
الجنسالجنسيةاالسم الرباعيت

ن1 انثىالعراقيةورود غازي خضير حسير

ذكرالعراقيةرائد صباح عبد محسن2

ي جابر رهيف3
انثىالعراقيةخديجة شمخن

انثىالعراقيةسهاد فاضل خضير نايل4

انثىالعراقيةفاطمة اركان عطوان شكوري5

ف6 انثىالعراقيةايناس نعيم مغير مشر

ذكرالعراقيةسعد عبد خضير عليخان7

ذكرالعراقيةاحمد فاضل خلف محسن8

ذكرالعراقيةمالك جاسم دمحم علي9

انثىالعراقيةمثن ابراهيم مطير معيدي10

انثىالعراقيةرغد ماجد مهدي صالح11

ذكرالعراقيةعلي كاظم سيد جودة12

ي 13
ذكرالعراقيةاحمد كريم دمحم راضن

انثىالعراقيةاساور شير ابراهيم محمود14

ذكرالعراقيةدمحم ارحيم عبد هللا راشد15

ي مليبس ردام عجيل16 ذكرالعراقيةناجر

انثىالعراقيةرشا عبد هللا جير عباس17

انثىالعراقيةنضال محسن موحان خلف18

ذكرالعراقيةخالد حامد مصحب جداح19

ي خلف20
ن

ذكرالعراقيةحيدر غازي عوف

ذكرالعراقيةعمر سعدون سلمان حمد21

ذكرالعراقيةعلي جليل دمحم حسن22

انثىالعراقيةحسناء ثائر رؤوف مجيد23

ي24
انثىالعراقيةزمن جاسم دمحم راضن

ذكرالعراقيةاحمد مهدي طاهر حبيب25

ذكرالعراقيةاحمد حامد جبار سمير26

ذكرالعراقيةعلي نهير عبيد حديد27

ن جبار زيدان دمحم28 ذكرالعراقيةحسير

ذكرالعراقيةعمار عبد الجليل دمحم شعيب29
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ذكرالعراقيةاحمد هاشم هادي هاشم30

ذكرالعراقيةعمار سكر حاتم عبد علي31

ذكرالعراقيةاحسان عبد االمير مهدي كاظم32

انثىالعراقيةنور كاظم كليل عباس33

ذكرالعراقيةعباس علي منييى ابراهيم34

ذكرالعراقيةعلي جاسم احمد خضير35

ذكرالعراقيةاحمد رعد طاهر باقر36

انثىالعراقيةزمن عامر هجول كمر37

ي حمادي38 انثىالعراقيةسهام كريم عبد النثر

انثىالعراقيةشفاء كريم عبود عمر39

ذكرالعراقيةعبد الرضا صباح زغير عناد40

ذكرالعراقيةعبد علي بايش سلمان فاضل41

ن42 ذكرالعراقيةوسام جالل عمران حسير

ذكرالعراقيةضياء فاخر فرحان ثنوان43

ذكرالعراقيةدمحم حمزة عبد خريسان44

انثىالعراقيةدالل مجيد جاسم يير45

ذكرالعراقيةاياد جاسم حسن عبد46

انثىالعراقيةعذراء حميد يارس عباس47

ن غركان ناهي48 انثىالعراقيةشيماء عبد الحسير

ي جراح49
ذكرالعراقيةالصفا عبد المنعم راضن

ذكرالعراقيةوليد موحان ناهي عبد50

ذكرالعراقيةعثمان كريم هظل عباس51

ذكرالعراقيةصالح عبادي رحيل عبيد52

ن جاسم عبود53 ذكرالعراقيةعباس حسير

ذكرالعراقيةعالء طالب رحيم عناد54

انثىالعراقيةخمائل محسن خابط راهي55

ذكرالعراقيةعماد جابر محسن جبار56

انثىالعراقيةايناس دمحم علي عبد الرضا57

ي58
ذكرالعراقيةعلي عنيد جاري عاتر

ذكرالعراقيةعلي محمود خليف دحام59

ي عبد60
ذكرالعراقيةثائر جميل راضن

ذكرالعراقيةحمزة مهدي حلبوت كاطع61

ذكرالعراقيةصادق ضعن رمح مزعل62



ذكرالعراقيةدمحم بشير رهيف وهيب63

ن عبد المنعم عبد الرضا64 ذكرالعراقيةعباس حسنير

ن65 ذكرالعراقيةسالم جميل قاسم حسير

ن حمود66 ذكرالعراقيةكاظم عطا حسير

ي مطير عبيد 67
انثىالعراقيةعلياء سبثر

ن68 ذكرالعراقيةعلي حاتم عبود حسير

انثىالعراقيةرسى كاظم حميد خفيف69

ن خضير70 انثىالعراقيةوفاء دمحم عبد الحسير

ي عبود71
ن

ذكرالعراقيةعباس ناظم الف

ذكرالعراقيةعلي احمد شهاب حمد72

انثىالعراقيةزهراء منعم سلمان عيىس73

ن حمود74 ذكرالعراقيةحسام نارص حسير

ذكرالعراقيةاحمد حميد احمد عبد الكريم75

ن عباس يوسف سيد76 ذكرالعراقيةحسير

ن77 انثىالعراقيةميادة منعم موس حسير

ن78 ذكرالعراقيةمالك صادق جعفر ياسير

ذكرالعراقيةثامر جواد صالح مهيدي79

ن شوير80 ذكرالعراقيةحسن حميد دخير

ذكرالعراقيةرياض نارص حران عامر81

ذكرالعراقيةجودة سلمان وشيح سنيد82

ي83
ذكرالعراقيةسامر خلف جبار راضن

كة84 ذكرالعراقيةاحمد صباح جمعة شال

ذكرالعراقيةحسن فليح حسن فليفل85

ي علي عبد هللا86 ذكرالعراقيةاحمد صير

ذكرالعراقيةاحمد عبد جير درويش87

ذكرالعراقيةصادق منصور شنير خليف88

ذكرالعراقيةحسن هادي علي سالم89

ذكرالعراقيةاحمد هاشم ثامر بدير90

ذكرالعراقيةخالد محمود عبيد سعود91

ذكرالعراقيةرعد حامد مصحب نجم92

ن93 ذكرالعراقيةابو طالب احمد جاسم حسير

ذكرالعراقيةاركان فرحان طربال عجيل94

ذكرالعراقيةعلي واصف عناد خالوي95



ذكرالعراقيةاحمد ثجيل سهل فري    ح96

ن97 ذكرالعراقيةدمحم نافع فجر حسير

ن كاظم98 ن علي حسير ذكرالعراقيةحسنير

ذكرالعراقيةسعد بروش عزب دلفر99

ن السعد100 ذكرالعراقيةسيف علي عبد الحسير

ي عبد هللا حسان101 ذكرالعراقيةعماد ناجر

ذكرالعراقيةجعفر صباح قنديل حسان102

ذكرالعراقيةغيث عبد الكريم خضير شجر103

ذكرالعراقيةحاتم ترف بدوي سلطان104


