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احمد عبد السالم عبد هللا صالح1

اسامه حسين علي محمد2

222أسماء فهد أحمد رشيد3

الصفا جالل حسين علوان4

ايه ضياء عليوي محسن5

2322بيداء ابراهيم علوان عنان6

22332222222حنان ذياب داود حسين7

خالد جسام محمد جاسم8

دعاء خالد علي محمد9

33دنيا عبد هللا اسماعيل محمد10

رسل  محمود مجيد حسن11

33رفل احمد مهدي سعيد12

33رفل علي نومان خلف13

رقيه محمد شهاب احمد14

رنا ماجد اسود جاسم15

ريام رعد عبد علي16

3333زهراء مثنى شاكر محمود17

33زينب ثامر عبد الحسين خضير18

3322222زينب حسين عبد الرزاق جدوع19

زينب هاشم حسن علي20

33سجى غضبان عبد الرضا داود21

سرمد احمد ياسين حسين22

سلمى محمد حسين بندر23

33332223332222222222222222سيف علي شدهان عبد هللا24

222222222سالم عبد محمد رشيد25

سعاد محمد عبد حسين26

تربوي انشاءاستيعابحقوق انسانمحادثهصوتالنحو
االسم الرباعي

حاسباتاسس تربيهادب قصصي
ت

عربي
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شيماء عامر شاكر محمود27

22332222222222شيماء ناصر سليمان محمد28

33223222222222عباس فاضل محمود احمد29

2عباس كامل فليح حسين30
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332مروان علي اسماعيل ابراهيم38

2ميس شاكر محمود مهدي39

33ناديه عبد الكريم خليل40
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22222نيران نصرت شجاع عباس42
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