم ػهٕاٌ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 ىديل احمد خضير عباس

 أول ج شريعة
 فشٚال اسكاٌ يطشش يزٛذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 سرور حاتم محمد كاظم

 يغائٙأٔل د 

 قمر ىاشم مريس جواد
 أول ج شريعة

 ػثاط يذنٕل ػثذ انضغٍٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 ىديل عباس نجم عبد الكريم

 أول ج شريعة
 لذط ستاس نفتح ػثذهللا

 حاَٙ ب ششٚؼح

 عٓٛم َزى ػثذ

 أٔل د يغائٙ

 لمياء لطيف جاسم محمد
 أول ج شريعة

 ػثذ هللا يضًذ صغٍٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 ىناء يونس حسن احمد

 ول ج شريعةأ
 ياْش يضًذ َاصشصغٍٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 شيد محسن حميد شياع

 أٔل د يغائٙ

 محمد قاسم رشيد سمطان
 أول ج شريعة

 ػثذانشصًٍ اتشاْٛى صًٛذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 وائل طالب عبد احمد

 أول ج شريعة
 صابرين بالسم عوني محمد 

 مروج طو زمان حبيب
 أول ج شريعة

 ػضٚضِ ػايش َاٚف صًذ

 ششٚؼح حاَٙ ب
 وسام فالح ثامر كاظم

 أول ج شريعة
  

 مريم شعالن جاسم محمد
 أول ج شريعة

 ػهٙ ػثذ انهطٛف اصًذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 وسام قيس نجم عبد اهلل

 أول ج شريعة
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 نور عبدالسالم شوكت

 رابع أ شرٌعة

 َٓٗ اصًذ ْاد٘ صغٍٛ

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 حنٌن محمد حمٌد علً

 رابع ب شرٌعة

 صٚذاٌ  خهفادْى صغاو 

 حاَٙ ب ششٚؼح

 سارة عدنان هدلوش قدوري

 رابع ب شرٌعة

 دٚاَا رًال عؼذ صًٛذ

 حاَٙ ب ششٚؼح

 علً احمد نصٌف جاسم

 رابع ب شرٌعة

 عبدالواحد هبة جمال خالد

 رابع أ شرٌعة

 َٕس خانذ ػثذانضًٛذ

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 حٌدر حمٌد عبدهللا احمد

 رابع ب شرٌعة

 اعايح صانش ػهٙ

 شٚؼححاَٙ ب ش
 سجى ربٌع محمد محمود

 رابع ب شرٌعة

 دٚاَا ٚاعش راعى ػثاط

 حاَٙ ب ششٚؼح
 علً جمال كامل سبع

 رابع ب شرٌعة

 هند داوود سلمان خلف

 رابع أ شرٌعة

 َٕس لاعى عانى

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 خالد ولٌد خالد عبد

 رابع ب شرٌعة

 أعًاء حايش عهًاٌ يضًذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 سحر قدوري حسٌن عالوي

 بع ب شرٌعةرا

 ركشٖ لاعى صادق تكش

 حاَٙ ب ششٚؼح
 علً عبدالرحمن احمد  خلف

 رابع ب شرٌعة

 احمد علً كامل هندي

 شرٌعة ب رابع

 َٕسْاٌ ػهٙ صٚذاٌ

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 دعاء جالل كرٌم شهاب

 رابع ب شرٌعة

 اعٛا كًال ػهٙ فهٛش

 حاَٙ ب ششٚؼح
 سرور حمدي جاسم حمٌدي

 رابع ب شرٌعة

 ُؼى رٛادسغذج ػثذ انً

 حاَٙ ب ششٚؼح
 علً مؤٌد عبدالكرٌم شكر

 رابع ب شرٌعة

 امانً نبٌل جمال محمد

 شرٌعة برابع 

 ْارش صغٍٛ راعى

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 دعاء علً سوٌدان

 رابع ب شرٌعة

 أٚح رانظ ػثذ ػثذهللا

 حاَٙ ب ششٚؼح
 سالم عادل اسماعٌل خلٌل

 رابع ب شرٌعة

 سلٛح صغٍٛ صانش ػثاط

 حاَٙ ب ششٚؼح
 دراغ لٌاء حكٌم ابراهٌمع

 رابع ب شرٌعة

 انفال عبدالكرٌم ٌوسف

 شرٌعة برابع 

 ْذٖ ٚضٛٗ ْاد٘

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 رجاء رحمن عواد

 رابع ب شرٌعة

 تٓاَٙ ْٛخى يضًٕد يزٛذ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 جابر سماهر ضامن كاظم

