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االولجٌد جداًاٌمان رٌاض عبد هللا مهدي الجبوري10

االولجٌد جداًاشواق غنً حسون محمد البوذبحك11

االولجٌد جداًنادٌه محمد خماس قدوري الجمٌل12ً

االولجٌد جداًفاطمه علً مٌنا عٌسى الخالدي13

االولجٌد جداًفاتن عبٌد حمٌد حسن القٌس14ً

االولجٌد جداًابتهال مصطفى مهدي جواد العبٌدي15

االولجٌد جداًزٌنه فاضل عبد علً عمران الصالح16ً

االولجٌداسراء جواد كاظم فٌاض الجناب17ً

االولجٌدحٌدر ناجً محمد حسٌن الشكرج18ً

االولجٌدمها حسٌن عبد الحسٌن حمٌد الزوٌن19

االولجٌدخلود ٌاسٌن طه رمضان الغرب20

االولجٌدانوار محمد جاسم خلٌف الفداغ21ً

االولجٌدسلمان داود صالح جدٌع الدلٌم22ً
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االولجٌدمحمد فالح سكر عوٌز البٌضان23ً

االولجٌدسمر اسماعٌل حامد حسن المعاضٌدي 24

االولجٌدحال فٌصل رحٌم خلف الجناب25ً

االولجٌدرشا سالم داود حرٌث العبٌدي26

الثانًجٌدوسن سالم عبد الحسٌن جباره الزبٌدي27

االولجٌدفرات محمد نعٌم ذراي الشمري28

االولجٌدلٌلى نجم عبٌد عباس الجبوري29

االولجٌدسراب رزاق علً سلمان الصفار30

االولجٌدنغم جمٌل كاظم عاكول العاكول31

االولجٌدهدى كاظم خلٌل جبر المالك32ً

االولجٌدسحر حسٌب توفٌق عبد الحمٌد قاسم اغا33

االولجٌدعلً عبد الرحٌم حسٌن عبد هللا بٌع34ً

االولجٌدنوار ناجً غاٌب حٌاوي التمٌم35ً

االولجٌدعلً عدنان رمضان حسن الجناب36ً

االولجٌدصفاء عبود حسان خوان الكعب37ً

االولجٌدوفاء عبد هللا جاسم محمد السعدي38

االولجٌدٌحٌى كرٌم فارس ذرب الكٌم39

االولجٌدمصطفى عبد الجبار صبري عبد علً الموسوي40

االولجٌدمروه حسن حمادي حسٌن العٌساوي41

الثانًجٌدنوال مصطفى مهدي جواد العبٌدي42

االولجٌدازهار سلمان كرٌم ماجد الشمري43

االولجٌدحٌدر عبد هللا حسٌن جواد النداوي44

االولجٌدحسنٌن صبٌح خلف غمٌس العبودي45

الثانًمتوسطتغرٌد صكبان عطٌه عوده الفرطوس46ً

االولمتوسطعمر قصً حسٌن عبد الرزاق البستان47ً

االولمتوسطفدوى سلمان خالد طالل العكٌدي48

االولمتوسطانوار فهد داخل راشد الالم49ً

الثانًمتوسطسلوى جاسم محمد حسٌن الٌوران50ً



االولمتوسطسلمان حسٌن صالح علً الجبوري51

االولمتوسطشٌماء جمال فهمً عاشور البٌات52ً

االولمتوسطاالء عالء الدٌن عبد العزٌز عبد الجبار العزاوي53

االولمتوسطعمر علً صبار عوده العامري54

الثانًمتوسطاٌسر جاسم محمد عبد الخزرج55ً

االولمتوسطعمر عبد القادر فخري احمد الشهوان56ً

الثانًمتوسطرنا شعالن جاسم حمزه المعٌن57ً

الثانًمتوسطانوار علً جاسم حمادي المكصوص58ً

االولمتوسطجواد كاظم جهٌد ظاهر الغانم59ً

الثانًمتوسطنضال خلف جدي سهٌل الجواري60

االولمتوسطهٌمن كرٌم جواد كاظم الجبوري61

الثانًمتوسطسعد سلمان حسون جرمط التمٌم62ً

الثانًمتوسطعبد الرحمن اٌاد فاضل فرحان السامرائ63ً

