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2525جذابراهيم خلف محمد حريجة1

2525ذاحمد ثائر عريف جبار2

2525جذاحمد جمعة شيحان سالم3

3939جذاحمد جواد معيوف جواد4

2828جذاحمد خضير عبيس دحام5

4242دذاحمد رسول عبد عبود6

2525جذاحمد محمد صالح زاني7

3333جذاحمد ناظم جفات ابو دكة8

3737بأاستبرق عقيل عباس صدام9

3838أأاسراء قاسم غالي ضريس10

3737أأاسماء نجم عبيد كاظم11

2525جذاصيل حسن حبيب عبد12

3737أأافراح حسين ناصر حسن13

4040جذالحسن عدنان عبود حمزة14

2525جذالحسن نجم عبد الكاظم15

4040جذامجد جاسم عواد عرد16

2525جذامير عبود علوان منديل 17

2828جذامير علي عاجل غافل18

2525جذامير فارس عبد علي حسون19

3838جذامير كاظم مجيد حمود20

2525جذامير محمد احمد مايع21

2525جذامير مراد كاظم عباس22

3939جذامير نور عبد الكاظم سعد23

3737أأايات عبد الرضا سلمان عناد24

2525جذايثار كاظم جميل مظلوم25

3737أأايالف احمد عباس عبد الحسين26
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2525زذبراء صفاء شاكر فاضل27