 رابع ب شرٌعة

 سفم لٛظ ػثاط

 حاَٙ ب ششٚؼح
 عمران برهان حسن صالح

 رابع ب شرٌعة

 اٌة جاسم حسٌن جاسم

 شرٌعة برابع 

 ْذٚش غاص٘ َصٛف

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 رقٌة عماد حسن فاضل

 رابع ب شرٌعة

 صٍُٛ اتشاْٛى يضًٕد صغٍ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 شروق رافد محمد حسٌن

 رابع ب شرٌعة

 سَذج صايذ اعًاػٛم صغٍٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 غفران مثنى احمد صالح

 رابع ب شرٌعة

 أٌة طالب اسماعٌل عبد

 شرٌعةب رابع 

 ُْاء ػهٙ سراء

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 رنا جاسم محمد صالح

 رابع ب شرٌعة

 صٍُٛ رثاس غشٛى َاصش

 حاَٙ ب ششٚؼح
 شٌماء حامد حسٌن محمد

 رابع ب شرٌعة

 صتٛذج ػثذهللا خهٛفح صغٍٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 فاطمة علً سعدي مالك

 رابع ب شرٌعة

 اٌة موفق حمٌد رشٌد

 رابع ب شرٌعة

 فٕص٘ ٚاعٍٛ ْاَٙ

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 رواء عالء حسٌن صالح

 رابع ب شرٌعة

 خذٚزح سٔكاٌ اتشاْٛى

 حاَٙ ب ششٚؼح
 صهٌب أٌوب عمران حمد

 رابع ب شرٌعة

 صْشاء صغٍٛ ػُاد ٚؼمٕب

 حاَٙ ب ششٚؼح
 قبس جعفر صادق جبار

 رابع ب شرٌعة

 اٌناس فاضل اسود جارك

 رابع ب شرٌعة

 ٚغشٖ ػًاس نطٛف

 

 حاَٙ  أ ششٚؼح

 جالل عبد ناموسرٌم 

 رابع ب شرٌعة

 دػاء صًٛذ سشٛذ ػهٙ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 ضحى عدنان صالح امٌن

 رابع ب شرٌعة

 صْشاء ػهٙ ػثذ صغٍٛ

 حاَٙ ب ششٚؼح
 كاظم احمد حسٌن كاظم

 رابع ب شرٌعة

 براء عبدالكرٌم مراد

 رابع ب شرٌعة

 االء عالو صًاد٘ غشٚة

 حاَٙ  ب ششٚؼح

 زمن علوان حسٌن

 رابع ب شرٌعة

 الل يزٛذ صًٛذد

 حاَٙ ب ششٚؼح

 ضٌاء ثامر صالح اسماعٌل

 رابع ب شرٌعة

 صْشاء يزٛذ فاضم اصًذ

 حاَٙ ب ششٚؼح

 ماهر حسن سلمان حمدان

 رابع ب شرٌعة

 جٌهان علً زٌدان خلف

 رابع ب شرٌعة

 اتتغاو حؼثاٌ ػهٙ يٓذ٘

 حاَٙ ب ششٚؼح

 زٌنب علً جواد كاظم

 رابع ب شرٌعة

 ديٕع َاصش يضغٍ ػهكّ

 ب ششٚؼح حاَٙ

 عبد القهار اسعد عبدالعزٌز

 رابع ب شرٌعة

 صُٚح يارذ يضغٍ َزشط

 حاَٙ ب ششٚؼح

 محمد جاسم فرهود خٌون

 رابع ب شرٌعة
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 زٌنة عباس علً رشٌد

