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13514537إحسان عامر بدش سلمان الجبوري1
10514534احمد إٌاد دمحم رضا عباس2
1059529احمد ثامر غنً حسن شبع3
5514529احمد جندي نجاح مصٌرع المٌال4ً
10511531احمد ساجت جواد5
10511531احمد نهاد عبد ثعبان6
15514539أرٌج كاظم  كاطع حسٌن7
5514529أزهر جابر جواد حسٌن8
10511531أزهر عبد الفالح غافل سوادي9
1058528أشرقت إبراهٌم خضٌر عبد الحسٌن10
15514539المصطفى ضٌاء سعد حنتوش11
5513528أكرم خلٌل كاظم غزٌل12
10511531أكرم صباح عبد الحسن حصٌن13ً
10514534آمال هادي حمٌد عواد14
10514534أمٌر صاحب عبد الحسٌن حسٌن15
15514539أمٌر طالب عبد الحسٌن مسجٌن الخفاج16ً
15514539امٌر عباس محسن عبود17
15514539أمٌر نصٌف جاسم سلطان18
5514529انو ر حلٌم عبد زٌد عوده19
10512532إٌمان جاسم عبد الرضا إبراهٌم الموسوي20
10514534إٌمان لطٌف جاسم فٌحان21
5510525إٌناس هاشم عبد الحسٌن هاشم22
15514539باقر سماح شاكر مجل23ً
15514539بنٌن جلٌل رشٌد دمحم24
10514534بنٌن عبد الٌمه جبر كركوش25
15514539تماره حامد شاكر محمود26
10511531جاسم إحسان دمحم لفته27
10514534حازم حمزه كزار بشان28
10514534حسن عباس عبد الحسٌن زبالة29
10514534حسن عدنان كرٌم برشاوي30
10511531حسن عدنان دمحم أهلٌل31
1513524حسن قٌس حمٌد عبد الزهره32
13514537حسٌن حمزة كاظم عبد33
15514539حسٌن فلٌح جاسم راه34ً
10514534حسٌن كاظم جبٌر كرٌم35
10511531حسٌن دمحم عبٌد عباس36
10514534حسٌن ٌونس إبراهٌم طراد37
10514534حكٌم دمحم ٌونس كوره البٌادل38ً
14514538حمزة حسٌن ولً دمحم39
10511531حوراء فارس عبد مسلم عبد عل40ً
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8514532حٌدر باسم حمٌد عوده41
10514534حٌدر حسٌن نعمه عباس42
8514532حٌدر علً  حسٌن حمزه الظوٌهري43
10514534حٌدر كرٌم فٌاض محٌسن44
10514534حٌدر دمحم كاظم حسٌن45
7514531دعاء دمحم كاظم أبو اللول46
15514539دنٌا غالب طراد علوان47
12514536راهً عدنان جبار عبد الحسان48ً
14514538رسل حسن مجهول موات49
8514532رسل صباح موسى50
5512527رسالن باسم دمحم علوان51
12514536رغد عبد مسلم عبٌد بجاي ألحسناوي52
11514535رقٌة هندول نومان خلٌل53
5511526زهراء حسن حسٌن كمر54
15514539زهراء حسٌن علً عباس55
5514529زهراء عادل دمحم عبد الحمزه56
14514538زهراء عقٌل عبد مسلم عبد الحسٌن57
10514534زٌنب عبد المجٌد حمد حسٌن58
13514537زٌنب دمحم جفات سلمان59
12511533زٌنب دمحم نادر زٌدان60
10514534زٌنه سعٌد شاكر احمد61
10514534ساره حسٌن شراد رباط62
10514534ساره دمحم سلمان عبٌد العطوٌة63
5514529ساره ٌوسف كرٌم حسان64ً
10511531سامر صالح عبد الكرٌم عباس65
10514534سامر ناجح حسن جرٌمخ الحد راوي66
5511526سامً عادل صاحب حسون67
10512532سجاد تحسٌن نعمه حمزه68
10514534سجاد غانم عبد الحسن حسون69
10512532سجاد هاشم مرٌع علوان70
15514539سراب هاشم دمحم عبد الزهره71
10511531سمٌر عباس شاكر عبد الساده72
10512532سٌف فارس جمٌل عبد73


