
السعي4عمود2عمود1عموداالسم3عمود

1212529إحسان عامر بدش سلمان الجبوري1

1515535احمد إياد محمد رضا عباس2

1212529احمد ثامر غني حسن شبع3

0000احمد جاسم محسن بجاي 4

1111527احمد جعفر نعمه راضي المنصوري5

1515838احمد جندي نجاح مصيرع الميالي6

0000احمد سعيد كريم7

1515636احمد نهاد عبد ثعبان8

1515838أريج كاظم  كاطع حسين9

1313430أزهر جابر جواد 10

1515434أزهر عبد الفالح غافل سوادي11

1111426أشرقت إبراهيم خضير12

99422أكرم خليل كاظم غزيل13

1515434أكرم صباح عبد الحسن حصيني14

1212327آمال هادي حميد عواد15

0000امجد باسم محمد هليل16

1515434أمير صاحب عبد الحسين17

1515838أمير طالب عبد الحسين مسجين الخفاجي18

1515434امير عباس محسن عبود19

1414533أمير نصيف جاسم سلطان20

15151040المصطفى ضياء سعد حنتوش21

0000انور حليم عبد زيد عودة 22

55515أنور يحيى كريم23

1010626إيمان جاسم عبد الرضا إبراهيم ألشمري24

1515535إيمان لطيف جاسم25

15151040إيناس هاشم عبد الحسين هاشم26

1515838باسم درهم كاطع هوير27

1212529باقر سماح شاكر مجلي28

0000برير ناصر حسين 29

15151040بنين جليل رشيد محمد30

1515737بنين عبد أليمة جبر كركوش31

1515535تمارة حامد شاكر محمود32

1515535جاسم إحسان محمد لفته33

1515737حازم حمزة كزار بشان34

1414634حسن عباس عبد الحسين زباله35

1313531حسن عدنان كريم برشاوي36

1515737حسن عدنان محمد أهليل37

99624حسن قيس حميد عبد الزهرة38

1212731حسين حمزة كاظم عبد39

0000حسين صاحب ستير عبد الحجامي40

0000حسين علي كاظم جواد41

1515636حسين فليح جاسم راهي42

1414533حسين كاظم جبير 43

88521حسين محمد عبيد عباس44

1515737حسين يونس إبراهيم طراد45

1515636حكيم محمد يونس كورة البيادلي46

1515636حمزة حسين ولي47

441018حمود عبد األمير محسن48

88622حوراء فارس عبد مسلم عبد علي49



66618حوراء فاضل ياسر طارش50

0000حيدر باسم حميد عوده 51

1414735حيدر حسين نعمه عباس52

1111527حيدر علي  حسين حمزة الظويهري53

66618حيدر كريم فياض محيسن54

1111527حيدر محمد كاظم حسين55

1111729دعاء محمد كاظم أبو اللول56

1515838دنيا غالب طراد علوان57

15151040راهي عدنان جبار عبد الحساني58

1414735رسل حسن مجهول موات59

1515737رسالن باسم محمد علوان                   أ60

15151040رغد عبد مسلم عبيد بجاي ألحسناوي61

15151040رقية هندول نومان خليل62

0000زهراء حسن حسين كمر63

1515535زهراء حسين علي عباس64

1515535زهراء عادل محمد عبد الحمزة65

15151040زهراء عقيل عبد مسلم عبد الحسين66

1313632زينب عبد المجيد حمد حسين67

1515838زينب محمد جفات سلمان68

1515737زينب محمد نادر69

1313632زينة سعيد شاكر احمد70

88622ساجد إحسان علي حسين71

1515838سارة حسين شراد رباط72

0000سارة عبد الحسين جبار طراد73

1010828سارة محمد سلمان عبيد العطوية74

1111527سارة يوسف كريم حساني75

1414634سامر صالح عبد الكريم عباس76

14141038سامر ناجح حسن جريمخ الحد راوي77

1515535سامي عادل صاحب حسون78

99624سجاد تحسين نعمه حمزة79

1515838سجاد غانم عبد الحسن حسون80

1414634سجاد هاشم مريع علوان81

0000سجى مؤيد كاظم عبود82

1515636سراب هاشم محمد عبد الزهرة83

1111628سمير عباس شاكر عبد السادة84

1212529سيف فارس جميل عبد                                                                           85

