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ذكرالعراقيةامير رياض عبد المنعم مجهول1

انثىالعراقيةرسل نصير اسماعيل حمودي2

ي كاطع3 ن ناج  انثىالعراقيةنور الهدى عبد الحسير

انثىالعراقيةجنان علي عيىس شاوي4

ذكرالعراقيةاحمد ماجد غنتاب مال هللا5

ن ساهي ياقوت6 انثىالعراقيةريام حسير

انثىالعراقيةرجاء جي  حسن عجاج7

ي8
انثىالعراقيةشهد ماجد فزع صخن

ن عوده فرهود عوده9 انثىالعراقيةبنير

ن خضير عباس هامل10 انثىالعراقيةياسمير

ن خليل ملك11 ذكرالعراقيةدمحم حسير

ذكرالعراقيةدمحم زاير عبد شميل12

ن13 ن ياسير انثىالعراقيةزينب عبد الخالق حسير

انثىالعراقيةرسل عطية خضن حمد14

انثىالعراقيةنور مازن حمدي نعمه15

انثىالعراقيةسخ  عمار محمود حميد16

انثىالعراقيةزهراء دمحم حران بلعوط17

ق رزاق زيدان جي 18 انثىالعراقيةاستي 

ذكرالعراقيةعلي قاسم عويد جي 19

ذكرالعراقيةحسن عباس خليف عبيد20

انثىالعراقيةساره فليح علي شنان21

ذكرالعراقيةمعمر كريم حسن دمحم22

ن مشط جاسم23 ذكرالعراقيةدمحم حسير

ي24 انثىالعراقيةخديجه فارس حسن ناج 

ن امانه25 ذكرالعراقيةدمحم خشان حسير

انثىالعراقيةنور الهدى دمحم كامل عبطان26

ذكرالعراقيةعباس شمس الدين فرمان حسن27

ن حسن سعيد28 انثىالعراقيةهيداء حسير

ن29 ن عبد الحسير ذكرالعراقيةدمحم علي حسير
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انثىالعراقيةرضاب كريم جي  حبير30

