
االسم
االء عبد هللا عبد الحسن بخيت1
االء قاسم عبود نايف2
احمد عبد االمير حمود جابر3
احمد عبد العالي فالح باھر4
ادريس عدنان ھندي جياد5
اديان مازن عبد الكاظم علي6
ازھار جاسم احمد جاسم7
اسماء ادريس سامي جاسب8
اسيل ھادي دارا مھدي9

االء عادل عطيه طالل10
ام البنين ناظم عبد الكريم احمد11
ام البنين ھادي عصفور مصبح12
امنه عقيل جميل طعمه13
امير سعود فزاع كصاد14
انتصار ناصح عيسى ناصر15
انسام علي فاضل عيسى16
ايات امين يحيى ھذال17
ايمان محمد سبتي صالح18
ايمان مھدي حسين علي19
ايناس حامد عبد الجبار عبد الستار20
ايه قاسم صاحب خضير21
باقر لفتة بدن سلمان22
باقر نعيم مھاوي مظلوم23
باقر وسام خليل عبد ھلال24
بنين عالء عبد الحسين سوادي25
بنين ماجد حمزه عباس26
بنين والء علي حسين27
تبارك احمد فاضل مھدي28
تبارك قاسم عبد العزيز محمد29
جاسم محمد عبد الرضا دليفي30
جمال طاھر صالح لفتة31
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حسن خليل سعد مزھر32
حسن علي محمد عباس33
حسن قحطان عبد الصمد فاضل34
حسنين وسام عبد الحسين ابا ذر35
حسين عباس حسين علي36
حسين عبد الزھرة رشاد محمد37
حسين علي نعيم جاسم38
حسين عماد عبد علي درويش39
حنين كامل معرض رمث40
حوراء عيٮسى عبد االمير خلف41
حيدر احمد كريم فنجان42
حيدر مشرق امين فالح43
ذو الفقار ياسر محمد جنديل44
رسل حامد عباس عبدالرزاق45
رسل نبيل ابراھيم قاسم46
رغد حميد عويد محمد47
رقيه حسن راضي ھاني48
روان ضياء درويش عجيمي49
زھراء بھجت عبد النبي خضير50
زھراء ثابت عبد الجبار محمد51
زھراء جابر كاظم جابر52
زھراء جبار محسن الزم53
زھراء حامد حسين علي54
زھراء سالم طه خضير55
زھراء قاسم سالم ھادي56
زھراء محمد ديوان حسن57
زھراء وحيد عوال غصاب58
زيد سالم حمزه حسن59
زين العابدين كاظم مھدي ديوان60
زينب ابراھيم سمير حسين61
زينب احمد عبد جوالن62
زينب جاسم حميد ھاشم63
زينب حطاب قاسم محمد64
زينب حيدر سامي حمزه65
زينب سعيد كريم حسن66
زينب شاكر خريبط ياسر67



زينب صادق انعيوي سلمان68
زينب ضامن حبيب سمير69
زينب عالء ھاشم ھادي70
زينب عامر عبد الوھاب غفوري71
زينب عبد الكريم حسن بردان72
زينب علي حسين علي73
زينب فالح حسن علي74
زينب فرج صدام فرحان75
زينب محمد جبار عبد الحسين76
زينب مرتضى شناع لفته77
سارة اسماعيل ابراھيم حسين78
سارة جالل الدين طارق غالي79
سالي طارق عدنان محمد80
سبأ جعفر مطر خزيعل81
سجاد سلمان رسن مرداو82
سجى حسين طالب مطر83
سجى رياض طعمه شياع84
سناء حسن سلمان رمي85
سيف الدين نبيل جاسم ماضي86
سيف امجد الزم بخيت87
شذى علي مطشر محمد88
شھد حسين رزوقي خضير89
شھد حسين محمد حسين90
صالح طالب فادغ عويد91
صفا عبد الواحد محمود حداد92
صفا قحطان احمد زغير93
صفا محمد لفته سالم94
صفاء صالح عبد الرحمن محمد95
ضحى امجد الزم جياد96
ضحى حيدر كاظم علي97
ضحى ناجي خيري جابر98
طف مالك عاشور فالح99
طيف عباس حسن محمد100
ظاھر طالل كاظم صالح101
عباس احمد مريدي عبيد102
عباس باسم عوده خلف103



