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 ظهرا    12 عزيزة حسين محمد علي .39

 ظهرا    12 شريف حمزة محمد جمعة  .40

 ظهرا    12 محمد حمزة محمد جمعة .41
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 ظهرا   1 ز عبد السالم خالد عبد العزي .66

 ظهرا   1 شعيب خالد عبد العزيز  .67

 ظهرا   1 فيصل خالد عبد العزيز  .68

 ظهرا   1 صهيب خالد عبد العزيز  .69

 ظهرا   1 زبير خالد عبد العزيز .70
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ظهرا   1 علي عمار فاروق شكر .83  

ظهرا   1 علي احمد عبيد مصطفى .84  

ظهرا   1 بلسم عبد الغالي عبد الرزاق .85  

ظهرا   1 فاطمة فالح حسين علي .86  

ظهرا   1 هدى فالح حسين علي .87  

ظهرا   1 عبد هللا فالح حسين علي .88  

ظهرا   1 محمد فالح حسين علي  .89  

ظهرا   1 لب خضير كرم هيثم طا .90  
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 ظهرا   1 اميره صادق يوسف يوسف .91

 ظهرا   1 اندريه بشير حنا شموكي .92

 ظهرا   1 انطونيال بشير حنا شموكي  .93

 ظهرا   1 رقية مروان حسن علوان  .94

 ظهرا   1 انمار راسم حميد .95

 ظهرا   1 حميدتبارك راسم                  .96

 ظهرا   1 راسم حميدفاطمة  .97
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 ظهرا   1 قتيبه راسم حميد .99
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 ظهرا   1 شذى ابراهيم جاسم  .109

 ظهرا   1 نور علي موسى  .110

 ظهرا   1 ذوالفقار سامي محمد علي  .111

 ظهرا   1 زينب ذو الفقار سامي .112

 ظهرا   1 محمد ذو الفقار سامي  .113

 ظهرا   1 رؤى عيسى محمد .114

 ظهرا   1 قمر ذو الفقار سامي .115

 ظهرا   1 زهراء ذو الفقار سامي  .116

 ظهرا   1 فهد فاضل عباس  .117

 ظهرا   1 عماد نجيب محمد صالح .118

 ظهرا   1 ايهم عماد نجيب محمد  .119

 ظهرا   1 احمد عماد نجيب محمد  .120
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 ظهرا   2 علي اصغر سليمان يوسف .121

 ظهرا   2 حسن علي اصغر سليمان  .                122
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 ظهرا   2 فاتن عادل حمزة  .143

 ظهرا   2 علي عادل حمزة  .144
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 ظهرا   2 بهجت حازم حمزة محمد .146

 ظهرا   2 احمد بهجت حازم  .147

 ظهرا   2 محمد بهجت حازم .148

 ظهرا   2 داليه جدعان ذنون يونس  .149

 ظهرا   2 عابد بهجت حازم حمزة  .150
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 ظهرا   2 اميره محمد عبد مصطفى .151

 ظهرا   2 دعاء فوزي محمد نور .152

 ظهرا   2 مها فوزي محمد نور  .153

 ظهرا   2 محمد فوزي محمد نور  .154

 ظهرا   2 احمد فوزي محمد نور .155

 ظهرا   2 فوزي محمد نور سميرة  .156

 ظهرا   2 سحر فوزي محمد نور  .157

 ظهرا   2 سدرة فوزي محمد نور .158

 ظهرا   2 محمود فوزي محمد نور  .159

 ظهرا   2 دلفين صالح امين  .160
 ظهرا   2 بيداء صالح امين  .161

 ظهرا   2 امينة صالح امين  .162

 ظهرا   2 اياد رياض عبد سليم  .163

 ظهرا   2 علي رشيد حمد خميس  .164

 ظهرا   2 كفاح طاهر عبد عساف .165

 ظهرا   2 جاسم عبدهللا صالح شبل  .166

 ظهرا   2 عبدهللا جاسم عبدهللا .167

 ظهرا   2 بدريه صالح علي  .168

 ظهرا   2 ازعله سعد عبد  .169

 ظهرا   2 جوان علي خلف  .170

 ظهرا   2 حسين فتحي عز الدين ابراهيم  .171

 ظهرا   2 حسام الدين فتحي عز الدين  .172

 ظهرا   2 عباس فتحي عز الدين  .173

 ظهرا   2 احالم حسين عبد القادر .174
 ظهرا   2 وضحة صالح عز الدين  .175

 ظهرا   2 ريمة علي حسين محمد .176

 ظهرا   2 مريم ياسين حمزة محمد .177

 ظهرا   2 فردوس ياسين حمزة محمد .178

 ظهرا   2 زاهدة محمد صالح ابراهيم  .179

 ظهرا   2 بكر خليل محمد جمعة  .180
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 عصرا   3 سندس حسن علي حمو .181

 عصرا   3 علي حسن علي حمو  .182

 عصرا   3 سلطان حسن علي حمو  .183

 عصرا   3 نادية حسن علي حمو .184

 عصرا   3 فاطمة حسن علي حمو .185

 عصرا   3 عدله حسن علي حمو .186

 عصرا   3 ملك حسن علي حمو  .187

 عصرا   3 ناهده حسن علي حمو  .188

 عصرا   3 بالل ياسين خضير  .189

 عصرا   3 اوس ياسين خضير .190
 عصرا   3 شجن طه خضير  .191

 عصرا   3 عبد القادر فائق اسماعيل  .192

 را  عص 3 جمال لوقا عوديشو  .193

 عصرا   3 سعد هاشم سعيد مطلوب  .194

 عصرا   3 كالرا اخالص صادق  .195

 عصرا   3 الرين سعد هاشم .196

 عصرا   3 ليان سعد هاشم  .197

 عصرا   3 جونسن لوقا عوديشو  .198

 عصرا   3 جوسلين جونسن لوقا .199

 عصرا   3 زياد ظاهر جاسم حمادي .200

 را  عص 3 محمود جعفر كاظم  .201

 عصرا   3 عفاف عبد الكريم اسعد .202

 عصرا   3 اوراس طارق مطيع حسب هللا .203

 عصرا   3 دولفين داود دشتو .204
 عصرا   3 هدرا دولفين داود .205

 عصرا   3 ماريا دولفين داود .206

 عصرا   3 هالة ميخائيل والتر .207

 عصرا   3 هارتي دولفين داود  .208

 عصرا   3 رحان عصام ازويد ف .209

 عصرا   3 غسان ازويد فرحان  .210
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 عصرا   3 زينة زهير ناصر .211

