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 االسم ت االسم ت االسم ت
 مٌس عدنان ناجً مرهون 62 سارة جواد كاظم جبٌر 48 احمد عباس ردام حاتم  1

 نجاة سعد عودة محٌسن 63 سارة فالح غالم علً 49 احمد عبد هللا خلٌل خضٌر        2

 نور الهدى قاسم خلٌف نعمة 64 )استضافة الى المستنصرٌة(سارة محمد علً تقً حسٌن 55 احمد أمٌر خضر بلوج 3

 نور حسن هادي عطٌة 65 سارة مؤٌد عبد الوافً عبد الوهاب 51 احمد عماد محمود حسٌن  4

 نور عبد هللا عبد االمٌر عبد هللا 66 سالً ٌاسٌن هادي ثجٌل 52 احمد قصً محمد صالح ناصر  5

 نور مؤٌد شاكر محمود 011 سجا سالم خلف كرٌم 53 بطً الزم احمد كاظم 6

 نورس واثق حمٌد وهٌب 010 سرمد محمد نوري حسٌن 54 افٌاء قاسم محمد )استضافة من الموصل( 7

 نورهان محسن عبد حسٌن 015 سرى عبد الحسٌن محمد 55 إسالم أسامة أكرم على  8

 هبة صالح فارس عبد الرزاق 011 هللا مرعًسعد عماد عبد  56 أمنة احمد حكمت شاكر 9

 هبة همام ماجد مرتضى 011 سٌف حٌدر عبد االئمة عبد المجٌد 57 أمنٌة عبد الستار جبار مكً 15

 هدى عباس كرٌم برهان 012 شهد ظافر عبد الوهاب ابراهٌم 58 أنفال صباح حسن حافظ 11

 هدٌر رفعت خلٌفة هالل 013 شهد فوزي خضر احمد 59 براء حسن علوان حسٌن 12

 ٌاسمٌن احمد حسٌن عبد العباس 014 شهد فٌصل عبد الحمٌد حمودي 65 براء فاضل حسٌن محمد 13

 ٌحٌى خالد حمٌد خلف 015 صابرٌن ماجد عبد الرحمن)استضافة الى المستنصرٌة( 61 براءة ظافر عبد القادر احمد 14

    مهدي غفورصبا نوري  62 تبارك الرحمن حبٌب سلمان عبد 15

   صفاء حسن فٌروز عبد هللا 63 تقى محمد حسٌن عبد علً 16

   صالح مهدي هادي ناٌف 64 ثراء حامد فرحان ربح 17

   ضفاف سامً محمد جاسم 65 جعفر مجٌد جعفر ٌحٌى 18

   طارق عبد الرحمن ثابت عطٌة 66 حسان رٌاض محمد جاسم 19

   هاشم عبد ظبٌة عادل 67 حسن حٌدر عباس مراد 25

    عبٌر شهاب احمد شاكر 68 حسٌن حسن خزعل حسٌن 21

   عبٌر طالب كاظم علً 69 حسٌن علً جابر عبٌد 22

   عثمان محمود غفوري علً )تمدٌد استضافة من تكرٌت( 75 حسٌن علً حسٌن علٌوي 23

   عفراء عامر سلمان حسن 71 حنٌن رحٌم فاضل جابر 24
   علً حسٌن عارف سلٌم 72 الصاحب محمد علًحنٌن علً عبد  25

   علً حسٌن فرهود مكً 73 حٌدر عالء احمد علً 26

   علً عبد الجلٌل نوري عبد االمٌر 74 حٌدر فاضل عودة محمد 27

   علً محمد عباس محمد 75 دعاء جاسم حافظ خلف 28

   علً مدٌن وارش شنته 76 دٌانا محمد قادر محمد 29
   علٌاء عبد الرحٌم عباس خمٌس 77 محمد بٌجك راوند علً 35

   عمر صادق غنً مجٌد 78 رسل ثامر إبراهٌم مجٌد 31

   غادة اركان ابراهٌم كرٌم 79 رشا خالد فهد علً 32

   غدٌر صالح نوح حسن 85 رغد عبد المجٌد محمد احمد 33

   فاطمة نعٌم شعالن محمد 81 رفل مزاحم حمود عبد 34

   فرح علً جاسم عبد هللا 82 منذر انوررنا زٌد  35

   كوثر اكرم ابو القاسم  جواد 83 رند نبراس زكً جمٌل 36

   محمد ابراهٌم خلٌل اسماعٌل 84 رٌام جمال محسن علً 37

   محمد اكرام محمود مهدي 85 زهراء طاهر ناصر ماجد 38

   محمد عباس عبد هللا احمد 86 زهراء عقٌل عبد الرزاق جواد 39

   مروة سالم ٌوسف خلف 87 زهراء كرٌم طعٌمة عبد الحسٌن 45

   مروة نجم عبد األمٌر حسن 88 زهراء لؤي محمد رضا 41

زهراء مؤٌد عبد الوافً)تمدٌد استضافة من  42
 تكرٌت(

   مرٌم فالح حسن كرٌم 89

   مرٌم مهدي سلمان مهدي 61 زهراء نجم عبد الزهرة حسن 43

   مصطفى اٌاد عماد مهدي 60 كاظم فرجزٌنب حمٌد  44

   مصطفى جواد كاظم ٌونس 65 زٌنب علً قاسم هاشم 45
   مصطفى حٌدر عزٌز بٌرم 61 زٌنب قاسم محمد مغٌر 46
   مهتدٌن منذر عبد الحسٌن كاظم 61 زٌنة اسامة ٌاسٌن ٌوسف 47
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