
ناجحابراهيم جالل خماس1

ناجحاحمد نوار ابراهيم جرو2

ناجححيدرصادق كريم3

ناجحةسارة عمار خزعل عودة4

ناجحعبدهللا عدنان عبد الستار5

ناجحةمروة موفق جواد كاظم6

ناجحةمريم سعد خضير عباس7

ناجحميثاق طالب عبود8

ناجحنزار عابد نصارجاسم9

ناجحةهبة احمد جاسم10

ناجحةهند ياسين وهيب صالح11

ناجحوسام غضبان  دوشان فرحان12

ناجحاحمد مازن احمد حسن1

ناجحةاالء عباس خضير2

ناجحجمال هدوان زيدان3

ناجحةجنان كريم كاظم4

ناجححارث عاصم عباس5

ناجححسين ماجد عيدان6

ناجحةزهراء غالب ناصر حسين7

ناجحعبدهللا علي نافع8

ناجحعلي باسم محمد محي الدين9

ناجحعمر باسم محمد محي الدين10

ناجحمحمد مهدي محمد صالح11

ناجحةمديحة اياد جميل12

ناجحوليد هيثم محمود13
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ناجحاحمد شكري امين عباس1

ناجحاحمد عبد الباسط عدنان2

ناجحةاالء ثامر عبد الرحمن3

ناجحامير وئام رشيد4

ناجحةانعام رزوقي وحيد عباس5

ناجحجعفر صادق شكر6

ناجحسجاد كريم حسين7

ناجحةسرى سمير فائق8

ناجحسعد حسين حميد9

ناجحةسكينة صباح صالح10

ناجحةسوزان عيسى مجيد11

ناجحعمر مشتاق داود سلمان12

ناجحفرات ياسين هالل13

ناجحةقبس عباس ادريس14

ناجحمحمد ايوب مدلول15

ناجحمحمد عادل ولي احمد16

ناجحمحمد مازن عبد الباري17

ناجحمصطفى عصام فاضل18

ناجحمنتظر خماس ابراهيم19

ناجحهاشم ضياء هاشم20

ناجحاحمد ابراهيم مرحب نبيت1

ناجحاحمد باسم وهيب احمد2

ناجحاحمد حسين حمد اسماعيل3

ناجحاحمد كريم علوان حمادي4

ناجحةاسان حسن احمد5

ناجحةاساور رعد حمود عواد6

ناجحةاشواق حسن رشيد7

ناجحةحسنى احمد عبدالكريم8

ناجحةرحمة عبدالستار ابراهيم خلف9

ناجحضرغام محمد اليذ حمد10

ناجحعبدهللا غسان كاظم11

ناجحعبدهللا محمد سعدي حسن12

ناجحعالء كرم مهدي صالح13

ناجحعلي خالد مرداس14

ناجحعلي عمار كريم15

ناجحةفرح محمد جميل مجيد16

ناجحفوز زيد سالم حمودي17

ناجحمحمد حقي اسماعيل18

ناجحةنداء عبدالواحد خلف19

ناجحهاشم عماد احمد شهاب20
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