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أنثىسهاد حسن كاظم مغٌر ٌساري1

أنثىاٌه احمد علٌوي عبد كردي2

أنثىزهراء كرٌم عبد زٌد حمود ال ساجت3

ذكردمحم عباس مهدي عباس  الخلٌل4

أنثىأسراء مسلم سلمان دهش5

أنثىزٌنب كاظم حمادي عبد علً ال حسون6

ذكربشٌر جاسم دمحم علً محسن7

أنثىسرور ناصر عبد االمٌر سعٌد8

أنثىفلاير داخل حسٌن مك9ً

أنثىهبه حسن علً دمحم  الرحٌالن10ً

أنثىنضال داخل حسٌن مك11ً

أنثىعذراء غازي تومان غازي12

أنثىمرٌم علً خلف الزم ال زٌرج13

أنثىسجى زٌاد كاظم عاجل العاجل14

أنثىدموع عوده عبٌد زوٌد المسعودي15

أنثىنور كاظم كوٌم شباط ال شباط16

أنثىلبس كفاح كاظم شبٌب الٌساري17

أنثىهند وصفً دمحم طاهر18

أنثىهبه دمحم عزٌز حمٌدي الزبٌدي19

أنثىدنٌا احمد عالوي عبٌس المعموري20

أنثىاسراء علً هادي جواد الدرباش21

أنثىزهراء كاظم خضٌر عباس  الرفاع22ً

ذكرٌاسر كرٌم رحٌم عبود النعٌم23ً

أنثىاٌالف كرٌم جاسم دمحم االكرع24

أنثىزٌنب جوده حسٌن جبر فتالوي25

أنثىعلٌاء عامر عبد الرسول حسٌن26

أنثىفرٌده احمد عبود جاسم السعٌدي27

أنثىرنا سعد غالً عباس البان28ً

أنثىحنٌن عباس فاضل عبد الرحمن الدمحم29

أنثىهدٌر احمد علً كاظم30

أنثىسرور كرٌم هادي دمحم حسن31

أنثىٌسرى حسن علً حسٌن  كلكاوي32

أنثىمرٌم كامل صالح شبٌب  الٌساري33

أنثىساره عبد هللا حسٌن علً  المٌال34ً

أنثىدعاء حامد صاحب عبد الكاظم35

أنثىدعاء شاكر زغٌر عبٌد ال عل36ً

أنثىنسرٌن خضٌر عباس دمحم عل37ً

أنثىهدى حٌدر حسن كاظم  المسعودي38

أنثىمرٌم فاضل علً دمحم الجبوري39

أنثىغفران فلٌح عبد حمد المرغول40ً

أنثىمرٌم عبد االمٌر ظاهر حبٌب االبراهٌم41ً

أنثىفرح هادي متعب طخاخ شثاث42ً
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أنثىبراء كاظم حسٌن عبٌس المشكور43