 شرٌعة- أ-الرابع  

 سهزاء لُصز جُاد

 انثاٍَ أ شزَعت

 ضحى على محمد جاسم

 شرٌعة -أ-الرابع  

 صفا  عباص شُُار

 انثاٍَ أ شزَعت

 علٌاء نجم عبدالباري جاسم

 شرٌعة -أ-الرابع  

  صالح محمد خالد

 أول ج مسائي

 سجى وسام محمود محمد

 ةشرٌع- أ-الرابع  

 سَُب وساو َجى

 انثاٍَ أ شزَعت

 ضحى عماد كاظم كرم

 شرٌعة -أ-الرابع  

 صفاء سعدٌ كزَى

 انثاٍَ أ شزَعت

 عمر جمال ردام ملك

شرٌعة -أ-الرابع    

 ظالل فؤاد غاَى يضًٕد

 أول ج يسائٍ

 سارة حٌدر عاٌز محسن

 شرٌعة- أ-الرابع  

 سارة بكز كزَى صانح

 انثاٍَ أ شزَعت

 طه ٌاسٌن حسٌن خلف

 شرٌعة -أ-الرابع  

 عذراء احًد حكُى

 انثاٍَ أ شزَعت

 عهود غانم احمد كنج

شرٌعة -أ-الرابع    

عبد العظيم حميد عناد 
 أول ج مسائي

 سامر عداي مزعل علوان

 شرٌعة- أ-الرابع  

 سارة صانح يهدٌ

 انثاٍَ أ شزَعت

 عامر صالح مهدي خلف

 شرٌعة -أ-الرابع  

 عبدهللا حسٍ احًد

 عتانثاٍَ أ شزَ

 غدٌر احمد بدر رمٌض

شرٌعة -أ-الرابع    

 عمي محمود محمد

 أول ج يسائٍ

 سبأ عناد حسن َكرٌز

 شرٌعة- أ-الرابع  

 سارة فُصم غاسٌ

 انثاٍَ أ شزَعت

 عبدالقادر جلٌل حسٌن

 شرٌعة -أ-الرابع  

 عهٍ داود سانى احًد

 انثاٍَ أ شزَعت

 فاطمة باسم خٌري احمد

شرٌعة -أ-الرابع    

 ن اسيود محمود ياسي
 أول ج مسائي

 سجا صباح حمٌد عباس

 شرٌعة -أ -الرابع  

 سجً جاسى ابزاهُى

 انثاٍَ أ شزَعت

 عبدهللا عباس مهنا اٌدام

 شرٌعة-أ-الرابع  

 عهٍ يجُد ابزاهُى

 انثاٍَ أ شزَعت

 فاطمة لٌث حسٌن جمٌل

 شرٌعة -أ-الرابع  

 مصطفى سعد حسين 

 أول ج يسائٍ

 سحر عباس ٌوسف عناد

 شرٌعة -أ -ع  الراب

 سجً عالء اندٍَ جاسى

 انثاٍَ أ شزَعت

 عبود احمد ٌحٌى محمد

 شرٌعة -أ-الرابع  

 غادة عبد انزساق

 انثاٍَ أ شزَعت

 فاطمة ماجد عزٌز مراد

شرٌعة -أ-الرابع    

 يصطفٗ لٛظ اعؼذ

 أٔل د يغائٙ

 سٌف رحمان محمود علً

 شرٌعة -أ-الرابع  

 سعاد جاسى يحًد جًُم

 تانثاٍَ أ شزَع

 عبٌر نعمان اسماعٌل

 شرٌعة -أ-الرابع  

 غسك َشهاٌ عشاوٌ

 انثاٍَ أ شزَعت

 فاطمة جواد ستار جمال

 شرٌعة -أ-الرابع  

 

 سٌف مؤٌد ابراهٌم امٌٌن

 شرٌعة -أ-الرابع  

 شهد سهًاٌ سعدوٌ

 انثاٍَ أ شزَعت

 عذراء صباح محمد

 شرٌعة-أ-الرابع  

 فاطًت ثايز يجُد

 انثاٍَ أ شزَعت

 محمد رزٌجلمى مهدي 

 شرٌعة -أ-الرابع  

 

 ضحى عدنان حسن عبد

 شرٌعة -أ-الرابع  

 صداو حسُب يحًىد

 انثاٍَ أ شزَعت

 عذراء كاظم جواد وفر

 شرٌعة -أ-الرابع  

 فائشة صبحٍ حسٍُ

 انثاٍَ أ شزَعت

 مٌس أٌوب حاتم احمد

شرٌعة -أ-الرابع    
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ابراهٌم ضٌاء عبدالر 

