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  مكمل  محمد قيصر محمد داود.35
  ناجح  محمود عمار عاجل سلمان.36
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  مكمل  حسين علي حسين كاظم.12
  ناجحة  حال كاظم محمد زاير.13
  ناجحة  خولة حبيب حسن محمد.14
  ناجحة  دعاء حميد كريم حيال.15
  ناجحة  رباب حسين ساجت عطار.16
  ناجحة  رحاب شاكر عبد عبد السيد.17
  مكملة  رشا جواد كاظم عبد الله.18
  ناجح  ي مصطفىزيد نظام محمد عل.19
  ناجحة  مزهر زينب هادي عبد العباس.20
  مكملة  زينة عماد ياور مولود.21
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  مكمل  مسلم عبد الحسن جبير.39
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  مكمل  وسام عبد اللطيف فرحان.45

     


