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االسم الرباعًت

ابتسام عباس نجم عبد1

ابتهال محمود عبدزٌد عبٌس2

ابو الحسن عمٌل عبد كرٌم3

اثمار جاسم شناوه دمحم4

احسان ابراهٌم عبد الحسٌن جاسم5

احالم كاظم كرٌم عران6

احمد جبار غركان عبادي7

احمد مالن خضٌر ساٌر8

استبرق عواد فرهود عواد9

استبرق ناظم مٌري عباس10

اسراء لاسم عبد الرضا حسن11

اسل حسن داخل جوده12

اسٌا حسٌن فاهم دٌوان13

اسٌل رحٌم كاظم حمزه14

اشواق نعمه حسن كاظم15

االء سعد عاجل حسن16

االء علٌوي عبد الزهرة عبود17

الزهراء علً شوجه حسٌن18

امل مشكور عبدالحمزة وهد19

امنه حسن كاظم حسون20

امنه زمان شنٌع كاظم21

امٌر عامر خشان روضان22

امٌره اسماعٌل ناصر عٌسئ23

انتصار ماجد مرزه عبود24

انعام شندل جبار صدام25

اٌات حسن عبد مسلم عبد هللا26

اٌات حمزه عبٌس رسن27

اٌات فالح عدنان غانم28

اٌات لاسم هادي عبٌد29

اٌات مزهر شناوه علوان30

اٌمان حامد كاظم جبٌر31

اٌمان رزاق موسى عبادي32

اٌمان عباس سلمان عبد33

اٌمان علً عبٌس سلمان34

اٌمان علً عكموش حسٌن35

اٌمان فواز عبدعلً جٌاد36

اٌمان مجبل موجد عل37ً

اٌمان نعمه جواد عمران38

اٌه جاسم دالً عبد39

إٌناس طالب مبارن ردام40

أحمد مكصد كظٌر كاظم41

أسراء لابل جبار واش42ً

أسالم غانم عبود عل43ً

أمانً ماجد خضر جابر44

أٌات دوهان واوي عوجه45



آٌه عباس فرحان كاظم46

بالر محسن عبٌس عبود47

بتول رحٌم عطشان احفٌدل48

بتول علً عبد الحمزه سٌاب49

بتول كاظم طارش كاظم50

براء خضٌر عبد الحسٌن بدٌري51

براء ستار ٌاسٌن سلمان52

براق حمٌد خضر حسن53

بشائر سالم علً عكله54

بشرى سلمان عبد عبٌس55

بنٌن احمد رسن عل56ً

بنٌن جاسم دمحم كاظم57

بنٌن حاكم جبٌر هدوان58

بنٌن حٌدر حمزه عبود59

بنٌن سامً شمران مصحب60

بنٌن عبد المعطً عبد الساده خرٌبط61

بنٌن فالح مهدي طعمة62

بنٌن لاسم صالح شرٌده63

بنٌن كاظم حسٌن شناوه64

بنٌن كرٌم طاهر وناس65

بنٌن دمحم رضا فرحان66

بنٌن دمحم شحاته دمحم67

بنٌن نزار جبار عبد68

بنٌن نعمان خطار فرحان69

بنٌن هادي حمٌد جاسم70

بٌداء فالح حسن حنون71

تبارن احمد عبدزٌد علوان72

تبارن جواد نعمه عبد عل73ً

تبارن غانم سعٌد ناج74ً

تبارن فاهم كاظم دمحم75

تمى عالً حسٌن لٌل76

ثرٌا عبد الكاظم تاٌه كه77ً

جواد كاظم ناصر حسٌن78

حسٌن جمٌل عبد كاظم79

حسٌن عالء حسٌن جبار80

حسٌن علً جاسم كاظم81

حسٌن كاظم جواد كاظم82

حسٌن ناظم صاحب طاهر83

حنٌن حبٌب راشد حمزه84

حنٌن حسٌن سماع جساب85

حنٌن كاظم عٌدان عباس86

حنٌن مكً شاكر حمود87

حوراء احمد جمٌل كاظم88

حوراء أحمد كردي مغٌر89

حوراء بشٌر دمحم محسن90

حوراء حسان حسن راض91ً