 حمن

 شرٌعة -أ -الرابع  

 ء شٓاب صشاٌاال

 حاَٙ أ ششٚؼح
 امنة عجٌل صالح مهدي

 شرٌعة -أ -الرابع  

 اٚح ػثاط خضٛش

 حاَٙ أ ششٚؼح
 حاتم فالح حاتم احمد

 شرٌعة -أ -الرابع  

 رُاٌ صارى اعًاػٛم

 حاَٙ أ ششٚؼح
 رٌام عطا عبد محمد

 شرٌعة -أ -الرابع  

 سَا عؼذ ػثذ انشصاق

 حاَٙ أ ششٚؼح

 ابوبكر ابراهٌم حمٌد

 شرٌعة- أ-بع  الرا

 االء ػهٙ صًٕد٘

 حاَٙ أ ششٚؼح

 انفال عبداللطٌف حسٌب

 شرٌعة-أ -الرابع  

 اٚح يارذ اصًذ

 حاَٙ أ ششٚؼح

 حسٌن مالك عبود محمد

 شرٌعة -أ -الرابع  

 رُاٌ خهف رًٛم

 حاَٙ أ ششٚؼح

 زهراء سالم حسن

 شرٌعة -أ -الرابع  

 سٔاء صانش يٓذ٘

 حاَٙ أ ششٚؼح

احمد حمٌد شرٌف 

 علوي

 شرٌعة-أ -الرابع  

 اتشاس دأد عهًاٌ

 حاَٙ أ ششٚؼح
 اوس ثامر محسن عبدهللا

 شرٌعة-أ -الرابع  

 اٚح يضًذ اعًاػٛم

 حاَٙ أ ششٚؼح
 حمزة شالل علً سعٌد

 شرٌعة -أ -الرابع  

 خًائم خانذ غٛذاٌ

 حاَٙ أ ششٚؼح
 زهراء ٌوسف عٌسى

 شرٌعة -أ -الرابع  

صْشاء عتاس ػثذ 

 انضغٍ

 حاَٙ أ ششٚؼح

احمد رمزي محسن 

 خنجر

 شرٌعة -أ -الرابع  

 اعشاء اعؼذ ػثاط

 حاَٙ أ ششٚؼح
 اٌمن برع عبدالحسٌن

 شرٌعة -أ -الرابع  

 اٚح يصطفٗ  طّ

 حاَٙ أ ششٚؼح
 حنٌن احمد رشٌد خلف

 شرٌعة -أ -الرابع  

 دانٛا يُؼى كشٚى

 حاَٙ أ ششٚؼح

زٌنب احمد جاسم 

 محمد

  شرٌعة -أ -الرابع  

 لاحمد سعدون جمٌ

 شرٌعة-أ -الرابع  

 اكشاو ػهٙ ٔصٛذ

 حاَٙ أ ششٚؼح

 باقر سبهان عبد صالح

 شرٌعة -أ -الرابع  

 اٚح ْشاو يضًٕد

 حاَٙ أ ششٚؼح

 خدٌجة محمد محسن

 شرٌعة-أ -الرابع  

 دػاء صغٍٛ اصًذ

 حاَٙ أ ششٚؼح

 

 

احمد سعدي ججون 

 عباس

 شرٌعة -أ -الرابع  

 ايم َادس ػثذ

 حاَٙ أ ششٚؼح
 سعٌد فرج بشائر سلمان

 شرٌعة -أ -الرابع  

 اٚالف صًٛذ اتشاْٛى

 حاَٙ أ ششٚؼح
 داود جبار نعمان علوان

 شرٌعة -أ -الرابع  

 دػاء يضاصى رٚاب

 حاَٙ أ ششٚؼح

 

 

استبرق عبدالكرٌم 

 كاظم

 شرٌعة-أ -الرابع  

 ايٛش َصٛشػثذانزثاس

 حاَٙ أ ششٚؼح
 بكر محمد علً سلمان

 شرٌعة-أ -الرابع  

 تشكاخ عؼذ طهة

 حاَٙ أ ششٚؼح
 رفل عبدالرحمن سعدون

 شرٌعة -أ -الرابع  

 سراء صغٍ ػهٙ ياَغ

 حاَٙ أ ششٚؼح

 

 

اسراء هزبر عباس 

 حسن

 شرٌعة -أ -الرابع  

 اَفال طالل ػثذ

 حاَٙ أ ششٚؼح
 تبارك خالد عبدهللا حسٌن

 شرٌعة- أ-الرابع  

 تٛذاء َاظى صًذ٘

 حاَٙ أ ششٚؼح
 رنده ضٌاء مجٌد عثمان

 شرٌعة - أ-الرابع  

 سعم عهًاٌ دأد

 حاَٙ أ ششٚؼح

 

