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  كتابة رقوا كتابة رقوا كتابة رقوا
      وعشرون إحدى 11 أثير ناجي هادي 1
      وعشرون إحدى 11 احمد جواد صالح 1
      خمسة عشر 15 احمد حسن محمد حمادي 3
      ستة عشر 16 احمد حياوي حنون 4
      سبعة عشر 17 احمد صبيح جواد كاظم 5
      إحدى عشر 11 احمد عباس هالل 6
      ثمانية عشر 18 احمد عذاب كاظم 7
      ثالث وعشرون 13 اخالص ميري جخيم 8
      وعشرون إحدى 11 ازل صفاء حسن 9
      سبعة عشر 17 اسراء جواد كاظم 11
      ستة عشر 16 إسراء رشيد سعيد 11
      ثمانية عشر 18 إسراء عبدعمي عبدالحسين 11
      خمسة عشر 15 جواد اسراء محمد 13
      ثالث وعشرون 13 اسراء يعقوب يوسف 14
      وعشرون إحدى 11 اسماء كاظم حسين 15
      ثالثة عشر 13 الزهرة هاديافراح عبد  16
      خمسة عشر 15 أفراح عوض محمود 17
      سبعة عشر 17 آمال عميوي شاهين 18
      تسعة عشر 19 انوار عبداالمير عبد الرضا 19
      ثمانية عشر 18 ايمان عبد االمير خضر 11
      اثنتا عشر درجة 11 إيهاب ليمو راضي 11
      وعشرون إحدى 11 جبارايهاب محمود  11
      وعشرون إحدى 11 باسم عبد الكريم عبد 13
      تسعة عشر 19 بتول هادي نعمة 14
       ونثالث فقط 31 كريم عباس ىتمار  15
      وعشرون إحدى 11 جاسم محمد حسن 16
      ونثالثاثنتان و  31 جعفر حسون سمطان 17
      إحدى عشر 11 حسن مجيد كاطع 18
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  كتابة رقوا كتابة رقوا كتابة رقوا
      تسع درجات 19 حسين عمي عبد الزهرة 19
      ستة عشر 16 حسين عمي كاظم 31
      ستة عشر 16 حسين محمد زغير 31
       عشرون فقط 11 حميم عبد الكاظم جابر 31
      أربعة عشر 14 حنين جبار عمي 33
      اثنتا عشر درجة 11 حنين حسين مهدي 34
      ثالثة عشر 13 حنين عادل جبار 35
      ثالث وعشرون 13 حوراء جواد كاظم 36
      ست درجات 16 حوراء خضير طالب 37
      سبع درجات 17 حوراء صبر خمف 38
      سبعة عشر 17 حوراء قاسم ثمار 39
      ثالث وعشرون 13 حوراء ناصر حسين 41
      عشر خمسة 15 طعمة حوراء نعمة 41
      إحدى عشر 11 حيدر احمد ساجت 41
      أربعة عشر 14 حيدر فيصل سوادي 43
      سبعة عشر 17 حيدر نجاح عبد الجميل 44
      اثنتا عشر درجة 11 حيدر هاتف جاسم 45
      ستة عشر 16 حيدر يوسف كطوف 46
      ثمانية عشر 18 خالد نور حسين 47
      عشرون فقط 11 هاديدعاء حسين  48
      وعشرون إحدى 11 يبسمحدعاء رحيم  49
      تسعة عشر 19 دعاء فؤاد صاحب 51
      درجتان فقط 11 دعاء مهدي عمي 51
      أربعة عشر 14 دالل رزاق عبيد 51
      وعشرون إحدى 11 دموع كاظم اسماعيل 53
      تسعة عشر 19 رجاء لطيف عبد 54
      وعشرون إحدى 11 رشاد رزاق شطب 55
      إحدى عشر 11 رضا عباس عبد عمي 56
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  كتابة رقوا كتابة رقوا كتابة رقوا
      أربعة عشر 14 رضا عدنان عمران 57
      اثنتان وعشرون 11 رغد ليث صالح 58
      وعشرون إحدى 11 رندا سالم عبد الزهرة 59
      ثالثة عشر 13 رواء حسون عموان 61
      سبعة عشر 17 الحسن رواء رعد عبد 61
      وعشرون إحدى 11 ريام حمزة حسين 61
      سبعة عشر 17 ريام سميم طعمة 63
      خمسة عشر 15 ريمان حاتم مصخي 64
      ثمانية عشر 18 زمرد عمي خزعل 65
      عشرون فقط 11 زمن طارش حسين 66
      عشرون فقط 11 زهراء حسين عباس 67
      ثالثة عشر 13 زهراء عمي كاظم 68
      خمسة عشر 15 عبدعمي رشيدزين العابدين  69
      عشرون فقط 11 زينب حميد عباس 71
      ستة عشر 16 زينب زمان عزيز 71
      خمس وعشرون 15 زينب عنون محمد 71
      وعشرون إحدى 11 زينة حسن هاشم 73
      خمس وعشرون 15 هادي جودة زينة 74
      ثمانية عشر 18 سارة جواد كاظم 75
      تسعة عشر 19 سارة صباح حمزة 76
      وعشرون تسع 19 سارة عباس غضبان 77
      تسعة عشر 19 سارة كاظم شنشول 78
      تسعة عشر 19 سجاد برزان عبد 79
      اثنتا عشر درجة 11 سجى صالح عايش 81
      ثالثة عشر 13 سحر صالح طراد 81
      راسبة بالغش  سرى قاسم حسين 81
      سبعة عشر 17 سعد حيدر محمد 83
      وعشرون إحدى 11 سماهر عمي محمود 84
