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555اآلء أیوب محمد مطلك العسافي

غ12.5االء قصي شاكر ناجي

10.51احمد حسن علي حسین الكروي

434احمد حمید صالح محمد النیساني

454احمد كریم ناصر جمیل الصعبي

555احمد محمد علي سرحان الجبوري

54.85احمد عبد المجید حمید

354اسراء عباس صبر حسن

555اصالة شھاب احمد خلف اللھیبي

154امال عبد الباسط ضایع علوان التمیمي

451امنھ شھاب علي طحطوح

104.5ایھ محمود خلیل عبد الدلیمي

055ایھ ھشام احمد فیاض الدوري

145تقى ثامر حسن علي العاصي

غ20حسام یوسف خلف صالح الصمیدعي

444حسین عادل عدنان محمود الجبوري

555حسین علي حسن إبراھیم 

015حسین علي حسین

555حنان عواد خلف كریم البیاتي

رائد عباس علي عبود الربیعي

155ربى معن ھاشم علوان الغراوي

155رسل محمد ھادي محمد الجنابي

252رغد صفاء الدین قاسم سلیمان الموسوي

452رقیة عارف جبار مطر الدلیمي

134.5رقیة محي صالح مھدي اللھیبي 

234.5ریام رشید حمید احمد الخزرجي

055ریام عامر دوبان سلیمان



055زھراء عبد الكریم 

013.5زینب ابراھیم خضیر

555زینب ثائر مھدي خلف الحدیثي

034سارة احمد صبر عناد السعدون

250.5سارة یاسر احنف محي الدین الناصري

155سجى زاھر عبد األمیر عباس الطائي

252سجى عمران نصیف فلیح كریج 

100سلوان حردان

0سولین علي حسن

355سماء عالء حبیب علوان الجبوري

01.35سنا حمودي عصام نعمان الحمودي

354سھام یوسف جمعة خضیر الجبوري

001شھد حیدر احسان حمدي الزبیدي

155شھد نزار فاضل صلفیج العزاوي

01.35صابرین جاسم عبد حمادي الجنابي

31.33صكر صبیح مھدي علي العباسي

41.32ضحى رعد مھدي إبراھیم العكاب

355طارق ریاض احمد عباس القرھغولي

055طلیعة باقي شاكر

003طیبة ریاض مضھد حسن

2عبد الخالق عیدان حمد

24.55عبد الرحمن موسى محمد احمد الصعبي

02.50عبدهللا عصام قاسم ولي البیاتي

055عبدهللا مھدي عزیز سلمان الطائي

1.501عبیر حسن عجیل موسى النعیمي

555عدنان عبدالحمید سلیمان نجم البیاتي

455عز الدین حمد غایب اسود الطائي

555عال خالد احمد حمود الفاطمي

404علي حمید سلطان مخلف الجبوري

125علي عبد اللطیف فاضل صالح البیاتي

3.522.5غدیر فرحان عطشان فاضل البدر



204مازن سھیل نجم عبدهللا اللھیبي

01.34محمد طالب احمد جاسم الدوري

محمد عماد عبد الوھاب عبد الواحد 
العامري

203

03.84محمد كمال حسن مطر الشمري

01.34محمود محمد مطلك محمد الصمیدعي

االثنین 16- 1وفاةمروة عكلة عواد عواد عبدهللا
10/Q1/Q2/-

42.54.8مریم احمد صبر عناد السعدون

500مریم عمر عبدهللا علوان السامرائي

104مزھر صباح حبیب حسین الجبوري

254.5مصطفى باسم إبراھیم رجب التكریتي

303مصطفى عبدهللا

202مالك موسى عزیز حسن البیاتي

043منار علوان كاظم علوان

000منتظر حسین بكر حسن البیاتي

054نور حسین نقي محمود البیاتي

005ھاجر مھدي احمد محمد الخریطلي

104ھدى وجدي

03.85ھمسة سعد كامل عیدان انعیري

114.5ھند شكر عبد حسین الجبوري 

455یاسر نادر حسین فلیح البیاتي


