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ذكرحيدر محمد مطلك مريهج آل مطلك1

أنثىحنين تالي حسين جاسم بني اسد2

أنثىبنت الهدى ستار عوده حريجه العبد3

ذكرحسين ناصر حسين علوان جنابي4

ذكرمحمد عليوي رجه مزهر سعودي5

أنثىنبأ محمد علي عبيد العناوي6

ذكرمصطفى نجم كاظم حسين هاشم 7

ذكرمحمد علي عبد الكاظم جبر آل جبر8

ذكرمنير توفيق تومان غازي الجنابي9

ذكرمحمد فارس عبود حسون الشمري10

أنثىهديل كامل جميل محيسن الفرج11

أنثىمريم عباس محمد علي رؤوف المسلماني12

ذكرامين محمد جاسم حمزه السيالوي13

ذكرسيف علي محمد وهاب زياره14

ذكرحسين صالح نوري صدام الجبوري15

أنثىنريمان حسين كرين حمادي الكوام16

ذكرعلي احمد اسماعيل جعفر 17

أنثىبراء علي حسون عباس الزوبعي18

أنثىاسراء ظاهر حبيب محمد المالكي19

أنثىايناس مبارك كاظم نواد الغزي20

أنثىلينا نجم عبد الخضر محمد الجنابي21

ذكرحيدر رياض صادق سعيد المعموري22

ذكرحسين عالء عبد اليمه جبر زنكي23

أنثىدالل فالح عليوي حسن الجبوري24

ذكراحمد عزيز محمد هندي التميمي25

ذكرعامر محيسن ابراهيم حسين السعيدي26

أنثىحنين حيدر عبد العباس محمد االسدي27

أنثىتبارك ستار ياسر وحيد الهداد28

أنثىغفران محمد حمودي هويان الطائي29

ذكرمحمد علي كامل جمال المفرجي30

أنثىزهراء حازم كاظم عبد الحسين الكرافي31

أنثىزهراء صالح حسن ماضي بديري32

أنثىتبارك شاكر عبيد حمزه العالك33

أنثىاالء باسم كريم كاظم الحسناوي34

ذكريونس رضا عبد زيد حسين35
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ذكراحمد عبد الكريم سبتي شنان المالكي36

ذكراحمد عدنان قاسم محيبس الساعدي37

أنثىفاطمه علي صادق محمد الهاشمي38

أنثىرقيه عبد الحسين حمد عباس الفتالوي39

أنثىسحر عبد االمير حمود جمعه 40

أنثىشهد محمد سلمان مردان المسعودي41

ذكركريم كاظم عبد الرضا عبد الزهره العامري42

أنثىنوره محمد توفيق ظاهر الزيدي43

أنثىحوراء عادل فاضل حسون الدعمي44

ذكرحسن هادي عبد االمير عليــوي الوزني45

ذكرمحمد علي جالل محمد علي مرزه حشمت46

ذكرصالح مهدي جاسم محمد الطائي47

أنثىنبأ غازي رحيم مخيلف البهادلي48

أنثىبشائر شاكر صالح مهدي مسعودي49

أنثىعلياء تحسين علوان فريح الكعود50

أنثىسمات كاظم جواد مهدي النجم51

ذكراحمد عمار ابراهيم عبد العباس الخزعلي 52

أنثىضحى مؤيد عبد الباري عبود البرغوث53

أنثىفاطمه محمود محمد حسن محمود زوين54

أنثىمروه صادق محمد هاشم الموسوي55

ذكركامل مؤيد كامل جاسم الجبوري56

أنثىنور الزهراء حيدر دفار محمد علي المالكي57

ذكرغيث جاسم محمد ناجي التميمي58

أنثىسهاد احمد عبد علي عزبه 59

ذكريوسف نهاد عبد الحميد ضيدان البطاح60

ذكرجعفر عبد العباس كحط عباس الحجيمي61

ذكرعمر شعبان حوران مطر ال جاسم62

أنثىنور عبد الحسين كاظم باقر الهاشمي63

أنثىاسرار حميد جليل محمد علي ابو تفيجه64

أنثىياسمين عامر كاظم علي الشبلي65

ذكرسالم عادل كاظم محمد البهادلي66

أنثىدعاء رفيق صاحب محسن جمالي67

أنثىزهراء حامد اسماعيل كاظم مسعودي68

ذكرضياء سمير جابر بديوي خويلد 69

أنثىمها محمد شنين محمد الموسوي70

أنثىخديجه يوسف ويس يوسف سليمان71

أنثىنور عبد الرضا حسن علي عبود الشمري72


