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االولمتوسطعبد السالم أحمد خمٌس أحمد30
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االولمتوسطٌاسٌن سعد ماجد احمد المفرج31ً

االولمتوسطكاظم جواد كاظم حمد االمٌري32

الثانيمتوسطاحمد عمٌل حسٌن عبد 33

الثانيمتوسططٌف انٌس صادق مهدي34
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الثانيمتوسطنورا رعد جلٌل سعودي تموش72

االولمتوسطسعاد ماجد معارج مطشر المٌاح73

االولمتوسطمصطفى حازم دمحم جدوع العبدل74ً
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االولمقبولمعتز جمعه علً حسٌن ربٌعه91
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االولامتيازرغد جاسم دمحم عبٌد العبٌدي1

االولامتيازنورا حسن علً وهٌب العبٌدي2

االولجيد جداًولٌد سعود فٌصل مطلك المولى3

االولجيد جداًحنٌن سالم حمد علً الدلٌم4ً

االولجيد جداًرنا عدنان محمود حبٌب الٌساري5

االولجيد جداًحال شعالن جاسم حمزه6

االولجيد جداًلؤي حكمت احمد فرج العٌثاوي7

االولجيد جداًلمى هاشم دمحم مهدي العطار8

االولجيدمرٌم ابراهٌم موسى محسن الموسوي9

االولجيدسناء لفته مرزه ابراهٌم10

االولجيدختام علً حسٌن احمد المشهدان11ً

االولجيداحمد رائد غازي رشٌد الغفوري12

االولجيدشٌماء عبد الكرٌم خلف شلش13

االولجيدابراهٌم خزعل صبر حسون الركاب14ً

االولجيداسراء دمحم رضا حسن الدجٌل15ً

االولجيدزٌاد طارق عبد مفتن16
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االولجيداحمد فاضل مدحً حمٌد19

االولجيداحمد هادي عبد زمان الداٌن20ً

االولجيداحمد سعد عبد هللا شبٌب السبعاوي21

االولجيدامٌن عبد الرحمن زٌدان غافل الحمادي22

االولجيدانمار نصٌر طالب كاظم السعدي23

الثانيجيددمحم محسن عبود جرٌمط24

الثانيجيدامٌره سلطان سلمان صاح25ً

الثانيجيددٌفٌد سالم شمعون رفو26

االولمتوسطفرٌد مجٌد علً اكبر مرزه27

االولمتوسطمنى شهٌد مجٌد نصر هللا الصنم28

االولمتوسطعمر عوده جاسم خلف29

االولمتوسطحنٌن شاكر عباس فرٌح30
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االولمتوسطزٌنب عبد اللطٌف شكر اسماعٌل31

االولمتوسطحٌدر سعد جسام دمحم مساري 32

الثانيمتوسطحنان عٌسى عباس محمود فرج33ً

الثانيمتوسطدمحم ٌاسٌن عبد العزٌز عبد الرزاق34

االولمتوسطالحسن محسن عاجل منصور35

الثانيمتوسطعمر مطر حسٌن حمزه36

الثانيمتوسطاالء صباح حسن دمحم37

االولمتوسطشٌماء ولٌد جسام دمحم38

االولمتوسطشٌماء عبد العباس جاسم طعان39

الثانيمتوسطنور غازي عبد الستار حمٌد40

االولمتوسطاحمد كرٌم حسٌن خضٌر41

االولمتوسطرعد سعد هللا عبد االحد مت42ً

االولمتوسطزٌاد طارق مرعً فرحان43

الثانيمتوسطعماد راضً عجب نهر البٌضان44ً

االولمتوسطضٌاء رعد شاكر محمود45

االولمتوسطحٌدر علً عمران حسٌن المحٌاوي46

االولمتوسطمها ماجد عباس سلمان47

الثانيمتوسطعلً عبد الحسن جٌاد عطٌه الركاب48ً

الثانيمتوسطعلً حمٌد ناجً جاسم الراجح49ً

االولمتوسطعباس علً حسن عبد العجٌل50ً

االولمتوسطحٌدر غضبان صكبان عنبر 51

الثانيمتوسطدمحم مهدي فالح عثمان البو دمحم 52

الثانيمتوسطهبة عثمان شاكر صنفٌر53

الثانيمتوسطعمر عقٌل مدحت طه البشٌر54

الثانيمتوسطحٌدر نبٌل جعفر عبد االمٌر الطحان55

الثانيمتوسطدمحم جمال دمحم احمد56

الثانيمقبولدمحم فاضل حسٌن حسن 57

االولمقبولعلً مطشر حامد حسون العامري58

الثانيمقبولمالك احمد كرٌم عسر59

الثانيمقبولاٌه دمحم عباس خرٌبط الطائ60ً
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الثانيمقبولحنٌن شوقً حسٌن علً التمٌمً  61

الثانيمقبولدمحم احمد دحام مجٌد62

الثانيمقبولادرٌس عباس رضا كاظم الزبٌدي63

الثانيمقبولسرمد علً حسٌن علً عنبكً 64

الثانيمقبولنبهان دمحم نواف خلف65

الثانيمقبولاحمد نبٌل ابراهٌم دمحم النقٌب 66

الثانيمقبولاحمد احسان علً دمحم  67

الثانيمقبولعبد الوهاب حاتم حمود فدعوس  68

الثانيمقبولظافر طارق دمحم مطلك الدمحمي     69

الثانيمقبولعدوٌة ٌحٌى عبدالقادر عبدالغفور70

الثانيمقبولاسامه كاظم مهدي عبد الجصان71ً


