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261642ابراهيم رعد محمد طاهر1

22628احمد ثامر محسن كريم2

272249احمد عادل ناجي شرموخ3

261945احمد عاشور راشد جسام4

271946احمد عايد عجمي علي5

251035احمد عبد الرضا جاسم حافظ6

211839احمد علي حسين جابر7

00غاحمد علي كاظم محمد8

00غاحمد قاسم جواد كاظم9

261844احمد كاظم جواد كاظم10

44غاسراء عباس عبد حسن11

291544اسماء رمضان عبد وناس12

281543اسماء عبد االمير مهدي صالح13

252045اشواق عزيز حسين سلمان14

241640االء محسن رضا مليوح15

271845امجد كاظم مهدي عبود16

231639امير عباس لطيف كريم17

211334انعام رعد جواد عباس18

291746ايناس طالب مهدي مجيد19

251540أمير فالح حسين جاسم20

261541أنور صباح محسن علوان21

211637باقر حسن عليوي شمران22

271744براء صبيح ياس حسين23

251540بنين صباح حسين حمزه24

201838بهاء ميري تركي رضار25

191534ثائر صالح صاحب كاظم26

251439جاسم محمد مهدي ساجت27

251843جعفر صادق طعمه خضير28

251338جنان جاسم محمد حسين29

00غحسن عالء حمزة فرحان30

231235حسن علي حسن محمد31

251338حسن علي عبد الحسين ياسين32

251136حسن كاظم كريم موحان33

251439حسن كاظم هاشم لباج34

251641حسن هادي شنو علوان35



271441حسنين عبد العليم احمد عبد الحسين36

271643حسين احمد كامل فتالوي37

241438حسين عبدالكريم ساجت علي38

00غحسين عقيل علي حميد39

21728حسين علي عبد الحسين عبد الزهره40

251742حسين علي عبيس عبيد41

221638حسين كاظم عبيد شريف42

44غحمزه كريم محسن مانع43

00غحنين عبد الجليل عبد الحسين راضي44

231437حيدر عيسى حسن حسين45

291544دينا شاكر محمود عبد الرضا46

00غرباب منصور حسين علي47

261642رسل فريد نعيم فرحان48

00غرشا رسول ناجي محمد49

241135رغدة رحمن عبد نور حسن50

21526رقية خالد عبد الواحد علوان51

251338رقيه ثابت وحيد بحر52

241539رؤى مكي عباس صكبان53

241034ريحانة الزهراء عالء حسين علي54

291645ريم جعفر عبود موله55

22غزمن ماجد محسن خلف56

221537زهراء حيدر عبد الحسين حساني57

292251زهراء فاهم محمد موسى58

241640زهراء محمد حسين عبد59

282149زهراء نافع طالب بدر60

281644زيد كاظم حسين سهيل61

251237زين العابدين حسن كاظم عباس62

231235زين العابدين عزيز راضي سماري63

291948زينه صباح جبار64

211536ساره خالد عبد الجليل جثير65

221234ساره محمد عبد االمير كاظم66

292251ساره مؤيد خلف ياسر67

221537سجاد صاحب كاظم جدوع68

251843سجاد فيصل حمود لفته69

121426سرور صباح ياسين عبد هللا70

22غسرى حبيب محمد جاسم71



232043سعد حرب شكبان ضويف72

291039سمير خضير عبد العباس خلف73

251237سيف حمزه علي عوده74

24933شهاب احمد صبار متعب75

211536شهد عادل عبيد مطلك76

241135شهد مهدي عبادة77

262147صابرين عبد الرضا كاظم حايف78

231841صابرين كريم ناصر حسين79

251237صاحب عدنان صاحب عبدالزهره80

271744صباح صالح مهدي حسن81

231437صالح صالح هادي82

292150صالح مهدي عوض تير83

261945طارق عزيز حسين سلمان84

261339طه علي رسول جواد85

191635ُعال سامي وحيد بحر86

251641عارف شافي ابراهيم عبد هللا87

281846عباس خضير عباس خلف88

28634عباس ضاري شياع رسن89

241741عباس طالب عبد عون عواد90

271946عباس عادل محمد يونس91

271037عباس عايد جواد كاظم92

211536عباس عبد هللا ناجي حسين93

22غعباس عزيز راضي سماري94

00غعباس علي مرزه حمزه95

262147عباس هاشم ربيع لذيذ96

251540عباس وثيق جواد كاظم97

282755عبد الرحمن عامر كاظم ابراهيم98

271643عبد هللا بشير رشيد عبد99

291645عبد هللا صباح عبدالحسن جواد100

261541عبد هللا عطيه علوان عبود101

251843عبير امين حسين علي102

231437عال نجم عبد فاضل كاظم103

00غعالء قاسم مراد منسي104

