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بابل2019فاطمة حسين عبد جنابي316
بابل2019ساره شاكر كريم كاطع317
بابل2019رسل يحيى سالم محمد318
بابل2019صفا موفق عبدالكريم الربيعي319



بابل2019عمار علي عباس الهاللي320
بابل2019جاسم محمد موسى جاسم بهية321
بابل2019احمد مهدي هاشم خيري322
بابل2019محمد بهاء محمد الحطاب323
بابل2019ذوالفقار فؤاد حسيب عبدالعباس االمارة324
بابل2019امير محيسن ياسين الكيماوي325
بابل2019مينا صباح نوري احمد326
بابل2019غفران راضي نايف327
بابل2019رواء عادل عليوي الخفاجي328
بابل2019محمد حسين فائق عبدالحسن329
بابل2019فرح يونس عباس السنجار330
بابل2019فيان فؤاد كاظم احمد331
بابل2019زينب كاظم عبد نور الزرفي332
بابل2019هدى عبدالرحمن عبدهللا الصراف333
بابل2019زهراء عاشور خلف حسين334
بابل2019مها سعد كريم 335
بابل2019لينا علي جليل شناوه336
بابل2019امير حسين كاظم حمد الحسين337
بابل2019ميس احمد نعمة الكفائي338
بابل2019نبأ ياسين هادي علوان العبادي339
بابل2019فاطمة اثير علي المبارك340
بابل2019اثير ماجد عبد الحميد محمد جواد ابو حمزة 341
بابل2019اخالص محسن كاظم حمزه الراجحي342
بابل2019رغد ياسين خضر ناجي العميدي343
بابل2019رهام طالب عمران محسن القره غولي344
بابل2019زهراء قاسم حسن زياره النصراوي345
بابل2019صفا عدي ياسر علي الجنابي346
بابل2019مريم علي منهل حمود الرماحي347
بابل2019بان سجاد حسن عبد الكريم 348
بابل2019نورا علي حبيب ظاهر المعموري 349
بابل2019علي عمران ناجي ليلو الحميري350
بابل2019زهراء سامي حمد عليوي مسعودي351



بابل2019ساره عطيه هالل صدام 352
بابل2019حنين حميد حسن ناجي البو عليل353
بابل2019محمد عبد دحام عبيد العماري354
بابل2019ايفان حسين غاوي عبيد سلطاني355
بابل2019ناديه حسن محمد مطر ابو خمره356
بابل2019محمد جوده خضير كليب357
بابل2019اساور علي تومان عليوي بيرماني 358
بابل2019افنان صالح ابراهيم عبدالرزاق العاني359
بابل2019 بنين عباس حمزة حسين اليساري360
بابل2019تبارك هشام محمد عبدالرحمن الحديثي361
بابل2019ريام نصير فاضل كشاش الجمال 362
بابل2019زهراء ظاهر دليبز عليوي العلواني363
بابل2019سندرال اديب عبدالرزاق جواد الحمداني364
بابل2019علي معين مشير جاسم الجميلي365
بابل2019مريم حسين جاسم محمد الجاسم366
بابل2019نور ناصر محمد كاظم الشكري367
بابل2019تقى عبدعون عبداالله عبود حمداني368
بابل2019حسن فالح حسن آل فتله 369
بابل2019دينا حسين عبدعلي مهدي العكام370
بابل2019زهراء عبداالمير عبدالزهره سلمان شيرعلي371
بابل2019زيد احمد هادي كاظم المظلوم372
بابل2019ساره احمد حبيب مهدي جنابي373
بابل2019كاظم عباس سلوم جمعة البكيرات374
بابل2019معصومة نعيم خلف جاسم عزاوي375
بابل2019مينا احمد عدنان فاضل 376
بابل2019نور عباس فاضل محمد رضا الجزائري377
بابل2019فاطمة الزهراء حيدر عبد الرحيم نهام الخفاجي 378
بابل2019احمد المصطفى فارس كاطع حميد العذاري379
بابل2019زهراء علي هاشم جواد حسناوي380
بابل2019محمدعلي ماهر عباس علي جواد381
بابل2019نور مهدي علي حسين الخزعلي382
بابل2019زهراء عبدالحسن سعدون يعقوب اليوسف383



بابل2019نبراس مهدي نعيم يونس االسدي384
بابل2019احمد عباس سعيد عبد العيساوي385
بابل2019ايناس ناهض حسون جواد علوش386
بابل2019جلنار حسين عبداللطيف فيصل الربيعي387
بابل2019حوراء علي حسين هاشم السامرائي388
بابل2019دنيا عقيل صادق هادي العزام389
بابل2019رنا عبود كاظم عبود حسناوي390
بابل2019غدير سالم حسين شاكر بدير 391
بابل2019مها ميثم فاضل كتاب الشمري392
بابل2019هدى باسم ياس خضير الجنابي393
بابل2019اسراء عبدالفتاح عزيز مسلم عزام394
بابل2019ريا كاظم محسن عبيس ال يوسف395
بابل2019علياء حسين هادي مظلوم396
بابل2019فاديه راضي مهدي حسين397
بابل2019حسين خضير عباس محمد الموسوي 398
بابل2019رند احمد مسلم عطا هللا خواجه399
بابل2019سارة تحسين عزت مزعل الربيعي 400
بابل2019ساره اسماعيل حمود سلطان401
بابل2019شهد جول جمال صيهود علي 402
بابل2019فرح عبد العزيز هادي محمد حسين ال طحان 403
بابل2019منتظر رضا اسماعيل مهدي الجبوري404
بابل2019نور محمد علي سعدون التميمي405
بابل2019اسيل عادل موحان الزبيدي406
بابل2019اصالة اسماعيل عبدزيد407
بابل2019اصاله عباس كاظم حسن السعدي408
بابل2019ايات احسان علي كاظم 409
بابل2019براءه جمال مطلك ظاهر وطيفي410
بابل2019دنيا ريسان حاجي غانم النصار411
بابل2019رسل جليل امين محمد علي عوض412
بابل2019زهراء علي عبد عطيه413
بابل2019زيد عبد الرحمن غازي حسين السلطاني414
بابل2019زينب مصطفى علي خنياب المير415



