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32ابا القاسم عالء باقر رمضان1

مؤجلابراهٌم ضٌاء الدٌن سلمان2

 33ابراهٌم عماد ابراهٌم عل3ً

34ابراهٌم محمد حسٌن صادق4

33احمد باسم ناظم محمد5

32احمد حسام مهدي عل6ً

35احمد عادل ناٌف خضٌر7

34احمد عباس اسدخان جبر8

32احمد مقدام احمد سعد9

33اسامة ثعبان خلباص رخٌص10

34اسماء علً جلٌف خنزٌر11

32اطٌاف جاسب طعمة عبد هللا12

33اطٌاف حسٌن كاظم رسن13

33الحسٌن صباح عبد عل14ً

32الحسٌن عماد جواد عبٌد15

33امنه جمٌل عبدالجبار سلمان16

35امنٌه اٌهم ناظم محمد17

33امٌر ابراهٌم هالل هاشم18

23امٌر عبد المهدي عبد الحسٌن حسٌن19

33امٌر هاشم عبد الحسن منس20ً

35انفال عبدالرحٌم جلٌل جمٌل21

33انمار رستم احمد22

34اوس محمد مجٌد حمٌد23

35اٌات جمال ابراهٌم جمٌل24

35اٌالف حسن اغاجان25
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36افنان عادل محمد علً كاظم26

33اٌالف عبدهللا قاسم عزٌز27

34بتول جواد ناجً عبدهللا28

33براء عزٌز سبع خمٌس29

34براق حامد حسن عباس30

32بشٌر احمد محمود خلٌل31

33تبارك رحٌم عبد الصاحب عكله32

33تسنٌم محمد عبد الحر كاظم33

33تقى حسٌن جمٌل عبد34

34تماره حسن علً عبد الرضا35

33تمام ساهر مزبان عبدهللا36

33تهجد ولٌد عبد الشهٌد حسن37

34جمال فاٌق حمدان نوار38

32حازم علً حٌدر الصاف39ً

33حامد صالح مطرود بجاي40

34حسن ابراهٌم محمد جاسم41

32حسن عبد االمٌر رشٌد صالح42

35حسن كرٌم عبد عون عبدهللا43

33حسٌن جواد كاظم منات44ً

33حسٌن عبد الكرٌم ثجٌل مرهج45

35حسٌن عالء عبد الحسٌن عبد االمٌر46

33حسٌن علً ابراهٌم عل47ً

34حسٌن علً عبد الرزاق عباس48

33حسٌن علً عبد الكرٌم محمد رفٌع49

35حسٌن كاظم خماط جٌجان50

33حسٌن كاظم محمد جابر51

35حسٌن كرٌم خلف ساجت52
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32حنان قاسم مهدي53

35حوراء علً طالب محمد54

33حوراء قاسم حسن محمد55

33حورٌة رافد محمد شات56ً

35حٌدر باسم حرز عل57ً

33حٌدر صاحب هادي فارس58

33دالٌا غنً صابر عبد هللا59

35دانٌه ومٌض ابراهٌم صاحب60

33دعاء سعد شاكر حسون61

33دعاء علً حسٌن عل62ً

33رافد صالح خلف صالح63

32رحمه ثامر جمٌل عبد64

35رسول عبد الصمد شنٌن عل65ً

33رضى حسن داود لفته66

33رفقه احمد عبد الرزاق محمد67

33رفل حٌدر عبد الحسٌن احمد68

34رفل محمد جواد عبدالهادي نجم69

33رواء سالم ثجٌل بجاي70

34رؤى خٌر هللا عبد هاشم71

34زهراء باسل فلٌح حسن72

34زهراء عبد االمٌر كاظم محمد73

34زهراء عزمً ناظم مجٌد74

34زهراء عالء حبٌب علوان75

33زهراء محمد طالب غوٌل76ً

33زهراء محمد مجٌد موسى77

32زٌاد مجٌد صكبان عبد78

37زٌن العابدٌن ماجد فرمان حجار79
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35زٌنب احمد علً محمد80

33زٌنب شاكر جواد كاظم81

33زٌنب صالح جٌاد كاظم82

32زٌنب علً جبار محمد83

33زٌنب فارس مهدي شربة84

32زٌنب كامل كاظم فهد85

33زٌنب مجٌد صكبان عبد86

32زٌنب محمد انور عل87ً

34ساره محمد شاهٌن ٌوسف88

33سامر فالح معجل رجه89

33سجاد عباس عبد الجلٌل عبد الحسٌن90

34سجاد محمد علً عبد الباق91ً

33سجاد محمد علً كاظم92

33سجاد نعمه عبد الساده عوده93

34سكٌنة هادي عبدالمحسن عزٌز94

34شفق محمد هاتف مظهر95

35شكرٌه صبحً حسن علوان96

33شهد باسم ظاهر جهاد97

33شهد علً حسن عبد98

33ضحى كاظم ابراهٌم مهدي99

35ضحى هٌثم مهدي سعٌد100

33ضرغام عباس فاضل حسن101

33عباس كرٌم عٌسى سعٌد102

34عبد الحلٌم خلٌل حسٌن محمود103

33عبد هللا لٌث جاسم كاظم104

33عبدالرحمن لؤي سفر عبدالقادر105

35عبدهللا خالد جمعة اهمٌل106
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32عبدالمجٌب عبدالرحمن عبدهللا صالح107

