
يالتسلسل
 
رقم الوجبةاالسم الثالث

59احمد بشار جبار1

59احمد يوسف رشيد2

59اروى مجيد حبيب3

ن عثمان عبدي4 59افي 

59االء وعد هللا نجم5

ن نادر فريد6 59الي 

59الينا حمزة علي7

ي وعد هللا نجم8
ن
59اماث

59امل إبراهيم حبيب9

59امي  رافد مكي10

59امي  كريم حمه11

ه حاتم إسماعيل12 59امي 

59انسام عدنان معروف13

59اوميد كاوا جميل14

59اياد عبد السادة دريعي15

ن عدنان نارص16 59ايلي 

59ايمن عيدو حسن17

 علي18
ن 59أبو بكر حسي 

59أنور ضياء أنور19

59بختيار نوزاد رفعت20

59بروين شمس الدين رؤوف21

59بري عماد عبد الرحمن22

59به هره كريم سعيد23

59تبارك جاسم جواد24

59حسن عامر علي25

59حسن عصام هاشم26

ن احسان خضي 27 59حسي 

 علي مزاحم28
ن 59حسي 

59حمد حاكم جير29

59حنا عائد حنو30

59دانا عمر محمد31

ن32 59دعاء رجب حسي 



ن33 59دنيا عادل ياسي 

59رائد اسحق مار زينه34

59رائد عادل رحيل35

59رقيه عصام هاشم36

59رند حيدر عباس37

ي علي شكر38
ن
59روث

59زبيده محمود يوسف39

ن40 59زمناكو والي حسي 

59زيد ايمن حمد41

59زينب عبد الجبار علي اصغر42

59زينه يحي  عبد الواحد43

ي44 59سارة عبد الحميد ناجر

59سجر محمد شوكت45

59سحر مهدي صالح46

59سلفانا عدي حنا47

59سما بشار جبار48

59سماح مهدي حميد49

59سنان باسم جعاز50

59صباح يعقوب حاتم51

59صفا سعد هاشم52

غام ضياء طعمه53 59رصن

ن54 59ضياء عبد الصاحب عبد الحسي 

ن كريم55 59عادل ياسي 

ن تويه56 59عالء عبد الحسي 

59علي عيىس رحيم57

59علي مناف خضن58

59علي هادي جياد59

59عمار جاسم جواد60

59عمار معاد صديق61

59عمر طالل عبد هللا62

59غريس ناظم كاظم63

59غيث صفاء ذياب64

59فاضل خزعل مهدي65



59فراس مجبل عبد66

59قاسم محمد قهرمان67

59كادو دلشاد محمد68

59كارون وارهيل جاسم69

59كرار امجد قاسم70

59الوه ند شاخه وان رسول71

59ليث محمد محمود72

59محمد توفيق محمد73

59محمد حاتم إسماعيل74

59محمد راشد عبد75

59محمد عمار مجيد76

59محمد معاد صديق77

59محمود سفيان عماد78

59مصطفن سهيل يونس79

59مهند عطيه شاطي80

59مودة قاسم محمد81

59موران وهاب محمد82

ي حسن83 59مؤيد صير

59مينا وارهيل جاسم84

59نادر فريد قاسم85

59نجاة عل عبد هللا86

59نديم عامر علي87

59نركز صديق عبد هللا88

59نشتمان شكر خلف89

59نهلة رجب احمد90

59نور صفاء ذياب91

59نور عامر جاسم92

59هدار خليل تحلو93

59ورود سيف سعد94

59وسام خرسو عبد هللا95

59وسام وارهيل جاسم96

ن سيف سعد97 59ياسي 

59يحي  هشام محمد98