االولمتوسطحٌدر كاظم فزاع خضر الشمري64

االولمتوسطعدي صباح جاسم محمد 65

االولمتوسطحٌدر نصر هللا داود سلمان المال66

الثانًمتوسططه محمد مهدي جامل االعنزي67

االولمتوسطماهر عبد محمد جاسم الفهداوي 68

الثانًمتوسطحٌدر احمد حسٌن حمادي الحمدان69ً

الثانًمتوسطومٌض هادي بجاي عاصً اللهٌب70ً

االولمتوسطاحمد سمٌر شكر عبد الرسول العباس71ً

االولمتوسطمصطفى ستار سلمان حسون التمٌم72ً

الثانًمتوسطٌاسر سمٌر عوٌد علوان الكروي73

الثانًمتوسطمحمد عبد الحسٌن ستار عبد الحسٌن الخزرج74ً

االولمتوسطسربست نظمً ادهم اسماعٌل االدهم75

االولمتوسطخلف صالح عكله شدهان76

االولمتوسطهناء عالوي جبر عوده العبٌداوي77

االولمتوسطعمر ثامر عبد الجبار عبد الوهاب السراج78



االولمتوسطدعاء فاضل محمد علوان الشٌبان79ً

االولمتوسطلٌث سلٌمان ٌوسف بابا سالم كاور80

االولمتوسطمحمد احسان عبد االله عارف الشٌخل81ً

االولمتوسطخضٌر محمد علوان مطر الجبوري82

الثانًمتوسطعمار عبد اللطٌف عباس مراد 83

الثانًمقبولعماد مردان محسن فهد الزامل84ً

الثانًمقبولعمر احمد مفلح عبد الرزاق االشعب85

الثانًمقبولمنار نظٌر عبد الصمد جاسم الحجاج86

الثانًمقبولاٌناس علً ناجً خورشٌد العبٌدي87

الثانًمقبولحال محمد سلمان جاسم ال جناح88

الثانًمقبولمؤمل محمد خضٌر حمود الزٌدي89

الثانًمقبولقٌس فالح حسٌن عبد هللا بٌع90ً

الثانًمقبولمحمد محسن احمد هداب الكروش91ً

الثانًمقبولسجى كامل فارس حسٌن البٌات92ً

الثانًمقبولاحمد الٌاس الماس محمد العطار  93

الثانًمقبولمحمد صالح مطر كرسوع الدلٌم94ً

الثانًمقبولمحمود شهاب احمد حسٌن الجبوري95

الثانًمقبولهند مهدي عباس فرحان الغراوي96

الثانًمقبولحسٌن صباح جلٌل سكر الشمري97

الثانًمقبولسناء سلمان خلف مبارك الجبوري98

الثانًمقبولحٌدر ستار زوٌد محمد الزركاوي99

الثانًمقبولعمر ابراهٌم نصار حسٌن الزٌدي100

الثانًمقبولهٌام توفٌق حافظ علً السودان101ً

الثانًمقبولحمزه محمد حسن علً جباره102

الثانًمقبولسنارٌه ولٌد حسٌن علً البٌات103ً

الثانًمقبولابرار خالد عبد اللطٌف عبد هللا الجبوري104

الثانًمقبولٌوسف رعد محسن ناجً ابو طبٌخ105

الثانًمقبولبشرى محمود راضً علً السباه106ً



الثانًمقبولحسن رافع ابراهٌم حسٌن العنبك107ً

الثانًمقبولسمٌره احمد جراد نجم المشهدان108ً

الثانًمقبولمحمد ٌوسف صافً دروٌش العاٌدي109

الثانًمقبولمصطفى غانم راضً هانً الفتل110ً

الثانًمقبولعادل سعود عبد العزٌز عبود السلطان111ً

الثانًمقبولٌاسمٌن هاشم مبارك صالح الدوري112

الثانًمقبولمحمد خالد ابراهٌم رشٌد الشٌخل113ً

الثانًمقبولمروه كاظم عبٌد حلو غضبان114

الثانًمقبولعالء مظهر خلٌفه زٌدان اللهٌب115ً

الثانًمقبولحٌدر فالح حسن حسٌن الخزعل116ً

الثانًمقبولاحمد عادل حسٌن علً الزوبع117ً

الثانًمقبولزٌد نوري كاظم موسى الخفاج118ً