بابل2019ساره حيدر حمزه عبدعلي جاسم416
بابل2019محمد لطيف حمزة حسين الجبوري 417
بابل2019احمد نوري قاسم هاشم الزبيدي418
بابل2019اسيل ظاهر حبيب مهدي جنابي419
بابل2019شمس علي صاحب غالي الزيارة420
بابل2019ضحى حميد كاظم عبداالمير المجدي421
بابل2019علي عامر علي السعدي422
بابل2019قتيبة خالد عبد الخضر محمد الجنابي423
بابل2019مهند محمد عبدالكاظم مخسبك424
بابل2019نور اياد محمود حسين بيرم 425
بابل2019سيف ضاحي مطر ابراهيم اليساري426
بابل2019ضي خميس محمد علوان427
بابل2019طيب صالح مهدي لطيف المعموري428
بابل2019رسيل علي نصر سطاي ال عبد ويس429
بابل2019عبير حاتم محسن موسئ مزيداوي430
بابل2019علي سلومي زيدان خليف العماري431
بابل2019محمد سالم عباس عكروك432
بابل2019هادي حمزة حسون فريج الجحيشي433
بابل2019عبدالغفار نوري شهد فهد ال عويف434
بابل2019محمد مزهر كاظم ناجي435
بابل2019مصطفى باسم عبد العزيز محسن الخطاب436
بابل2019حنين عبدالحمزة جليل ابراهيم النجار437
بابل2019منوره عبود خضر نجم الجنابي438
بابل2019شفاء عبد الهادي حمزه خضير المعموري439
بابل2019علي عبد الحسين سلمان شهاب جنابي440
بابل2019علي محمد حسين سعدون السلطاني441
بابل2019كرار رحيم عايز حكيم ذبحاوي442
بابل2019ميس محمد حسن فاضل عباس الجراخ443
بابل2019نورا جمال كاظم خلف 444
بابل2019شمس عبد الزهره عبود عوده الثرواني445
بابل2019ميسم نصيف جاسم محمد الكرعاوي446
بغداد2019يحيى عبدالقادر احمد الفخري447



بغداد2019فاضل رشيد جواد ابو العيس448
بغداد2019خليل كاظم صالح القزاز449
بغداد2019مدحت محمدصالح سعيد الصالحي450
بغداد2019خالده حسين خطاب الخطاب451
بغداد2019سعاد ناصر امين االمين452
بغداد2019فؤاد يعقوب يوسف السماك453
بغداد2019فرحان حسن عبود التميمي454
بغداد2019عفاف عبدهللا خليل455
بغداد2019فائز فتح هللا عبدالرحيم عنائي456
بغداد2019قيس خليل علي الطه457
بغداد2019طالب محمد مسلم458
بغداد2019نعمت جالل ابراهيم علي ال بكر باشا459
بغداد2019ناجحة سلطان سلمان الحسني460
بغداد2019الهام جبرائيل شماس يوسف461
بغداد2019عدنان تقي رضا حسن الواعظ462
بغداد2019امل سعيد موسى العاني463
بغداد2019خيرية كاظم عبدالرزاق الشويلي464
بغداد2019سوسن حاتم عبدالصاحب الكعبي465
بغداد2019سعدي يوسف عبود خميس الفالحي466
بغداد2019اميرة خزعل وهيب مكية467
بغداد2019انطوان فؤاد انطوان ساعور468
بغداد2019سلفا مارديروس اسكندر اسكندريان469
بغداد2019حامد صالح حمادي المفرجي470
بغداد2019مايسة رفيق عبدالرزاق علمدار471
بغداد2019مؤيد محمد ابراهيم االسعد472
بغداد2019فرقد عبدالوهاب قاسم القيسي473
بغداد2019هيثم صبيح مكي الهاشمي474
بغداد2019ابتسام جعفر فرج عبدهللا االسدي475
بغداد2019فلایر عاشور وادي كنعان476
بغداد2019ليث هادي مصطفى السامرائي477
بغداد2019عبدهللا عبدالكريم عبدهللا عودة القره غولي478
بغداد2019محمد عبدهللا محمد السريه479



بغداد2019اكرم عيسى روحي قاسم480
بغداد2019شذى شاكر مدحت السعود481
بغداد2019فنار محمد شيت صالح الحياوي482
بغداد2019رحاب عبدالجبار عبدهللا الطائي483
بغداد2019اشواق محمد وجدي يحيى الشربتي484
بغداد2019بتول احسان عبدالمجيد السهروردي485
بغداد2019سليم عباس حمادي 486
بغداد2019عالء عبدالحسين عبدالرسول الكشوان487
بغداد2019لهيب علي عبد عباس حباشة488
بغداد2019اخالص محمد محيي الدين الجميلي489
بغداد2019بشرى احمد حبيب عطاهللا النجفي490
بغداد2019سوزان وديع حنا سرسم491
بغداد2019تهاني جمال محمود عبدالرحمن492
بغداد2019مها محمد صيهود عبادي العبادي493
بغداد2019احالم زينل خماس494
بغداد2019ابتسام طاهر صابر العبوسي495
بغداد2019جبار محسن حلبوص المهنا496
بغداد2019رائده عبداالحد ناصر فندقلي497
بغداد2019تحرير عبداللطيف داود البياتي498
بغداد2019احسان عبدالرزاق كاظم الخياط499
بغداد2019ايمان صباح موجد500
بغداد2019سوسن عبدهللا شاكر السياب501
بغداد2019ظفر نزار يحيى نزهت502
بغداد2019ماجدة حميد حسن503
بغداد2019شروق صادق جعفر الخفاجي504
بغداد2019بثينة مناف محمد505
بغداد2019صفوان ماجد جبر الشمري506
بغداد2019شذى عبدالنور عبدهللا ويا507
بغداد2019سوسن عبدالجبار عبدالقادر الصالحي508
بغداد2019يسرى واصف عبدالرحمن حسن  الحافظ509
بغداد2019هيفاء خليل ابراهيم المرزوق510
بغداد2019عبير حسين خالد الشالجي511



بغداد2019سوسن عبدالرسول محمد صالح العبيدي512
بغداد2019ابتهاج عبدالحسين حسون513
بغداد2019مالك عبدالوهاب عبدالكريم العثمان514
بغداد2019يسرى علي حسين الوهب 515
بغداد2019والء هادي صاحب االنصاري516
بغداد2019هيفاء احمد حسين الزبيدي517
بغداد2019رويدة محمد خالد 518
بغداد2019احالم عمار احمد عبدهللا الراوي519
بغداد2019ندى عبدالخالق نصيف السعد520
بغداد2019هديل حارث خالداسماعيل المخزومى521
بغداد2019فاتن عبدالمحسن حسن االسدي522
بغداد2019شهالء عبدالحميد عثمان هادي العاني523
بغداد2019امال اجاويد سليمان الصائغ524
بغداد2019ايمان نوري احمد النزال525
بغداد2019صباح يوسف نسيم الصابري526
بغداد2019خالدة مراد خضر عباس حداد527
بغداد2019ياسمين محمد امين حميد 528
بغداد2019احالم عبد خليل الفضلي529
بغداد2019بشرى صالح حمود العبيدي530
بغداد2019حياة خلف جابر حسوني 531
بغداد2019زينب حامد عبدهللا داموك العاني532
بغداد2019نهله عطا شنور حبش القزاز533
بغداد2019فاتن حسون مهدي534
بغداد2019منصور مالك منصور الصالحي535
بغداد2019بشرى عبدالحسين عشم علي536
بغداد2019سلوى عبدالعالي كاطع 537
بغداد2019اسامة شاكر عبدالناصر حسين538
بغداد2019رونق احمد محمد االنصاري539
بغداد2019نسرين عزيز احمد الشمري540
بغداد2019زينة سليم ذياب السعدي541
بغداد2019هالة حسين فخري جواد الساعاتي542
بغداد2019مي وحيد مكي حبيب العاني543



