
أنثىسهاد شاكر دهش دهٌمان  الشافعًت

أنثىزٌنب عادل عٌسى كاظم  وزن1ً

أنثىمروه حامد عبد الرضا حسٌن2

أنثىوسن هادي كاظم خضٌر  الخضٌر3

أنثىاٌمان ناظم  عباس حسٌن4

أنثىرقٌه فاضل كاظم دمحم  قصاب5

أنثىزٌنب علً حسٌن دمحم  نصر هللا  الطوٌل6

أنثىنور سعد صبري ابراهٌم7

أنثىلهٌب تموٌن عجٌل سمرمد  الهتٌم8ً

أنثىخلد جمٌل هادي كاظم9

أنثىبشائر طالب حمٌد حسٌن10

أنثىكوثر دمحم جواد صالح  السعدي11

أنثىوالء رزاق جواد كاظم12

أنثىوفاء جابر هاشم عبد علً  وطان13

أنثىمنى علً زغٌر صادق  الدباغ14

أنثىمروه جواد كاظم تبن  الجناب15ً

ذكردمحم حٌدر علوان محٌل  االبراهٌم16ً

أنثىنور عدنان ناجً علً  الشوٌل17ً

أنثىتقى هالل مهدي دمحم حسٌن18

ذكرحسنٌن عباس عبد االمٌر عبد الحسن  التمٌم19ً

أنثىكاترٌن سعد كرٌم حمزه  الجناب20ً

ذكرعمار حسٌن ٌاسر خلٌل  العبودي21

أنثىساره ماجد حسٌن جاسم  التمٌم22ً

أنثىامل حٌدر جعفر كاظم  الفهد23

أنثىزهراء وفً عبد الحسن ابو جواد24

أنثىسناء عبد علً راضً هاشم  المعموري25

ذكرحسن هادي علً زٌن العابدٌن  الحداد26

أنثىساره رحمن محً عبد عل27ً

أنثىنجالء مجٌد حمٌد حسٌن  العمٌدي28

أنثىرواء عبد زٌد ماضً حسٌن  العكاب29ً

أنثىشٌرٌن زهٌر عبد األمٌر علً  الترجمان30

أنثىدعاء دمحم علً حمٌد صحن  الدعم31ً

أنثىنور ضٌاء عبد الرضا نجم  النصراوي32

أنثىاٌناس سالم هاشم عباس  ابو دله33

أنثىهدى دمحم حسٌن كنو  البوشمٌنه34

أنثىبشرى زاجً صاحب جبار35

أنثىهدى محمود دمحم علً  العمار36

أنثىوسن فاضل عبد حسون  تمٌم37ً

أنثىسجا عبد األمٌر خلٌف عبٌد  الٌساري38

أنثىتُقى حٌدر ٌحٌى صاحب  ال ٌحٌى39

أنثىندى هادي ساجت جٌاد  الزبٌدي40

ذكرمصطفى معٌن رسول عبود  كبٌس41

أنثىحنٌن جبار هادي سلمان  المساري42
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أنثىدعاء صباح كرٌم صمٌط  الجناب43ً

أنثىاالء دمحم فهد عبد علً  المسعودي44

أنثىحنٌن سعٌد كاظم عباس45

أنثىحنٌن ولٌد عماره حمد  العلوان46ً

ذكرعقٌل مسلم دمحم لهمود  المعموري47

أنثىسدره المنتهى علً فارس نور حسن  زلزله48

أنثىدعاء عبد الواحد رضا حسن  احسٌن49

أنثىنور ستار جبار جواد50

أنثىنغم دمحم خماس دمحم  الدمحماوي51

أنثىدعاء رزاق مهدي عبد52

أنثىرسل عبد الحسٌن رضا عبد الحسٌن  المنكوش53ً

ذكركرار مهدي صالح مهدي  السالم54ً

ذكردمحم فاضل دمحم عبد الحسٌن  محموداوي55

أنثىاالء حسٌن مصحب كاظم  المسعودي56

أنثىمرٌم عبد الكرٌم علٌوي حسن  حالوي57

أنثىبتول باسم حسن طالب  العل58ً

ذكراثٌر مكً عبد علً عباس  الجاسم59

ذكرعلً احمد جابر حسن  الطرٌف60ً

أنثىساره عبد هللا سهٌل عبود  الدواح61

ذكركرار فاضل كاظم عبود  العبود62

ذكرحسٌن علً حمزه سلمان  ال بو بن63ً

ذكردمحم عبد الواحد خلف حسن64

ذكرحسٌن اموري رسول حسن  المسعودي65