أنثىاسماء علً حسٌن معكلو ال زغٌر44

أنثىزٌنب عبد الكاظم ناصر حسٌن45

أنثىدعاء سلمان ٌاس خضٌر الجبوري46

أنثىضحى علً ٌونس غراب ال شهٌب47

أنثىزٌنب سعدون حاكم هاشم شرموط48ً

أنثىهبه حسٌن علوان سلطان الحسناوي49

أنثىرسل باسم مهدي حسٌن50

أنثىهدٌر فالح كاظم علٌان الدهش51

أنثىدعاء عدنان صادق زهراب52

أنثىهدى عالوي كاظم جلوب53

أنثىعذراء عامر حمزه سلمان الدمحم54

ذكربهاء جاسم فرحان جاسم55

أنثىتبارن حامد جواد علوان الطالع56

أنثىنور شوفان علً فرعون57

أنثىمكاسب كامل بوهان دمحم العٌاش58ً

أنثىنبأ صالح مهدي نعمه59

أنثىشهد لاسم علوان حسون60

أنثىمرٌم علً احمد فارس61

أنثىراوٌه عباس دمحم رضا بالر الخٌاط62

أنثىورود عدنان عبد الصاحب حسٌن63

أنثىاسراء حازم صافً هادي ال هادي64

أنثىاٌات جبار هادي حسن65

ذكراحمد جالل احمد هادي66

أنثىفاطمه حسٌن سلمان واوي67

ذكرحسن محمود حسون حمزه البو زٌن الدٌن68

ذكردمحم عبٌد سعود هاشم المسعودي69

أنثىنور حازم ظاهر ناصر المهداوي70

أنثىزٌنه جاهل دمحم حسان الجاسم71ً

أنثىوسن دمحم حاكم حٌدور72

أنثىسكٌنه لحطان جواد كاظم73

أنثىزٌنب سعدون تركً عطٌه74

أنثىشهرزاد ماجد حامد فرحان75

أنثىلدس علً مجٌد حسٌن المعمار76

أنثىتبارن هٌثم عبد الحً احمد الكرنوص77ً

أنثىهدى علً حسٌن جمعه  زبٌد78

أنثىحنٌن عطٌه مهدي سعد79

أنثىاٌمان عبد الواحد جاسم عطٌوي الحسن80



ذكرمصطفى حمزه فاضل عل81ً

أنثىاشراف حمد مونس عبٌد الجاسم82

أنثىزٌنب حسٌن جمٌل فزاع المرشدي83

أنثىفاطمه حمٌد جمعه خطار العٌدان84

أنثىرحاب احمد نده مجبل الدعٌجل85

أنثىحنٌن لاسم عبد العظٌم ذرب ال عزٌز86

ذكرمصطفى سعد حسٌن سلمان87

أنثىزهراء شهٌد مهدي دمحم االعجام88

أنثىرلٌه دمحم علً صالح عباس الشرفه89

أنثىفرلان ٌحٌى عبد الكاظم مخٌف ال ضٌدان90

أنثىساره دمحم عبد شرٌف91

أنثىفرح عبد المجٌد حمٌد جعفر الطائ92ً

أنثىرونك جبار جعٌز عكض العكٌل93ً

أنثىعذراء كرٌم مرزة حتروش المسعودي94

ذكردمحم عبد الحسن محسن صالح البو حوٌمد95

أنثىنور الهدى رعد عمران رحمان ال بحر96

أنثىابتهاج عباس عبد االمٌر عبد الزهره97

أنثىنور الهدى سالم جابر مشكور98

أنثىهدى هانً فخري لهٌمد النصار99

أنثىشهد حامد خضٌر عباس المسعودي100

أنثىغفران طالب فارس عبد العزٌز101

ذكرمحسن نوماس كردي وداعه ال حسان102ً

أنثىغفران عبد الحمزه حسٌن عطٌه المسعودي103

ذكردمحم طالب جاسم كاظم الطوٌن104ً

أنثىهاله اٌاد دمحم ناجً الكوان105

أنثىتبارن حسٌن حاتم عداي خزرج106ً

أنثىسماح حسن علً لفته السعٌدي107

أنثىزهراء عبد االمٌر ابراهٌم عبد الخفاج108ً

أنثىشهد عبد االمٌر عطٌه علً ٌاس109ً

أنثىغفران ناظم خزعل طعمه ال متعب110

أنثىنبأ صالح مهدي عرنوس  الخالدي111

أنثىاٌات عبد حسن حسٌن حسناوي112

أنثىفاطمه عبد المهدي عبد الحسٌن ساجت السمرمد113

ذكرهٌثم تركً كزار ردام بعٌج114ً

أنثىغفران دمحم حسن اركان شمران المسلماوي115

أنثىٌاسمٌن موفك احمد ٌاسٌن البلداوي116

أنثىأطٌاف علً حسٌن مهدي الشاكر117

أنثىحوراء ذٌاب هاشم طالب118

أنثىزهراء ٌاسٌن جاسم عبٌد جبري119

أنثىغسك عادل دمحم علً جواد خلٌفه120