بغداد2019زينب حميد عبدالمجيد العبيدي544
بغداد2019باقر محمد باقر الموسوي545
بغداد2019علياء حسين عاصي546
بغداد2019نيل عمار عبدالكريم علي البياتي547
بغداد2019ناهدة اسماعيل ابراهيم البستاني548
بغداد2019بلقيس حمزة سعيد كاظم الخفاجي549
بغداد2019اسيل حميد جاسم550
بغداد2019بشير خيرالدين عباس عسكر551
بغداد2019عفراء غازي سلمان جواد سلبي552
بغداد2019نهلة عباس هادي جاسم البرزنجي553
بغداد2019بان مكي محمد تقي محبوبة554
بغداد2019رغد عاصم داود سلمان الخطاب555
بغداد2019سوسن داود عودة حسين556
بغداد2019محمد خضير عباس البيرماني557
بغداد2019اريج منجد عبداالميرالبصام558
بغداد2019لمى فاروق رفعت حيدر 559
بغداد2019عدي حاتم خليل ابراهيم العاني560
بغداد2019فاطمة كاظم عبدالسادة561
بغداد2019فرح جعفر عزيز بيرم562
بغداد2019رافد سلمان عباس مهدي الفالحي563
بغداد2019سعدية جاسم سعود خنجر الغريري564
بغداد2019حياة محمد سلمان البدري565
بغداد2019يسرى عبدالعظيم عبدالحميدالعاني566
بغداد2019مها جورج يعقوب الياس567
بغداد2019حيدر محمد رضا جواد الحمد568
بغداد2019قيس عبدالرزاق عباس الجنابي569
بغداد2019احمد عبدالخالق قاسم570
بغداد2019سفيان مدني صالح محمد حسين الهيتي571
بغداد2019سحر محمد شاكر 572
بغداد2019سهير شاكر محمود573
بغداد2019بسمة عبدالعزيز عبدالحميد خليل العانى574
بغداد2019غفران علي عبدالحكيم الصوافي575



بغداد2019ايناس عبدالهادي داخل العقبي576
بغداد2019كاظم زيدان محمد شمري577
بغداد2019حسين سالم غريب الالمي578
بغداد2019عفاف عبدالمطلب احمد نعمان المسعودي579
بغداد2019شيماء محمد عبدالدائم العلوش580
بغداد2019وسام عبدالهادي محمد جواد581
بغداد2019محمد محسن نايف متعب الخالدي582
بغداد2019مصطفى قيس عارف السويدي583
بغداد2019شيماء عبدالزهرة عباس ماجد584
بغداد2019رقية سامي ناصر حسن الساعدي585
بغداد2019انمار حسن كشكول موسى الطائي586
بغداد2019عمار عدي عبدالجليل حسين الحبيب587
بغداد2019عمر قتيبة بدرالدين الليلة588
بغداد2019سنان موفق ابراهيم ابلحد النقار589
بغداد2019امجد محمد رضا علي الدباغ590
بغداد2019مرتضى علي مرزة الربيعي591
بغداد2019دينا احمد يونس العبيدي592
بغداد2019حسن سلمان جواد البرزنجي593
بغداد2019حنان عبدالكريم محمود السعدي594
بغداد2019دينا عدنان خليل حسين الساجي595
بغداد2019شيماء محمد فارس رحمن596
بغداد2019مصطفى فائق صالح الرمضاني597
بغداد2019سماره منير مهدي هادي دريس598
بغداد2019مها مهدي علي حسين الجنابي599
بغداد2019علي حسين فرحان الزهلولي600
بغداد2019سما كيالن عبدالرزاق عبدالقادر601
بغداد2019اسراء عبدالمنعم جبار االنصاري602
بغداد2019نور طارق جليل العزاوي603
بغداد2019شيماء عبدالخضر عباس حمادي الحسيناوي604
بغداد2019مياده محمد حسن سلمان السعد605
بغداد2019زياد طالب حميد عبدعلي606
بغداد2019بشير رحمان طارش الربيعي607



بغداد2019هاله جواد خليف مشيعل المالكي608
بغداد2019مصطفى فؤاد ابراهيم الشمري609
بغداد2019نبأ نصيف جاسم االعظمي610
بغداد2019مرتضى عبدالستار محسن لفته اللفته611
بغداد2019عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن العبيدي612
بغداد2019نور حازم عبدالرزاق العجيمي613
بغداد2019فرح فريد نايف السعدي614
بغداد2019االء فاضل جعفر جواد الشديدي615
بغداد2019محمد صديق عادل ابراهيم616
بغداد2019هدى عبدالباقي رشيد النعيري617
بغداد2019محمد هشام صالح داود الجنابي618
بغداد2019نورين جعفر عزيز بيرم619
بغداد2019محمد وليد محمد داود الطائي620
بغداد2019نور رؤوف توفيق الحسني621
بغداد2019ساره قتيبه بدرالدين محمود الليله622
بغداد2019زيد طه حمودي 623
بغداد2019نورا زاوار يوسف624
بغداد2019مسعى سعدي مجيد سعيد العبيدي625
بغداد2019عمار مطشر رزاق العبودي626
بغداد2019سهى عقيل عبدالمنعم زوين627
بغداد2019هديل دلمان نجم العقيلي628
بغداد2019اسراء ناثر احمد  سلمان المتولي629
بغداد2019سيف جواد كاظم الشمري630
بغداد2019اسراء فاضل ياسين جاسم631
بغداد2019ياسر اياد فاضل الراعي632
بغداد2019سيف خالد عبد العاني 633
بغداد2019درى حازم حسن فهمي الجبوري634
بغداد2019سيماء وليد حسين الهاشمي635
بغداد2019سرى عدنان محمد رشيد مصطفى جاووك636
بغداد2019نور اركان عمر التكريتي637
بغداد2019محمد خالد حسن بدر العمار638
بغداد2019هبه حسن بوهان حاشوش الواوي639



