
االسمت
ابراھيم جمال ناجي رحمن1
احمد نورس كاظم عبود2
اخالص عبد ثامر شاھر3
اسيل رحيم شند حمادي4
اسيل علي شبيب مجيد5
اطياف راشد منخي جبر6
ام البنين باسل محسن عذافه7
ام البنين سمير غني دھيك8
امجد رعد جبار عواد9

امجد سالم عبد الجليل ابراھيم10
انتصار اسامه رياض محمود11
انعام فاضل عبد صالح12
انوار حسن عباس مھدي13
ايات جمال كامل طعمه14
ايات عبد الستار جبار مطرود15
ايات منذر صالح حمود16
ايمن ياسين فرحان محمد17
آية محمد راضي شاھين18
آيه عدنان عبد الكريم يعقوب19
بتول ابراھيم عبد الكريم جاسم20
بتول نھار فخري شلش21
بدور نجم عبد الحسن خضير22
بنين كريم حوزه شناوه23
تبارك حسين عبد الكريم عباس24
تبارك حميد عبد زيد موسى25
تبارك محمد عبد المجيد عبد الغفور26
تھاني قاسم مھلھل صخي27
جعفر ضياء مكطوف ستير28
جمال صادق جبار عبد الحسن29
حسن حامد جليل طه30
حسن عيسى حميد صالح31
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حسن فالح عبد الرزاق سلطان32
حسناء صادق جاسم حسن33
حسين جبار عامر ساجت34
حسين سعد طارق فليح35
حسين شريف جبر سلمان36
حسين عبد الغني حسين عبد علي37
حسين كريم مويح ھديب38
حسين كشيش ھداد حسين39
حسين محمد طلب حشيش40
حسين واثق عباس صالح41
حمزة عباس جبار حسن42
حنان صالح محسن عجر43
حنان عدي فيصل محسن44
حنين سعد عبد الكريم حنون45
حنين علي عاصي نمر46
حنين فاضل ھادي جاسم47
حوراء كريم عاتي سلمان48
حيدر حميد محمود طاھر49
حيدر عدنان عكله جابر50
حيدر عطى سلمان طاھر51
حيدر محمد عبد ھلال سبتي52
ختام شھاب فرحان ضميد53
دعاء محمد ھاشم محمد54
ذكرى احمد محمد صالح احمد55
ذو الفقار جامل عوض ضجر56
رامي رمزي صدام حسون57
رباب سلمان عطوان ناصر58
رباب معين محمد خضير59
رفل عامر يعقوب محمود60
رنا كامل عبد الرضا زباري61
رونق خالد عبد اللطيف شھاب62
زھراء احمد جاسم جبر63
زھراء حكيم ياسين شايع64
زھراء رعد عبد الھادي احمد65
زھراء سھيل نجم عبد66
زھراء عادل ياسر صيھود67



زھراء فائز داغر حبيب68
زھراء محمد حسن محمد69
زھراء محمد رؤوف جاسم70
زينب حيدر خلف ماشاف71
زينب رمضان رسن حمادي72
زينب سلمان كاظم جاسم73
زينب عقيل عطيه عبد74
زينب كريم يعقوب يوسف75
زينب لفته صدام درويش76
زينب مالك عبد الھادي صالح77
زينب مصطفى عبد الواحد مزعل78
زينب ناصر عكش جابر79
زينب يوسف بناي غنتاب80
سارة عبد المحسن بدران حمزة81
ساره زكي عوض حسين82
ساره عزام فھد فرحان83
ساره محمد مشكور مكطوف84
سال ربيع محسن حسن85
سامي صالح سامي حبيب86
سجا ھادي كشاش جابر87
سجاد حازم قاسم ناصح88
سجاد عبد الجليل عبد الواحد كاظم89
سجاد عماد صالح طاھر90
سحر رائد عبد الواحد حمزة91
سعد عباس مھدي داود92
سكينة عبد العالي جاسم محمد93
سلوى خزعل كاظم عبيد94
سمية وليد خالد عبد ھلال95
سميرة قاسم ھاشم جاسم96
شفاء حبيب عبد جبارة97
شمس الضحى ماھر سالم حسون98
شمس مسطر عبد ھلال علي99
شمس نواف عبد العالي دعير100
شھد خالد عبد الحميد عبود101
شيخة جابر ھاشم عبد ھلال102
صفاء سلمان صادق محمد103