 

اسماء كٌطان علً 

 عصفور

 شرٌعة-أ -الرابع  

 آَاس دأد عهًاٌ

 حاَٙ أ ششٚؼح
 تغرٌد سعٌد خلٌفة حسٌن

 شرٌعة -أ -الرابع  

 تثاسن كشٚى صغٍٛ

 حاَٙ أ ششٚؼح
 رواء عدنان عطوان

 شرٌعة -أ -الرابع  

 سعم يضًذ صًٛذ

 حاَٙ أ ششٚؼح
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 اتتٓال ْٔاب صشف

 انخانج أ ششٚؼح
 يفاالء سممان لط
 أول أ شريعة

 ايالف عبد الكريم محسن
 الثالث أ شريعة

 اسيل عماد راضي
 أول أ شريعة

 سشا صًٛذ فٛصم يضًذ

 انخانج أ ششٚؼح
 حسين حسن حسين

 أول أ شريعة
 عاسج رؼفش خًٛظ صًضج

 انخانج أ ششٚؼح

 أعشاء راعى اتشاْٛى

 انخانج أ ششٚؼح
االء عبدالرحمن حسن   

 أول أ شريعة
 ذ حهذاًٚاٌ راعى يضً

 انخانج أ ششٚؼح
 افراح محمد عبد اهلل

 أول أ شريعة
 سػذ عايٙ فشصاٌ ػهٕاٌ

 انخانج أ ششٚؼح
 حسين فزع عباس جواد

 أول أ شريعة
 عزاد عؼذ صغٍٛ خًٛظ

 انخانج أ ششٚؼح

 اعشاء صثضٙ كايم

 انخانج أ ششٚؼح
ابتيال جواد سممان      

 أول أ شريعة
 تتٕل يضًٕد يصهش ْٔة

 انخانج أ ششٚؼح
 اكرم احمد اسماعيل خمف

 أول أ شريعة
 سغذ لضطاٌ يضًٕد يزٛذ

 انخانج أ ششٚؼح
 حنين حميد عبد الحسين

 أول أ شريعة
 عزٗ ياصٌ يضًٕد فاضم

 انخانج أ ششٚؼح

 أسراء محمد مهدي

 انخانج أ ششٚؼح
 ابتيال شوكت مطمك

 أول أ شريعة
 رُاٌ ػثاط صغٍٛ

 انخانج أ ششٚؼح
 انصاف صالح جياد

 كاظم أول أ شريعة
 سفم صغٍٛ ػضأ٘

 انخانج أ ششٚؼح
 حيدر عبداهلل محيميد

 أول أ شريعة
 شٓذ صغٍٛ شكش يضًٕد

 انخانج أ ششٚؼح

 