بغداد2019محمد ابراهيم جواد الحميري640
بغداد2019عمر فائق عبدالعزيز641
بغداد2019ذرى حكمت عبدالوهاب الشيخ حسين642
بغداد2019حسام ياسين خالوي الضمد643
بغداد2019زيد هاني خورشيد سعيد السعودي644
بغداد2019اريب سعدون خليل الباوي645
بغداد2019زهراء احمد قاسم الحطيطاوي646
بغداد2019سميه غسان حسين جعفر647
بغداد2019اسامة نجدت جرجيس مصفي648
بغداد2019انسام قيس عبد الحسين االلوسي649
بغداد2019غاده وليد عبداالمير 650
بغداد2019منى خليل ابراهيم العسكري651
بغداد2019ميالد جواد حسن مهوال الفتالوي652
بغداد2019نبا عبدالجبار عبدالعباس التميمي653
بغداد2019سوران صباح محمد علي654
بغداد2019ميسم عبد الرزاق عبدالوهاب655
بغداد2019رفاق فاخر سلومي656
بغداد2019يسرى عالء مهدي الكاظمي657
بغداد2019نور احمد انور658
بغداد2019مخلد لؤي جوهر659
بغداد2019رغد حسام احمد القيسي660
بغداد2019حنين خضير عباس الصالح661
بغداد2019هبه منير فيصل  عبد الرزاق كبه662
بغداد2019لباب حسين جعفر البغدادي663
بغداد2019محمد خالد قاسم664
بغداد2019فرح منذر محمد علي بريش665
بغداد2019فرح فايز جبار الالمي666
بغداد2019زينه طارق عبد مهدي الزهيري667
بغداد2019نسرين صابر كريم صالح668
بغداد2019صفا محمد عبد669
بغداد2019رنده جمعه عبد صدار670
بغداد2019زيد قيس جعفر طالب671



بغداد2019نور زاهر عليوي المطير672
بغداد2019سرى زهير محمود القزاز673
بغداد2019سرى علي ضياء محمود الكاظم674
بغداد2019سمر طه داود حمادي الحجيات675
بغداد2019مروه علي حميد حسن الدباغ676
بغداد2019نور عبد سلطان صالح677
بغداد2019نسرين جمعه جبر الالمي678
بغداد2019مهى احمد عباس سعيد الطائي679
بغداد2019اسراء نصير عبد العكيدي680
بغداد2019استبرق عدنان محمد العميري681
بغداد2019رواء صالح عبد الحرجان682
بغداد2019رسل طارق جليل العزاوي683
بغداد2019زينب طه محمد جدوع684
بغداد2019سالي كاظم عبد موسى البعيجاوي685
بغداد2019انوار عدنان تمر عيالن البو عطيه686
بغداد2019زهراء صادق محمد حسن المقدسي687
بغداد2019ليلى جعفر صابر محمد الجبوري688
بغداد2019مريم ضياء عبد الزهره 689
بغداد2019هبه صالح صادق النعيمي690
بغداد2019هند مصلح خضر691
بغداد2019بنان كريم بديوي عيد الطائي692
بغداد2019جوان ماجد شوكت محمد الكرخي693
بغداد2019بان احمد محمد عذاب المقاصيص694
بغداد2019مريم علي عبدالرسول عبدالجليل النعمه695
بغداد2019زهراء عبدالحسين حسن كاظم االنباري696
بغداد2019اماني شاكر هادي697
بغداد2019حيدر عزيز ناصر جنابي698
بغداد2019صابرين زيدان خليفه عزيز الجبوري699
بغداد2019مها فوزي محمد 700
بغداد2019سمارة سعدي عباس خضر الربيعي701
بغداد2019شمس صبيح عبدالرحيم جالل702
بغداد2019عمر عبدالواحد صالح محمد امين العاني703



بغداد2019سرى علي عبدالرسول عزيز الكفائي704
بغداد2019علي غسان حميد السراج705
بغداد2019هندرين صالح محمد جاسم706
بغداد2019اروى قتيبة طالب707
بغداد2019غادة اياد خضير حسون الجبوري708
بغداد2019سوزان خالد محمود توفيق العباسي709
بغداد2019مريم رعد جابر باقر الرشيد710
بغداد2019اساور قاسم حمد المعموري 711
بغداد2019ميس زياد طارق خليل زكي النعيمي712
بغداد2019اماني جاسم محمد حسين713
بغداد2019ياسر جبار خداداد714
بغداد2019رنا مشتاق شاكر الجبوري715
بغداد2019عمار عادل موسى ال بشير716
بغداد2019شهباء محمود مجيد سعيد717
بغداد2019مريم علي حسين علي718
بغداد2019زهراء ضياء جعفر سماكة719
بغداد2019سمر نافع محمد سعيد عبد720
بغداد2019هديل فيصل عبد القادر محمد721
بغداد2019دعاء محمد حبيب مهدي722
بغداد2019اسامة احمد نعمة 723
بغداد2019فرح سمير محمد حسين724
بغداد2019مروة ياسين حمودي المزرقجي725
بغداد2019شمس خالد حسن726
بغداد2019مصطفى كاظم سلمان العزاوي727
بغداد2019هديل عقيل حميد محمد728
بغداد2019ياسين غالب سلمان مجيد729
بغداد2019اية هاتف حسين مصطفى730
بغداد2019زهراء ناصر عبد الغني حسن شمس علي731
بغداد2019براء هادي عبدهللا 732
بغداد2019ابتهال علي غازي محمود الزبيدي733
بغداد2019عماد عاطف حسن جودي734
بغداد2019فرح مساعد لفتة حمزة البدري735