252146علي احمد داخل عفتان105

262147علي اسعد كامل نوري106

271542علي الدين عالء احمد زوير107



281745علي حازم محمد رضا سعيد108

261844علي حسين تركي عبد االمير109

251136علي حسين جبر عجيل110

211334علي حسين علي وذاح111

251742علي حسين محمد مصطفى112

191736علي حيدر حبيب جبر113

281543علي صالح هادي ناجي114

282048علي عباس علي عمران115

231235علي عبد الكاظم بديوي مطير116

241539علي فاضل سعود عاشور117

271845علي قاسم حسين عبد118

211334علي كاظم كريم موحان119

261743علي كامل عبد هللا جابر120

281846علي محسن علي عباس121

261743علي محمد عبد الكاظم محمد122

261440علي محمد عبيس عزيز123

292251علي مفيد جميل حسن124

251540علي هادي صالح عبود125

251843علياء عبد الرحمان عبد الحسين نصر126

281947عمار رحيم حسن وساف127

281543غدير عمار جبار عباس128

201434غفران حكمت كاظم محمد129

251742فادي فاضل اسماعيل شراد130

6612فاطمة عباس صاحب محمد131

261945فاطمة عالء عبد محمد132

221032فاطمة كاظم دجوان برهي133

241640فاطمه محمد صاحب هادي134

261339فالح احمد راجي جرمط135

21829قاسم ثامر شنان عبادي136

231942قاسم محمد مهدي رشيد137

261642قحطان عدنان عبد نور حسن138

251338كرار حيدر مهنا خلف139

00غكرار كاظم عبد هللا جسام140

271542كوثر عامر علي باني141

00غكوكب عادل كاظم حمزه142

99غلهيب عباس عبد حسن143



272148ليث فاضل هادي جاسم144

211536ماجد حميد منصور عبد145

271845ماجد سالم موجد خلخال146

211233محمد اسعد عطا ناصر147

25732محمد باسم محمد علي شاهين148

221335محمد باقر فاضل عبدالرضا ظاهر149

281038محمد باقر نجاح حسين كطان150

201131محمد حسين فرج عسل151

00غمحمد حمادي عبد الرضا جعفر152

261844محمد حميد ابراهيم سعد153

25934محمد حيدر حسين محمد154

00غمحمد عبد الحسين حسن عزيز155

241236محمد علي موسى جاسم حسين156

291746محمد علي وهاب محمد157

251338محمد كريم كاظم كريم158

241741محمود جاسم كاظم خضير159

241640محمود خلف عطيه جاسم160

251136محمود كامل مالك مطلك161

241438مرتضى ستار جبار غافل162

241438مرتضى سعدون مكنزع لفته163

241539مرتضى ضياء سعد حسين164

11314مرتضى علي حسين465

241640مريم عماد هشام حسين166

211738مريم مهدي رضاء محمد167

261642مصطفى احمد حسن ثامر168

16420مصطفى حيدر مهدي عبد علي169

261743مصطفى سعدون عبد بريس170

272047مصطفى غازي حمد عبد171

211940مصطفى فاخر حمزه عون172

261642مصطفى مالك دخيل عباس173

221234مصطفى محمد كاظم حسين174

211637مالك سعد كريم حسن175

261541منتظر حبيب حسين علي176

221032منتظر ظافر حميد خلف177

242145مها يحيى عبد الزهرة حسون178

271340مهدي صالح مهدي جباس179



292756مهند عبد الحسين عوض تير180

252348مهنه بالل محمد مهنه181

242246مهيمن احمد عبد علي كاظم182

271845موده كريم جودي ياسر183

211435مؤيد حيدر ياس خضير184

292756ميسون عامر هادي سلمان185

25934نبا حيدر علي حسين186

221032نبا سنجار عبيد ناصر187

201232نبا صليبي جاسم عاشور188

241337نبا مؤيد شاكر عبد عون189

221436نبأ حبيب كحيوش حسن190

241337نبراس كفاح حسين كطان191

00غندى محمد مطر فليح192

272047نذير حمزه جبر عباس193

241438نرجس علي راضي داود194

251035نرجس هاشم شهيد جاسم195

231134نهاد محمد كاظم ريش196

00غهاجر عيسى جاسم سالم197

291544هاشم حيدر هادي ابراهيم198

00غهبة سلمان موحان نايف199

251439هبة كريم هادي عودة200

231033هبه صاحب حسن جبر201

271340وسام جبار فليح جبر202

211637ياسمين ستار كزار عبد203

241337يوسف عباس مردان شالش204

19322يوسف محمد فاخر محمد205

241842يوسف يعقوب يوسف عبيد206

9817وائل علي بوسف حسن207


