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251619251631ابراهيم حسن محمود1

271719282231ابراهيم مظفر خلف2

312525342533ابو بكر ياسين سالمة3

342727483036احمد شعالن مبارك4

332227302233احمد مرهون قاسم5

(ع)اسامة غازي شهاب6

201821241727اسامه عمر عثمان7

362428302432اسراء قاسم محمد8

343128372032اطياف موسى محمد9

342328432336امال جاسم محمد10

312022322531امال عادل مطر11

393135462836انصاف جميل مجيد12

312226371934ايمن جالل خلف13

302228372033ايناس خلف محمد14

392926462235بشائر حازم صالح15

342528412335بكر عدنان فرحان16

221824331932بنون محمود سعود17

161323281727حسين اسو عبدالكريم18

453338482835حقي اسماعيل مناع19

272420321733حوراء فرج رحيم20

403742453437رحاب اعياده مضعن21

281424292631رسل سعد هللا عبد22

292124352231رغد مهند تمر رجب23

373232453136رفاه موفق ابراهيم24

403029443138رند طارق خلف25

302421362134رؤيا يوسف عبد عايد26

291619411834ساره احمد حامد27

352443433030ساره بشير محمد28

311920402237ساره محمد علي فرحان29

(ع)سالي علي حسين30

م19142717(ر)سالم محمود حسن حمود31

181314352229سماء عماد احمد32

ت

السعي السنوي الثاني

2018-2019
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352523402631سيناء محمود مشعان33

251825472433ضحى محمود حسين34

292331312629عبدالخالق سميط محمود35

352534422031عالء سالم حميد36

442630402733علي ابراهيم احمد37

302224351829علي فاضل حردان38

343226452830عمر احمد خلف39

281424261830عمر خالد احمد40

302832372031فراس ياسين عبدهللا41

مم29193433(ر)فيصل عكاب يوسف داود42

(ع)محمد احمد جاسم43

302829432234محمد حكمت داود44

2729412433محمد شالش جاسم45

519461620محمد طه ياسين46

2331412326محمد علي حسين47

2026311928مزاحم ابراهيم منسي48

3642482931مصطفى الياس علي49

1822422032مصطفى حميد عياش جاسم50

2834412634مصطفى كمال علي51

422727482937مالك بدري احمد52

323038382632منى رفعت طه53

251622372529نجود ظاهر عبدهللا54

(ع )نعمان عبدالحي مروح 55

241721332432نور الهدى عامر حمدان56

212526332528هشام اسماعيل خضر57

ممم3020(ر)هند يوسف مهدي 58

322525412129ياسمين محمد عمر59

14عمر قيصر مهنا مطلق60

181236معتز ثامر علي خلف61

32احمد برهان احمد اسماعيل69

23بشائر ثائر عبدهللا احمد70

37رويدة خالد خلف حمدان71

2125عبدهللا نزار طه عبد72
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19علي نهاد كاظم احمد73

20فاهم مظهر احمد نصيف74

35فالح عويد زيدان75

13نهى حميد سلمان خميس76

1833هيفاء فالح غيهب شباط77

18سعد علي حمد78

31سيف نصيف جاسم79

35احمد وسام راضي80

38منيفة حسون عفات81

12عبد حامد عبد82