بغداد2019نورا مهدي علي سلمان الهاشمي736
بغداد2019مجدل الشمس مهدي عباس737
بغداد2019اريج محمد رضا عنون ناصر738
بغداد2019احمد عبدالعزيز احمد ابراهيم739
بغداد2019دعاء امجد عبدالغفور محمد السيد740
بغداد2019ضحى خالد عودة الكبيسي741
بغداد2019رفالء عدنان حميد مجيد742
بغداد2019مصعب ماجد احمد العزاوي743
بغداد2019علي ابراهيم حسين حمادي اللهيبي744
بغداد2019اسماء فاضل عزالدين القاضي745
بغداد2019نور قاسم امين 746
بغداد2019احمد محسن علي سعيد747
بغداد2019زهراء معتصم عبدهللا حمدي748
بغداد2019ميس سعدي باقر749
بغداد2019زينب صفاء نوري حمد750
بغداد2019الرا ابراهيم خضر علي751
بغداد2019شهد محمد حسن محمود مجيد752
بغداد2019ميس رائد اسماعيل 753
بغداد2019ندى صاحب شاكر حمزة الرماحي754
بغداد2019ورد عصام عباس مهدي755
بغداد2019حنين حميد عبدالكريم هادي756
بغداد2019نور كاظم جواد الموسوي757
بغداد2019فاطمة حسن عبد شربه758
بغداد2019افنان محسن عبود محمدعلي759
بغداد2019قطر الندى رفعت حسن عيسى  التحمصجي760
بغداد2019سارة زهير حسن  الربيعي761
بغداد2019فاطمة محمد محمد جواد الخالص762
بغداد2019هبة محمد انور مجمان 763
بغداد2019حنان مثنى مهدي فوزي764
بغداد2019احمد ماجد كامل العالوي765
بغداد2019سنان عالءالدين طه ابراهيم766
بغداد2019رؤى باسم جبار محسن767



بغداد2019هبة محمد جليل الجنابي768
بغداد2019رفل صباح كاظم الالمي769
بغداد2019ليون سركيس ليون انجيان770
بغداد2019هاشم علي كريم محمد االطرقجي771
بغداد2019زهراء زهير فاضل الغرباوي772
بغداد2019امنه خميس عبدالحميد الراوي773
بغداد2019سوزان عبداللطيف حسن علي شومان774
بغداد2019نبراس عبدالرزاق عارف القيسي775
بغداد2019طه ياسين نوري االعظمي776
بغداد2019فرح رياض كامل الدباغ777
بغداد2019بان عبدالهادي حسين زيدان778
بغداد2019مراء حازم اسماعيل779
بغداد2019زينة عماد فاضل الربيعي780
بغداد2019هبة كريم حسن علي781
بغداد2019الحسين صفاء حسين مصطفى االحمد782
بغداد2019نور صباح حميد 783
بغداد2019علي حسين محمد عباس784
بغداد2019دعاء احمد اخميس الجيالي785
بغداد2019رغده عبدالكريم محمد جودي786
بغداد2019ميس حسن عودة الخفاجي787
بغداد2019بان هاني هاشم788
بغداد2019حسام اسماعيل خليل ابراهيم789
بغداد2019دينا شاكر محمود صالح790
بغداد2019ميس باقر محمد 791
بغداد2019محمد علي عبداالمير محمد792
بغداد2019اروى احمد محمد صالح793
بغداد2019ريا صالح حمد ثجيل794
بغداد2019رسل عالء مهدي علو795
بغداد2019داليا احمد محيبس محمد796
بغداد2019تسنيم علي محسن797
بغداد2019حوراء احمد حسين الجبوري798
بغداد2019زينب زيد طارق شاكر799



بغداد2019ضحى فائز سالم عطوان الطرفي800
بغداد2019سمية شوقي صبري شوقي801
بغداد2019شريف محمود عباس اسد802
بغداد2019زهراء علي هاشم الحلفي803
بغداد2019زينب عبدالكريم محمد804
بغداد2019حيدر هادي محمد العبيدي805
بغداد2019رسل حامد موجد806
بغداد2019عبدالعزيز اسعد عبدالعزيز حسين العاني 807
بغداد2019سماء جمال احمد جنابي808
بغداد2019سارة علي محمد الخفاجي809
بغداد2019سرى اسماعيل خليل810
بغداد2019زينب سعد هادي الدجيلي811
بغداد2019احالم لوثر عبد يحيى الحجازي812
بغداد2019رغد رحيم عبد حسن813
بغداد2019قدره فيصل عبد الجبارالعكيلي814
بغداد2019ساره احسان علي التميمي815
بغداد2019فرح جمال حاتم العتابي816
بغداد2019علي عبدالكريم تايه ابوركيبة817
بغداد2019زهراء يحيى صبري818
بغداد2019غيده اسامه كامل عبد الرحمن الخطيب819
بغداد2019شمس وميض ثابت العاني820
بغداد2019احمد عبد الكريم عباس داود السارة821
بغداد2019انمار عبدالحميد شاكر حميد المحامدة822
بغداد2019داليا مخلص عبدالهادي823
بغداد2019ايناس ياسين مولى فزع المالجي824
بغداد2019رضاء عماد خليل الربيعي825
بغداد2019سيف الدين وليد عبد االحد خضر البعشيقي826
بغداد2019سراء قيس عليوي 827
بغداد2019مريم وضاح احمد828
بغداد2019زهراء عقيل حاكم التميمي829
بغداد2019هبة اياد البير عرشات830
بغداد2019شيالن دارا رؤوف831



بغداد2019عال عبداللطيف عبدالرزاق الكبيسي832
بغداد2019ود محمد اسماعيل حمد833
بغداد2019حوراء سالم جاسم حاتم المذخوري834
بغداد2019موج عادل عبدالمحسن835
بغداد2019ضمياء جاسم محمد836
بغداد2019ريم علي قادر الكريم837
بغداد2019سارة حيدر خالد فرمان الجدوع838
بغداد2019هدير محمود شاكر حمودي839
بغداد2019هدير زيد حسن سلومي840
بغداد2019حنان شكر محمود شحاذة841
بغداد2019شمس زيد كريم دروش842
بغداد2019مريم محمد واصف ياسين الحليم843
بغداد2019زينه أحمد بكر حازم الخضيري844
بغداد2019مها صالح عبدالصاحب الشايع845
بغداد2019بنان عالء الدين فاضل عودة846
بغداد2019شروق حسام محمود اسماعيل847
بغداد2019جوان بهزاد احمد848
بغداد2019امنة منتصر شالل حبيب العاني849
بغداد2019دعاء غياث عبدالرضا850
بغداد2019هبة جاسم كاظم حسين العامري851
بغداد2019سارة جعفر صادق العبيدي852
بغداد2019هديل نبيل جمعة الطيار853
بغداد2019حوراء موفق حامد 854
بغداد2019دعاء سعد عبدالمجيد 855
بغداد2019ضحى محمد كمر العكيلي856
بغداد2019رغد محمد حسين جعفر ال عطيه857
بغداد2019محمود عامر فاضل النعيمي858
بغداد2019دينا عادل عبدالمحسن يوسف الالمي859
بغداد2019ايمن سالم موسى ابراهيم860
بغداد2019لينا هيثم طه الفليح861
بغداد2019غفران سفير خضير العبيدي862
بغداد2019هاله عبدهللا حمود حيدر863