 أعٛا عايٙ صًٛذ يزٌُٕ

 انخانج أ ششٚؼح
 ابراىيم احمد ابراىيم

 أول أ شريعة
 صًضج يضغٍ َزى ػثذهللا

 انخانج أ ششٚؼح
 انفال رعد خنفر كاظم

 أول أ شريعة
 ْاد٘سفم ػثاط فاضم 

 انخانج أ ششٚؼح
 ختام فاضل عمي حسين

 أول أ شريعة
 شٓذ ػادل صافع لذٔس٘

 انخانج أ ششٚؼح

 أعٛا كًال اعٕد صًٛذ

 انخانج أ ششٚؼح
 احمد نوري كريم عمي

 أول أ شريعة
 صًٕد٘ رثاس صًٕد٘

 انخانج أ ششٚؼح
 اية طالب نعمان داود

 أول أ شريعة
 سفم يضًذ كاظى ػثؼٕب

 انخانج أ ششٚؼح
 عدنان احمد خطاب

 أول أ شريعة
 شٓالء يضْش ػٛذاٌ خهف

 انخانج أ ششٚؼح

 اطٛاف تشٛش اتشاْٛى

 انخانج أ ششٚؼح
 اخالص ىاشم مصطاف

 أول أ شريعة
 صًٛذ يزٛذ صًٛذ لذٔس٘

 انخانج أ ششٚؼح
 باسم رافع محمد ىزاع

 أول أ شريعة
 سَذج كايم اصًذ دأد

 انخانج أ ششٚؼح
 دعاء حميد عمي
 أول أ شريعة

 فاسط ػثذ هللا يضًذ ضضٗ

 انخانج أ ششٚؼح

 اَغاو سشٛذ خهف ػثذ

 انخانج أ ششٚؼح
 ازىار عماد طو عبد

 أول أ شريعة
 خهٕد رثش يضًٕد

 انخانج أ ششٚؼح
 باقر عبد اهلل ابراىيم

 أول أ شريعة
 سَٔك ٔعاو يٓذ٘ صانش

 انخانج أ ششٚؼح
 دعاء عمار فيصل عبد

 أول أ شريعة
 ضفاف ْاسٌٔ سشٛذ ظاْش

 ج أ ششٚؼحانخان

 اَفال صاسث ػثٕد تالو

 انخانج أ ششٚؼح
 اسامة محمد محسن

 أول أ شريعة
 خًٛظ اصًذ يُصٕس

 انخانج أ ششٚؼح
 براء عمي محمد جاسم

 أول أ شريعة
 سٚى سصٛى اعًاػٛم

 انخانج أ ششٚؼح
 دعاء محمد عمي ميدي

 أول أ شريعة
 ػثذ انشصًٍ سشٛذ يُصٕس

 انخانج أ ششٚؼح

 آٚاخ صْٛش عًٛش

 انج أ ششٚؼحانخ
 اسراء جعفر كاظم

 أول أ شريعة
 دػاء عالو صغٍ ػثذ

 انخانج أ ششٚؼح
 بمسم احمد جميل محمود

 أول أ شريعة
 صُٚة صايذ ػثذ ػهٙ

 انخانج أ ششٚؼح
 رانية حازم محمد
 أول أ شريعة

 ػثذ انشصًٍ ػذَاٌ ٚأس

 انخانج أ ششٚؼح

 

 اٚاخ ػهٙ رالب سغٛف

 انخانج أ ششٚؼح
 اسراء عباس ذياب

 أول أ شريعة
 سراء ػًاس ٚؼمٕب رًٛم

 انخانج أ ششٚؼح
 تبارك حسين ىادي

 أول أ شريعة
 صُٚة صغٍٛ ػثاط ػثذ

 انخانج أ ششٚؼح
 رحاب محمد عزيز عبد

 أول أ شريعة
 ػثذانمادس َارٙ ػثذانشصاق

 انخانج أ ششٚؼح

 أسيا خميل ابراىيم خمف 
 أول أ شريعة

 سعم صثٛة ػثٕد يضًٕد

 انخانج أ ششٚؼح
 ك طو احمدتبار 

 أول أ شريعة
 صُٚح صاصو ػصًاٌ

 انخانج أ ششٚؼح
 رسل جبار حسيب عموان

 أول أ شريعة
 

 



 

 

 
 (69(                قسم الشريعة                             العدد الكلي )30( /  املرحلة االوىل)39( املرحلة الثالث )   9قاعة رقم )  

 

