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ذكرناجحابراهيم عبدالوهاب ابراهيم حسين2
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انثىناجحبتول محمد ايوب يوسف4
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انثىناجحجيهان رياض ابراهيم يوسف7
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ذكرناجححسين جاسم محمد عامر12
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انثىناجحزينب احمد حنتوش محمود الجاسم27

انثىناجحزينب جاسم محمد طاهر28
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ذكرناجحصفاء عباس ياسين فرج32

ذكرناجحعباس عصام خريبط فرج33

ذكرناجحعبدالعزيز أحمد مصطفى محمد34

ذكرناجحعبدالكريم مجبل فرحان هجرس الخليفه35

ذكرناجحعلي أحمد خليل36

ذكرناجحعلي جمعه عنيد شويش الديراوي37
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ذكرعبورعلي طالب فلس شمالن39
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ذكرناجحكرار كريم زغير حيال البومشيح44



ذكرناجحليث مرتضى حاتم45

ذكرناجحمجتبى عبدالحسين خلف عبدهللا المشكور46

ذكرناجحمحمد احسان راضي عبد آل زيرج47

ذكرناجحمحمد بسام شاكر48
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ذكرناجحمنتظر عيدان جبار55

ذكرعبورمهدي مصطفى شياع56

ذكرناجحمهند عبدالصمد حافظ عبدالباري المال57

ذكرناجحميثاق لطيف شياع مجيد الديراوي58

انثىناجحندى عيدان سيالن والي السراجي59
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ذكرراسبهاشم عبدالكريم احمد68