بغداد2019علياء حميد حسن جمعة القيسي864
بغداد2019نؤاس عباس ماجد حسين شبو865
بغداد2019نورالهدى محمد صالح الشيخلي866
بغداد2019 اسماء سالم ياسين الدركزلي867
بغداد2019اية محمد ثابت كاظم العاني868
بغداد2019ريام خالد اسماعيل خليل الزبيدي869
بغداد2019سارة احمد سليمان صالح الجمهور870
بغداد2019ساره محمد محسن طه ال شخيتم871
بغداد2019ضحى محمد خليل فياض الجبوري 872
بغداد2019محمد عبد المهدي كاظم عبود الجحيشي873
بغداد2019مصطفى سامي علي حسن المحمودي874
بغداد2019نايري برجو هارتيون اوانيس اناشيان875
بغداد2019هالة صفاء حسين مصطفى االحمد876
بغداد2019هبه عماد حميد مجيد المشهداني 877
بغداد2019هبة قاسم مفتن حسن الذهيباوي878
بغداد2019هدير سالم نوفان عبد رجب التكريتي879
بغداد2019هبة علي عبد القادر الخشالي880
بغداد2019راية علي عبد الرسول عزيز الكفائي881
بغداد2019روان زمان عبد الصاحب حسن الحمداني882
بغداد2019زهراء نمير باهر حمودي الصوفي 883
بغداد2019زينب يقظان عبدالكريم حسين 884
بغداد2019شهد حسن هادي عبد الحسن الحاجم885
بغداد2019فاطمة عبد الكريم جاسم محمد عكبي886
بغداد2019نور مناف عبد الكريم جعفر الرواف887
بغداد2019ودق عبد االمير ديان عبود عبوده888
بغداد2019اسيل سعد مهدي هادي الشريفي 889
بغداد2019حوراء سعد صاحب ناجي شبر890
بغداد2019دانيه عمار رفعت احمد القطب891
بغداد2019زهراء ألفت محمد علي جواد النقاش892
بغداد2019زهراء علي عباس محيسن893
بغداد2019شمس جواد كاظم لفته المشكوري894
بغداد2019همسة كاظم سكر وكف الفرطوسي895



بغداد2019يحيى عبدالسالم يحيى مصطفى896
بغداد2019زهراء توفيق عبدالزهرة خلخال الجنابي897
بغداد2019فرح فريدون محي الدين مصطفى زرداوي898
بغداد2019هديل عادل علي والي الداودي 899
بغداد2019أزل كاظم نعمة الوائلي900
بغداد2019داليا معتمد ياسين عبدالوهاب الفارس901
بغداد2019ديار عبد الرحيم نده عاصي الجنابي 902
بغداد2019صفا محمد علي صفر علي البدري903
بغداد2019فلونه توما يوسف حنا 904
بغداد2019ميس حسين عبد األمير عبد الحسين 905
بغداد2019احمد قيس عزيز سلمان الجراح906
بغداد2019أرجوان ستار إبراهيم 907
بغداد2019إبى محمد نوري محمد الموسوي 908
بغداد2019حسن رافد كاظم احمد القيسي909
بغداد2019دعاء موفق نصرهللا محمد جقماقجي 910
بغداد2019رشا حميد خالد جواد الكعبي911
بغداد2019سجى راشد علي فياض 912
بغداد2019 سرى حسين عليوي الزيدي913
بغداد2019ميس رحيم زهراو عباس المكصوصي914
بغداد2019نور رياض محمد علي الحلي915
بغداد2019شهد سعد مجيد النجار916
بغداد2019امنه وليد عدنان محمود الداوديه917
بغداد2019تقى لبيب سعيد مجيد المعروف918
بغداد2019جهان كمال جبار داود 919
بغداد2019علي ناجح عباس حسن المعموري920
بغداد2019هدى ماهر عبد الرزاق عبد  الوهاب االعظمي921
بغداد2019فاتن طلب ضاحي فرحان922
بغداد2019محمد فؤاد بديوي محمد الكبيسي923
بغداد2019االء اسامه حسين قمر الطالبي924
بغداد2019آيه قاسم حسين علي زيدي 925
بغداد2019داليا ناظم مويح عبد هللا الشلب926
بغداد2019سرى سعد عبد النبي تقي ابو جلود927



بغداد2019عثمان سامي صالح لطيف الكبيسي928
بغداد2019ليث وليد عبد االمير عباس االسدي929
بغداد2019مصطفى ابراهيم عبدالجبار القره غولي930
بغداد2019مصطفى لؤي جاسم محمد الدوري931
بغداد2019سيف سهير نجيب سليم جاقوج932
بغداد2019عال حسين صالح هاشم الهاشم933
بغداد2019غفران عامر سامي فرج 934
بغداد2019فرح علي كاظم طلب اللهيبي935
بغداد2019نور عيدان جابر شريف البحراني 936
بغداد2019بان سعد ابراهيم محمد 937
بغداد2019حنين صالح احمد اسعود التكريتي938
بغداد2019رانيه طالب طه خضير خزرجي939
بغداد2019سنا زيد عبد النافع رضا عبد الموجود940
بغداد2019شهد عبدالنبي محمد عبدهللا 941
بغداد2019مريم عمر عبد المجيد حسن الغزالي 942
بغداد2019مينا نزار جواد صالح قطان 943
بغداد2019عالء لطيف حرز لعيبي البيضاني944
بغداد2019محمد رعد حسن علي الدوري945
بغداد2019محمد نعمه جاسم محمد كرطاني946
بغداد2019مريم عطا مجيد طاهر 947
بغداد2019هدى يونس صالح علي الجنابي948
بغداد2019مروه باسل عيسى نجم عبدهللا الزبن949
بغداد2019هدى رسول دوهان ناموس الشباني 950
بغداد2019اية طالل ذنون عبدالعزيز الجليلي 951
بغداد2019ايات سند باقر محمد الفحام952
بغداد2019شذى حيدر حسن سلمان الجالبات 953
بغداد2019طيبة عامر يحيى حميد القزويني 954
بغداد2019نور طارق سلمان فاخر الشارع955
بغداد2019شمس فارس مهدي حسن الربيعي956
بغداد2019داليا نزار هادي محمد حسين ال طحان957
بغداد2019بسمه حبيب محمد مطر حبيب الشرقي958
بغداد2019حبيب ظاهر حبيب جعفر البوعامر959



