
25الفصل االول من االسم 

14اثير هاشم رمضان مهدي 

12احسان معين تركي عطيه

11احالم كاظم شمخي جبر

16احمد حسين محمد سلمان

16احمد رياض محمد حسن

9احمد ساهي شنان حسين 

20احمد صالح مهدي كنوش

23احمد محمد يحيى محمد

10ارشد مشير جاسم حرش

23ازل كريم صالح حسن

9اسراء سعد خيري ابراهيم

20اسراء شعالن صاحب عسل

10اسعد محمود كريم 

21(اولمبية )امال جاسم محمد كاظم  

18اماني سعد جابر عباس

12امجد كاظم مزهر

11(نقل الينا  )امير حسن عبد فرمان 

9امير حمود عليعل كزار

15امير عباس جواد حسن

17امير محمد كاظم عبطان 

19انتصار حسن كاظم فرحان 

7ايمان صحيو حسين محمد 

14بكر كاظم بكر حسين

20بنين كاظم حسن حمد

22جاسم قاسم عباس عواد

12جليل عبد الحسين لهيمص محمد

6جمال عليوي بعير صبح 

8حامد كريم فريق رضا

7حسن ترمن ابراهيم عناد

4حسن جعفر  كاظم سلمان 

13حسن زاهر مجيد علي

8حسنين محمد صبر عبد هللا 

8حسين باسم عبدالساده رحيم

8حسين تركي عبدالحسين عجة

14حسين صالح نعمة عودة

22حسين ضياء حسين طه

14حسين علي عبد هللا جاسم

16حسين يوسف عبد هللا عودة

9حمزة عبدالعظيم حمزة حسون

15حنان فليح حسن عبد

7حنين شاكر عوده عبد الحسين

16حنين وليد عبد الحسين شمخي

16حوراء جليل دبه عطيه

14حوراء علي عباس جوده

11(نقل الينا  )حيدر جالوي كريم ظاهر

20حيدر جواد درب جياد

17حيدر حلو غالي علي

14حيدر سعد عبد جبار

8حيدر صادق عبد فجر

16حيدر محمد اسود ابراهيم

10حيدر نجم اعبيد جيجان

13خالد حياوي حنون محسن



8دنيا مسلم عبدالساده جوده

20رافد محمد حمزة  كاظم

18رامي مايح راضي زغير

15رائد ماجد رسول كاظم 

15رسل عبد االمير برقي بدن

19رسل علي شاكر شمران

23رسل كاظم عوده وداعه

22رغد رياض حزام مشهد

22رفل ستار عبود حسين

21رفل محمد عبد الحسين كريم

19رقية علي حسين علوان

19رندة إبراهيم محمد عبد هللا

12رندة نزار شاكر كاظم 

11ريام ابراهيم محمد عبدهللا

18(مهني)زهراء حبيب شاكر كاظم  

13زهراء صادق كريم سعيد

22زهراء قاسم تايه عبد

12زيد طالب مهدي علي 

15زينب عزيز كريم جاسم

23سارة محسن حسين جواد

10ساره عبد علي جبار ارزام

7سحر قاسم مظلوم عبد علي

19(نقل الينا  )سمارة سالم جندي غازي 

15شجن سرمد زيدان حيدر

20شهد كاظم دخيل جاسم

9شهد مؤيد ياسر نعمه

19صادق جعفر حسن ثجيل

11صبا علي وادي محمد

16صفا رياض جمعة حسن

8عماد عبود عباس مطر

19فلاير حاكم ناصر حسين

16الرا مازن رزوقي محمد علي

19(نقل الينا)ناجي هادي حامد عطيه 

19نعيم حامد عبد خضير

14نور حسين حمزة عبود

10نور حيدر حسين عزيز

8(نقل الينا  )نور صادق يوسف خطار 

19نور علي عبيس علي

14هاجر ماجد حميد صاحب

21هاله قاسم عبد الحسن غضيه

18هدى سعد طعمه عطيه

18هدى عبد االمير برقي بدن

18هدى عبد الحمزة عبد الحسين 

15وديان حميد كوكز حمزة

7حيدر سامي موح 


