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31312925احمد حسن عبد الهادي صيهود1

25283028احمد حمادي حمدعلي2

41393833احمد سعدون صادق حسن3

27364232احمد قتيبة محمد مرعي4

22221722احمد هاشم محمد عسكر5

24253432اسامة ناظم فتحي عبدهللا6

28352834افين عدالت فريق نامق7

29252126اكرام بسام ابراهيم رحيم8

23222826ألق عماد حسين نجم9

26282228امين ماجد امين محمد10

25281824ايالف عامر حمدان حسن11

43414039ايه احمد اسماعيل ياسين12

27273826ايه فيصل خليل ابراهيم13

29212119براء صالح عزيز خضر14

23292624بنان حايف علوان15

27332428تمارة علي مصطفى16

22292129جيهان هالل مبروك حبيل17

20232722حسن جمال احمد مهدي18

22313027حيدر عبدهللا خلف غضبان19

33393932زهراء سلمان هجول عباس20

21293032زهراء عكلة محمد احمد21

31293528زيد حسين كمال علي22

26282927 عللو محمدسارة جاسم 23

27243023سرى نبهان محمد محجوب24

33352433شنو سعيد سمين امين25

38423838شهد مانع مهدي صالح26

27312530شهلة احمد حميد27

47484940صدام فراس سامي محمد28

30223224صدى ارشد يوسف احمد29

30414031عامر احمد ابراهيم حمد30

31

 عبد الرحمن محمود عبد اللطيف

محمود
20

192721

41484939عبد الستار جاسم محمد علي32

2018-2019

السعي السنوي

ت
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20201518عبدهللا سعدي شهاب33

28394738علي حسين شكر خضير34

34403531عمر كريم خلف علي35

27322835عمر محمود حسن حميد36

34384838غازي فيصل خليل ابراهيم37

25312925فاروق هاشم حسين زوبع38

43454940فاطمة احمد سعيد قدوري39

24272219فاطمة رباح حسن ماجد40

33343527فاطمة عبدهللا حسن علي41

34464740فتحي محمد خلف حمادة42

1991118فهد رضوان خضير43

26302421قبس اسماعيل سالمه خنجر44

24323128ليث عباس سليم محمد حسين45

20232627مثنى مسلط سعيد خلف46

33413838محمد جاسم محمد شهاب47

37474938محمد حسن محمد احميد48

33403935محمد رعد عبدالكريم محمود49

20171319محمد طاهر صالح احمد50

27362836محمد عبد حسين محمد51

19192225محمد علي احمد خلف52

31273026مريم جميل ابراهيم عبد53

33424039مريم غازي حسين حمود54

32282728مريم قيس طه احمد55

25272326مريم محمد خليل صالح56

27342128منار جبار ستار صالح57

28292923منال محمود ابراهيم عبدالحميد58

24241422نبأ برهان محمد كفطان59

29262627نبأ عبدالنبي ياسين بكر60

33383832نريمان مزهر حمادة نامس61

36352829نور الهدى ناصر احمد هريط62

24221619نور زياد نواف احمد63

30404430نور مهدي فرحان حمادي64

31302327هالة باسم مقدام صياد65
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32323633هدى عماد فاضل خضير66

33373734هدير احمد سلمان احمود67

28323326هناء صالح حمد صالح68

28242026هند خليل حسين عبدهللا69

36424740وليد خالد هاشم عطية70


