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انثىالعراقيةزمن محسن سايب عبد1

انثىالعراقيةوالء رشاد فليح محسن2

ذكرالعراقيةحسام طالل مريوش 3

انثىالعراقيةاالء رشاد فليح حسن4

ن محمد5 ذكرالعراقيةاحسان علوان حسي 

انثىالعراقيةمروة كاظم عصواد عبد6

انثىالعراقيةهديل عامر ستار حسن7

 علي مديلي احميد8
ن انثىالعراقيةامني 

ن صباح غنتاب مال هللا9 انثىالعراقيةام البني 

ذكرالعراقيةادم فليح صوي    ح والي10

ي عبد عون11
انثىالعراقيةزينب علي شمخن

انثىالعراقيةاخالص عبد الرضا عيدان حمدي12

ذكرالعراقيةحسن كريم حميد عون13

انثىالعراقيةزهراء علي هتلرجوده14

ذكرالعراقيةعطا هللا المي عبد ظاهر 15

انثىالعراقيةزهراء حسن فليح جاسم16

انثىالعراقيةسخى كريم كاظم علوش17

ذكرالعراقيةحسام فوزي كاظم رسن18

انثىالعراقيةنور الهدى عبد الكريم عيدان حافظ19

انثىالعراقيةسخى عبد السادة عبد هودان20

انثىالعراقيةتبارك عقيل هادي بدر21

انثىالعراقيةكوثر حميد هليل عيىس22

ي جنيف خليف23 انثىالعراقيةحوراء صبى

ذكرالعراقيةحيدر عبد الكاظم مطر كريفع24

انثىالعراقيةاية حميد دواس حمزه25

ذكرالعراقيةمهدي صالح هالل عبد26

انثىالعراقيةخلود مهاوش احمد ساير27
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ن هالل ظاهر28 ذكرالعراقيةعلي حسي 

انثىالعراقيةزينب قاسم يارس نارص29

انثىالعراقيةزهراء وجدي صكبان خليبص30

ذكرالعراقيةمحمد منب  هادي رجب31

انثىالعراقيةمياده كاظم محسن جابر32

ذكرالعراقيةعلي باسم راشد زويد33

انثىالعراقيةعلياء محمود حارصن عبد هللا34

ذكرالعراقيةاحمد محسن غانم بادي35

انثىالعراقيةزهراء فاضل كمر كاظم36

ي37
 كامل علي حسونن

ن ذكرالعراقيةحسي 

انثىالعراقيةارساء خالد عبد علي لفته38

ذكرالعراقيةاحمد قاسم محمد زفر39

ن سندال40 ذكرالعراقيةمهند علي حسي 

ي41
ذكرالعراقيةصادق باسم ابراهيم داس 

انثىالعراقيةنبا عادل محمود عبد الرضا42

ذكرالعراقيةعبد هللا فالح خلف صباح43

انثىالعراقيةارساء عبدالحسن كامل مطر44

ن شعيبث شويتل45 ن حسي  ذكرالعراقيةامي 

ن46 ذكرالعراقيةكرار علي ابر اهيم عبد الحسي 

انثىالعراقيةعذراء رزاق مرزوك زنوب47

انثىالعراقيةتبارك كريم شنان حنظل48

ن49 انثىالعراقيةزينة لفته كاظم حسي 

ذكرالعراقيةسيف قاسم سماوي سلمان50

ذكرالعراقيةعباس زهب  عباس محمد51

انثىالعراقيةزالل هشام مناف عبد المجيد52

ي كاظم شكر53 ذكرالعراقيةمحمد علي ناجى

ذكرالعراقيةيارس اياد هادي عبد الباري54

ي55
ذكرالعراقيةمصطفن باسم ابراهيم داس 

ذكرالعراقيةعباس عبد كاظم كريم56

ذكرالعراقيةرسول عبود مهدي غافل57

ن هادي عليوي58 انثىالعراقيةهبه حسي 



محسن59 ذكرالعراقيةمحمد هيثم منب 

ذكرالعراقيةعلي احسان عبد الرزاق عبد العزيز60

ذكرالعراقيةحازم محمد جواد حنتوش61

ذكرالعراقيةفالح حسن زويد طرفه62

ن حسون63 انثىالعراقيةزينب شاكر حسي 

ن حبيب64 انثىالعراقيةرواء احمد حسي 

ذكرالعراقيةعزام محمد نديم عليوي65

ي عويد66
 علي عان 

ن ذكرالعراقيةحسي 

ذكرالعراقيةاحمد كريم شمران سلمان67

ذكرالعراقيةاحمد صالح عيىس مياح68

انثىالعراقيةقطر الندى مجيد كريم مجيبل69

هان حسن مهاوي70 ذكرالعراقيةمنتظر رس 

انثىالعراقيةايه ثابت حميد عيدان71

ي72
يف راضن انثىالعراقيةريام جبار رس 

انثىالعراقيةزهراء عدنان عليوي سلمان73

ن عبد صيوان74 ذكرالعراقيةعمار عبد الحسي 

ن صالح بديوي عجيل75 ذكرالعراقيةحسي 

ذكرالعراقيةعلي رائد حسن محسن76

ي زرزور77 انثىالعراقيةزهراء نصب  مريثى

انثىالعراقيةزهراء نجم عبود جار هللا78

انثىالعراقيةزهراء سعدون نعيم عبيد79

ذكرالعراقيةذوالفقار حيدر مضلوم رجب80

ي81 ذكرالعراقيةاحمد عباس داهي ناجى

ن مجبل وايد سندان82 ذكرالعراقيةحسي 

ي83
انثىالعراقيةارساء مقداد حمزه راضن

ذكرالعراقيةعلي اياد ثجيل عناد84

ذكرالعراقيةمخلد مجيد كاظم جباره85

ي زرزور86 ن مخلص مريثى ذكرالعراقيةحسي 

ن87 ذكرالعراقيةعباس نعيم عبد حسي 

ن عالوي صابر ليلو88 ذكرالعراقيةحسي 

انثىالعراقيةاالء جميل طعمة مطلك89



ي جابر تركي90
ذكرالعراقيةعلي راضن

انثىالعراقيةمريم هليل فنجان ثجيل91

ي عبود92 انثىالعراقيةشمس االصيل رضا صبى

انثىالعراقيةسجا حسن شعيبث شويتل93

ذكرالعراقيةعلي عادل بدر ابتيم94

ذكرالعراقيةاحمد صالح مهدي يارس95

ن96 ذكرالعراقيةعلي حسن علي خشي 

ذكرالعراقيةكاظم جواد كاظم جواد97

ذكرالعراقيةيحث  محمد سعدي جاسم98

ذكرالعراقيةعلي جمعة معيدي هادي99

 علي100
ن ذكرالعراقيةزين العابدين خالد حسي 

ذكرالعراقيةمحمد علي محمد عباس صالح101

ن عالء غريب عبيد102 ذكرالعراقيةحسي 

ذكرالعراقيةمرتضن ماجد فرحان زبن103

انثىالعراقيةهاله حاكم جاسم محمد104

ذكرالعراقيةزيد محمد كامل ربيح105

ذكرالعراقيةفاضل محمد احمد ضمد106

ي107
ذكرالعراقيةمحمد نمر محمد شمخن

ذكرالعراقيةوسام عامر عبد الحسن شناوه108

 محسن علي دهدار109
ن ذكرالعراقيةحسني 

ذكرالعراقيةعلي حميد عبد حفيت 110

ذكرالعراقيةإبراهيم ظافر إبراهيم صالح111