حوراء حلٌم جبر سعدون92

حوراء رحٌم دمحم رشن93



حوراء رزاق شاكر شاهٌن94

حوراء سلٌم جمعه لفته95

حوراء عبد الكاظم عبد علً وناس96

حوراء لاسم جبار كاظم97

حوراء لاسم منصور حسٌن98

حٌدر مرتضى طالب نعمه99

خدٌجه رحٌم عبد سوادي لفته100

دعاء جواد كاظم شوٌل101

دعاء صادق سعٌد صبار102

دعاء كرٌم لفته عكله103

دنٌا اسكندر حسن سعد104

رتاج فارس عبد الزهره مراد105

رجاء حمٌد عباس زلزل106

رسل تركً كاظم بلكت107

رسل عباس عبد الساده روٌع108ً

رسل دمحم سلمان خلٌفه109

رلٌه طاهر غزال حنتوش110

رلٌه عماد غانم عوده111

رلٌه ماجد جبر حسون112ً

رلٌه مكً ساٌب دمحم113

رلٌه وسام حسٌن شمران114

رنده سامً عبودي افرٌج115

رواء خلٌل جدوع ساجت116

رواء عبدهللا جاسم عبٌد117

رواء هشام شاكر عبد االمٌر118

روزه جمال علً عكله119

زمن حمٌد سعٌد كاظم120

زهراء ثائر شاكر سلمان121

زهراء حسٌن جبر حسون122

زهراء حسٌن جبٌر هدوان123

زهراء حمٌد هلٌل زوده124

زهراء خوزان مظهر شام125ً

زهراء راتب عبد جخم126

زهراء سالم اركٌن عواد127

زهراء سلٌم طعٌمه حسن128

زهراء صالح متعب جٌاد129

زهراء عباس جاسم فرعون130

زهراء عطٌه كاظم شٌحان131

زهراء عالء كامل عبد132

زهراء علً جوٌد كاظم133

زهراء عماد دمحم جابر134

زهراء غضبان عرد كناوي135

زهراء لاسم نعٌم كاظم136

زهراء لائد اركان محٌسن137

زهراء كدر عبدالساده روم138ً

زهراء مجٌد شناوه حاجم139

زهراء دمحم عبد االمٌر جبار140

زهراء مرتضى عبد االمٌر حمزه141



زهراء مؤٌد اصبٌح جاسم142

زهراء هادي جهٌل جاسم143

زٌدان عبد الكرٌم دٌوان كامل144

زٌنب ابراهٌم حاتم حٌرو145

زٌنب جاسم ٌوسف عناد146

زٌنب جواد عطٌه فرحان147

زٌنب حاكم حمٌد حاتم148

زٌنب ذٌاب منحر منصور149

زٌنب سرحان كاظم جوده150

زٌنب شهٌد ناهض حسن151

زٌنب عباس ساهون شنان152

زٌنب عماد سعٌد جابر153

زٌنب غانم عزٌز حسن154

زٌنب فاضل عبد هللا الغزاي155

زٌنب لصً احمد داٌم156

زٌنب لٌس هشام باٌون157

زٌنب كاظم بالسم حسن158

زٌنب محسن عبد الكاظم جواد159

زٌنب محمود زغٌر وال160ً

زٌنب مرزون حنشول رمٌح161

زٌنب موجد موسى بجاي162

زٌنب ناظم واوي فٌزان163

ساره ظافر صبري جبار164

سجاد جمٌل واجد جاسم165

سجاد جهاد كاظم دنان166

سجاد منصور عماش عٌدان167

سجى أحمد اموري عبد168

سجى رحمن ٌوسف حمزه169

سجى لاسم رحٌم حمزه170

سرور إكرٌم جبٌر لفتة171

سرى مهدي ابو كطٌفه ثامر172

سفٌر شعالن عبد الحسٌن جاسم173

سكٌنه احمد لطٌف زغٌر174

سكٌنه حسن شناوه شبٌب175

سماء سعد عٌسى خضٌر176

سندس علً عبدالرضا حسن177

سٌناء علً حسٌن ظاهر178

شفك اخالص فاضل غالم179

شكران عبدالحسٌن لفته عٌدان180