ن31 انثىالعراقيةفاطمة دمحم حمودي ياسير

انثىالعراقيةشهد حازم علي عويد32

ذكرالعراقيةماجد حميد فندي متيت33

ن حاجم34 ي حسير انثىالعراقيةنور الهدى ناج 

ذكرالعراقيةكامل رزاق كامل عبود35

ذكرالعراقيةاحمد اسعد داود جاسم36

انثىالعراقيةشمس عباس صيهود خشان37

 علي ثجيل شذر38
ن ذكرالعراقيةحسير

انثىالعراقيةايمان يوسف حسن جابر39

ذكرالعراقيةدمحم علي سالم حبيب كاظم40

انثىالعراقيةايات كريم محيبس زعيل41

هان علي42
انثىالعراقيةهدى عبد الرضا شر

ذكرالعراقيةوليد خالد هاشم طليل43

انثىالعراقيةبتول محسن طعيمه محسن44

انثىالعراقيةزينب علي عبد الصاحب عيىس45

انثىالعراقيةنور منعم مطر عبد46

انثىالعراقيةمنال علي خضير عطية47

انثىالعراقيةبسمه خير هللا عبد بري    ج48

ي عيدان49
انثىالعراقيةابتسام رزاق شمخن

انثىالعراقيةريام عباس مارد جي 50

انثىالعراقيةزهراء محسن لفته بردان51

ق مؤيد طعيمه سلمان52 انثىالعراقيةاستي 

ن طعيمه53 ذكرالعراقيةموس شنشول حسير

ذكرالعراقيةزيد علي عدنان حنون54

ي محيسن55
ذكرالعراقيةمنتظر علي بانن

انثىالعراقيةنهروان عالوي بدن مرشد56

انثىالعراقيةطيبه كاظم علي كاظم57

ن حنفيش58 ذكرالعراقيةاحمد مهدي حسير

انثىالعراقيةنور عالء جي  جاسم59

انثىالعراقيةنجوى ثائر جمعه مجلي60

انثىالعراقيةهدى علي حسون يعقوب61

ن حسن62 انثىالعراقيةايات حيدر حسير



ن ناهي نارص63 ذكرالعراقيةقصي حسير

ن كاظم سلمان64 انثىالعراقيةايه حسير

ذكرالعراقيةهارون رشيد صفيان فهيد65

انثىالعراقيةتبارك ياش حمزه والي66

انثىالعراقيةنور قاسم دمحم حسن67

ذكرالعراقيةسالم مجيد خزعل جابر68

ي69
انثىالعراقيةزينب وليد عبد االمير المانن

انثىالعراقيةمروه صالح سليم عويد70

انثىالعراقيةكوثر جسام عزيز علي71

ذكرالعراقيةهادي نبيل غازي مبارك72

انثىالعراقيةاشاء دمحم عبيد زباله73

ن رسول جريدي74 انثىالعراقيةزهراء حسير

انثىالعراقيةحوراء فاهم ياش خضن75

ذكرالعراقيةعادل كريم شهاب سلمان76

انثىالعراقيةنادين سامي كاظم حسن77

ذكرالعراقيةعلي موس كاظم عناد78

ذكرالعراقيةاياد رسول دمحم حمزه79

انثىالعراقيةرسل محسن فرحان مطير80

انثىالعراقيةابرار عبد العزيز ابراهيم حماده81

ذكرالعراقيةدمحم جاسم دمحم مجيد82

انثىالعراقيةزهراء علي بشير سالم83

ذكرالعراقيةاحمد عبود عبد هللا محان84

ذكرالعراقيةعباس زيدان خليف عبد الحسن85

ذكرالعراقيةمرتصن كريم شنان حنظل86

ن جاسم حلو87  حسير
ذكرالعراقيةمصطفن

ذكرالعراقيةمنتظر بدر كامل عيدان88

ذكرالعراقيةكرار جبير بدران دخيل89

انثىالعراقيةرضاء حسن مكطوف جباره90

ن ماجد عباس ساجت91 ذكرالعراقيةحسير

ذكرالعراقيةنور الدين عالء رشيد حميد92

ن ظاهر طعيمه كنداح93 ذكرالعراقيةحسير

انثىالعراقيةريام هيثم مزهر فراس94

ذكرالعراقيةمنتظر شاكر جابر صحو95



ن جاسم دمحم96 ذكرالعراقيةعلي حسير

انثىالعراقيةهند حسن جاسم دمحم97

ذكرالعراقيةمسلم عقيل مسلم مكي98

ذكرالعراقيةسجاد علي عبد هللا دحام99

ي خشان100
ذكرالعراقيةمصطفن فرحان شمخن

ن راشد نارص101 غام حسير ذكرالعراقيةرصن

ذكرالعراقيةسجاد عاشور والي دمحم102

ذكرالعراقيةمنتظر عباس عبد الهادي دمحم103

ذكرالعراقيةدمحم اركان طراد خلف104

ن منذر بالسم طراد105 ذكرالعراقيةسبطير

انثىالعراقيةفاطمة وائل جزاع علي106

انثىالعراقيةبراءه هيثم صابر عطيوي107

اد جداع108 ذكرالعراقيةكرار عباس شر

ذكرالعراقيةحيدر عاشور حافظ شنان109

ذكرالعراقيةاحمد هيثم علي داود110

ذكرالعراقيةدمحم ادريس موس هاشم111

ي112 ذكرالعراقيةاحمد دمحم صالح عريث 

ن بشير جاسم113 ذكرالعراقيةحمزه حسير

ي114 ذكرالعراقيةحيدر دمحم صالح عريث 

ذكرالعراقيةمحسن جبار شذر عيال115

ذكرالعراقيةعبد هللا نمير عبد هللا طاهر116

ن خضير117 انثىالعراقيةمثن طه ياسير

ذكرالعراقيةدمحم باسم عبد والي118

ذكرالعراقيةمجتث  خضن خليل منصور119

ذكرالعراقيةعباس صالح طارش عبد120

ذكرالعراقيةمهند دمحم كامل ربيح121