ػثذهللا لضطاٌ ػذَاٌ 

 حانج أ ششٚؼح
 رسل عادل حكيم حميد

 أول أ شريعة
 يشٔاٌ ػٛغٗ يشٚش

 حانج أ ششٚؼح
 زينب خميل ابراىيم خميل

 أول أ شريعة
 ْذٚم صًٛذ صٕيذ خًٛظ

 حانج أ ششٚؼح
 سياد عدنان عموان

 أول أ شريعة
 اعٛم كشٚى صغٍٛ

 حانج ب ششٚؼح

 ػشتاس تاعى ػثاط ٔنٙ

 حانج أ ششٚؼح
 رسل عصام غازي

 أول أ شريعة
 يصطفٗ فٛصم يٓذ٘

 حانج أ ششٚؼح
 زينب عباس داود ناصر

 أول أ شريعة
 ْذٚم فؤاد ػاصٙ شٓاب

 حانج أ ششٚؼح
 سيى حامد حميد غريب

 أول أ شريعة
 اطٛاف عؼذ ػثذ يظهٕو

 حانج ب ششٚؼح

 ػهٙ صثاس صغٍ يضًٕد

 أ ششٚؼح حانج
 رويدة احمد حسين

 أول أ شريعة
 يصطفٗ يضًذ صافع طّ

 حانج أ ششٚؼح
 زينب غانم عطية عباس

 أول أ شريعة
 ٔفاء ػهٙ ػٛغٗ

 حانج أ ششٚؼح
 شيد رضا عمي ساجت

 أول أ شريعة
 أَفال تاعى ػثذ غٛذاٌ

 حانج ب ششٚؼح

 علٌاء عبدالودود محمد

 ثالث أ شرٌعة

 زبيدة ميند كاظم
 أول أ شريعة

 غى حاٚش ػهٙ يضًٕديٛ

 حانج أ ششٚؼح
 زينب محمد كاظم نصار

 أول أ شريعة
 ٚغشٖ َارٙ َاصش

 حانج أ ششٚؼح
 شيد صفاء عمي حسن

 أول أ شريعة
 اٚاخ خهٛم اتشاْٛى تاّٚ

 ثالث ب شرٌعة

 غدٌر سلٌم محمد جمعة

 ثالث أ شرٌعة

 زمن ابراىيم احمد
 أول أ شريعة

 َٕس اصًذ نطٛف اصًذ

 حانج أ ششٚؼح
 اياد احمدسارة 

 أول أ شريعة
 اصًذ ػطا صغٍ شُتاف

 حانج ب ششٚؼح
 شيد عباس عيدان حمود

 أول أ شريعة
 اٚاخ ػثذانشصًٍ فهٛش

 حانج ب ششٚؼح

 فاطًح صغٍ يضًذ صغٍٛ

 حانج أ ششٚؼح
 زمن حسن مذري
 أول أ شريعة

 َٕس ػاٚذ ػهٙ صغٍٛ

 حانج أ ششٚؼح
 سارة رباح ناصر محمد

 أول أ شريعة
 يضًذاصًذ ػهٙ صذأ٘ 

 حانج ب ششٚؼح
 شيد محمد عمي حسين

 أول أ شريعة
 انكشاس ػًاد شاكش ػثذ

 حانج ب ششٚؼح

 فشاط أسكاٌ ػهٙ خهٛم

 حانج أ ششٚؼح
 زىراء رياض حامد

 أول أ شريعة
 َٕس يضًذ لذٔس٘

 حانج أ ششٚؼح
 سارة عمر احمد حسين

 أول أ شريعة
 اصًذ لاعى يضًذ ػهٙ

 حانج ب ششٚؼح
 شيالء خالد خريسان

 أ شريعة أول
 تشكاخ يضًذ يثاسن خًٛظ

 حانج ب ششٚؼح

 نماء ٔدٔد ػثذ انْٕاب

 حانج أ ششٚؼح
 زىراء ستار ميدي

 أول أ شريعة
 ْثح عؼذٌٔ اصًذ دأد

 حانج أ ششٚؼح
 سبأ سممان جسام محمد

 أول أ شريعة
 ادْى صثاس عؼٛذ يٓذ٘

 حانج ب ششٚؼح
 صادق قاسم ابراىيم

 أول أ شريعة
 ػثذ تشائش حائش ػثذ انًؼٍٛ

 حانج ب ششٚؼح

 نٛهٗ صايذ ػثذ ػثاط

 حانج أ ششٚؼح
 زىراء مفيد منعم حسن

 أول أ شريعة
 ْثح فٛصم ػثاط صغٍ

 حانج أ ششٚؼح
 سجى ستار يحيى عبد

 أول أ شريعة
 أعايح يضًذ سيضاٌ

 حانج ب ششٚؼح
 ضحى خضر عباس عمي

 أول أ شريعة
 راعى يضًذ ػثذ يٕعٗ

 حانج ب ششٚؼح

 يضًذ ضٛاء يزٛذ خهف

 انج أ ششٚؼحح
 زىراء يحيى حسين

 أول أ شريعة
 ْذٖ ػثذانؼهٛى يضًذ

