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ناجح احمد محمد نا صفر1

رام حس 2 ناجح ازل طارق ا

د حس ثامر3 ناجح ازهار ول

ل حمد4 ناجح قراراسامة عالء اسماع

د فليح حسن5 ق ز ناجح است

د سلطان 6 اء ثامر رش له دورثا ا

ناجح قراراسالم ماجد سلمان محسن7

د هللا8 م ع د ال ناجح اشواق هاشم ع

ناجح قراراالء احمد محمود براك 9

ناجح قراراالء شهاب احمد حمد10

اس ادع 11 اب عادل ع ناجح ال

م12 م ك ناجح امنة جالوي ابراه

از13 م ح عرب ابراه ناجح امنة 

ل 14 ف خل ز لط له دورثا ام ع

ل15 م اسماع ات غ ابراه ناجح ا

د ع 16 ة سم ع له دورثا ا

ة محمد هادي مصطاف17 ناجح قرارا

د الرحمن صائل18 ناجح ايثار ع

ف19 ناجح بتول رس احمد نص

اس20 ناجح براء جمعة شكر ع

د السالم محمد حر 21 ناجح براء ع

ناجح تقوى فارس شالل محمد22

ناجح جيهان اراز وهاب و 23

د24 ناجح حامد صالح ناظم سع

ناجح حسن جاسم محمد محمود25

ز زدان26 ةحسن حامد ع محج

ناجح قرارحسن ظافر حسن حس 27

ناجح قرارحسن يوسف محمد و 28

قال29 ناجح قرارحس عالوي مو 

ار مهدي30 ناجح قرارحس ع ج

د الوهاب31 ناجح قرارحس محمود  نجم ع

ناجح حس محمود نزال عمارة32

ل33 خ ناجح حمود خالد خلوهن مد

ة سقف34 ةحن احمد عط محج

د هللا محمد سلطان35 ناجح حن ع

د36 د الرضا حم جة محمد ع ناجح خد

د37 ناجح دعاء صا مساعد سع

ة عدنان محمود غافل38 ناجح ران

اس فاضل39 د المنعم ع له دورثا رسل ع

د االم محسن40 ناجح رسل نا ع

اس 41 ناجح رسول عماد علوان 

ار42 ناجح قراررواء مو محمد ع

س43 ناجح زهراء ثامر محمود خم

اح محمد طهماز44 ناجح زهراء ص

ناجح زهراء ع فاضل مهدي45

اس محمد46 ناجح زهراء عماد ع

ل47 فة سه ناجح زهراء هاشم خل



د هللا حس 48 ناجح زد حسن ع

ل49 ناجح قرارزد مالك زدان خل

ا50 ا ب ستار جا اغا له دورثا ز

ب طه حسب هللا م 51 ناجح ز

د هللا محمد52 ب محمد ع ناجح ز

ب محمود خض محمد53 ناجح قرارز

ل54 ب نا سم جل ناجح ز

ب هاشم محمد حسن 55 ةز محج

ح محمد56 راسبسارة طارق 

د هللا عدوان57 ناجح سارة عدوان ع

دي58 ناجح سارة فالح حسن حم

ناجح قرارسارة محمد حسن ع 59

م يوسف60 ناجح سجا عبود ابراه

اطع عليوي احمد61 ناجح قرارسعدهللا 

د حس 62 ناجح سناء نكة رش

ل خزعل صالح63 ناجح سها خل

له دورثا سوالف محمد ع يوسف64

اسم طالب حاذور65 ناجح قرارشهد 

د الرحمن 66 ةشهد جمال احمد ع محج

صل عناد67 م ف ناجح شهد رح

د هللا حسن صالح68 ناجح شهد ع

د قاسم محمد69 ن حم ناجح قرارصاب

ن داود سلمان حس 70 ناجح قرارصاب

د71 م سع ناجح صادق عالء ابراه

له دورثا صالح زاد عواد مصلح72

ة عدنان حسن صالح73 ناجح طي

اس احمد حس علوان74 ناجح قرارع

اس فائز ع محمد75 له دورثا ع

ار محمود علوان76 دالستار ج ناجح قرارع

س77 د االم حل اس ع دالع ةع محج

دالرزاق صعب مهدي78 دالغفار ع ناجح قرارع

