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14141038أبرار سالم هادي مهدي1

0احمد حافظ عبدالجبار محمد2

13141037أبو الحسن صالح جبار عبود3

11141035احمد أموري عباس محي4

10151035احمد راضي حنتوش فضاله5

15151040احمد ساجت جواد كاظم6

1181029احمد سامي عبد المنعم فرهود7

12141036احمد سعد ناجي حسين8

13141037احمد سنجار إبراهيم ادهم9

0احمد سالم عبدا لزهرة  نعمه10

15141039احمد صبار عذاب غالي11

15131038احمد قاسم محمد جاسم12

12141036احمد نعمان شاكر عاشور13

13111034احمد نوري باشات عربيد14

13151038أركان رحمن حسين سلمان15

12131035أسماء يوسف مهدي عبيس16

9101029أمير حمزة مطلب  حسوني17

0امير نبات محمد عالوي18

0أمير خالد حميدي حسن19

11151036بتول فاضل عباس عبد الحسن20

15111036براء علي كاظم حبيب21

14111035بنين جويد غالي طارش22

14121036بنين حسين هادي حسن23

15151040بنين عباس محمد عليوي24

12151037بنين غفور جبار هادي25

14151039بنين مهدي لهمود جاسم26

13151038بهاء ستار حياوي عطيوي27

13131036جابر حسن دنبوس حسين28

13151038جاهد محمد جاهد منعم29

0جميلة هادي حمزة جيفال30

12141036جنان كاظم لفته عباس31

10121032حسن علي محي حسون32

10151035حسن محمد عبد الحمزة حمد33

14131037حسين احمد زعيج معارج34

15141039حسين سالم محمد جاسم35

12131035حسين عادل غانم حسن36

15151040حسين عالوي عويز كاظم37

12151037حسين علي حسين بدر38

14141038حسين كريم كامل اسود39

14131037حسين هاشم علي كاظم40

14151039حوراء هاني عويز عبد41

0حوراء حبيب كاظم وتوت42

15151040حيدر غالب عبد زيد43

15151040خالد عايد زغير ساهي44

15151040دعاء صالح عبد الحمزة محمد45



12111033ديار ذياب عبد علي ركبان46

15151040ديار عبد الحسين نعمة سلمان47

15141039رحاب محسن دلف جاسم48

13131036رسل ناصر ذياب كاظم49

0رسل صباح موسى ضيدان50

11111032رسول كاظم فزع سلمان51

15131038رغد رحيم عبد زيد ديوان52

9151034رغد رشيد عبد جاسم53

15151040رقيه مصطفى عباس موسى54

12141036زهراء حيدر عباس عبد الحسين55

14151039زهراء عزيز عبد هللا علوان56

0زهراء فاضل ويني عباس57

14121036زيد احمد مهدي كاظم58

12131035زيد نعمة كاظم جواد59

11141035زينب جواد محمد عبد علي60

12141036زينب حسين حسن حسين61

15131038زينب فالح نصيف جاسم62

15151040زينة خزعل لفته داود63

1171028سارة عبد الحسين جبار طراد64

1271029سحر حميد هالل هادي65

15131038سحر كامل جواد كاظم66

15141039سرور حيدر جندي محمد67

13151038سعد محمد عبد األمير عبد هللا68

14101034سكينة مجيد محمد جاسم69

14151039سمار جميل سوادي جلوب          ذ70

0سمير محمد كاظم71

10121032سيف جياد عباس حسين72

11121033سيف كريم جودة احمد73

14141038صابرين طاهر هادي سعد74

11101031صفاء سلمان راضي صبيح75

11121033صفاء كريم محمد عالوي76

1281030ضحى موسى محمد راضي77

13131036ضياء باقر حمود جوده78

9101029عباس احمد محمد علي حبيبان79

14141038عباس عبد الكاظم جمعة هزاع80

9141033عبد الرزاق علي عبد الرزاق طعمه81

1181029عبد هللا نجم سلمان جالب82

