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 24 اثٌر هاشم رمضان مهدي

 44 احسان معٌن تركً عطٌه البشٌراوي

 24 احالم كاظم شمخً جبر الكردي

 24 احمد حسن راضً عبد مراكصً

 22 احمد حسٌن محمد سلمان الشرٌفً

 23 احمد رٌاض محمد حسن الحجمً

 24 احمد ساهً شنان حسٌن الكٌم

 22 كنوش الجوذرياحمد صالح مهدي 

 0 احمد علي كريم منديل

 0 احمد فالح حسن عبد

 24 احمد محمد ٌحٌى محمد السعٌدي

 23 ارشد مشٌر جاسم حرش الخزاعً

 22 ازل كرٌم صالح حسن الحسناوي

 0 اسامة عيدان شنو فكر البديري

 20 اسراء سعد خٌري ابراهٌم الجاسمً

 22 اسراء شعالن صاحب عسل الحمٌداوي

 22 اسعد محمود كرٌم شهٌد الطوالً

 22 امال جاسم محمد كاظم الجاسمً

 20 امانً سعد جابر عباس الكردي

 0 امجد كاظم مزهر طاهر الحسيناوي

 23 امٌر حسن عبد فرمان الداٌنً

 23 امٌر حمود علٌعل كزار الغزي

 24 امٌر عباس جواد حسن الشتٌوي الزخٌم

 22 الجبوريامٌر محمد كاظم عبطان 

 0 امين محمد طامي

 23 انتصار حسن كاظم فرحان الشكري

 24 اٌمان صحٌو حسٌن محمد الجبوري



 23 بكر كاظم بكر حسٌن الحسانً

 24 بنٌن كاظم حسن حمد العبٌدي

 0 تبارك حسن شطاوي الباهلي

 24 جاسم قاسم عباس عواد النصراوي

 20 جلٌل عبد الحسٌن لهٌمص محمد

 24 علٌوي بعٌر صبح ال عبدهللجمال 

 24 حامد كرٌم فرٌق رضا الصكبان

 22 حسن ترمن ابراهٌم عناد الحمداوي

 42 حسن جعفر كاظم سلمان الخٌتانً

 24 حسن زاهر مجٌد علً الخزعلً

 3 حسنٌن محمد صبر عبد هللا العثمانً

 44 حسٌن باسم عبدالساده رحٌم العكماشً

حسٌن تركً عبدالحسٌن عجة 
 المنصراوي
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 3 حسٌن صالح نعمة عودة شتٌوي

 43 حسٌن ضٌاء حسٌن طه النائلً

 43 حسٌن علً عبد هللا جاسم العوادي

 22 حسٌن ٌوسف عبد هللا عودة الخنٌفساوي

 24 حمزة عبدالعظٌم حمزة حسون الشمري

 0 حميد عبد االمير كاظم

 23 حنان فلٌح حسن عبد السعٌدي

حنٌن شاكر عوده عبد الحسٌن البو 
 جٌاشً
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 24 حنٌن ولٌد عبد الحسٌن شمخً النوٌحً