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  كتابة رقوا كتابة رقوا كتابة رقوا
      سبعة عشر 17 سيف جفات عبد 85
      أربع وعشرون 14 شهالء كاظم ناهي 86
      سبعة عشر 17 شيماء رسول كاظم 87
      سبعة عشر 17 صائب كاظم جاسم 88
      ستة عشر 16 ضمياء رحيم حبيب 89
      خمسة عشر 15 ضي عمي جاسم 91
      ثمانية عشر 18 ضياء صباح دخن 91
      إحدى عشر 11 طارق محمد كريم 91
      ثالث وعشرون 13 عباس جميل ضايع 93
      سبعة عشر 17 عبد اهلل عمي مطشر 94
      ثمانية عشر 18 عذراء حسين كاظم 95
      ثالثة عشر 13 عذراء كريم سمطان 96
      تسع درجات 19 عذراء مجنون مغيدر 97
      وعشرون إحدى 11 عز الدين كاظم حسين 98
      سبعة عشر 17 عالء عمران راجي 99
      إحدى وعشرون 11 عمي جميل راهي 111
      إحدى وعشرون 11 عمي حسن ناهي 111
      ثمانية عشر 18 عمي رابح عبد 111
      ستة عشر 16 عمي رحيم هاني 113
      ثالثة عشر 13 عمي رزاق حسين 114
      اثنتا عشر درجة 11 عمي عبدالصاحب عبدالهادي 115
      ستة عشر 16 عمي عبد العزيز عبدالحمزة 116
      إحدى عشر 11 عمي عدنان شاكر 117
      ستة عشر 16 عمياء حسن فارس 118
      ثالثة عشر 13 سواديعبيد عمياء نزار  119
      أربع وعشرون 14 عماد ممه عباس حمود 111
      اثنتان وعشرون 11 فاطمة عمي عاشور 111
      خمسة عشر 15 فاطمة ماجد جابر 111
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  كتابة رقوا كتابة رقوا كتابة رقوا
      أربعة عشر 14 فاطمة يحيى حبيب 113
      عشر درجات 11 فؤاد هشام غانم 114
      خمسة عشر 15 كرار جعفر ناظم 115
      خمسة عشر 15 كرار حميد أكتاب 116
      ثالثة عشر 13 كرار رزاق جبار 117
      عشر ثالثة 13 ليث طالب صالح 118
      عشر درجات 11 ليث عباس حسن 119
      سبعة عشر 17 ليمى رزاق غازي 111
      سبعة عشر 17 انيگمحمد اسماعيل  111
      ثالثة عشر 13 محمد ثامر عبد 111
      اثنتا عشر درجة 11 محمد جفات عبد  113
      إحدى عشر 11 محمد جودة حسون 114
      سبعة عشر 17 خضيرمحمد سممان  115
      أربع وعشرون 14 محمد شخيط سعيد 116
      سبعة عشر 17 محمد عزيز سممان 117
      ثالثة عشر 13 محمد كريم عبد عودة 118
      ستة عشر 16 مخمد عامر مجيد 119
      سبعة عشر 17 مروة سالم عبد الكاظم 131
      خمسة عشر 15 مريم حمزة جاسم 131
      إحدى عشر 11 مصطفى جالل كاظم 131
      إحدى عشر 11 مصطفى حميد سنيد 133
      سبعة عشر 17 مصطفى خضير مسير 134
      ثالثة عشر 13 مصطفى عمي مطر 135
      إحدى عشر 11 مصطفى هاشم جاسم 136
      ثمانية عشر 18 منار حمزة كوان 137
      عشرون فقط 11 منتظر ناصر حسين 138
      عشرون فقط 11 موج عمي مروان شرماهي 139
      خمسة عشر 15 ميثم خميل ابراهيم 141
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  كتابة رقوا كتابة رقوا كتابة رقوا
      وعشرون إحدى 11 ناصر جمهور كاظم 141
      ستة عشر 16 ناصر راضي غازي 141
      اثنتا عشر درجة 11 نبأ عالوي عبد العباس 143
      عشر أربعة 14 نجالء شريف ياسين 144
      تسعة عشر 19 نريمان فؤاد كاظم 145
      اثنتا عشر درجة 11 نسرين صالح عباس 146
      فقط عشرون  11 نور أسعد أبا ذر 147
      فقط عشرون  11 نور الهدى رافد عبد 148
      خمسة عشر 15 نور رائد محمد 149
      أربعة عشر 14 نور محمد عبد زيد 151
      خمس وعشرون 15 نورة هالل مرجان 151
      خمسة عشر 15 هاني محسن جودة 151
      تسعة عشر 19 هبة احمد زغير 153
      ثمانية عشر 18 هبة سالم جبر 154
      ثالث وعشرون 13 هبة عادل عمران 155
      ثالث وثالثون 33 هدى عبد الجبار خميل 156
      أربعة عشر 14 هدى عمي محمد 157
      أربعة عشر 14 هديل عمي هادي 158
      اثنتا عشر درجة 11 هند عباس عمي 159
      ثمانية عشر 18 هيام برزان حمزة 161
      إحدى عشر 11 وسن عادل جميل 161
      خمسة عشر 15 وفاء عيدان شعالن 161
      سبعة عشر 17 وليد كريم خضير 163
      ستة عشر 16 عمران هنينوهاب  164
165         
166         
167         
168         
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