13121035عقيل عايد كاظم هربود83

1191030عقيل عبد الحسن كاظم  جاسم84

15151040عال حسن عبد العزيز حسين85

14131037عالء محمد علي عباس دبي86

13151038علي احمد عبد سلمان87

11121033علي احمد عبد طالل حسين88

14151039علي حمزة ذياب سرحان89

13101033علي عباس جابر عبد الحسين90

10131033علي عبد العالي ساجت نوير91



14141038علي غانم مانع كبيح92

8131031علي فالح حسن محمد93

12141036علي كامل صبري جاسم94

15151040علي كريم مجهول حسون95

13151038علي محمد محسن  خضير96

0علي مالك سعد97

11141035علي نجاح ناصر حسين98

15141039غدير عبد الكاظم عباس حمزة99

14151039فاطمة حسن حمزة موسى100

14151039فاطمة صادق جعفر احمد101

14111035فاطمة عبيد مرار جبار102

12141036فاطمة علي عبد عون محمد103

6101026فهد عباس سعودي كاظم104

0قاسم رضا عباس تقي105

15121037قاسم ياسر صكر سهل106

15141039قائد حسين دنبوس حسن107

12111033كرار جبار عبيد صكبان108

14151039كرار صالح مهدي حسن109

11151036كريم منصور عبد السادة عبعوب110

15151040كوثر ظاهر كاظم صياح111

13131036ماهر لفتة حسين سلطان112

14111035محمد حامد خميس كتاب113

12121034محمد رياض زاير هادي114

1481032محمد صاحب جليل هجوع115

5101025محمد طالب جدوع عباس116

11151036محمد فليح حسن عاجل117

0محمد غازي محمد وادي118

14151039محمد كاظم مشاي حليو119

9131032محمد موسى عبد الشهيد موسى120

10151035مرتضى ثجيل كاظم برهان121

13131036مرتضى صاحب ميري احمد122

14151039مرتضى محمد جاسم عبادي123

15151040مروة علي جابر حسون124

15121037مروه سالم دلف جاسم125

11131034مسلم عميد هادي بروش126

10141034مشتاق علوان  حلواص عبيس127

0مصطفى عقيل عبدجواد128

14151039مصطفى حسن مجيد صيهود129

14151039مصطفى رزاق عبد الكاظم شهاب130

15151040مصطفى غانم فحيل حمد131

12141036منار عدنان عبد زيد جياد132

15151040منتظر إبراهيم حسن حمد133

12131035منتظر صباح مانع دغيم134

14141038منى محمد كريم محمد135

11151036منير شعالن خضير هنين الريادي136

15111036مها لطيف إبراهيم حسناوي137



6151031موسى دريم موسى عطيه138

0مها صالح حميد احمد139

15141039ميامين زهير صالح مهنا140

11151036نجاة موسى بعيوي عبد141

0نبأ رؤوف شاكر نجم142

15151040ندى فاخر كريم جويد143

15141039نغم علي حسين مشكور144

12131035نور سالم عبيد جياد145

13111034نور علي جبير عباس146

15141039نور قاسم شاكر حبيب147

14141038نور نبيل مجيد عبد148

0نور محسن عبد محمد149

15121037نورة ناجي نعمة شلتاغ150

15141039نورس حسن جاسم فرهود151

14151039هاشم سعدون هالل زغير152

15131038هجران فارس سعيد حميد153

14141038هدى فاضل عبد العال محمد سعيد154

9121031هشام حمزة كاظم عنصيل155

10151035هشام كامل حاجم سلطان156

13151038هند علي جبار عبد هللا157

13141037وسام فالح حسين علوان158

15121037وليد خالد كريم زغير159

11131034وليد فؤاد كاظم راضي160

10121032ياسين إبراهيم ياسين سلمان161

0يعقوب سلمان صاحب عبدالواحد162
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