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 المالحظات

  كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          ثالثون 03 ابراهيم عبد الله ابراهيم 1

            احمد راضي رافع )ر( 2

          أربعون 03 احمد سعد ياسين 0

          خمسه وثالثون 03 احمد علي احمد علي 0

          ثالثه وثالثون 00 اية سامي كاظم 3

            حسام حميد مصلح)ر( 6

          ثالثه وثالثون 00  حسان صباح موالن 7

            حسين مثنى حسين )ر( 8

            حنين ربيع عبداللطيف ر  9

          سته وعشرون 26 خلف كليب نصيف 13

          ثمانية وعشرون 28 داليا حسين خلف 11

          خمسه وعشرون 23 دانيا حسين خلف 12

          خمسه وثالثون 03 رجاء صالح سعيد 10

          اربعه وثالثون 00 رحاب سعدي محمد 10

            رسل حميد عباس)ر( 13

          سبعه وثالثون 07 زهراء مجاهد عبد الرحمن 16

            سرمد عبدالله)ر( 17

          أربعون 03 عبدالستار خلف سلوى 18

          ثالثه وثالثون 00 طيبة كنعان بهاء حاجم 19

          أربعون 03 عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 23

          سبعه وثالثون 07 عبدالباري صالح محمد 21

            عبدالسالم ماجد)ر( 22

          تسعه وثالثون 09 عثمان سعد عزيز 20

          سبعه وعشرون 27 علي حسين عالوي 20

            عمر رمضان )ر( 23

          اثنان وثالثون 02 عمر يعرب عبد الكريم 26

          أربعون 03 عهود عبدالرحمن احمد 27

          سته وعشرون 26 لجين عدنان خلف 28

          ثالثون 03 لمى سعيد حسن 29

            محمد جمعة)ر(ليث  03

          ثالثه وثالثون 00 محمد احمد ثلج 01

          خمسه وعشرون 23 محمد االمين رعد  02

          ثالثه وثالثون 00 محمد بسمان رشيد 00

          ثالثون 03 محمد فايز توفيق 00

          ثالثون 03 مكارم غسان نزهان 03

          ثالثه وعشرون 20 نايف عبد حسين 06

          سبعه وثالثون 07 نور علي طعمة هنيدي 07

          ثمانية وعشرون 28 هديل ابراهيم كريم 08

          تسعه وثالثون 09 وطبان عكلة محمد 09
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