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2522549ابرار صباح سعدون بخاخ1
1811534ابرار قاسم ذياب2
1518538ابراھيم خليل ابراھيم3
1218535ابراھيم عبدالكريم محمد4
احسان رعد كامل*/محمل5١
1713535احمد حسين علوان6
2525550احمد عادل خزعل كريم7
72027احمد عباس جاسم8
111324احمد عباس شلج/محمل9٢
1313531احمد عباس مشتت10
6818احمد فارس علي حافظ/محمل11٢
912526احمد ماجد حسان/محمل12١
2310538احمد ماجد محسن13
177529ازھار صبيح راضي14
823536اسامة مازن عبدالحميد 15
1615536اسراء جمال عبدالجليل16
1415اسراء عبدالكريم قاسم17
41219اسماء فاروق عمر/محمل18٢
710522اسيل علي جاسب الزم19
1016531االء سعد وناس20
12520امير طالب ھنيدي/محمل21٢
1619540انمار كريم كاظم عبد22
1019534ايات جعفر عباس23
1915539ايات كاظم ظاھر حبيب24
6919ايات مسلم جبار حسن/محمل25٢
1419538ايمان حيدر موسى26
1416535جعفر محمد جاسم عبد27
31219جمانه محمد ازغيلول/محمل 28١
1314532جواد كاظم احمد29
1610531حامد عبد هللا حامد عوده30
1913537حسام حمزة عباس31
1515535حسن بيان محمد32
1916540حسن ثائر علكو33
1915539حسن عبدالزھرة محارب جماد34
54519حسن كامل حسن ابراھيم*35
2524549حسن مھدي حسن علي36
2212539حسين المظفر منصور عبد علي37
1617538حسين امجد عزت محمد38
2425549حسين جعفر جابر عبود39
81121حسين حسن شذر/محمل40٢
1115531حسين حسن محمد/محمل41٢
175527حسين حميد عبد االمير/محمل42٢
183526حسين صباح يوسف/محمل43٢
189532حسين طارق غانم جاسم44
2219546حسين فاضل مجبل45
1811534حسين مطشر لھمود/محمل 46١
2323549حمد فايز فرج جودة47
71020حمزة عبدالكريم حمودي/محمل48١
179531حنان كاظم خضير49
2522549حنين سعد حميد50
1812535حوراء علي مسلم51
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2215542حيدر عباس جاسم/محمل52١
14518خالد خليل ابراھيم*53
810523خير هللا عايد خلف جابر54
13518دعاء عبدالكريم لفته55
1818541دعاء عدنان جاسم56
7818دعاء كريم مطير/محمل57٢
137525دعاء مرتجى صبحي/محمل58٢
109524دالل فاضل خريبط59
2125549دينا حسين محمد60
7316رسل عماد رضا61
2414543رضا فوزي علي حسين62
21721روزا علي صيوان63
7419رويده عبدالكريم سالم64
413522زھراء حسن كاظم/محمل65٢
1817540زھراء مصطفى عبدهللا احمد66
2420549زين العابدين فاضل عبد سلطان67
229536زينب احمد صالح68
1711533زينب حسن طعمه حسين69
1617538زينب عبدالكريم حسين70
48519زينب علي عبدالحسين/محمل71١
137525زينب كريم موسى/محمل72١
3918زينب محمد جوحي/محمل73٢
1018533سارة عباس عطية ذبيح74
1016531سالي حسام الدين سليم/محمل 75١
2424549سجاد شاكر لفته76
2112538سجاد قاسم صادق سبھان77
816529سماح عباس قاسم78
109524سلسبيل احمد سالم79
1617538سيف علي صبير80
1313531شذى سعد حمزة خليل81
188531شھد اياد عبدالحليم82
52126شھد محمد طالب/محمل83٢
41219شھالء خالد عبدالكريم84
159529صادق عامر صادق85
