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0036036بذابراهٌم جبار شبالوي كشاش1

0032032بذاحمد محمود كاظم علوان2

0034034بذاحمد هاتف شلوش هاشم3

0032032بذاسعد صباح مظهر فٌصل4

0031031أأافراح عبادي كاظم عذاب5

0034034بذامٌر حٌدر عبد الرحمن عبد الجبار6

0032032بذامٌر كلٌف عباس سعد7

0032032بذثائر شاكر سلمان جبر8

0036036بذجبار رحٌم جعواص9

0034034بذجواد كاظم تال10ً

0035035بذحسن عبد الرحمن زغٌر11

0034034بذحسن كاظم عباس جلٌب12

0032032أأحنٌن عبد الرسول جلٌل مجٌد13

0032032بذحٌدر شاكر ناصر محمد14

0033033بذحٌدر عزٌز هاشم15

0032032بذحٌدر فوزي جاسم محمد16

0032032بذحٌدر كاصوص سوٌد عبود17

0034034بذحٌدر كاظم جواد18

0032032بذرحٌم خلٌل ابراهٌم محٌسن19

0034034أأروان ضٌاء جلٌل ٌعقوب20

0032032بذرٌسان فارس رحٌم ابراهٌم21

0034034أأزهراء حسٌن جاسم عباس22

0032032أأزهرة رعد خلف حمزة23

0034034بذزٌد جاسم محمد لفته24

0033033بذصدام محسن عبٌد حمادي25

0035035بذصفاء تركً عجٌل كالم26

0034034بذصالح سعد شمخ27ً
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0033033بذضٌاء شاكر قائد جرٌود28

0034034بذطاهر ٌاسٌن غرٌب صبار29

0032032بذعباس مجٌد طاهر حبٌب30

0034034بذعبد الوهاب ابراهٌم ظاهر31

0031031أأعبٌر عبد السادة فرحان حسن32

0034034بذعقٌل جبار حمزة حمادي33

0035035بذعالء مرزة صخٌل عامر34

0032032بذعلً احمد حمزة هادي35

0034034بذعلً حسٌن حمزة جون36

0034034بذعلً طالب زك37ً

0034034بذعلً محسن عبد عل38ً

0034034أأفاتن كمال جون نعٌمة39

0032032بذفراس عباس شاكر كزار40

0034034بذكاظم سلمان حسٌن خلٌل41

0032032بذكرار غالب مطلب علوان42

0034034بذكرار كاظم نور43

0034034بذكرار ٌحٌى صاحب حسون44

0035035بذلٌث عقٌل محمود حسٌن45

0036036بذلٌث عالوي عبد علوان46

0034034بذمحمد بشٌر كاظم47

0034034بذمحمد عامر عبٌد علٌوي48

0035035بذمحمد كاظم عبد شلتاغ49

0034034بذمصطفى حنتوش خرٌبط50

0032032بذمصطفى عصام عبد االمٌر ترك51ً

0034034بذمصطفى فهد عبد غافل52

0032032بذمصطفى لطٌف كرٌم حمزة53

0034034بذمعتز عبد الجواد حسٌن54

0036036بذمهند عبد الرضا كاظم55

0033033بذموسى سالم عزٌز عٌسى56

0032032بذموسى عبد الكاظم محنة محمد57

0033033بذمؤٌد فزاع عبد ساٌط58

0032032بذمٌثم محمد طعمة59