 عصرا   3 محمد عبد الملك مروان .212

 عصرا   3 مصطفى عبد الملك مروان  .213

 عصرا   3 مريم عبد الملك مروان  .214

 عصرا   3 سنان سالم سعيد .215

 عصرا   3 جعفر عبد الرزاق زهراء  .216

 عصرا   3 رانيه سنان سالم .217

 عصرا   3 رودينا سنان سالم  .218

 عصرا   3 ايهم سنان سالم .219

 عصرا   3 تيسير سنان سالم  .220
 عصرا   3 رسل خالد نصوري  .221

 عصرا   3 دجلة هاشم عباس  .222

 عصرا   3 دعاء خالد نصوري .223

 عصرا   3 ي رسل خالد نصور .224

 عصرا   3 محمد خالد نصوري  .225

 عصرا   3 مريم خالد نصوري  .226

 عصرا   3 محمد يونس جاسم  .227

 عصرا   3 الهام خضر عبد يونس  .228

 عصرا   3 وعد محمد يونس  .229

 عصرا   3 عدنان عبد اللطيف جاسم  .230

 عصرا   3 اشرف سعد محمود  .231

 عصرا   3 امنة صالح احمد  .232

 عصرا   3 محمود اشرف سعد .233

 عصرا   3 وسن اشرف سعد  .234
 عصرا   3 صابرين خلف حواس .235

 عصرا   3 ليلى جسام محمد .236

 عصرا   3 عبد اللطيف زاهد جاسم  .237

 عصرا   3 سجاد احمد سعدون  .238

 عصرا   3 عبد الملك عبد الرزاق سلومي  .239

 عصرا   3 ن اسماعيل عبد هللا عبد الرحم .240
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 عصرا   4 مروان روكان ماجد  .241

 عصرا   4 عمر ابراهيم محمد شاوش  .242

 عصرا   4 زينة عرميط احمد .243

 عصرا   4 رتاج عمر ابراهيم  .244

 عصرا   4 رواء عمر ابراهيم  .245

 عصرا   4 ابتسام عبيد محمد  .246

 عصرا   4 ق عنر ابراهيم استبر .247

 عصرا   4 علي ثاير طالك عبد                 .248

 عصرا   4 عمار ابراهيم محمد .249

 عصرا   4 منال يوسف محمد .250
 عصرا   4 ابراهيم عمار ابراهيم  .251

 عصرا   4 ياسر عمار ابراهيم  .252

 عصرا   4 سارة عمار ابراهيم  .253

 عصرا   4  رهف عمار ابراهيم .254

 عصرا   4 محمود احمد عبد هللا .255

 عصرا   4 لمياء ابراهيم محمد  .256

 عصرا   4 عمران محمود احمد .257

 عصرا   4 محمد حميد عبد هللا  .258

 عصرا   4 ماريا محمود احمد  .259

 عصرا   4 عيسى محمود احمد .260

 عصرا   4 وداد سلمان عبد الكريم  .261

 عصرا   4 الكريم غبين فرحان حمزه عبد .262

 عصرا   4 محمد عبد الكريم غبين فرحان  .263

 عصرا   4 احمد عبد الكريم غبين فرحان  .264
 عصرا   4 ابتهال عبد الكريم غبين فرحان  .265

 عصرا   4 لؤي عبد الرحمن ثابت  .266

 عصرا   4 جنان نوري ابديوي فليح .267

 عصرا   4 همام عادل جاسم  .268

 عصرا   4 عفيفة مطلق حماد .269

 عصرا   4 مازن الر المطوى .270
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 عصرا   4 محمد نجم عبد هللا يونس .271

 عصرا   4 رنا اسماعيل ابراهيم  .272

 عصرا   4 عبد العزيز محمد نجم .273

 عصرا   4 مصطفى محمد نجم .274

 عصرا   4 غسق محمد نجم  .275

 عصرا   4 امجد حمدي شمسي عبد اللطيف .276

 عصرا   4 دنيا دحام عطيوي .277

 عصرا   4 يونس عبد الحسن عباس  .278

 عصرا   4 نور الهدى يونس عبد الحسن .279

 عصرا   4 غفران يونس عبد الحسن .280
 عصرا   4 فاطمة يونس عبد الحسن  .281

 عصرا   4 مضر يونس عبد الحسن  .282

 عصرا   4 يونس عبد الحسن  علي .283

 عصرا   4 ضرغام يونس عبد الحسن  .284

 عصرا   4 احمد يونس عبد الحسن  .285

 عصرا   4 مطيع مراد حميد .286

 عصرا   4 يوسف مطيع مراد .287

 عصرا   4 بلسم عبد الغالي عبد الرزاق .288

 عصرا   4 عبدهللا فالح حسين .289

 عصرا   4 هدى فالح حسين  .290

 عصرا   4 محمد فالح حسين  .291

 عصرا   4 تغريد جبار علوان .292
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