33814سيف محمد عبد األمير حمد 86

99725شبل حيدر ابراهيم87

15151040شهالء هادي متعب خضر اإلبراهيمي            88

1515636صالح عبد الحسين جاسم89

13131036صبا حسن محمد حسن الشريفي90

1212529صفا قاسم محمد عباس                    91

88622ضرغام جليل شاكر عبادة92

1414634ضياء حسين كاظم جواد الكعبي93

1212529عباس جواد كاظم عوفي94

1212630عباس فاضل جابر كاظم95

991028عباس محي وصخ96

99624عبد هللا جاسم حسن97

0000عبد هللا عبيد مرار جبار 98

88723عبد الوهاب عبد الرزاق كوكز99



0000عبدهللا عبيد مرار جبار 100

0000عبير تحسين فارس ابراهيم 101

1212731عالء ثجيل لفته حسين102

1414533علي احمد صاحب خضير103

99422علي باسم سلمان عبود104

1515434علي سعد عبد الرضا علي105

1212529علي سماري رسول106

1515535علي عامر مهدي عطية107

1111426علي عباس ياسر دخن108

88521علي عبد الحسين حياوي109

0000علي عبد ساجت هميم 110

1212630علي علي نعمه عبد الحسن111

88420علي فاضل شاكر112

1111527علي فالح حسن دغيش113

1212630علي كاظم مهلهل محمد114

1515434علي كريم مالك هاني115

1212428علي محمد هادي ياسين116

1111426علي مهدي سلمان عبد117

1212529علي هاشم فاضل فرج118

1515434علياء ليث جابر باقر119

1515535عمار عبد  الحسين محمد مايع120

99624عمر قاسم جعفر حسن121

15151040عهود صالح هادي خضير122

1212731غفران مصعب حمود خنجر123

108826فاتن راجح ناصر 124

1212630فادية مرحب حسن مهدي125

1414634فاطمة محمد علي عبد الحسن126

1212630فرح ستار جبار هاشم127

15151040قاسم عبيد باجي جالن128

99523كرار رياض عبد الرضا محسن129

1515737كرار عبد الحسين داخل لفته130

99725كرار عبيد حمزة حسين131

0000كرار كريم حمد عباس 132

1515737كوثر مدلول كاظم حسن133

1212630ماهر عبد الحسين بخيت مارد134

0000مثنى جواد نعمة راضي135

1515838محسن حيدر حسين حمزة136

1414735محمد جعفر يونس داخل137

1212529محمد جميل أسد خان محمد138

1515535محمد سالم مهدي حسن139

1515636محمد صالح يحيى ناجي140

88420محمد عامر كاظم محمد141

0000محمد فالح راضي142

1135محمد قاسم جاسم نزال143

1515737محمد منعم جبار جاسم144

1111729محمد نعيم خسران145

99523مروة حسين رديف خليل المعمار146

1414634مصطفى جميل عبد الهادي بجاي147

1515333مصطفى صاحب جبار باصور148

0000مصطفى عبد الحسن طالب ناصر149



0000منتظر جبار كريم عبود 

0000منتظر عباس حسن علوان 150

0000منتظر عباس حسن علوان151

1515333منى كاظم عبد الهادي بديوي152

1313329منير ظاهر غثوان متعب

1515434منير فالح كتاب مهر

1414836مها فارس يحيى

88622مهند غالب ابو خشة غازي

1010828ميس يوسف اكديمي رجب

1515636نبأ حيدر حمزه 

15151040نور حميد عبد الزهرة

1313733نور مكي علي

1515636نورا نزار حسن فرحان

0000نيقين ليث لواء محمد

1414331هاشم عدنان عبود كاظم

0000هاشم عطية جعاز 

0000هاشم عطية جعاز محمد

15151040هبة جعفر باقر حبيب

0000هبة محمد عبد الواحد صكر

1212630وليد كمال جهادي

1515636وئام حليم سالم محمد

1414735ياسر طعمة جهاد ياسر

00000

991028 (محمل  )موسى دريم  


