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201831ابراهٌم خالد عبد المنعم خفً

لم ٌداوم20180احمد عامر منٌر 

201833احمد علً كرٌم زوٌر

201815احمد قاسم محسن شاوي

لم ٌداوم20180احمد كرٌم ربٌع

201818احمد كرٌم عبد السٌد برٌدي

لم ٌداوم20180احمد نهاد محمود

201828اسامه صدام حسٌن كاظم

201827اسماء كامل شنٌشل عسكر

201820اسماء نزار حمود حسج

لم ٌداوم20180اسماعٌل محمد هبسً 

201818افراح جاسم محمد عباس

لم تداوم20180االء اٌاد عوض عواد

لم ٌداوم20180امٌر علً رحٌم 

201831اٌات ابراهٌم حسٌن عبد علً

201822اٌات احمد عبد حاتم

201833اٌة حامد حمودي حسن

201838اٌناس محمد جلٌل هادي

201821بتول عبد الكاظم مندٌل ثامر

لم تداوم20180بسمة عبد هللا مهدي علً

201832بكر عباس علً سرٌح

لم تداوم20180تبارك عبد السالم عبادي عمٌش

لم تداوم20180تبارك علً حسٌن علً

لم تداوم20180تبارك فرحان غفوري

201838تماره خضٌر سوادي كرٌدي

201820جاسم محمد لعٌبً حمٌد

201810جعفر صادق عجٌل مزبان

201818حسن جبار حسن مشٌل

201832حسن سرحان كاطع زٌدان

201824حسن هادي صالح عبد علً

201810حسٌن توفٌق حوشان 

201815حسٌن خضٌر عباس كرٌم

201824حسٌن عبد جابر راضً

201828حسٌن ناجً حسن

201828حسٌن ناصر حسٌن كاظم

لم ٌداوم20180حسٌن نزار تركً 

201825حسٌن ٌوسف احمد

201823حمزة راضً شاوي

201830حنٌن كاظم عبد حتروش

201838حوراء رحٌم جاسم ترٌجً

201829حوراء صباح جبار جالً

201838حوراء طٌاب فاضل عٌسى

مستوف20180ًحٌدر خلف حنش 

201834حٌدر محمد حسٌن سلمان

مستوف20180ًخدٌجة حسٌن جبار مطرود

مستوف20180ًخطاب كرٌدي صمد

لم تداوم20180خنساء عبد الهادي صالح

201837دموع ابراهٌم محمد مهدي

201838دنٌا جواد محمد علً

201837دنٌا محمد عباس جاسم

201829رؤى نزار تركً عباس

201838راوٌة رائد فاضل جابر

201822ربى علً منحر كاظم

201836رسل ناجً حمٌد كاطع

201825رشٌد ولٌد حمٌد ناٌف

مستوف20180ًرغد كاظم درب

201818رغده رحٌم حسٌن حمزه

20187رفل سعد عبٌد سلمان

201822رنا عامر عبود منجً

201828زهراء حسٌن مكطوف غضٌب

تاجٌل20180زهراء خالد جاسم محمد

201836زهراء خمٌس شمال جبر

201833زهراء سالم قادر حمزه

لم تداوم20180زهراء سردال مهدي

201820زهراء سعد كاظم حازم

201810زهراء عباس بانً مرعب

201819زهراء عالء جوعان عبد الصاحب

201822زهراء محمد رحٌم عبود

201827زٌدون علً عبد الحمٌد حمٌدي



201826زٌنب سالم عبد الستار ٌوسف

201829زٌنب مظفر حسٌن غالم

201826زٌنة جعفر موسى كاصد

201822زٌنه كاظم عكار حسٌن

ترقٌن قٌد20180سارة صاحب نجم

201829سارة ماهر عباس مهدي

201838سالً عصام نوري

201822سجاد خالد محسن طاهر

201830سجاد درٌد عباس رشٌد

201818سجى مجٌد خزعل عبود

201832سراج رافع قادر جودة

201820سما حمٌد وادي عواد

201822شذى محمد كاطع هلٌل

201829شالل هادي عبد الحسن حمٌدي

لم تداوم20180شٌماء فٌصل عبد الرزاق

201830صادق علً صادق باقر

201810صفاء جالل حسٌن

201823صفٌة شهاب روضان محمد علً

201838ضحى علً ساهً شاٌع

20188ضٌاء حسٌن هادي دشتان

لم ٌداوم20180عادل بدر محمد

201834عباس محمد محبس عبد هللا

201820عبد االمٌر سمٌر عبد االمٌر قاسم

201827عبد السالم عادل ابراهٌم عٌسى

201825عبد العزٌز محمد خلٌف محمود

201839عبد العزٌز ٌاسٌن مجٌد

201825عبد القدوس محمد عاشور

201815عبد هللا احمد عبد الرضا

201831عبد هللا خضٌر عباس

201819عذراء عبد الحسٌن زٌارة صحن

مستوف20180ًعز الدٌن مٌثم صاحب