أنثىشفاء اسكندر احمد ابراهٌم المعموري121

ذكركرار حامد منصور صبار عامري122

أنثىصابرٌن حسٌن سلمان عوده123

أنثىنور طالب جاسم دمحم124

أنثىزهراء فاروق حسن هادي البارودي125

أنثىزهراء باسم كاظم حسن126

أنثىهدٌل سالم حامد حسون127

أنثىنبا بدر مزٌد ٌعموب االسدي128

أنثىنبراس عباس سلمان مطر راجح129ً

أنثىسهاد صادق عبد العباس عطٌه الشرفه130

أنثىغفران دمحم عبد الحسٌن دمحم الخطٌب131

أنثىفرح عدنان محسن حسٌن جواد132

ذكرعلً عبد الحسٌن حمٌد خلٌل فضاله133

أنثىنور الهدى دمحم هادي ناج134ً

أنثىساره صفاء ابراهٌم عنون الشمري135

أنثىزٌنب عبد العباس جلٌل حسن حردان136

ذكرزٌن العابدٌن عبد علً كامل شرهان137

أنثىمٌس رسول دحام حمادي الخزرج138ً

أنثىضحى عادل هادي حسٌن139

أنثىاسراء عالء دمحم علً حمزه140

أنثىحوراء عدنان هاشم حسن عبٌد141

أنثىانوار ضٌاء عطشان شبٌب142

أنثىدعاء شمخً مطر فرج143

أنثىاسراء رضا كامل عبٌد آل غٌدان144

أنثىزهراء حمزه عبد هللا حمد145

ذكرنصٌف جاسم دمحم جبار نصراوي146

أنثىخدٌجه عبٌد حمٌد ملغوث147

أنثىاسراء كاظم جبار دمحم148

أنثىفاطمه صبٌح عبٌد حسن الجبوري149

أنثىهاله حسٌن سلمان عبد الكرعاوي150

أنثىحنان مطرود منشد راض151ً

أنثىزهراء علً عبد الحسٌن عبود ال فتله152

ذكرصادق ابراهٌم عبد المحسن فٌصل الحساوي153

أنثىزهراء علً فاهم شنو دوٌش154

أنثىتبارن ثامر ذٌبان حسون الحمدان155ً

أنثىزهراء عبد السالم حمزه مجدي المجدي156

أنثىاسراء عبد الكرٌم نور عزوز الٌاسري157

ذكرنوار فاضل رحٌم سفٌح158

أنثىفرح صالح ذٌاب مانع العل159ً

أنثىزٌنب حامد نعٌم علوان الجبوري160

أنثىفاطمه ماهر دمحم علً خلف الجناب161ً

أنثىدعاء عبد االمٌر عبد الزهره عبود العباده162

أنثىحنٌن حمٌد حسن جاسم صغٌر163



أنثىامٌرة حسن عبٌس كاظم الجدٌاوي164

أنثىنبراس دمحم عبد علً دمحم العباس165

ذكرعلً جاسب شناوه علٌوي لفته166

أنثىزٌنه هاشم حسٌن طه النصراوي167

أنثىاسراء ثاٌر مهدي هاشم االعرج168ً

أنثىزهراء دمحم رسول حسن نصراوي169

ذكرمرتضى اٌاد دمحم داود الشمري170

أنثىتغرٌد فاضل عباس عكظ171

ذكرعمر صفاء احمٌد عبٌد العزاوي172

ذكرسلوان رائد مجٌد عبد  المسعودي173

أنثىآٌات نوري مهدي صالح ال عباس174

أنثىآٌات شاكر نجم عبود جالبٌه175

أنثىنجوى علً الزم دمحم علً الخفاج176ً

أنثىطٌبه دمحم علً حسٌن حمد السعدون177

أنثىرغده طه ٌاسٌن خضٌر غانم178ً

أنثىهدى فاضل حسٌن جعاز الجلٌحاوي179

أنثىوسن رشٌد صكر مرزة180

أنثىحنان خضٌر عبد االمٌر جاسم181

أنثىنادٌه دمحم حسن خدام عذاب الجناب182ً

أنثىآالء مكً جواد كاظم183

أنثىسماء باسم دمحم علً عوده المسعودي184

ذكرجعفر محمود عبد العباس عبٌد185

أنثىزٌنب مضر مهدي ظاهر ال دمحم186

أنثىوجدان لاسم وحٌد شٌهب187

ذكرسالم باسم جعفر صالح النجار188

أنثىنور جاسم فاضل خضٌر الراجح189ً

ذكركرار حسن زغٌر عبد الحسن190

أنثىاالء علً جالل مصطفى المولوي191

أنثىأستبرق لاسم نجم عبٌد الجبر192

ذكرعبد هللا خضٌر عبد حمود193

أنثىحنٌن خضٌر دمحم عبٌد194

أنثىتٌسٌر سالم هادي طالب ال ناعور195

أنثىزٌنب جاسم هاشم ناٌف  حمادي196


