
االسم
محمد حازم محمد غياض1
علي ناظم جاسم مجيد2
زينب حسين جويد صالح3
زھراء حميد شمر سلطان4
حنان اسعد داود سلمان5
ساره محمد فنجان رفاس6
كوثر كاظم زيارة صكوك7
بنين فالح مھدي مطرود8
زينب اياد عدنان جاسم9

فاتن مثنى احمد مجيد10
احمد محمد مھدي صالح11
فاطمة سالم مناحي حسين12
حسن احمد عبد ھلال قاسم13
سجاد ضياء عبد الرسول خضير14
حسين نزار فاضل عبد الحميد15
اسراء علي فاضل خضير16
نبأ فالح اعبيد بطي17
دانيه وليد عبد الكريم عباس18
عيسى جعفر مطير عبيد19
الحسن عدنان لفتة جعاز20
علي كريم ھادي ناصر21
روان جمال طاھر محسن22
بنين مختار منخي ثجيل23
رقيه عدنان كعيم عوده24
علي حسين شعيب علي25
محمد حازم عبد الحسين غضبان26
عبد الرحمن ناھي يزي مھيدي27
اكرم اسماعيل حميد صالح28
علي رياض عبد الحسين علي29
سيف عبدھلال زغير عسل30
حسين مھدي عاشور رحيمة31
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ابراھيم اسماعيل جبار سلمان32
مريم طارق زياله داود33
فاطمة زعيبل لفته جابر34
بنين ماجد فعيص يزل35
عال قحطان عبد علي مرزوق36
دالل علي كاطع جثير37
بنين ماجد حميد ناصر38
زھراء سمعان بھجه سلمان39
عبد الرحمن طالب ھاشم مطر40
علي ستار جبار سعود41
سجاد جليل رخيص جبر42
محمد عبد الحسن خيون جبار43
زينب علي حسين ضخر44
غصون ھاشم سالم شاتول45
زھراء محمد نھير شمخي46
عباس فرحان جابر طعمة47
سجاد صدام جواد كاظم48
ايھاب صباح محسن زغير49
ابرار حازم محمد جعفر50
منتھى نعمان عبد ھلال محمد51
حوراء سالم عبد الزھره شايع52
ام البنين عالء شرھان زبون53
احمد علي جمعه سويد54
علي عبد المھدي مرحب نبيت55
منتظر مبارك عليوي حسون56
عباس صالح نوري نعيس57
نورس سعود جميل فيصل58
ابراھيم حامد جابر محسن59
حسن فاضل جاسم محمد60
حسن بشير محمد سعيد خريبش61
جعفر علي عبد الرضا كاظم62
سجاد محمد عبد الحسن جاسم63
عباس مرتضى عبد الرحمن محمد64
زينب عقيل جبار علي65
بنين حميدي جياد جابر66
نبأ محمد عبد الحسن رحيم67



ف  ّي جعفر عبد الستار عبد الجبار68
احمد ھيثم شمخي حسين69
حيدر علي جاسب محمد علي70
يوسف صالح غالي رھيف71
محمد علي بطي عويد72
دعاء علي عجيل عكاب73
طيبه محمد عواد حسن74
ياسر خليل كاظم عبد75
احمد خير ھلال عبد الحمزة عبود76