عباس منذر محسن غضبان104
عبد الرحمن فاروق ابراھيم عويد105
عبد ھلال عالء سلمان داود106
عبد ھلال عمار جاسب طعمه107
عذراء احمد شويح بنيان108
عذراء حسين نعمه عبود109
عذراء حسين نوري لفته110
عطاء حسين عبد االمير فاضل111
علي احمد عبد الساده مبارك112
علي حسين ماضي غازي113
علي حمد درويش عباس114
علي حيدر عبد مردان115
علي سامي سالم حسن116
علي سرمد عبد الحسين نعيم117
علي عادل مطشر منصور118
علي عبد االمير جلوب معيرض119
علي عصام عبد الباقي علك120
علي فالح عبد الحسن محمد121
علي مؤيد خلف عبود122
علي يوسف ھاشم شلش123
غفران فرحان سلمان الزم124
فاضل ليث فاضل علي125
فاطمة شفاء ناجي سوادي126
فاطمة فاضل حسين علي127
فاطمة ناجي عبد ھلال حسب128
فاطمه احمد طريم سلمان129
فاطمه جمعه سلمان حسن130
فاطمه حكمت عبد الصمد سلمان131
فاطمه فالح عبد حبيب132
فاطمه مؤيد عبد اللطيف عبد الكريم133
فرح عبد الرضا عباس شرجي134
قاسم حمود دليمي محمد135
قطر الندى عبد الحسن حميدي دوخيل136
كاظم مھدي حسن كاظم137
كرار مرتضى محمد فليح138
كوثر احمد عدنان حمزه139



مالك ناظم جبار سعيد140
محمد احسان علي جمعة141
محمد احمد جاسم محمد142
محمد باقر بسام خليل طعمه143
محمد جاسم ناصر بدر144
محمد عامر خيون حسين145
محمد عبد الرسول عريبي نصير146
محمد علي طارق محمد علي سھر147
محمد عوده سيد رحيل148
محمد قصي حامد جميعي149
محمد نورس علوان يوسف150
محمود محمد خلف حسن151
مرتضى اياد قاسم محمد152
مروه مھدي عبد زيد153
مريم جميل صالح ناصر154
مريم عبد الحسين مولى محراث155
مريم عدنان لعيبي كريم156
مريم كامل مجيد منصور157
مريم كريم حبيب ظاھر158
مصطفى عبد ھلال جلوب محمد159
مصطفى عدنان عبد عبد ھلال160
مصطفى محمد جاسم موزان161
مصطفى يونس ھليل طرفه162
مقدس حسن جبار شالش163
منار عبد الجبار صبري عبد164
منتظر ضياء كريم عيسى165
منتظر علي ھاشم محمد166
منتظر عماد كاظم عبد167
منتظر محمود رضا حسن168
مواھب الرحمن عبد الواحد حسين عبد الواحد169
مؤمل عماد مھدي احمد170
ميعاد جاسم غضبان كردي171
ميعاد عبد ھلال خريبط نصير172
نبأ سمير شنون شالھي173
نبأ عالوي حسين ياسين174
نصير حبيب لجالج جاسم175



نور الھدى حسين ستار جبار176
نور الھدى علي حسين محمد177
نور الھدى موحي صكر مطلق178
ھاجر حازم عبادي محسن179
ھدى صالح ھتر بريكط180
ھدى عبد الكريم عبد ھلال مزيد181
ھدى علي لفته غليم182
ھند وارد نعيم شناوه183
ھيثم كتاب حويل حسن184
وسن عدنان شرھان عبادي185
ياسر اسعد دنو احمد186
يوسف ماجد علي حسين187