م79 اس ابراه دالقادر محمود ع ناجح قرارع

دهللا محمد80 دهللا احمد ع ناجح قرارع

ــــح81 د ف دهللا حامد سع له دورثا ع

ج82 دهللا حوم خلف ف ناجح قرارع

دهللا احمد83 دالمؤمن مقداد ع له دورثا ع

م ع 84 ناجح عب قحطان ابراه

اظم85 م  ناجح قرارعثمان محمود ابراه

ناجح عذراء خالد عبود حمادي86

د حس 87 ناجح عذراء ع رش

ارك88 ناجح عذراء ع محمد م

م89 ناجح قرارعالء مهدي صالح ابراه

ف90 له دورثا ع احسان جاسم لط

د91 اظم ع ناجح ع حسن 

ناجح قرارع سالم هت ع 92

ناجح ع محسن يوسف مخي 93

ناجح قرارع محمد جاسم محمد94

سم95 ناجح قرارفاطمة سعد صالح ب

ناجح فاطمة طالل ع نجم 96

ناجح فاطمة محمد عناد منصور 97

اس حس 98 ناجح فاطمة ناظم ع



اظم99 ناجح فجر حمد فجر 

ناجح فقار ع حسن خلف100

صل101 ف هادي ف ناجح قرارقاسم خل

ز احمد خلف102 ناجح قرارقاسم ع

م حاتم رحمن103 ة ابراه ناجح قت

در 104 له دورثا قحطان تحس مطر 

ةقحطان شكر حسون وادي105 محج

در حس نعمة106 ناجح كرار ح

ناجح الرا محمد فاضل محمد107

ث طه محمود محمد108 ةل محج

م109 د ع ك ناجح قرارمأرب سع

ناجح محمد توفيق عبود جمعة110

ناجح قرارمحمد شدهان حسن جاسم111

ل112 د الواحد سلمان جم ناجح قرارمحمد ع

م نا113 له دورثا محمد فهد ك

د الوهاب114 ناجح محمد هادي نجم ع

له دورثا محمد يوسف احمد جاسم115

م116 د ع سل ناجح قرارمحمود سع

له دورثا م محمد جاسم محمد117

ناجح قرارمروة رعد علوان عداي118

د السالم119 د ع م احمد حم ناجح م

م ثاير عبود سلمان 120 ناجح قرارم

اح خلف حس 121 م ص ناجح م

م حلبو 122 دال ةمصط جواد ع محج

ار ذنون123 ناجح مصط سالم ج

م علوان خض 124 دال راسبمصط ع

د هللا وس 125 ناجح قرارمصط يوسف ع

ناجح قرارمعاذ صالح احمد حس 126

س127 د خم د الحم ناجح مالك احمد ع

له دورثا منتظر حس ع م128

د احمد129 ناجح قرارمنتظر فارس ع

د ع جواد130 اس ع ناجح من ع

ناجح قرارمهدي حسن فالح حسن131

له دورثا مهند طه م محمود132

اظم133 د المحسن  اسه حاتم ع ةم محج

د134 ل حم أ محمود جم ةن محج

م ع سبع135 ل ابراه ناجح قرارن

د العي مس 136 ل ع ناجح ن

ناجح قرارنغم احمد محمد صالح137

له دورثا نور تحس جاسم مختاض138

ناجح نور ع حس حمزة139

ل محمد140 ناجح قرارنور عواد اسماع

ناجح نورس عدنان محسن هاشم141

ل حمزة142 ل خل ناجح قرارهاجر اسماع

ل143 م اسماع ناجح هاجر عدنان ابراه

ة ظاهر جاسم محمد144 ةه محج

ناجح قرارهدى نعمان سبع ام 145

ناجح هشام يوس هالل احمد146

له دورثا همام وسام حسن جاسم147

دان148 ناجح وداد نا عداي ع

ناجح قرارودق برهان صادق احمد149



ناجح ورود جاسم محمد زدان150

د151 ناجح وسام محمود مراد ع

اس 152 له دورثا وعد جاسم محمد 

ف153 اس مال هللا نص ناجح وفاء ع

اظم 154 ناجح اسم صاحب خلف 

اس155 ناجح قراراس ثاير و 

ل156 م ضاري هم له دورثا يوسف ابراه


