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574روال حسن جعفر مهدي 33

574زينب ستار حسين مهدي 34

574سهاد كاظم جواد منصور 35
574نور الهدى عدنان عبد الحسن كايم 36
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574االء فرحان قاسم جاسم 37

574فدوة قاسم عبد المنعم ذياب 38
574زبيده نهاد محمد علي 39

574احمد سامي حسين علي 40

574انفال خضير عباس علوان 41

574اسعد عباس محمد خليل 42
573ايناس مصطفى عدنان حسين 43
573صفا اياد محمود عطيه 44

573نبا ماهر يوسف غفوري 45

573صفا محمد حسين سلمان 46

572سحر قادر جوامير ثامر 47

572تبارك عماد عباس مايع 48

572رضا حسين فاضل عباس 49

572عائشه جمال حسين جاسم 50
572سدير سامي كاظم خضير 51
572ساره كريم حافظ حساني 52
572مصطفى ثعبان جاسم حسين 53
572حسن رعد خليل اسماعيل 54

572رانيه سعيد سلمان أحمد 55

570وئام محمود عباس فرحان 56

570هاله فاروق لفته عبد هللا 57

570نبأ حميد عطيه مطر 58

570سراب بشير كريم سلمان 59

570سناء محمد ابراهيم صالح 60

570غسق سعد عيدان اسماعيل 61

570ضاري محمد شدهان سميط 62

570تبارك عدنان احمد جاسم 63

570عمار نجم شكور محمود 64

570هديل كمال إسماعيل طه 65

570رسل قحطان جبوري سلمان 66

569نرجس وليد زيدان عبد 67

569عبد الرحمن فاضل اسماعيل مرهج 68

569حوراء كنعان عبد الوهاب عبد الرزاق69

569جاسم علي طالب هادي 70

569صهيب عامر محمود محمد 71
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569صباح عبد هللا بردي خلف 72

569سكينه علي محمد وحيد 73

569شهد عبد الحميد حميد حسن 74

569أحمد وسام مسعد كاظم 75

569ساره جاسم محمد علي 76

569عمر محمد يحيى صالح 77

569نبأ رعد جامل عباس 78

564انس عبد الباصط صبيح ابراهيم 79

564حسين داخل حسين عوفي 80
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624عمر عباس محمد حسين 1

619احمد علي محمود كردي 2

617ميس ظافر ذياب صبري 3

616علي عبد االمير يونس مخيبر 4

614هند احمد ابراهيم زيدان 5

614هاجر مصطفى مزهر عواد 6

613تبارك سعدي محمود كاظم 7

612زهراء فيصل علي حسين 8

612مرتضى اركان محمد منصور 9

608هبه ثاير عزيز خضير 10

606رغد احمد نعمان محمد 11

605خضير عبد الجبار خضير عباس 12

604زهراء حيدر امين علي 13

603صفا قاسم مجيد صالح 14

603سجاد علوان عيسى بطيخ 15

599اية قيس عبد االمير موسى 16

599منتظر ابراهيم احمد ابراهيم 17

598هاجر خالد ستار محمد 18

598تاره احمد ناظم مزاحم 19

598يعقوب يوسف حسن امين 20

598نسرين حسن عوده خلف 21

598جمانه محمد سعدي اسماعيل 22

597تبارك صدام مجيد طه 23

596مريم عالء الدين جبار حمودي 24

596نور لطيف عبعوب زيدان 25

596هدى محمود ابراهيم نعمة 26

596نبأ نزار عبد الباقي عبود 27

595سهاد عدي مهدي هالل 28

595مروه قاسم مجيد صالح 29

595عبد الباسط جاسم محمد نصيف 30

594نور ابراهيم جاسم شالل 31

594ايات كريم محمد محسن 32

594نبأ عبد الباقي ناجي زيدان 33

594رغد ابراهيم قاسم منديل 34

593تبارك جمال جليل حسين 35
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593فاطمه احمد ابراهيم رحيم 36

593شمس الدين جاسم حمد حسين 37

593سجى احمد يونس حسن 38

593اشجان فالح حسن عبد 39

593زينب راسم ادريس عطيه 40

593زهراء صفاء ابراهيم عباس 41

593بالل عبدالقادر جاسم حمادي 42

593مقتدى صباح عدنان زاين 43

593محمد صالح حسن كماش 44

592بتول مشتاق مجيد حميد 45

591يقين سنان اسعد اسماعيل 46

591تبارك جمال عبد محمد 47

591مصطفى طالب حسن عبد 48

591زينب عادل يونس ظاهر 49

590رقية عبد علي كطب 50

590غسان رائد احمد طه 51

589ساره مازن صالح خميس 52

589نور حسن عواد فرج 53

589اية قاسم طاهر صافي 54

588زينب ثامر حسن مهدي 55

588سبأ اياد علوان شاطي 56

588حيدر حبيب عبد الحسن مجيد 57

588مصطفى ماضي مجيد محمد 58

588زهراء نهاد هادي منصور 59

587اسراء جاسم عباس علوان 60

586مريم هيثم شحاده علي 61

586علي رعد سطوان ابراهيم 62

585.76احمد محمد حسب هللا عبد 63

584سمية صباح حميد جاسم 64

584هبه يحيى هادي ثامر 65

584هدى جاسم محمد جميل 66

584تمارا ناطق فؤاد مهدي 67

583صفا ستار جاسم رشيد 68

583زينب حسن هادي علي 69

582اسيل محمود ياسين أحمد 70
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581فاطمه محمد ناجي شالل 71

581ساره سعدون عبدالحافظ جواد 72

581حنين رائد فاضل دعاج 73

581اسراء هشام علي حسن 74

580االء قحطان جرمط عبد هللا 75

580نعمة هللا سعد اسماعيل محمد 76

580مريم محمد عباس بدع 77

580علي محارب فؤاد مهدي 78

579سبا علي سبع عبد 79

579فاطمه ثعبان كمر رشيد 80

579مريم دريد يعقوب علي 81

579صادق مثنى عبد االمير قاسم 82

579زهراء محمد عبد جبر 83

578رسل مهدي علي خليل 84

578تقى كنعان رشيد خميس 85

578رويده راغب محمد صالح ابراهيم 86

578امينة احمد جواد كاظم 87

578حسين رعد خليل اسماعيل 88