بغداد2019زينه علي جاسم محمد النعمه960
بغداد2019مروه علي محمد علي محمد961
بغداد2019ميعاد شوكت فاضل شوكة الربيعي962
بغداد2019وئام عبداالمير جبار كاظم الجبوري963
بغداد2019احمد جعفر محمدامين عبدالهادي الشالجي964
بغداد2019رود رافد فتاح محمد 965
بغداد2019محمد طالب حسين حسن الشريفي966
بغداد2019زيد نجدت جرجيس مصفي967
بغداد2019علي عبد الواحد عبد الكاظم مخرب الخفاجي  968
بغداد2019عمار كفاح كريم محسن ابو تراب969
بغداد2019عمر عباس عطية حمودي العامري970
بغداد2019موج عالء محمد سعيدصالح العاني971
بغداد2019يسر رياض ابراهيم فاضل العبيدي972
بغداد2019ريام كاظم حاتم رستم الهماوندي 973
بغداد2019ريام حامد حسن الجبوري974
بغداد2019فرح مظفر عبدالرزاق احمد البياتي975
بغداد2019 مديحه اياد خالد العاني976
بغداد2019 مروان منير لبيب الرحيم977
بغداد2019 نور علي جبار المدحتي978
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بغداد2019احمد عالء نجم عبود كنعان980
بغداد2019اطياف عباس مكطوف ماجدي981
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بغداد2019علي غانم عبدهللا رشيد العبيدي993
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بغداد2019نوران محمد عبد القادر محمد الجبوري997
بغداد2019هدى عبدالكريم جسام محمد المنصوري 998
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بغداد2019زينب هاشم سلمان جعفر العامري1005
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بغداد2019ضحى عالء محمد سعيد صالح العاني1007
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بغداد2019اسراء علي جواد هادي الخفاجي 1105
بغداد2019حسين محمدعلي محسن كاظم1106
بغداد2019دعاء علي حسين نصار1107
بغداد2019رشا اكرم محمود 1108
بغداد2019رفل صادق هادي عباس كواك1109
بغداد2019رند غسان عبد جبر الخفاجي1110
بغداد2019زهراء كريم عبد الحسين حسن الفريداوي1111
بغداد2019شمس علي ذياب عبد1112
بغداد2019صفا ميثم محمد رحيم الحلو1113
بغداد2019محمد هاشم محمود جعاطه1114
بغداد2019مروة عبد الكريم سالم ثامر 1115
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بغداد2019فرح سعيد ناصر حسين الدباغ 1122
بغداد2019فرح ضياء طالب ياس الشمري 1123
بغداد2019ماهر نبيل جبار كاظم االحمدي1124
بغداد2019محمد قاسم محمد مغير الطيار 1125
بغداد2019مريم ستار شمه مراد1126
بغداد2019مالذ محمد فليح طريف الخرساني1127
بغداد2019هبه جابر عباس حنفش 1128
بغداد2019ورس علي خليل ابراهيم العطافي1129
بغداد2019يوسف رافد صبحي سعيد الدالل 1130
بغداد2019احمد عبدالواحد سلمان صيهود المالكي1131
بغداد2019اسمى اسامه سعد الدين كامل الراوي1132
بغداد2019أنفال خليل عبد الواحد خليل1133
بغداد2019حنين فهد حسين كردي البياتي 1134
بغداد2019حوراء عماد يحيى مهدي 1135
بغداد2019حيدر خالد جالب فنيطل الدراجي 1136
بغداد2019خيام ضياء رشك سيد العزاوي1137
بغداد2019دانيه احمد اكرم عبد الغفور المتولي1138
بغداد2019رامي مهند شاكر محمود الكيار1139
بغداد2019رتاج زياد طارق كريم المهداوي 1140
بغداد2019رند صالح درع عبد عتاب1141
بغداد2019رنين عادل عبدهللا محسن1142
بغداد2019رؤى حسين عبد المنعم داود 1143
بغداد2019زهراء عبد الكريم صعب حسن1144
بغداد2019زهراء عبدهللا عبدالواحد كاظم الهاشمي1145
بغداد2019زهراء فراس طارق مزهر1146
بغداد2019زينب نبيل حسين عبدالرضا الحمداني1147
بغداد2019سارة فالح حسن العزاوي1148
بغداد2019سالي عدنان نعمة مطر1149
بغداد2019سامر عمار ناجي حسن العلوان 1150
بغداد2019سما قاسم شاكر عبدالصاحب الديواني1151



بغداد2019سماره سعد محمود عبد الرزاق العبدلي1152
بغداد2019عال احمد عالء جليل السنجري1153
بغداد2019عمران باهر محمد فخري ضرار االلوسي1154
بغداد2019غسق هادي محمود ادريس المعضادي1155
بغداد2019فرح ياسر حازم حسن 1156
بغداد2019مرتضى أزهر جمعة ياسين العكبي1157
بغداد2019مياده عبداالله خادم عزيز المشهدي 1158
بغداد2019مينا محمد علي احمد اطيمش1159
بغداد2019نورهان حسين مشاري مدولب بهادلي 1160
بغداد2019هشام اياد خضير حسون 1161
بغداد2019هديل رياض كامل احمد البياتي 1162
بغداد2019ياسمين اسعد فؤاد مجيد التميمي 1163
بغداد2019يسر حيدر كريم حسين العزاوي 1164
بغداد2019احمد فوزي حسن حياوي الطائي1165
بغداد2019اشواق ابراهيم علي زغير الكعبي1166
بغداد2019ايناس هاشم جميل1167
بغداد2019بتول كامل لفته هوير  الجبوري 1168
بغداد2019حسن عبد الحميد احمد سلمان كسوب1169
بغداد2019حنين احسان محمد فهد1170
بغداد2019حنين مؤيد ابراهيم عبدالرحمن 1171
بغداد2019حيدر صالح هويدي شاكر العوادي1172
بغداد2019رافع صالح فالح حسن الشمري1173
بغداد2019رانيه عدنان نريمان رحيم ملك شاه1174
بغداد2019ربى ظافر فخري عبدالقادر 1175
بغداد2019ريم عصام عبد الرزاق عبد الكريم الحسني1176
بغداد2019زيد رياض رحمان جلود االسدي1177
بغداد2019زينة عمر زهير عبدالهادي غني1178
بغداد2019سارة شاكر حمود عبد الثابت1179
بغداد2019ساره عباس مسعود موسى العبيدي1180
بغداد2019ساره قيس عباس علوان الصفار1181
بغداد2019سكينة قاسم كريم سويدان الجنابي1182
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بغداد2019عبد هللا عبد الرزاق داود عبد الرزاق الحديثي1184
بغداد2019عال عبد علي شالل عبد علي الكوام 1185
بغداد2019علي حسين جاسم بديوي القيسي1186
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بغداد2019حوراء كريم خفيف صندل الشحماني1208
بغداد2019دعاء حسن قاسم حسن البياتي1209
بغداد2019ريا عبد الوهاب عبد الرزاق الشيخلي 1210
بغداد2019ريام باسل عبد القادر عبدالنبي1211
بغداد2019زينه مالك خزعل حسون المالكي1212
بغداد2019سارة علي خميس علي الحسني 1213
بغداد2019سماء ليث جواد مصلح الدليمي1214
بغداد2019شاهين رضا حسن عباس الحداد1215



