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االولانثىالهام طالب ادريس علوان1

االولانثىدعاء دمحم صادق دمحم2

االولانثىهدى صالح عبد الواحد دمحم3

االولانثىتبارك احمد رحيم شكر4

االولذكررزاق دمحم عبد وزير5

سحر تركي طعمة عطية6
االولانثى

االولذكرسجاد صباح نوري هادي7

ن8 االولانثىظالل صدام عواد حسي 

ن كاظم9 االولانثىنهاية سعد حسي 

ن عبد 10 االولذكرزيد جاسم حسي 

ن جبر11 االولانثىشيماء عبد الحليم حسي 

اميمة ناظم تركي عزيز 12
االولانثى

االولانثىزهراء دمحم محمود دمحم 13

ي ذكردمحم فالح عبد دمحم14
ن
الثان

االولانثىغفران رحمن رميح طوفان15

االولذكرناطق جاسب هادي مزهر 16

االولذكردمحم عزيز متعب شياع17

االولانثىنور منذر فريق رضا18

االولذكربهاء عبد الرضا خليوي خشان19

 علي كاظم سلمان20
االولذكرمصطفن

ن21 االولذكرعامر علي نارص حسي 

االولانثىرحاب جريان فرحان سلمان22

االولانثىزينب دمحم عباس فاضل23

االولذكرعلي حسن بريز عودة24

ن عالء جليل خليل25 االولذكرحسي 

االولذكردمحم فاهم جبر حسن26

ي27
ن هاشم شمخن االولانثىهاجر عبد الحسي 

االولانثىزهراء صباح نوري عبد وهب28

ن حلواص شنبارة29 االولانثىزهراء حسي 

ن اسماعيل30 االولذكرعباس كاظم حسي 

 حميد تركي عبد هللا31
االولذكرمرتضن

االولانثىزهراء حسن خضب  عجيل32

ن جاسم 33 االولانثىنور موفق عبد الحسي 

االولانثىفردوس حسن هادي عبهول34

ي35
االولانثىمرام عصام مود شمخن

االولذكرعلي عادل نعمة عباس36

ي37
ن
االولذكرايوب دمحم مخيف شان

االولانثىسحر يعقوب عدنان حسن38

االولذكرحسن دمحم تركي عبادي 39

االولذكرامب  سامي عبد مسلم جاري40

االولانثىسبأ عايد عفلوك صفوك41

 مكي نجم عبد42
ن االولذكرحسي 

ي ذكرعلي رياض جاسم حسن 43
ن
الثان

ن مهثن44 االولانثىزهراء عايد عبد الحسي 

االولانثىنرسين فارس عزيز مدلول 45

ن46 االولانثىامل دمحم عبد الرضا حسي 



االولذكراحمد عبد األمب  محسن عبد الرضا47

االولذكرعبد هللا حادي كاظم عيدان48

االولذكرعلي جابر عاجل مغب   49

االولذكردمحم عبد الزهرة عظيم جريو50

ن عبد هللا51 االولذكرعلي مجيد حسي 

االولذكرمهند حنون فزاع جبوري52

ن هادي 53 االولانثىرساب حسي 

ن54 ن فالح مهدي حسي  االولذكرحسي 

االولذكرحسن عبد الرضا دوحي عودة 55

االولذكرمجيد سعيد كسار منيجل56

االولذكرعبد هللا عقيل كاظم خضب  57

االولانثىزهراء ناظم جواد عبد األمب 58

االولذكرامب  حاكم هواد رزوك59

ي ذكرحسن علي كاظم دمحم 60
ن
الثان

االولانثىسارة مهدي خضب  61

االولذكر رائد ضياء عباس لهمود62

االولانثىلميس قيس نعمه ذهيب63

االولذكرعبد الغفار حبيب دمحم ضاحي64

االولانثىشهد عبد الكاظم عبد الزهرة كريم 65

االولانثىارساء عمار راهي عباس66

االولانثىرسل محسن مهدي جاسم67

ن دمحم عبد زيد خضب  68 ي ذكرحسي 
ن
الثان

 علي هميلة69
ن االولانثىحوراء حسي 

االولذكردمحم مهدي عالوي70

ي ذكرمرتضن دمحم صاحب محسن 71
ن
الثان

االولذكرعالء فيصل يوسف72

ي ذكردمحم اسكندر محمود عبد 73
ن
الثان

 لفته خضب  مواة74
ي ذكرمصطفن

ن
الثان

ي ذكرعلي ميثم دمحم عبد الحسن 75
ن
الثان

ي ذكرحيدر جليل دمحم ابراهيم 76
ن
الثان

االولانثىصابرين غافل شياع مرسهد77

ي ذكرحسن جاسم كريم عباس 78
ن
الثان

االولذكرمصطفن محمود عباس حسون79

 عبد الرسول علي 80
ن ن معي  ي ذكرحسي 

ن
الثان

ي ذكرمرتضن دمحم نجم عبد 81
ن
الثان

االولذكرزكي علي كريم فالح 82

ن داخل كدير زغب 83 االولذكرحسي 

ن هالل جبر84 ي ذكراحمد حسي 
ن
الثان

االولانثىازهار صباح عبيد حسون85

ن 86 ي ذكرابراهيم جمال توماس حسي 
ن
الثان

ي ذكرمسلم غانم عبد السادة خلوف 87
ن
الثان

ي ذكرعلي مكي عبد مردان 88
ن
الثان

ن حيدر عبد الكاظم 89 االولانثىحني 

االولانثىرسل دمحم سعيد عباس 90

ي ذكراحمد جليل عبد علي عبد الرضا91
ن
الثان

ي ذكرأمب  حسن عبد الرزاق92
ن
الثان

ي ذكرنور ظاهر حبيب هاشم 93
ن
الثان

اس ثابت دمحم ساجت 94 ي انثىنبر
ن
الثان



ي ذكرذو الفقار عايد كاظم دمحم علي 95
ن
الثان

 علي كاظم عبيس 96
ن ي ذكرحسي 

ن
الثان

ي ذكرعالء عايد فليح حسن 97
ن
الثان

ي ذكرسعد حاكم كبسون هربيد 98
ن
الثان

ي ذكرعلي حامد عاصي خلف 99
ن
الثان

ي ذكرحسن مكي علي 100
ن
الثان

ي ذكرعمران علي مود كاظم 101
ن
الثان

ن 102 ي ذكركرار علي هادي حسي 
ن
الثان

ي ذكربارق سلمان شنشول103
ن
الثان


