
الجنساالسم الثالثيت

أنثىمروه عبٌد علً عبد االمٌر العامري1

أنثىشهد جلٌل كرٌم حسون العل2ً

أنثىاٌمان جبار نعمه منشد المالك3ً

أنثىنبأ ٌونس عبد الهادي ٌونس العٌدان4ً

أنثىزٌنب علً حسٌن عبد  الزامل5ً

أنثىبشرى جاسم موسى عباس الروٌطان6

أنثىمروه علً حرٌجه علً ال شالل7

أنثىبٌداء جلٌل خضٌر كاظم زبٌدي8

أنثىبسماء عالء حسٌن علً الجناب9ً

أنثىآالء كاظم صالح ٌحٌى الحدٌدي10

أنثىسجى سالم عبد فرهود الزبٌدي11

ذكررشٌد حمٌد رشٌد كاظم12

أنثىاٌالف علً حسٌن محسن13

أنثىنور اٌاد حسن مهدي الصباغ14

أنثىسها رحٌم نعٌم مرهج15

أنثىأالء حسن عبد الزهره عل16ً

ذكراحمد فاضل علً دمحم الجبوري17

أنثىساره أحمد جبار راضً الصبغان18ً

أنثىزٌنب عٌسى رضا عٌسى الجناب19ً

أنثىدٌان عزٌز كاظم مرٌهج ال مرٌهج20

أنثىنجالء ثائر موسى رضا الجناب21ً

أنثىزٌنه عباس دمحم جاسم22

أنثىاسراء عدنان عبد الحمٌد علٌوي23

أنثىنور خالد عودة فهد العامري24

أنثىجنان عدنان كاظم مطر عرد25

أنثىنور طالب غركان موسى الثروان26ً

أنثىاطٌاف رٌاض مٌزر بندر المسعودي27

أنثىمنى ستار جبار جواد28

ذكرٌاسٌن دمحم رضا حسٌن عبد عل29ً

أنثىهدٌر عقٌل رشٌد عبد الحمٌد الصافندي30

أنثىعلٌاء عبد الزهره كاظم عبد هللا الخفاج31ً

أنثىعهود رحٌم كاظم استار الدهش32

أنثىأزل كاظم احمد حماده البطاط33

أنثىزٌنب شاكر سٌد عبد لطٌف محمود34

أنثىدالٌا صالح هادي سلمان الزٌادي35

أنثىرفاه علً عباس خضٌر السداوي36

أنثىامال جاسم دمحم رضا جراخ37

أنثىاسفار كامل عبد علً ناصر الحسٌن38

أنثىاالء دمحم علً عبد الحسٌن رمضان39

أنثىفاطمه اٌسر دمحم مهدي مجٌد زٌن40ً

أنثىحوراء خلٌف مزٌد شبل41ً

ذكراحمد ناهض دمحم داود الشمري42
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ذكردمحم رضا صالح دمحم ابراهٌم43

ذكرعادل خالد جٌاد حمزه44

أنثىحوراء رشٌد حمٌد رشٌد الكراف45ً

أنثىشٌماء سعد عبد الخضر مزعل مسعودي46

أنثىمروه حسٌن غانم نعمه الحسناوي47

ذكردمحم ابراهٌم عباس حسون الجبوري48

أنثىعلٌاء فاضل غانم ناج49ً

أنثىسجى عدنان فرحان مبارك الموسوي50

أنثىاسٌل ضرغام كاظم حسون البو ناصر51

أنثىابتهال دمحم عبٌد حسٌن حمد52

أنثىهدى عبد الرزاق شبٌب حمود العامري53

أنثىسجى عدنان دمحم حجاب ال حجاب54

أنثىحنان كرٌم مصطفى دمحم ال طعمه55

ذكرقصً قاسم دوٌج صاط56ً

أنثىاسماء حمٌد خلٌل ابراهٌم57

ذكراسعد جلٌل عبد الرحٌم عبد الكرٌم58

ذكرمعٌن نجم عبد هللا نصٌف الجناب59ً

أنثىنبأ عادل حمٌد عبٌد الجمٌل60ً


