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20558.438.42140ابراهيم مؤيد جاسم محمد

11559.230.22322ابوالحسن رعد إسماعيل طاهر

16557.633.61932احمد جبار عاصي عليخ

9.5559.228.72319احمد صافي حمزة

13.5559.633.12427احمد عادل جمعه عبد النبي

7459.625.62414احمد عبد المطلب صيوان

15.545832.52031احمد عماد ياسين جاسم

12.5557.229.71825احمد ماجد كاطع جابر

83.559.225.72316ازهار فاضل نعيم حسين

16.5558.434.92133ازهار منصور كاظم

11.5557.228.71823اسراء محمد مهلهل جميل

2258.417.4214**االء توفيق حميد

94.558.426.92118الحسن  عبد الزهره عبد جداوه

164.557.633.11932الزهراء  علي اشياع ضيدان

174.558.835.32234ام البنين صالح مهدي

12557.629.61924ام البنين مشتاق حامد

19.5559.238.72339امجد رياض نجم عبود

8.5257.623.11917انعام عوده عجم مهنا

8.54.555.623.61417ايات سلمان عباس شهاب

8558.826.82216ايات يونس خلف

5.5557.623.11911اياد عالء الدين طه ياسين

103.557.626.11920ايمان ستار محمد

14556.830.81728اكرم صباح غضبان مذكور

17559.236.22334اسماء صالح حاتم محمد

12.54.558.830.82225بدور ساجد عبد الرزاق

13.5457.229.71827براء فارس فرج

15.5558.433.92131بنين  معين جاسم محمد

13.5458.831.32227بنين سالم علي سالم

13.54.558312027تاجيه إسماعيل ياسين طه

18.5558.436.92137تبارك جاسم حاتم طاهر

10457.226.51820تبارك صالح نعيم حميد

13.545830.52027تبارك عبد الزهرة داود

6558.824.82212تحسين علي راضي

10.53.558.427.42121تقى جالل حسن نتاش

10.5457.226.71821تيماء ذنون ياسين عبد الخضر

7.5559.226.72315جنه محمد صبار عبد الرضا

12557.629.61924جواد عبد الكاظم داود حسين

10559.229.22320حسن جعفر محسن كريم

12457.628.61924حسن رياض مهجر محسن

8.5559.227.72317حسن علي هاشم شحيت

174.557.634.11934حسين اسعد عبدالنبي
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8.54.558262017حسين صباح نوري

11.5557.629.11923حسين لفته عباس ثامر

94.557.626.11918حوراء عالوي عبد الحسين

11557.628.61922حيدر رافد محمدعلي محمد

17558.435.42134دعاء جعفر طاهر حمود

17.54.558.435.42135دعاء حسين عبد الحافظ

18.555836.52037رانيا اياد فاروق

14.5559.634.12429رباب وليد شاهر

16558.834.82232رحاب  رويس كاظم عويز

4458.821.8228**رجاء اسعد حسين

10558.428.42120رزان ثامر حمود ثامر

114.559.229.72322رسل جعفر محسن كريم

11.54.558.429.42123رسل علي جاسم شرهان

10.535826.52021رغد حافظ عبد الكريم فارس

17558.435.42134رواء احمد عبد الغني

11.54.559.230.22323روان اياد إبراهيم  شناوه

19.5558.437.92139زهراء حبيب عوده مرزوك

14.5558.432.92129زهراء حميد سالم

16.555834.52033زهراء حميد شدهان

10457.626.61920زهراء سلمان ناصر

12.5559.231.72325زهراء عبدالحسين عبود

13.54.559.232.22327زهراء فاضل حمادي حمود

13.5558.832.32227زهراء محمد جاسم نجم

104.558.427.92120زهراء هيثم قاسم

11.5557.629.11923زين العابدين عالء هاشم

9.5559.629.12419زينب حسن محمد رمضان

15.5458.432.92131زينب عبد السالم عبيد عيسى

12.54.558.430.42125زينب عبد الكريم عبود علي

14.5558.432.92129زينب غانم شهيد علك

8.5557.225.71817زينب قاسم عبد هللا حسين

20558.438.42140زينب قاسم نوري

16558.434.42132زينب محسن حنون

6.54.558.424.42113زينب محمد جاسم

14.53.558.431.42129زينب محمد شهيب عزيز

16558.434.42132زينب محمود سامي جاسم

16556.832.81732زينب نجم فاخر محمد

10.54.559.629.62421سجاد احمد جاسم عيسى

9.545826.52019سجاد عبد الهادي مجيد

14.53.557.630.61929سجى مهند حسن إبراهيم

20559.639.62440سجى ميثم غالب

124.557.629.11924سحر توفيق عبدهللا

2259.618.6244سيف يوسف محمد
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24.55617.5154شهد حسن علي

