
 سم الثاليثاال ت االسم الثاليث ت االسم الثاليث  ت

 سارة عباس كامل 60 حسني صالح كامل 30 ايات صفاء سهيل 1

 ساره مرتىض بدر عبود 61 حسني عبد الزهره حسني 31 احمد رشيد كريم 2

 ستار جابر داخل 62 حسني كريم عداي 32 احمد سجاد مسلم 3

 سجاد قاسم مزهر 63 حوراء امني صالح 33 احمد عالوي حمزه 4

 سجى عباس كامل 64 حوراء عباس كاظم 34 كاظمارشف ضياء  5

 سجى عبدالحسن كاظم 65 حيدر صادق كريم 35 افاق عمار جوالن 6

 سعاد صالح مهدي 66 حيدر عيل عباس محمد 36 الحسني عيل حريج 7

 سكينه حيدر طعيمه 67 دعاء خضري كاظم 37 امجد عيل حسني 8

 صالح عبد العايل شجا 68 رسل ثامر جرب 38 امري صباح عبداهلل 9

 رشف الدني عيل حسن 69 رسل كرجي ريشان 39 انعام عبد اهلل خميس 10

 صادق جواد كاظم 70 رغد خضري عباس 40 انفال حسني محمد 11

 صباح عايد منديل 71 رقيه عباس حكمت 41 أنوار فؤاد ثامر حسن 12

 جواد كاظمضحى عبد  72 رقيه عيل هادي عبيد 42 باسمه حيدر محمد عيل 13

 ضياء أحمد لطيف عالوي  73 رقيه عيل هادي عبيد 43 باقر عبد االمري حسني 14

 عبد الحسني محمود عبد الحسني 74 رقيه مهدي صالح 44 بتول محمد فاضل 15

 عبد اهلل عواد سلمان 75 رقيه نعيم فايض 45 بنني رزاق جودة كناس 16

 عتاب رزاق زغري 76 كليكلرندة جميل طاهر  46 بنني شالكه محمد 17

 عال عيل محسن  77 زمن فالح حسن كاظم 47 بنني طالب حسن 18

 عالء نافع احمد 78 زهراء احمد خضري 48 بنني عباس عليوي 19

 عيل صادق عبد علوان 79 زهراء احمد كريم ضايه 49 بنني قاسم سلمان 20

 كريم عباسغانم  80 زهراء جفات كريم ظاهر 50 بهية محمد كاظم 21

 غدير حسون عبد الزهرة 81 زهراء رائد عبد الواحد 51 تبارك حسن عبد حمزه 22

 غيث عالء الدني محمد 82 زهراء عالء كامل 52 تغريد عامر كاظم 23

 فاطمه امني جلوب 83 زهراء عيل عبود نايه 53 تهاين احمد نواف رشيد 24

 فاطمه خليف هاشم 84 زهراء محمد عيل 54 جنان فرقد عبد عيل 25

 فاطمه سامي لعيبي 85 زهراء مؤيد عباس 55 حسام فاضل عبد الكريم محمد 26

 فرقان صالح هادي 86 زهراء ناظم عبود 56 حسام هيثم كامل 27

 كاظم جواد عبد الحر 87 زينب صباح هاشم بديوي 57 حسن عباس كاظم 28

 كاظم حميد خلف ترف 88 زينب عدنان عبد الرضا 58 حسني جبار نعمه نارص 29

 كرار حيدر سعيد  89 زينب محمد سعدون 59 حسني صالح كامل 30



  كرار حيدر عبد الجبار 90

  كرار محمد جايل 91

  كوثر ضاري مكي 92

  محمد صباح حسني بشاره 93

  محمد عباس ياسني دخيل 94

  محمد عصام عباس 95

  محمد محسن جرب 96

  محمد منذر منعم 97

  مرتىض عدنان هاشم 98

  مروة محمد حمادي 99

 مصطفى جرب محسون  100

 مصطفى سعد عبد عيل 101

 مصطفى عبد الزهره سالم 102

 مصطفى فاضل عبد جاسم 103

 مصطفى منذر عيل  104

 مقداد خالد كريم 105

 منتظر احمد عبد الرضا 106

 منتظر عيل مهدي 107

 مهدي كاظم حسن 108

 احمد كاظمميسم  109

 نور حافظ هاشم 110

 نور صاحب جابر حمود 111

 نور عيل حسني 112

 هناء احمد عبداالمري ابراهيم 113

 وعد محمد حمزه 114

 يارس سالم حسني 115

  

  

  

  

 