201815عالء غالب عبد موسى 

201828علً التقً كاظم عزٌز ٌوسف

201824علً جمٌل عبٌد كزار

201825علً حسٌن مطلك

201819علً حكمت ابراهٌم ولً

201810على رائد جمٌل حسن

201818علً رافد هالل

لم ٌداوم20180علً رحٌم تالً

201822علً سعٌد عبود علً

لم ٌداوم20180علً سفٌح مظلوم

لم ٌداوم20180علً سلمان حسٌن سالم

201822علً سلمان محمد عٌدان

لم ٌداوم20180علً طارق عباس

لم ٌداوم20180علً عادل عباس

201824علً عبد الرحمن علً

201824علً كاظم كرٌم

لم ٌداوم20180علً كرٌم محمود حلٌحل

201822علً مالك دعٌر كرٌم 

201824علً محمد جوحً علٌوي

201834علً محمد كاظم طاهر

201818علً موحان جبار عباس

ترقٌن قٌد20180عمر عبد االمٌر حسن

201834عمر ولٌد حسٌن كرٌم

201826غدٌر احمد حنون عباس

201822غفران جواد كاظم عباس

201819غفران حسٌن محسن عطٌفً

201810فاضل نوري سلوم

201822فاطمة احمد عبد محمد

لم تداوم20180فاطمة جاسم محمد

201822فاطمة حٌدر محسن احمد

201827فاطمة كرٌم سعٌد كاظم

201821فاطمة ٌونس شهاب احمد

201839فرح كالي سالم فرحان



لم ٌداوم20180قاسم حمٌد عبد عون  ثجٌل

لم ٌداوم20180قاسم محمد علٌوي

لم ٌداوم20180كرار حٌدر رحٌم

لم ٌداوم20180كرار عباس عاتً حسن

لم ٌداوم20180لقاء نبٌل عبد الحافظ

201815لٌث سعد مزهر جبر

201830مؤمل حامد شنوت ٌاسٌن

201835مؤمل عبد الكاظم راضً حسن

201815مؤمن حسٌن مهدي نعمة

لم ٌداوم20180ماجد خالد احمٌد

201824محمد الباقر نجم فرج تعٌب

لم ٌداوم20180محمد حسٌن باسل عباس

لم ٌداوم20180محمد حسٌن عبد الحسٌن 

201828محمد صفاء احمد مهدي

201827محمد ظافر ٌاسٌن احمد

لم ٌداوم20180محمد عامر عبد هللا

201818محمد عبد الهادي عبد هللا

لم ٌداوم20180محمد علً فاضل عباس

لم ٌداوم20180محمد غالب حسونً عمران

201819محمد محمود ابراهٌم حمادي

ترقٌن قٌد2018محمد ناصر نجم

201831مرتضى باسم محمد سلمان

201832مرتضى حسن فلٌح حسن

201833مرتضى ماجد حامد موزان

201810مرتضى محمد كاظم وداعة

201828مروان علً محمد مطلك

201823مروة محمد جاسم عبد الحسٌن

201827مرٌم احمد خلٌف جاسم

لم تداوم20180مرٌم صباح حٌدر

201810مرٌم كاظم بطٌخ حاجً

201821مسلم شامل فرج كرٌم

201832مصطفى باسم عبد هللا حمودي

201830مصطفى جٌاد والً ماضً

201832مصطفى فاضل عباس مزبان

201838مصطفى فخري عبد هللا حسٌن 

20180منار حمٌد عبد الزهرة حسن 

201819منتظر جبار باشا ثجٌل

201831منى حسٌن موسى رحٌم

201827مهند ثامر صبار محٌسن

201815مهند مهدي عبد علوان

لم تداوم20180مٌس كرٌم حاشوش

201828مٌس محمد حسن محمد

201831مٌسم فالح مهدي حسٌن

201827مٌنا محمد صدام مسٌر

لم تداوم20180نبأ عبد الرحمن محمود عبد هللا

201828نبأ علً كرٌم مهدي

201826نبأ محمد حسٌن مران

لم تداوم20180نرجس عباس عبد الحسٌن

201824نمٌر ضٌاء كاظم جواد

لم تداوم20180نور الهدى حمودي غالم

201828نور الهدى علً حمزة مرزوك

لم تداوم20180نور الهدى نجم عبد موسى

201826نور صباح خلٌفة حسٌن

201815نور علً جبر

201810نور كاظم هاشم 

201830نور ٌاسر عبٌد ناصر

201830هالة حسٌن عطوان جار هللا

لم تداوم20180هالة حمٌد دروٌش

201831هبة سعد عبد جساس

201825هدٌل علً اسماعٌل كاظم

201823هند شاكر تركً كماز

201836وسام رائد عبٌد

201826وسام كهالن حمودي اسماعٌل

201828وفاء جمٌل سلمان داود

201828والء حمٌد علً خضر

201833ٌاسمٌن سعد كاظم حسٌن

201832ٌاسمٌن فضل عباس

201820ٌحٌى سالم عباس مهدي

لم ٌداوم20180ٌسر حسن غازي

لم ٌداوم20180ٌوسف فوزي عبد