33عال احمد عباس عبد الرضا108

32علً اكبرازهر عبدالرزاق عبدالمهدي109

33علً امٌر شامل كامل110

35علً جمال لفته زوٌد111

33علً حازم عبداللطٌف جواد112

34علً حسٌن علً حسٌن113

33علً حسٌن فاضل عٌدان114

34علً خلٌل ابراهٌم مهدي115

33علً رائد عبد الرزاق عباس116

32علً طه ابراهٌم117

33علً عبد العظٌم علً رضا118

35علً عبدالسالم عٌسى خلٌل119

33علً عٌسى جاسم كرٌم120

35علً فاضل عبد الغفور ستار121

34علً قصً عبدالنبً حمزة122

32علً كاظم خماط جٌجان123

33علً مؤٌد عبد الرضا عبٌد124

33غاده حسٌن علً صاحب125

34غدٌر عباس فرمان محمود126

33غدٌر ناجح حمٌد رشٌد127

35غسق صالح هاشم محمد128

33غفران باسم هادي عبد الكرٌم129

32غٌث محمد حاتم جواد130

33غٌث محمد صالح لطٌف131

32فاتن علً عبد الحسٌن عبود132

33فاطمة حسٌن عبد الرضا محمد133
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34فاطمة فاضل عبداالمٌر كاظم134

33فاطمه علً صٌهود خشان135

35فرات اٌهم هاشم سعدون136

33فلٌح خضر فلٌح حسن137

37قمر هاشم كوثر عبدالحسن138

32كرار احمد كاظم علٌوي139

33كرار عباس محمد عل140ً

33كرار محمود عباس هادي141

33كرٌم عدنان خلٌل ابراهٌم142

34كمٌل مازن هادي فاضل143

33النه علً حسٌن عبود144

33لبنى عبد هللا صدام جعفر145

35محمد التقً فاضل صكبان ضهد146

33محمد حسب هللا عبد الكرٌم حسن147

35محمد حسن علً موسى148

35محمد خضٌر عباس علوان149

32محمد سرحان مرجان عٌسى150

33محمد صادق علً حسن151

32محمد علً محسن جبر جودة152

34محمد كرٌم عبد محسن153

33محمد ناظم مجٌد اسماعٌل154

35محمد نمٌر كرٌم قاسم155

34مرام ابراهٌم عفوت جار هللا156

32مرتضى محمد ناٌف شحاذه157

33مرتضى مقدام مكً محمد158

34مرٌم احمد شهاب احمد159

33مرٌم حسنً اسماعٌل حٌدر160
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32مرٌم رحٌم مجٌد راض161ً

34مرٌم علً حمٌد مجٌد162

34مرٌم فاضل صباح محمد163

33مرٌم مجٌد عبدالجبار احمد164

33مصطفى غٌاث صبري غن165ً

35مصطفى مطشر مشجل راشد166

33مقتدى محمد غازي عبدالحسٌن167

33مالك امٌن حمٌد ثوٌن168ً

35ملوك سلمان رحٌم محمد169

35منتظر كاظم مطٌر جهلول170

33منتظر مجٌد خضٌر171

33مهدي رضا عبد الجبار عبد الحسٌن172

34مهند محمود حسٌن جبارة173

33مؤمل ولهان مالك عباس174

32مؤمنٌن رٌاض عناد مكطوف175

35نادٌة خالد عبد الكرٌم حسون176

33نبا حمد عبد سالم177

33ندى طالب لطٌف حمادي178

36نسرٌن نجم عبٌد ناصر179

33نور الهدى غازي محمد عبود180

32نور رعد عزٌز صالح181

33نور قاسم سعد هللا بستان182

32نور محمد محسن خلف183

34هاجر عبد الحسٌن ناصر عٌسى184

35هدى رحمن حسٌن جاسم185

33وسام نزار جبار حسٌن186

34ٌاسٌن طه حسٌن فلٌح187
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34ٌحٌى صادق جعفر برغوث188

33ٌقٌن فرقد ناظم حمزه189

34ٌوسف احمد ٌاسٌن محمد صالح190

36ٌوسف عبدالكرٌم محسن حسن191
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