بغداد2019شيماء ساهر عبدالخالق حميد الصفار1216
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نينوى2019نور ميسر محمود1818
نينوى2019هند ثائر حازم1819
نينوى2019اية هزاع اسماعيل القطان1820
نينوى2019سماء صدقي اسماعيل السلطان1821
نينوى2019غيث ربيع محمد 1822
نينوى2019سارة سالم محمد نوري جاسم1823



نينوى2019امنة حسين محمد العلي1824
نينوى2019عمر احمد زين الدين المشهداني1825
نينوى2019فرح محمد يونس الغبشه1826
نينوى2019نبأ حكمت يحيى حمو المالح1827
نينوى2019حوراء عبدالوهاب محمدعلي  العدواني1828
نينوى2019علي زهير عبد الرزاق احمد1829
نينوى2019سارة كنعان طالب ابراهيم الحيالي1830
نينوى2019نور نبيل صالح مصطفى الحافظ1831
نينوى2019أنس قتيبة عبدالرحمن عبدهللا كركجي1832
نينوى2019رنين بنياميل يعقوب عبدو1833
نينوى2019رؤى سيف الدين محمد سعيد قاسم حمو اليوسف1834
نينوى2019مروة جاسم محمد المختار 1835
نينوى2019هاجر ثامر ويس عبدالجبار العاني1836
نينوى2019مصطفى فراس جاسم فارس1837
نينوى2019هالة سعيد مجيد علي1838
نينوى2019رحمة فارس حيدر حسن 1839
نينوى2019زينب سعد توفيق محمد1840
نينوى2019هبة لؤي محمد كامل محمود حلمي  دارغوت1841
نينوى2019احمد اكرم حميد احمد 1842
نينوى2019اسراء علي اصغر كامل محي قصاب 1843
نينوى2019اسماء عاصم حميد مجيد حسن1844
نينوى2019اماني احمد سعدالدين خضر1845
نينوى2019جمان محمد فرقد علي الجميل1846
نينوى2019رحمة عبدالعزيز محمد علي الياس كورد1847
نينوى2019مصطفى يونس ذنون يونس العبدلي1848
نينوى2019مؤمنة محمد يحيى رحاوي1849
نينوى2019نور وعدهللا عباس ابراهيم 1850
نينوى2019احمد حمدهللا احمد جاسم1851
نينوى2019االء عبدالفتاح حمودي سعيد المال عبدهللا1852
نينوى2019امنة رافد نايف محمد الخرسة1853
نينوى2019فهد فراس مظفر سعيد الفتحي1854
نينوى2019مريم محمود شهاب احمد 1855



نينوى2019نغم عامر حسين علي الجانكي1856
نينوى2019هاجر خالد نجيب يحيى جقماقجي1857
نينوى2019يوسف أحمد جاسم عطية الجبوري1858
نينوى2019محمد براء محمود مال هللا العكيدي1859
نينوى2019محمد هوار  محمد يحيى مهاجر1860
نينوى2019مريم اياد حسين عبد القادر 1861
نينوى2019عبدالرحمن معن موفق احمد النعيمي1862
نينوى2019مصطفى نزار طاهر عبدالعزيز الكيالني1863
نينوى2019أسعد وليد ذياب علي1864
نينوى2019عثمان محمد صبحي عبدهللا 1865
نينوى2019ادريس علي صالح محمد سبعاوي1866
نينوى2019احمد فارس شوكت نوري1867
نينوى2019ثراء ابراهيم خليل الجيرو1868
نينوى2019شهد محمد عبدالستار حامد1869
نينوى2019فيصل غازي فيصل طرفة 1870
نينوى2019هاجر عقيل خطاب عمر اغا1871
نينوى2019عبدالعزيز أبي سعيد احمد الديوه جي1872
واسط2019شفاء محمد جواد محمد1873
واسط2019سرور سليم جابر الخفاجي1874
واسط2019ملينا ميالنغا دونجفا الشطري1875
واسط2019احمد محسن هودان خشان الجوداري1876
واسط2019احمد محمد تقي حسين الموسوي1877
واسط2019فالح عبدهللا خضير1878
واسط2019سعد حمزة حسن القريشي1879
واسط2019زيد حبيب عبدالكريم جدوع  المكصوصي1880
واسط2019اشرف عبدالكريم قاسم المحمداوي1881
واسط2019علي عبدهللا حمد المجبلي1882
واسط2019عال طارق محمد1883
واسط2019نور سامي داخل حسين الطائي1884
واسط2019حسين علي حسون مهدي1885
واسط2019هالة كريم حسين1886
واسط2019ضياء علي سمير الموسوي1887



واسط2019شيماء عبدالستار محمد1888
واسط2019اية حيدر مصطفى هاشم الخزاعي1889
واسط2019مروة صباح اكرم احمد1890
واسط2019زينب خليل حتوت نور1891
واسط2019دينا فاضل تعبان جعيفري1892
واسط2019زينب وهيب عبدالرزاق حسين عقبي1893
واسط2019رسل ابراهيم نعمة  المكصوصي1894
واسط2019رغدة صفاء ابراهيم كاظم انصاف1895
واسط2019إيالف سالم مخيف مهاوش العجيلي 1896
واسط2019نور محمد مهنه كاظم العزاوي1897
واسط2019رسل عزيز خلف زفر المياحي1898
واسط2019زينب غازي حامد فنجان الشمري 1899
واسط2019سرى جابر عزيز عباس المعموري 1900
واسط2019رانيه مجيد نايف عباس 1901
واسط2019زينة وسمي شعالن حمد المجبلي1902
واسط2019مارب فرحان جاسم مرص المجبلي 1903
واسط2019سرى وسمي شعالن حمد المجبلي 1904
واسط2019تبارك عبد الجليل خلف وادي الدبي 1905
واسط2019الرا اسامه علي كاظم الشاوي 1906
واسط2019مريم ياسر حسين جارهللا التميمي 1907
واسط2019نور منصور حوار حسين1908
واسط2019اسالم مجيد عبد الصاحب سلمان1909
واسط2019رواء قاسم كاظم رشيد المياحي1910
واسط2019كرار علي شذر عطية القريشي1911
واسط2019زينب ماجد ارزوقي عزيز القدبي1912
واسط2019سجاد محمد جاسم عبدهللا 1913
واسط2019رياض ناظم جوده ساجت 1914


