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33.5ابرار علي  حسن  علي 
31.2ابراهيم مالك هاشم شداد

34.2احمد ابراهيم خليل ابراهيم
34.3احمد اسماعيل مرتضى مزيد
35.0احمد زكي عبد العباس محمد

34.3احمد عبد القادر عبد الصمد محمد
34.2احمد غسان عبدعون بارود

31.3اسراء عبدالساده نيروز ياسين 
34.6اسيل محمد جاسم محمد
34.4االء رياض كاطع داود 

33.2اليمان نوفل عبد الحميد عبد الكريم
34.1انفال علي محسن نعاس

34.6اية محمود شاكر عبدالكريم
33.3ايمان قاسم صالح عبد

32.1إسراء حسين سوادي صالح
34.0إسراء عزالدين صابر طاهر 

34.7أحمد جبر أحمد دهيش
36.3بدور باسم محمد جاسم

35.3بدور عدنان ياسين احمد 
33.9بنين فاضل حميد لفتة

35.0تقى ضياء فاضل 
32.3تكتم احمد ناصر سعيد 
33.5جنان تركي بالسم بدن 



35.0حسن اسماعيل شنشول يعقوب
31.6حسن عبدالرضا عبدهللا زاجي

33.5حسن علي جبار كاظم
31.1حسين زباري ذاري زبون

34.7حسين عبد العظيم كاظم عزال
35.0حسين فاضل علي داوود

34.7حسين محمد احمد
31.6حنان جمعه موحي

32.3حنين عيدان حسين هزاع 
33.7حوراء ميثم عبد الحسين شياع 
35.5حوراء نصير عبد الجبار حاتم

30.4حيدر عبد الخالق عبد الصاحب خضير 
31.7حيدر عالء عبد االمام براك 

34.6خالد عبداللطيف معتوق عبداللطيف
34.6داليا مشرق ياسين محمد

35.5دعاء عبد العظيم كاظم عبد الكريم 
35.2رانيا علي عبد الحسين وادي 

33.6رسل احمد جبار عداي 
34.8رسل عبد الخالق كاظم علي 

33.0رؤى ليث شريف مجدي 
34.3ريم رعد كامل خصاف 

31.5زهراء جابر عبداالمير عبدهللا 
35.1زهراء حميد شهاب احمد
34.4زهراء سعيد عودة فلحي

34.0زهراء عبد القادر خضير عبد 



32.2زهراء علي حمزة علي 
35.2زهراء فياض عمير مطشر 

34.1زين العابدين بهاء عباس رحيم
33.7زين العابدين مهدي عبداالمام

35.3زينب أسعد ناصر جابر 
34.8زينب باسم محمد حسين علوان

34.9زينب حيدر جابر عبد 
30.2زينب رحيم طبك جودة

33.7زينب عادل عبد الزهرة 
34.4زينب عقيل عطوان جابر
32.1زينب كاصد داود عذاب 

33.4زينب محمد حسين 
34.4زينب مصطفى ابراهيم خليل 

34.6ساره محمد محمد نوري 
34.7سجاد صباح ثجيل حسين 

32.6سجاد علي خريبط خلف
34.5سحر نوفل لعيبي سالم 
34.6سرى عامر علي كاظم 
34.3سرى محمد عبد السيد

33.2سيف خيرهللا سعدون شويعي
34.2شمس ليث عبد الستار 

32.5صالح عماد كاظم حري 
33.0صفا سمير سعيد علي

34.4ضحى عبدالرحمن مزهر مكي
33.4عباس مرتضى فاضل عبد الكريم 



34.7عبير شاكر خلف خيرهللا 
35.4عال سجاد سعود حمد

32.3علي توفيق رمضان حسين
33.6علي عالء عبدهللا بوالد

35.4علي عماد فالح عبيد 
33.2علي فاضل عبد عبدهللا

32.1علي لفته مشجل 
23.0عليه عياد حمود 

34.2عمار عصام عبد فهد 
34.7عمر محمد ابراهيم محمد
27.2غدير طاهر قاسم خلف 

34.1غدير مهدي حسين جارهللا 
34.3غيداء وليد عبدالرحمن محمد

36.2فاتن مهدي صالح عذيب
33.8فاطمة امجد داود سلمان 
33.1فاطمة حسن محمد لعيبي
34.6فاطمة رعد اكريم حاجم 
32.3فاطمة عقيل ابراهيم مالك
36.4فاطمة علي محسن علي

32.5فاطمة كريم عبد الزهرة لفتة 
30.7فاطمة مرتضى حسين مزعل

23.0فائز حسين مايع قاسم
31.2فضيله محمد حمد حسين 

32.8كرار عبد الجبار عبد الوهاب عبد الرزاق
34.7لبنى جواد كاظم عطيه 



35.1ليلى انور محمدناجي عبدالحافظ
35.9ماجدة احمد خالد

34.5محسن علي عبدالهادي صالح
33.3محمد عقيل عبد هللا مرهون

34.9محمد علي عداي حسن
32.5محمد فيحان نجم حسن

29.2محمد وسام سالم محمد 
31.1مريم طالب عبد الكريم حسين 

35.0مريم عياداسماعيل صالح
33.9مريم مصطفى صالح مطر

35.2مريم وليد خالد
33.6مصطفى اسعد محمد عبد الرضا 

33.7مصطفى توفيق محمود ايوب 
34.8مصطفى عبدالكريم حسين ناصر 
34.6مصطفى فراس عبد العالي نعمة
34.3مالذ الزهراء كاظم عبدهللا ملوع
30.4منتظر حسنين لعيبي سالم السعد 

34.2مهدي باسم محمد صاحي
34.1مهدي سالم عبدالرضا هزاع

34.9ميسم مصطفى علي
34.5نادية عادل مدلل شبر
33.0نوارس فارس حسون

30.8نور الهدى اسماعيل خريبط ياسر 
34.2نور حسين عبد العزيز حسون
34.4نور مدحت محمد جواد نوروز



35.6نورالهدى حبيب فليح حسين 
33.0نورالهدى عبدالرزاق كاظم خضير 

34.7هاشم مضر نزار عبود 
35.0هالة حسين علي كاظم 

33.1وضاح اكثم مجيد عبد الحسين
33.2يحيى غالب حسين زغير 


