
جيد جداسجاد وليد حسين حسن١
جيد جدامحمد مروان غايب مظهور٢
جيد جدابالل امجد طه اسماعيل٣
جيد جدارفل حيدر مزعل محمد رضا٤
جيد جدامحمد زين العابدين عبد اللطيف عبد الرزاق٥
جيد جداعبد الكريم يوسف عبد الرحيم عبد الغفور٦
جيد جدارنا جاسم  كاظم جاسم٧
جيد جداعباس ياسين شريف نصيف٨
جيد جدالينا قحطان شعبان باقر٩

جيد جداحيدر ليث ابراهيم عبد الصاحب١٠
جيد جدامرتضى نمير عبدالكريم حسين١١
جيد جدازينة ناجي حيدر صالح ١٢
جيد جداعبد هللا جبار فاضل عبود١٣
جيد جداهند نبيل ناصر فدعم١٤
جيد جداحسن احسان محمود عباس١٥
جيد جدااية امير محمد رضا١٦
جيد جداايمان عالء حسين علوان١٧
جيد جداماهر عبد الباسط  علي محمود١٨
جيد جدارسل مالك كريم هادي١٩
جيد جدامصطفى عمر عدنان طاهر٢٠
جيد جدامريم عمار كامل منصور٢١
جيد جدامنار حامد مراح خليفة٢٢
جيد جداعلي االمير محمد عبد الوهاب حسين٢٣
جيد جداسارة ماهر حيدر اسماعيل٢٤
جيد جدانور محمد ساجت مشاي٢٥
جيد جداباقر حامد كريم عبد٢٦
جيد جداجعفر احمد شوقي عبد الباري٢٧
جيد جدافاطمة محمد مهدي عبد هللا٢٨
جيد جدامحمد رزاق هاشم كريم٢٩
جيد جداحسين ناجي عظيم جعفر٣٠
جيد جداحنين باسم خضرعباس٣١
جيد جداعالء احمد زاير كريم٣٢
جيد جداحمزة معد احمد نجم٣٣
جيد جدامهند احمد عبدهللا محمد٣٤
جيد جدازيد علي خليف مغير٣٥
جيد جداحوراء اكرم رحيم جبار٣٦
جيد جداعبد الهادي مزهر جدي زويد٣٧
جيد جداالرا عبير توما بطرس٣٨
جيد جداسما امير محمود جاسم٣٩
جيد جداجمانة داود سلمان دخيل٤٠
جيد جدانور رمزي محمد جواد٤١
جيد جداسماح عز الدين محمد عباس٤٢
جيد جداهديل عقيل علي عبد٤٣
جيد جداحيدر جبار منلون عكموش٤٤
جيد جدانور صبري سعيد عيسى٤٥
جيد جدااحمد فاضل نصيف حسن٤٦
جيد جداروان حيدر رزاق عيدان٤٧
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جيد جداكرار بهجت عبد الواحد كحيط٤٨
جيد جدامصطفى محمد عبد الحسين خلف٤٩
جيد جداهدى خالد مهدي محمود٥٠
جيدحسين احسان عبد علي حسين ٥١
جيدمحمد باقر كريم فليح ٥٢
جيدطيبة عادل علوان حسين٥٣
جيدعمر فارس نوار احمد ٥٤
جيدعبد الحق فيصل مهدي جبير٥٥
جيدعلي حسن صباح هادي٥٦
جيدفاطمة مكي مهدي حسين٥٧
جيدحمزة حيدر حمزة خضير٥٨
جيدالحمزة حيدر اكرم حسين ٥٩
جيدسرى رشيد قدوري محمدعلي٦٠

جيدسارة بهزاد فرج محمد٦١

جيداية رضا فاضل محمد٦٢

جيدهايدي محمد ضياء طه ٦٣

جيدصفا فوزي كاظم علي ٦٤

جيدغفران فائق جاسم عبد هللا٦٥

جيدغسق احمد جبار جواد٦٦

جيدياسمين سليم كمال سليم٦٧

جيددانية جليل حسين علي٦٨

جيدرانيا حيدر فائز عبد الجبار  ٦٩

جيدرقية حسين علي خلف٧٠

جيدكرار جاسم كريم مهدي ٧١

جيدتقى ليث محمود محمد٧٢

جيدوسن احمد مهدي صالح٧٣

جيدندى مهدي صيوان هندوس ٧٤

جيدمريم علي صالح حسين٧٥

جيدحسين سلمان عودة نايف٧٦

جيدسرى لطيف عباس خضير٧٧

جيددعاء حسين فرمان محمد ٧٨

جيدهند نجم عبد هللا سعيد٧٩

جيدعبد العزيز كريم عبد هللا حسن ٨٠

جيدمحمد  عبد الكريم إبراهيم جودي٨١

جيدأماني حسين علي سعود ٨٢

جيدعمار جبار عمران جبر٨٣

جيدعلي وافق محمد ابراهيم ٨٤

جيدتبارك عدنان يوسف يونس٨٥

جيدأفنان محمود ياسين خلف  ٨٦

جيداصيل حاتم زامل فليح٨٧
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جيدعمر جاسم احمد حسين ٨٨

جيدعلي جواد كاظم نعيمة٨٩

جيدرانيا رياض محسن نجم٩٠

جيدسجى حليم شاكر عبد٩١

جيدزهراء محمد عبد الرزاق محمد٩٢

جيدنقاء ادم  نجم عبد  ٩٣

جيدسحاب عادل ناهي نعيم ٩٤

جيدمنارس جواد عبدالكاظم خلف٩٥

جيدسيف جبار شاكر محمود٩٦

جيدعمر عادل ياسين حميد ٩٧

جيدزينب ماهر مهدي صالح٩٨

جيدفاطمة يوسف حسن خفيف ٩٩

جيدياسر ثائر خلف جاسم ١٠٠

جيدرانيا زيدان عيدي علي ١٠١

جيدعلي فارس عبد الباقي عبد١٠٢

جيدفاطمة غالب احمد عسكر ١٠٣

جيدفرقان حيال عودة كريم١٠٤

جيداديان كاظم  حبيب شمخي١٠٥

جيدهيام قاسم محمد ياسين ١٠٦

جيدزينب عبد الرزاق عيسى بدن١٠٧

جيدوائل انور عبد الحسن احمد١٠٨

جيدهند روضان محمود عفاوي١٠٩

جيدتبارك ياسر علي محمد ١١٠

جيدفاطمة كاظم غازي مسعد١١١

جيدعذراء عامر عادل فرمان١١٢

جيدزينب علي عامر خضير ١١٣

جيدمريم موسى ناجي علي١١٤

متوسطاية غضنفر حسين صادق١١٥

متوسطيوسف لؤي احمد طه ١١٦

متوسطحامد مجباس حسن سفيح١١٧

متوسطماب علي خالد سلمان١١٨

متوسطفاتن بالسم رمح مسرهد١١٩

متوسطسرى احسان علي فاضل الطائي١٢٠

متوسطعائشة رشيد حميد مجيد١٢١


