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  الوقت  االسم  ت

  صباحا 9  عبدالرحمن يوسف زعين   .1
  صباحا 9  ناصر محمد سلمان   .2
  صباحا 9  فاطمه نوار محمد   .3
  صباحا 9  حنان عبدالواحد صالح   .4
  صباحا 9  احمد رافد جواد   .5
  صباحا 9  رقيه رافد جواد   .6
  صباحا 9  ريتال وهبي عبدالرزاق   .7
  صباحا 9  ذوالفقار عبدهللا منصور   .8
  صباحا 9  حسن محمد يحيى   .9
  صباحا 9  احمد ازهر محمد .10
  صباحا 9  فارس ازهر محمد .11
  صباحا 9  احمد عدنان احمد .12
  صباحا 9  يوسف عدنان احمد .13
  صباحا 9  مجتبى سعد صبحي .14
  صباحا 9  علي الرضا سعد صبحي .15
  صباحا 9  محمدسعيدليث هيثم  .16
  صباحا 9  يحيى بشير احمد .17
  صباحا 9  ميسون عبدالرزاق عزيز .18
  صباحا 9  محمد حكمت محمد .19
  صباحا 9  علي اياد انيس .20
  صباحا 10  محمدعلي رعد عبدالرزاق .21
  صباحا 10  احمد حسين ناصر .22
  صباحا 10  نسرين نبيل بشير .23
  صباحا 10  مصطفى خالد عبداللطيف .24
  صباحا 10  سما داود سلمان .25
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  صباحا 10  احمد خورشيد كاظم  .26
  صباحا 10  مريم محمد نوري  .27
  صباحا 10  عبداللطيف محمد منادي  .28
  صباحا 10  ابراهيم احمد مشعان  .29
  صباحا 10  الرا احمد مشعان  .30
  صباحا 10  ام احمد مشعانش  .31
  صباحا 10  لجين احمد مشعان  .32
  صباحا 10  الحان محمدشيت عبدهللا  .33
  صباحا 10  فرح ضياء خضر  .34
  صباحا 10  محمود ضياء خضر  .35
  صباحا 10  محمد ضياء خضر  .36
  صباحا 10  ذنون ضياء خضر  .37
  صباحا 10  سما ضياء خضر  .38
  اصباح 10  زينب ذكوان زهير  .39
  صباحا 10  حسين ذكوان زهير  .40
  صباحا 11  قمر ياسين يوسف  .41
  صباحا 11  خميس محمد خليل  .42
  صباحا 11  طبيعة رضا صمد  .43
  صباحا 11  عبدهللا احمد عبدهللا  .44
  صباحا 11  محمد ولي صالح  .45
  صباحا 11  جنان علي حسن  .46
  صباحا 11  عبدالعزيز عبدالستار حسين  .47
  صباحا 11  خالد زين العابدين سندس  .48
  صباحا 11  عبدهللا علي حسين  .49
  صباحا 11  عثمان علي حسين  .50
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  صباحا 11  طيبه علي حسين  .51
  صباحا 11  نور علي حسين  .52
  صباحا 11  ريماس ليث سليم  .53
  صباحا 11  ريناد ليث سليم  .54
  صباحا 11  ايثار ليث سليم  .55
  ظهرا  12  انس اركان رسول  .56
  ظهرا  12  مصطفى اركان رسول  .57
  ظهرا  12  اسالم اركان رسول  .58
  ظهرا  12  معتز اركان رسول  .59
  ظهرا  12  اشرف حسن علي  .60
  ظهرا  12  هادي عبد هادي  .61
  ظهرا  12  تارابراهيم مصطفى عبدالس  .62
  ظهرا  12  احمد مقداد عباس  .63
  ظهرا  12  هاني رياض ابراهيم  .64
  ظهرا  12  محمد رياض ابراهيم  .65
  ظهرا  12  اوس عباس عجم  .66
  ظهرا  12  اشرف سطام برجس  .67
  ظهرا  12  مؤيد محمدباقر محمدحسين  .68
  ظهرا  12  نعيمه صاحب محمدحسين  .69
  ظهرا  12  نمير موسى جعفر  .70
  ظهرا   1  مصطفى احمد عدنان  .71
  ظهرا   1  زهراء احمد عدنان  .72
  ظهرا   1  رجاء حسين مطلك  .73
  ظهرا   1  محمد مصطفى خضر  .74
  ظهرا   1  ساريه عبدالجبار حسن  .75
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  ظهرا   1  نان يوسفالهام عد  .76
  ظهرا   1  عبدالكريم عدنان يوسف  .77
  ظهرا   1  هيثم عدنان يوسف  .78
  ظهرا   1  كوثر عدنان حمزه  .79
  ظهرا   1  فوزي جالب حمزه  .80
  ظهرا   1  رباب شاكر محسن  .81
  ظهرا   1  محمد سالم طه  .82
  ظهرا   1  مؤيد شاكر خنفر  .83
  ظهرا   1  احمد صفاء محمود  .84
  ظهرا   1  محمد صفاء محمود  .85
  ظهرا   1  شهد صفاء محمود  .86
  ظهرا   2  ايمان مصطفى كاظم  .87
  ظهرا   2  محمد اياد فرج  .88
  ظهرا   2  يقين عبدالسالم جميل  .89
  ظهرا   2  ياسين عبدالسالم جميل  .90
  ظهرا   2  محمد عبد حلبوس  .91
  ظهرا   2  اريج مازن سامي  .92
  ظهرا   2  محمد حمزهاحمد   .93
  ظهرا   2  دعاء محمد حمزه  .94
  ظهرا   2  كوجه ر علي ظاهر  .95
  ظهرا   2  فاطمه محمد حسن  .96
  ظهرا   2  كرم محمد حسن  .97
  ظهرا   2  جمان فراس عبدمحمد  .98
  ظهرا   2  ايهم فراس عبدمحمد  .99
  ظهرا   2  جوان فراس عبدمحمد  .100

  


