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ل شو االء   .4  ناجح م
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م .16  ناجح سارة محمود ك
اس ع  .17  ناجح سجاد ع
د الهادي .18 ماء احمد ع  ناجح ش
مال محمد .19  ناجح صفا 
 ناجح ض محمد تر  .20
اء داود حسن .21  ناجح عل
د ع  .22  ناجح عمر ول
 ناجح فاطمة محمد حس  .23
 ناجح فاطمة محمد خلف قادر .24
 ناجح محمد احمد ع  .25
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فة .1 دان خل   ناجح احمد ز
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اظم بناي .6 د ال ه ع  ناجح ا
س مرت احمد .7  ناجح لق
د .8 مان حس عب  ناجح ب
اظم .9 اد   ناجح حن ا
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د هللا .11 م ع انا ابراه  ناجح د
اظم .12  ناجح زهراء ع 
د .13 اظم رش  ناجح زهراء 
ار صيهود .14 ب ج  ناجح ز
دان .15  ناجح س صالح ز
ماء خالد صالح .16  ناجح ش
حان .17  ناجح عب جاسم ف
 ناجح غدير محمد فاضل .18
م .19 د ال  ناجح غفران فاضل ع
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د احمد .21 د ع  ناجح لب ول
 ناجح محمد جمال محمد .22
ب .23 د حب اس ع  ناجح محمد ع
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