3838أأبشرى صباح حسن نوح28

2525جذجعفر حميد هالل عالوي29

4141جذجعفر سلمان عبد الحسن جابر 30

3939بأجميلة عبد علي كريم عطيوي31

3939جذحازم كريم فضل 32

2525جذحسن اياد نعمه خشان 33

2525هـذحسن حمزه جزار حسن34

2929جذحسن علي طالب عبيس35

2525جذحسن غانم سعيد عبود36

2525ذحسن ناصر مهدي جاسم37

4444دذحسين ثائر قيس نجم38

2525جذحسين خالد عبد المحسن شناوه39

2525ذحسين رياض جميل كصاد40

2525جذحسين ستار مطشر شالكه41

4040جذحسين عالء شاكر علي42

4141دذحسين علي كاظم مرتضى43

4141جذحسين فاضل حميد حسين44

2525جذحسين فالح ديوان هنيدي45

2525دذحسين كامل ساير كرماش46

4040دذحسين نعيم عزيز علي47

2525دذحمزة نعمه حميد عبود48

3838أأحوراء حسن عبد الحسين حسون49

2525أأحوراء رياض حساني مزهر50

3737أأحوراء عباس جالب كاظم 51

3838أأحوراء كريم شاكر كدر52

4444دذحيدر ثائر قيس نجم53

2525دذحيدر حاتم شمران هادي54

4141دذحيدر سعد ادعين  جودة55

3737أأخديجة سلمان حسين مهدي56

2525دذخطاب غانم جواد كاظم57

3838أأدالل عبد االمير زايد عباس58

3737أأديانا جاسم برقي بدن59

3838بأذكاء زهير انوار رشيد60

3939أأرسل حيدر شخير عبيد61



3939دذرضا خالد احمد مطلك62

3737أأرقيه علي عبد الرحمن كشاش 63

3737بأرواء واثق عطوان مهدي64

2525أأروان مهدي شاكر امين 65

2525بأرؤى فالح حسين جابر66

3737بأريام رحيم عبد جياد67

3838أأريام نعمة عودة يعكوب68

3939بأزهراء عبد االمير سلمان عبيس69

3838أأزهراء عبد هللا جويد علوان 70

3939بأزهراء علي بريس عزيز71

3838أأزهراء فارس كريدي عبيس72

3737أأزهراء محمد عبد الحليم سعيد73

3838أأزهراء محمد ناصر محمود74

3939بأزهراء ناظم ناصر حمزة 75

3838وذزياد رياض اسماعيل موحان76

3737دذزياد يونس عبد الزهرة مطر77

2525دذزيد جبار عطية حسن 78

4545دذزين العابدين عالء حسن عبد الزهرة 79

4444دذزين العابدين هاشم محسن عبد 80

3737بأزينب راتب فاضل صديان 81

3838بأزينة قحطان جابر كاظم 82

4242دذسجاد ابراهيم حسن حياوي83

4141دذسجاد جابر عبد حسين  84

3838دذسجاد حافظ جاسم حمادي 85

2525دذسجاد حيدر لعيبي سكر 86

2525دذسجاد سعد عباس محمد الزاملي87

4040هـذسجاد مرتضى اجياد عاشور88

2525دذسجاد مقصد عبد فرحان 89

4141وذسجاد ناظم عبيس وناس90

3737بأسجى  علي محيسن لفته91

3737بأسراب كاظم كريم مرزة 92

2525دذسلمان صباح محيسن كليوش 93

2525دذسلمان قاسم رحمن عبيس94

4040دذسيف محمد عبد زيد منصور 95

4444دذسيف مهند مجيد جبار96



3838بأشيماء حاتم محمود مهدي 97

3737بأصابرين عامر شنان جبر 98

4040زذصادق عذاي عبيد غاوي99

4141دذصادق فاهم عبد عون حمزة ##

2525ذضرغام سمير منعم كحط ##

2525أأظفر غانم محمد حمزة ##

3838وذعباس عادل الخير عبود ##

3838هـذعبد الرزاق جاسم عباس فرحان##

3939هـذعبد السالم سالم لفته ظاهر ##

4141هـذعبد هللا ادريس متعب حمزة##

4444هـذعبد هللا حاتم جياد جيجان##

3939هـذعبد هللا حسين جليل عبد##

2828وذعبد هللا خلف فرحان عذاب##

3838هـذعبد هللا سالم عبيد##

3838وذعبد هللا عبد الخالق البدري##

2525هـذعبد هللا علي رشيد عبد الحسين ##

4040هـذعبد هللا علي شاكر عبد هللا ##

2525وذعبد هللا موسى عبد هللا نور##

3535هـذعبد ثابت عبد هللا بخيت ##

3838أأعبير عبد الباقي كاظم كنكون##

3737أأعفاف عاطف هادي كاظم##

4141وذعقيل جبار عكموش سمره##

3838هـذعالء الدين كريم حوات شحيل ##

3939هـذعالء عدنان هادي نعمه ##

3939هـذعلي احمد شاكر جاسم ##

3434هـذعلي باسم ميري عبد الحسن##

3939وذعلي جواد جاسم عبد هللا##

3939وذعلي حامد صالل جودة##

3939هـذعلي حسن حمزة حسين ##

2525هـذعلي حسين عبد السادة ذياب ##

4545وذعلي حليم باقر حسون##

2525هـذعلي رحيم حمزة حمادي ##

3939دذعلي رياض عيسى جالب##

3333هـذعلي زيدان راضي شعالن##

4242هـذعلي سليم مهدي كاطع##



3333هـذعلي شهيد جبر حسين ##

4242هـذعلي صالح مهدي عبد الحسن##

2525هـذعلي عبد االمير شاكر امين##

2525هـذعلي قاسم محمد محيسن ##

2525هـذعلي لفته معزول صباح##

4040هـذعلي محمد خضير هادي##

2525هـذعلي محمد علي سلمان ##

4545وذعلي محمد نعيمه حسون##

4141هـذعلي مسافر ملوح شهد ##

3434وذعلي موسى وناس غريب ##

2525وذعلي نجاح ياسر عبد##

2525وذعمار كريم ناصر جاسم ##

3535وذغسان ماجد جبر عبيد ##

3737بأفاطمة ضياء عبد الرضا شعالن##

3939بأفاطمة علي بدري لفته ##

3838بأفاطمة ناظم حمود صكبان ##

2525وذفراس علي كاظم هادي##

3838بأفرقان احسان صبري كاظم##

3737بأفرقان جواد كاظم عويز##

3838بأفضاء مجيد عويز تايه##

3939دذفؤاد سعد طعمة مدلول##

3535وذقاسم رضا  رميد عا يز  ##

3939وذكاظم صادق كاظم فجر ##

4040وذكرار حاكم كامل مرزة##

3939أأكريستينا حميد عبد جبير##

2525وذمثنى عماد صالح محمد ##

4444وذمحمد  ثامر خضير عبيس##

2525وذمحمد ثامر حميد حسون ##

2525زذمكرر/ محمد ثامر خضير عبيس الشلبي ##

2525هـذمحمد جابر اهويش مزهر##

4040زذمحمد حامد هالل كسار ##

4242زذمحمد حسين شخير لفته##

2525وذمحمد راضي كاظم خلف ##

3434وذمحمد رعد عكال عبادي ##

4545وذمحمد سالم جودة علي##



4141وذمحمد صادق رياض هاتف جاسم ##

3838وذمحمد عبد الرضا حسن جاسم ##

2525ذمحمد علي حسين عاتي ##

3333زذمحمد قاسم هاشم عمران##

2525وذمحمد قصي خضير محمد##

3939زذمحمد مثنى محمد امانه##

3838وذمحمد ميثم فضيل مرحب ##

4545جذمحمد وهاب عبد الرزاق عباس##

3939وذمحمود غاسي عاجل كاطع ##

2525زذمخلد صاحب سعيد عبود ##

3838زذمرتجى عبد الكريم لفته صحن ##

3333زذمرتضى علي حسين كاظم##

3939زذمرتضى كاظم جزار عبد الرضا ##

4444زذمرتضى كتاب حسن حميدي##

2525زذمرتضى ماجد محسن جراح ##

3838أأمروى جاسم راضي##

3737بأمريم يوسف عبداالخوه##

4444زذمسلم هاشم عبود عكاب##

2525زذمصطفى حازم هادي شاكر ##

3939زذمصطفى حسن شعالن فهد ##

3838زذمصطفى رزاق جبار عبد الر ضا ##

4444زذمصطفى رعد حسان علي##

2525زذمصطفى هاشم عبيد غويلي ##

3838أأمنار خضير عباس عبد الرضا##

2525زذمنتظر جابر منهي محمد ##

2525زذمنتظر جاسم محمد عسكر##

3939زذمنتظر حمزة حسن عبد علي##

3333زذمنتظر حيدر جابر شهيد##

3838زذمنتظر صالح مهدي فرحان##

4141زذمنقذ خميس سالم سعيد##

4444زذمهدي فالح مرزوك كاظم ##

4040زذمؤمل حيدر علي كاظم ##

2525ذ/ مؤمل كاظم نعمه عبد علي ##

3434زذمؤمل محمد مطشر بلعوط ##

3737بأنبأ كريم محمد جومه##



3838أأنرجس كريم شياع عبد##

3838أأنغم صالح صليبي خماط##

3737بأنور الهدى عماد قدوري محمد صالح##

3838بأنور الهدى محمد عبد الشهيد محمد ##

3939بأنور صباح محمد كاظم ##

3838أأنور فاهم هلوس  اجريو##

3939بأنورا يعقوب مذبوب عباس ##

2525زذياسر محمد ظاهر صالل##
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