2220547صادق فاضل طاھر صالح86
1510530صفا قاسم راضي/محمل87١
1016531ضحى مسلم محسن حمزة88
21118ضياء كامل رسن89
0817زھراء عبدالكريم عودة89
1711533عادل سالم كاظم زغير1
125522عباس ماجد عبدالساده/محمل2١
83519عبداالمير علي عبدالزھرة/محمل3٢
109524عبدالرحمن علي كريم4
1712534عبدالكريم قاسم عبدالحسين5
1610531عبدهللا اسعد مھلھل ياسين6
1511531عبدهللا ثائر صبيح/محمل7١
5617عبدهللا جاسم عبدالصمد8
2025549عبدهللا حسين صالح علي9
1721543عبدهللا سھيل نجم عبيد10
2125549عبدهللا صالح صبر سبتي11
2316544عبدهللا علي حسين12
2317545عبدالناصر عبدالفتاح حسين/محمل13١
813526عثمان احمد عبدالسالم14
51623عذراء صالح نعمه زغير/محمل15٢



2424549عالء فالح حمادي مجلي16
1312530علي حسين جابر/محمل 17٢
11117علي حسين راضي/محمل18٢
1410529علي سامي ھاشم/محمل19١
1710532علي سمير مجيد/محمل20١
علي شاكر عبداالمير*21
102520علي شمال نجم/محمل22٢
11519علي عبدهللا كاظم/محمل23٢
2413542علي فاخر عبود24
71019علي كامل منشد/محمل25٢
71926علي لؤي داود عبد الرضا 26
111728علي مھدي عبدالحمزة/محمل27٢
1915539علي نبيل عبداالمير28
1610531علي ھادي مطر ھادي29
81422علي ولي فاخر30
عماد عبدالحليم عطية سلمان*31
2524549فاطمه عبداالمير جاسم32
916530فواز عادل عناية شايع 33
1912536فيصل ماجد حافظ عبدال34
كرار حيدر جاسم ماھود*35
21117كرار عباس كاظم36
1418537كريم عبدالجليل كريم/محمل37٢
2314542ليث محمد طعمه38
محمد ايوب ايلون*39
2013538محمد جعفر غازي40
714526محمد جواد عبدالحسين الحجاج41
2015540محمد خليل مھدي42
1211528محمد رضا عبدالعباس43
2419548محمد رياض محمد نايف44
2325549محمد سالم يوسف45
2223549محمد سامي لفته عبد الصمد46
5618محمد عبدهللا نجم/محمل47٢
2313541محمد فاضل حسن علي48
محمد عالء عمر*49
1913537محمد قاسم علي50
248537محمد مصطفى سلمان/محمل51١
31922محمود محمد حميد فارس52
2425549مرتضى صالح جحش خشم53
2423549مروه حسن رعد عيفان54
2211538مريم جمال حسن زنيل55
89522مريم صباح عوده علي 56
مشتبى حسن جاسم محمد*57
2422549مصطفى حسين طاھر حسين58
مصطفى عبدالكريم فجر جعاز*59
2020545مصطفى علي ياسر فليح60
136524مظفر عدنان مزھر/محمل61٢
813526معتز عبدالحسين عبيد طعين62
611522مھا صالح ھاني63
1215532مھدي رحيم محسن صبيح64
169530مھند عبداالمير كمر عبد/محمل65٢
167528مھند ناصر نعمه/محمل66١
99523ميالد عبدالخالق خماط67
1720542نرجس صباح زغير كاطع68
1414533نھى ماجد عبد حريص69



1617538نواف صالح نجم70
21721نور عبدهللا عبدالعزيز/محمل71١
121931نور مازن عبدهللا72
10418نور مجاھد ھاني73
916530ھاله يعقوب يوسف سحاب74
1918542ھدى منذر بدن/محمل75١
31520ھيثم عطوان عبدالحسن76
106522وائل محمد سعود/محمل77١
وسن جاسم محمد عبدالرزاق*78
1516536وسن مرتضى غازي79
2020545يوسف عارف محمد80
2219منتظر جواد خليل جاسم*81