طيبه احمد مدلول خليف104
عامر ھاشم بدر شغيني105
عباس اسامه عبد العباس مصبح106
عباس طارق شنيار دھيش107
عباس عبد الحسن يونس حسن108
عباس موفق عباس عبود109
عبد الجبار عامر عبد الجبار خلف110
عبد العزيز عبود سبتي عبود111
عبد ھلال حسين طعيم سويف112
عبد ھلال علي عبد االمير صبيح113
عبد ھلال قصي علي مسعد114
عبد ھلال نجم عبد سنيد115
عبدالباقي رياض عبدالباقي شكور116
علي اكبر حسين عبد االمام عبود117
علي باقر كاظم عبود118
علي حسن عبد الزھره نعمه119
علي حسن عذيب تويلي120
علي حمودي الزم محمد121
علي ذياب سرحان ساجت122
علي عايد شنش مايع123
علي عبد الحسن حميد لعيبي124
علي غانم دعيم حبيب125
علي كريم خلف ناھي126
علي وعد راشد عبد الكريم127
علي يوسف سامي يوسف128
عيسى عماد شعيا يونان129
غدير احمد سوادي كاطع130
غدير احمد عبد الرضا خضر131
غفران احمد جاسم ھاشم132
غفران حسين بداي عيسى133
فاطمة حميد خصاف حسين134
فاطمة خيري علي داخل135
فاطمة عبد الھادي عبد الزھرة مھلھل136
فاطمة علي كريم جبار137
فاطمة نوري عامر عبد علي138
فاطمه خالد توفيق احمد139



فاطمه زكي حمود حاجم140
فاطمه عبد الھادي عبد الوھاب محمد141
فاطمه ماجد جمعة علي142
فاطمه ناظم خزعل غضبان143
فايز حيدر صادق فايز144
فدك ھاني ضاحي حاتم145
فرح جبار نعيم عبد ھلال146
فرقان بشير علي كاطع147
فھد سالم سعيد منشد148
قاسم جواد كاظم خضير149
قاسم حكيم جودة سھر150
قطر الندى عبد الھادي حيال عبد ھلال151
قمر علي صبار يحيى152
كرار عمار صبيح عبيد153
كوثر زياد عبد الحميد رمضان154
كوثر عادل ناصر سلمان155
مالك محمد سعيد يوسف156
محمد باقر عبد الصمد عبد النبي علي157
محمد مھدي عبيد جبر158
مرتضى جواد كاظم حسن159
مرتضى علي حسين صكبان160
مروة حيدر بريدي كاطع161
مريم حسين صباح سلمان162
مريم قصي جواد ھاشم163
مريم محمود شاكر سوادي164
مسلم عبد العالي والي عطيه165
مصطفى خليل حنتوش داود166
مصطفى علي حميد محمد167
مقتدى عبدالخضر جبار ضھد168
منار عباس يوسف ملك169
منار قاسم جادر رحيمه170
منار كريم عبيد ھاشم171
منار مصطفى كاظم عبد السادة172
منار مكي علي حسين173
منار منير سلمان جياد174
موسى محمد جاتف جبارة175



مؤمل احمد وطبان كاظم176
مؤمل فليح شعيبث خضير177
ميامين جاسم حسين مكي178
ناجي طاھر خلف رشم179
نبأ عقيل مھدي صالح180
نبأ لؤي كاظم صادق181
نبأ محمد عبد الحليم علي182
ندى عالء حسين علي183
نرجس باسم نعيم سالم184
نرجس عبد العلى برھان حميد185
نرجس فاضل علي مرزوق186
نسرين أحمد بدر جبر187
نعيمة عبد الرحيم حمزة مطر188
نور الھدى خضير عبد العباس عبد الزھره189
نور الھدى ضياء خلف كاطع190
نور الھدى عادل محيي علوان191
نور الھدى عبد محيسن يتيم192
نور الھدى علي قربان شعبان193
نور الھدى مجيد كاظم كطافه194
نور الھدى ھاني طابور يوسف195
نوران نوار نبيل عبد الحميد196
نورھان نزار عبد الحافظ عبود197
ھاجر جبران عبد الحسن عوده198
ھاجر عبد الجليل محمد عبد الجليل199
ھاجر محمد صدام جاسم200
ھاله قصي حسون علي201
ھبة حمد عبد الزھرة بدر202
ھبة عقيل صادق عيدان203
ھبه خالد خلف جثير204
ھدى حيدر عبد الرزاق فياض205
ھدى مجيد الزم علوان206
ھدى مسلم حسين حمد207
ھديان ستار فرج بردان208
ھدير سعدي حسن جابر209
وسن نسيم غضبان صمد210
يحيى ضرغام فاضل حسين211