7358.8242214شهد سعد كاظم

15.54.558332031شهد عباس صدام

20559.239.22340شهد كاظم عبد الرزاق

12.5559.231.72325صابرين هادي عبد الكريم

19.5558.437.92139صفاء فارس غزعل فهد

192.556.432.91638عباس اسعد نوري راضي

15.53.558322031عباس حافظ عبد الزهره

134.558.430.92126عباس داود عبد النبي رهيف

174.558.434.92134عباس سعد عطوان عبد هللا

17.53.558.434.42135عباس كامل صالح احمد

8558.826.82216عبد هللا أيوب رحيم

3058.416.4216عدنان فليح جالب عبيد

51.55617.51510عال مانع عطشان

113.557.627.11922علي اياد سوادي

13.5454.827.31227علي خالد جبار سوادي

7457.623.61914علي داود كرم داود

18.5559.638.12437علي سريح داخل حسن

17.5559.637.12435علي نبيل عبدالرزاق

9359.226.22318غدير جبار عزيز

04.557.617.119غدير صاحب شناع لفته

9.5459.227.72319غدير علي عبد عيسى

13.54.558.431.42127فاطمة امين عبد الوهاب

11.5457.628.11923فاطمة امين منصور

19.5558.437.92139فاطمة حازم جبار سالم

13.5459.231.72327فاطمة حسن عبد الرحيم

9258.424.42118فاطمة رعد غازي

17559.636.62434فاطمة زهير غازي عواد

124.558.830.32224فاطمة سالم كريم

82.559.224.72316فاطمة شاكر قاسم

19.5558.838.32239فاطمة صالح شعبان

40.558.417.9218فاطمة عبد الرضا عبد النبي

18.5559.638.12437فاطمة مازن عبود يوسف

4258.419.4218فاطمة محمود يوسف مراد

7.535621.51515**فاطمة وليد عبداالمير

164.559.635.12432فرح محمد مصطفى عثمان

205.559.239.72340فيصل ميثاق فيصل

6.54.557.623.61913قاسم عبد الحسين على

8456.423.41616قطرالندى باسم عبيد

12.5557.630.11925كرار عادل سعيد صبر

164.559.234.72332كرار عقيل حسن قاسم

194.557.235.71838كرار ليث جاسم محمد
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5557.622.61910مجتبى غسان عباس

104.558.427.92120مجتبى يوسف علي خلف

74.558.424.92114محمد ريسان عبدالجليل

13.5558.431.92127محمد علي طالب شريجي

6.5357.221.71813محمد قاسم جبر خيون

18.5558.436.92137محمد نائل توفيق

17558.435.42134مرام عمار عبدالحسين

11.5458.428.92123مريم اياد مهدي

9458.426.42118مريم حسين علي صنكور

6.5459.224.72313مريم مسلم وادي خلف

12.5559.632.12425مسرة احمد حسين

12.5559.231.72325مصطفى احمد بشير محمد

00000مصطفى جبار كاظم

173.557.633.11934مصطفى سامي حسن

20459.238.22340مصطفى عيسى عبدهللا

12456.827.81724مالك مصطفى عبد العباس

18.54.558362037منار مصطفى داود

18458.435.42136مؤمن عبدالحكيم ثامر

8.5457.625.11917مؤيد ضياء عباس

19.5559.238.72339مينا علي فيصل عبد العالي

6.53.558232013نادين عبد الكريم قاسم صالح

165.559.636.12432نبا احمد  عامر  فاخر

5.53.558.422.42111نبأ نجم عبدالرضا

12.54.558.430.42125نرجس شهيد حسن

9.5357.625.11919نمارق قصي مكطوف

5.52.558.821.82211نور جمهور كاكا قادر

184.558.435.92136نورالهدى عالء حافظ

5.53.557.621.61911نورالهدى عوده عبد الحسين

13.5459.231.72327هاجر محمد جبار  عاتي

13.5559.232.72327هاله عبد الرزاق خلف

7.5558.826.32215هبه علي ظاهر حبيب

9.53.559.227.22319هديل محمد خضير حسن

13458.430.42126ود الزهراء مهند عباس

143.558.831.32228ياسمين خضر عبد الرضا

5.535821.52011يسرى سعد غالي