 20 حوراء جلٌل دبه عطٌه القفطانً

 22 حوراء علً عباس جوده

 20 حٌدر جالوي كرٌم ظاهر

 23 حٌدر جواد درب جٌاد الكعبً

 0 حيدر حسين زويد شريف الحجام

 24 حٌدر حلو غالً علً

 20 حٌدر سامً موح جاسم الجبوري

 23 حٌدر سعد عبد جبارالزبٌدي



 22 حٌدر صادق عبد فجر المحنه

 42 حٌدر عاٌد حمزة عباس

 43 حٌدر علً جمٌل محمد العذاري

 20 حٌدر محمد اسود ابراهٌم المزٌداوي

 23 حٌدر نجم اعبٌد جٌجان الخٌكانً

 23 خالد حٌاوي حنون محسن العابدي

 22 دنٌا مسلم عبدالساده جوده الحمٌداوي

 43 ذو الفقار علً محمد حمزة المعموري

 22 رافد محمد حمزة كاظم النائلً

 40 رامً ماٌح راضً زغٌر اللهٌبً

 43 رائد ماجد رسول كاظم الكعبً

 23 رسل عبد االمٌر برقً بدن الشمري

 20 رسل علً شاكر شمران المصالوي

 23 وداعه العبٌديرسل كاظم عوده 

 22 رغد رٌاض حزام مشهد العفلوكً

 24 رفل ستار عبود حسٌن الطائً

 23 رفل محمد عبد الحسٌن كرٌم الربٌعً

 23 رقٌة علً حسٌن علوان األحمر

 22 رندة إبراهٌم محمد عبد هللا الخٌكانً

 24 رندة نزار شاكر كاظم الخفاجً

 23 رٌام ابراهٌم محمد عبدهللا الخٌكانً

 22 زهراء حبٌب شاكر كاظم الحسناوي

 24 زهراء صادق كرٌم سعٌد الٌاسري

 24 زهراء قاسم تاٌه عبد المٌالً

 24 زٌد طالب مهدي علً الركابً

 43 زٌد هادي ولٌد شنٌن االبراهٌمً

 0 زينا علي مهدي

 22 زٌنب عزٌز كرٌم جاسم الموسوي

 0 سارة جودي كاظم

 24 الكرديسارة محسن حسٌن جواد 

 24 ساره عبد علً جبار ارزام المٌاحً



 44 سجاد سلٌم مراد كاظم الخٌكانً

 44 سجاد صباح موسى عٌدان الصالحً 

 24 سجاد علً جندي كاظم الصبح

 20 سحر قاسم مظلوم عبد علً

 23 سمارة سالم جندي غازي الكٌم

 43 سٌف محمد جاسم جدوع فرٌجً

 23 الحدٌديشجن سرمد زٌدان حٌدر 

 22 شهد كاظم دخٌل جاسم الكرٌطً

 43 شهد مؤيد ياسر نعمه العبودي

 23 صاحب مهدي صاحب حسن الجبوري

 23 صادق جعفر حسن ثجٌل العسكري

 20 صادق قاسم حسٌن كرٌم البٌادلً

 24 صبا علً وادي محمد الكارضً

 صباح جبار عبود دبعون
ص
 فر

 20 صفا رياض جمعة حسن الحسناوي

 42 صفاء مالك جلوب حسٌن الرجٌبات

 43 ضٌاء رحٌم دخٌل جبر الشبانً

 22 ضٌاء طالب سرحان رحمان الناشً

 23 عادل كامل مرجون عبود المرمضً

 40 عباس جابر كزار غضب الهاللً

 0 عباس سعد حسن عبد السادة ابو زبالة

 43 عباس عصام عبد االمٌر تركً الخفاجً

عبد الجبار حمادي حسن عرٌعر 
 الحجامً
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 20 عبد الرحمن قاسم عطشان خلف المحمد

 0 عالء حسين فنطيل عبد هللا الجبوري

 24 عالء عامر جدعان دواي الفارس

 42 علً جاسم هالل حرش البدري

 42 علً حامد جاسم محمد الرجٌبات

 22 علً حسٌن ابرهٌم عٌسى االبراهٌمً

 0 علي حسين باقر كاظم الحميداوي



 44 علً حسٌن بخٌت جاسم المرمضً

 22 علً حسٌن عبد نجم السعدي

 43 علً رزاق حسونً مهدي الجنابً

 20 علً ساري صبر مفتن الساعدي

 23 علً طالب شنتة عباس العباس

 44 علً عبد الحسٌن غزاي حمزة الشبانً

 22 علً عبد الرضا كاظم رعد الحسناوي

 43 علً عبدالحسن عبدالواحد حسون المحنه

 43 علً كرٌم بشٌش جودة العرجاوي

 44 علً محسن كاظم سبتً الموسوي

 44 علً منصور محسن عبٌس الموسوي

 43 علً مهدي عبٌد عبد الرضا الجاسمً

 44 عماد عبود عباس مطر الجبوري

 43 عمار حاتم ظاهر جالب الغانمً

 22 الغرابًفلاير حاكم ناصر حسٌن 

 43 قسام رشٌد خضٌر شوٌع الزٌادي

 43 كاظم صباح عٌسى حسٌن الخالدي

 43 كرار حسٌن محمد كاطع الزٌادي

 24 كرار حٌدر ابراهٌم كاظم العوادي

 42 كرار حٌدر ناظم نعمان المحمودي

 ## كرار رحٌم حسٌن فرحان الهاللً

 20 كرار عبد الحسٌن عبد الحر منصور

 43 كرار عبد الحسٌن نعمة مزعل العبودي

كرار علً عبدالهادي عبدالحسٌن 
 المطوقً
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 20 كرار مجٌد فالح عجٌل السعٌدي

 44 كرم عدنان كرٌم هادي الفتالوي

 44 الرا مازن رزوقً محمد علً ال ترٌف

 43 لٌث حسٌن عبد هللا كاظم النائلً

 43 محمد حٌدر طعمة كرٌم

 20 كاظم شبرمحمد خضٌر عباس 



 43 محمد راتب هادي عطٌوي الكرعاوي

 42 محمد عطٌة كطٌف حسانً

 43 محمد علً هادي هجار الفٌداوي

 42 محمد كركان عبٌس عبٌد الجبوري

 42 محمد مطر جخٌور صٌهود االسدي

 43 محمد نعٌم عبد زٌد فضاله الحمٌداوي

 43 محمد هاتف محمد عبد الجنابً

 20 كاظم السعديمرتضى تحسٌن جواد 

 24 مرتضى عبدالكرٌم حمد علوان الرماحً

 0 مريم سامي كاظم عصاد

 24 مسلم عودة مظلوم شناوه البدٌري

 42 مصطفى اسوان مجٌد كصاب السعٌدي

 42 مصطفى باسم رزاق فلٌح الجعفري

 42 مصطفى جواد كاظم جوٌد الشطري

 44 مصطفى رزاق باقر ناجً اللبان

 42 دشر عبد العبدمصطفى سلطان 

مصطفى عبد اللطٌف زحوار محمد 
 العودة
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 24 مصطفى عواد ساجت صباح البدٌري

 20 مصطفى لٌلو حمزة كاظم الناٌلً

 43 مصطفى مطلب ضجر مطلك الجلٌحاوي

 23 ناجً هادي حامد عطٌه الشرٌفً

 23 ناظم جابر اهوٌش مزهر الفرحانً

 24 نجاح عباس سلطان ضمد الغانمً

 43 نعٌم حامد عبد خضٌر الشافعً

 22 نور احمد طاهر مسلم

 44 نور حسٌن حمزة عبود

 24 نور حٌدر حسٌن عزٌز السهالنً

 24 نور صادق ٌوسف خطار

 23 نور علً عبٌس علً الكرعاوي

 23 هاجر ماجد حمٌد صاحب



 23 هاشم ادرٌس لفته حسن العابدي

 24 هاله قاسم عبد الحسن غظٌه الجبوري

 23 هدى سعد طعمه عطٌه الشبلً

 22 هدى عبد االمٌر برقً بدن الشمري

هدى عبد الحمزة عبد الحسٌن عطٌة ال 
 نصر

24 

 24 ودٌان حمٌد كوكز حمزة الشبالوي

 


