
أنثىسهاد شاكر دهش دهيمان  الشافعيت

أنثىهدى حمٌد ٌعموب عبد الدراوشه1

ذكرعلً حسٌن عبد االمٌر حسن منكوش2ً

أنثىرغد فاضل مجٌد رضا3

أنثىتمى رٌاض عبد الحمٌد دمحم ٌوسف4

أنثىرواء حلٌم عمران كاظم ال داغر5

أنثىنسرٌن شاكر حسون هاشم البو طاهر6

أنثىمرٌم ناصر حمٌد صالح خفاج7ً

أنثىسرور المصطفى علً فارس نور حسن زلزله8

أنثىسماح عبد الستار جابر هاشم9

أنثىشٌماء عبد هللا حنتوش جبر السودان10ً

أنثىفرلان فائك كاظم دجوان بره11ً

أنثىرواء عبد الحسٌن جبر دمحم البو عوف12ً

أنثىنور جاهل دمحم حسان الجاسم13ً

أنثىحوراء صباح جبار حسٌن14

أنثىرؤى مسلم كاظم سلمان ال سعدون15

أنثىبنٌن رٌاض ناصر عالوي العضبان16

أنثىنور بشٌر هادي عبود17

أنثىشٌماء مهدي علٌوي داهً الكرٌطاوي18

أنثىسرى منصور خضٌر ابراهٌم مسعودي19

أنثىزٌنب عبد الحسن كاظم حسٌن20

أنثىختام فاضل عبد الساده حجٌل الغانم21ً

أنثىدعاء عبد الحسن غضب وناس22

أنثىهجران جاسب دمحم علً حسٌن ال حسٌن23

أنثىاٌات عبد حسٌن علً ٌساري24

أنثىاٌمان خضٌر عبٌس حسٌن25

أنثىمهى علً احمد هاشم االحمد26

ذكرنهى دمحم حسن دمحم الصغٌر27

ذكراركان فاضل مهدي صالح الغانم28ً

أنثىنور علً عبد هللا خلف جناب29ً

أنثىدعاء خلٌل عبد الكاظم خرٌبط الكرٌط30ً

أنثىأٌات عبد االمٌر صالح دمحم علً الصلٌخ31ً

ذكرعباس حمد شعالن مانع ال مانع32

أنثىنورٌن صالح حسٌن كطان الثروان33ً

أنثىرسل خالد عبد العباس ابراهٌم34

أنثىضحى حسن احمد جعفر35

أنثىزهراء مهدي عباس جاسم السلطان36ً

أنثىبراء عبد الجواد كاظم عباس37

أنثىساره حمد لفته شخٌر38

أنثىنسرٌن حسن شارد محمود الكروي39

أنثىنور دمحم عبد هللا علوان الحجاب40

أنثىفاطمه نزار جهاد حمزه الحمزه41

أنثىالهام عبد االمٌر نادر محسن42
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أنثىاسٌل عدنان حسٌن ٌونس43

أنثىتغرٌد سعدون مجٌد عبٌس44

أنثىبشائر عباس كرٌم سعدون45

ذكرعلً زغٌر شوكت جبار46

أنثىرغد سعد مزعل علً ال عوف47ً

أنثىنورس كاظم حسٌن علً الغافل48

أنثىاٌمان عدنان طوٌر نعمة العبد هللا49

ذكرحسٌن علً غانم رشٌد50

أنثىتمارا مٌثم محسن دمحم السعدي51

أنثىرنده دمحم باهض همٌلً البخاتره52

أنثىمٌس حسٌن حمٌد رشٌد53

أنثىضحى محسن هادي جاسم الالوندي54

أنثىاسراء علً عباس عبد عون55

ذكرعباس علً عبد الحسٌن محسن56

أنثىساره رزاق نور عبود57

أنثىابتسام دمحم حسن فندي الجناب58ً

أنثىزٌنب جبار عبٌد كاظم الجاعد59

أنثىغفران حسن ناجً جابر البو محمود60

ذكرذو الفمار خضٌر عبد العباس عطار الهاشم61ً

أنثىنور برهان رشٌد نوري الشافع62ً

ذكرعبد الرحمن شالل جابر مغٌر63

ذكربدري حٌدر بدري عبود ال ناج64ً

أنثىزهراء غازي عبد زٌد كرٌم ال عبد السٌد65

أنثىزهراء صباح عبد الحسن ساجت العمار66

أنثىرسل سعد عبٌد علً الٌساري67

أنثىرشا حسٌن موسى حمزه الخفاج68ً

أنثىفاطمه حسٌن صالح مهدي علوٌه السوق69

أنثىبراق دمحم علً محً حسٌن الخزرج70ً

أنثىرواء جودت كاظم عبد الحسن الفتالوي71


