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  االسم الثالثي   ت

  اريخــــــــــالت
                              

                                صادق حامد جابر موسى  ١
                                صادق فاضل عبد الزهرة خلخال  ٢
                                صادق نبيل نعمان عبد  ٣
                                صفاء حميد صالح لعيبي  ٤
                                ضحى خالد ياسين دمحم  ٥
                                جابر عبد الحمزة  محمود اءضي  ٦
                                عباس مهدي دمحم جمشير  ٧
                                عبد هللا خالد علي كدر  ٨
                                عذراء اميرعبيد تمل  ٩

                                عذراء فاضل ياسر طارش  ١٠
                                حامد ابو عيون حسنعلي   ١١
                                ليدعلي حسان خلف ج  ١٢
                                علي حسين جفات خنجر  ١٣
                                علي حسين عبد الحمزة ساجت  ١٤
                                علي سرحان حسين ظاهر  ١٥
                                علي فيصل حاتم نعمة  ١٦
                                علي مجيد عبد الرضا محسن  ١٧
                                عماد علي عبد عون كاظم  ١٨
                                عمار مهدي دمحم جمشير  ١٩
                                غفران سرحان جالب كاظم  ٢٠
                                غيث عماد جفات رحيم  ٢١
                                صرفاطمة عودة كاظم نا  ٢٢
                                فاطمة ماجد نعمه طواش  ٢٣
                                فرقان حسن جبار سلمان  ٢٤
                                ذبوبم عبد مقيس قاس  ٢٥
                                كوثر فالح حسن جبار  ٢٦
                                الرا جعفر كامل جبار  ٢٧
                                مالك مظلوم حسن غياض  ٢٨
                                مثال كتاب حسين جبيح  ٢٩
                                مثنى عبد الحسين غازي جبار  ٣٠
                                مجتبى هادي جبر علوان  ٣١
                                دمحم حمزة سباهي محمود  ٣٢
                                دمحم عالوي محسن مطر  ٣٣
                                محمود حسن حنوندمحم   ٣٤
                                دمحم موسى دمحم حسين علي  ٣٥
                                مرتضى احمد الطيف حمزة  ٣٦
                                مرتضى حميد علي حمود  ٣٧
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  التــــــــــاريخ
                              

                                مرتضى دمحم طارش حجيل  ٣٨
                                مرتضى دمحم لطيف جاسم  ٣٩
                                مريم كريم نسيم نوماس  ٤٠
                                مصطفى حامد ناصر ابراهيم  ٤١
                                مصطفى عدنان جايش جاسم  ٤٢
                                مصطفى عواد عبد الحسن يازع   ٤٣
                                منتظر جبار مزهر هزاع  ٤٤
                                عظيم اسماعيل عليويمنتظر   ٤٥
                                منتظر علي عبد الكاظم علوان  ٤٦
                                منصور سمير حسن منصور  ٤٧
                                مهند جواد كاظم هندي  ٤٨
                                ناصر عبد عون خضير عطية  ٤٩
                                نبأ ناظم محسن نصار  ٥٠
                                نورا خالد دمحم محسن  ٥١
                                هدير حامد عبد حسن   ٥٢
                                هشام فيصل حاتم نعمة  ٥٣
                                وسام عباس عبد جبار  ٥٤
٥٥                                  

  
  
  

 