 حانج أ ششٚؼح
 سجى عباس فاضل

 أول أ شريعة
 أعأس عايٙ يضٛٙ

 حانج ب ششٚؼح
 ضحى ىادي شاكر

 أول أ شريعة
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صشداٌ ػذَاٌ 

 غضثاٌ

 حانج ب ششٚؼح

ضياء فالح حنش 
 أول أ شريعة

 سغذ كًال صغٍٛ

 حانج ب ششٚؼح
عمي عبد الجبار 

 أول أ شريعة
 عاسج ػثذ انًُؼى

 اصًذ

 حانج ب ششٚؼح

 قمر ىاشم عمي صالح
 أول أ شريعة

صفاء ػثذانشصًٍ 

 صًٛذ

 حانج ب ششٚؼح

 يونس محمود المرسي
 أول أ شريعة

 صغٍٛ اصًذ ػهٙ

 حانج ب ششٚؼح
طيبة زيد ميجيج 

 أول أ شريعة
سفم َافغ يضًذ 

 صًٕد

 حانج ب ششٚؼح

غفران حسين عمي 
 أول أ شريعة

 عاسج ٚاعٍٛ ْاد٘

 حانج ب ششٚؼح

 ميمة فؤاد عاصيك
 أول أ شريعة

 طانة فاسٔق خهٛم 

 حانج ب ششٚؼح
 ايات جاسم عمي
 أول ب شريعة

صٛذس لصٙ 

 اتشاْٛى

 حانج ب ششٚؼح

عائشة شياب احمد 
 أول أ شريعة

سَٔك كاظى ػهٙ 

 يشاد

 حانج ب ششٚؼح

غفران فالح حسن 
 أول أ شريعة

 عشٖ عايٙ يزٛذ

 حانج ب ششٚؼح

 محمود أحمد محمد
 أول أ شريعة

 طٛثح ػهٙ ػهٕاٌ

 حانج ب ششٚؼح
 افراح زاىر نجم عبد

 أول ب شريعة

صٛذس ٚضٛٗ 

 ػثذانٓاد٘

 حانج ب ششٚؼح

عائشة سعد شكر 
 أول أ شريعة

 صْشاء رًٛم ػثذ

 حانج ب ششٚؼح
فاطمة احمد كاظم 

 أول أ شريعة
 عزٗ عتاس ػثٕد

 حانج ب ششٚؼح

 مرتضى حامد خزعل
 أول أ شريعة

 ػثذ هللا ػًاد طّ

 ٚؼححانج ب شش
 افراح كاظم فاضل
 أول ب شريعة

 دٚاَا صغٍ ػثاط

 حانج ب ششٚؼح
عباس خضر تالي 

 أول أ شريعة
 صْشاء ػثذ انغالو

 حانج ب ششٚؼح
فاطمة جواد داود 

 أول أ شريعة
عضش اٚاد صاتى 

 اتشاْٛى

 حانج ب ششٚؼح

 مصطفى محمد عدنان
 أول أ شريعة

 علً خلٌل ابراهٌم
 حانج ب ششٚؼح

استبرق خميس راضي 
 أول ب شريعة

رٔ انفماس يضًٕد 

 يٓذ٘

 حانج ب ششٚؼح

عباس عمي عباس 
 أول أ شريعة

صُٚح رًال عثغ 

 خًٛظ

 حانج ب ششٚؼح

فاطمة رشيد مجيد 
 أول أ شريعة

 عٛف لاعى رٚاب

 حانج ب ششٚؼح

 نوار عامر حومد
 أول أ شريعة

ػهٙ عؼٛذ صغٍٛ 

 ػهٙ

 حانج ب ششٚؼح

 امنة احمد ىادي
 أول ب شريعة

اٚف سعم ػالء َ

 ػهٙ

 حانج ب ششٚؼح

عذراء خميل حميد 
 أول أ شريعة

عاسج إعًاػٛم 

 خهٛم

 حانج ب ششٚؼح

فاطمة عبد العالي 
 أول أ شريعة

عًاْش عؼذ 

 يضًٕد

 حانج ب ششٚؼح

 ىند فراس نوري
 أول أ شريعة

 فاضم طاسق خضٛش

 حانج ب ششٚؼح
امنة حسن  بيجان 

 أول ب شريعة

 سعم يضًذ ػٛذاٌ

 حانج ب ششٚؼح
ح كاظم عمي صبا

 أول أ شريعة
عاسج صثاس نفتح 

 راعى

 حانج ب ششٚؼح

 قبس باسم متعب
 أول أ شريعة

صفاء عبد السالم 
 ىاشم

 ثالث ب شريعة

 وداد خمف محمود
 أول أ شريعة

 فاطًح تاعم عايٙ

 حانج ب ششٚؼح
 امنة سعيد حميد
 أول ب شريعة