شهالء رحٌم مزٌون فرحان181

شٌرٌن كامل علوان حمٌد182

صابرٌن حموز حواس دمحم183

صابرٌن صباح سلمان صالل184

صادق حنون هادي فارس185

صبا حٌدر حروبً حاتم186

صفا جعفر حسن عبود187

ضحى احمد كاظم دمحم188

ضحى ثائر شاكر عبد الزهره189



ضحى خضٌر زغٌر فرج190

ضحى درٌد حسن عگله191

ضحى عاشور نعمه كاطع192

ضحى عباس حسٌن حاجم193

ضحى عبدالحسٌن فلٌح برهان194

طٌبه عزٌز حماد عطٌه195

طٌبه دمحم محسن ساجت196

عاٌد خلٌبص عبٌد زغٌر197

عبد الباري دمحم عبد عرٌمط198

عبد الرحٌم هادي جبر وهد199

عذراء راسم كاظم صباح200

علً جاسم دبس عالوي201

علً حاكم وهٌب حٌوان202

علً خضٌر عباس دمحم203

علً صالح علٌوي عبدهللا204

علً مرتضى كاظم عطٌه205

علً مهدي حسٌن نٌران206

علً ناظم جبر عل207ً

علٌاء عكاب برهان كعٌد208

علٌاء لاسم جابر غاٌب209

غدٌر محسن مرزوق حمزة210

غفران أحمد مالن عبد211

غفران عالء حسٌن جبار212

غفران ماجد محٌسن عل213ً

غفران دمحم عبد علً مال هللا214

فاطمة سالم عبد ساٌر215

فاطمة علً هادي دعٌوش216

فاطمة فالح حسن حسن217

فاطمة دمحم صالح هادي218

فاطمه أحمد فارس علوان219

فاطمه جاٌش حسٌن جالب220

فاطمه حسن علوان دمحم221

فاطمه حسٌن مالن دمحم222

فاطمه حمٌد كاظم عبعوب223

فاطمه راضً كاظم حاجم224

فاطمه رحم عباس ساٌب225

فاطمه ساجد شاكر عبود226

فاطمه سالم جواد كاظم227

فاطمه سلٌم تكلٌف رحٌم228

فاطمه طالب محٌسن جبر229

فاطمه عبد الزهره سعد عذاب230

فاطمه عالء حاتم عبد الصاحب231

فاطمه علً عبد كاظم232

فاطمه فلٌح فرهود عبدهللا233

فاطمه كاظم فرج فنجان234

فاطمه كائن عبد االمٌر حسون235

فاطمه لفته حبٌب حسون236

فاطمه محسن كرٌم كاظم237



فاطمه دمحم كاظم جوده238

فاطمه دمحم مراد جواد239

فاطمه منصور كرٌم طاهر240

فاطمه نجم عبد دمحم241

فرلان باسم جابر رهٌف242

لاسم عماد موسى حبٌب243

لمر بنً هاشم احمد شاكر حسٌن244

كاظم جواد كاظم عبد الحسٌن245

كرامه ناجح شبالوي سمٌع246

كوثر حٌدر كاظم عبد الهادي247

كوثر عجمً حمزه خضٌر248

كوثر علً حسان مجل249ً

كوثر عماد كامل عزوز250

كوثر فالح جبر عبدهللا251

كوثر مرتضى رحٌم حسٌن252

كوثر نجاح عباس عكار253

لبنى دمحم رحمن سرحان254

لٌنى بشٌر هادي عبدهللا255

مجٌده شاكر ساجت حمٌدي256

محسن مجٌد نعٌم صبر257

دمحم حسٌن عبد عل258ً

دمحم حسٌن علً كرٌم259

دمحم حٌدر حمدي ناصر260

دمحم عادل عبدالحسٌن كرٌم261

دمحم كاظم ساٌب حسٌن262

دمحم ماجد عبد حمزه263

دمحم ماجد كاظم غانم264

مروة نبٌل طعمه عل265ً

مروه طالب عبٌس العٌب266ً

مروه مهدي زغٌر عكاب267

مرٌم احمد محً حسن268

مرٌم كاظم فرهود صبٌح269

مرٌم دمحم جبار دوٌج270

مرٌم ٌاسٌن مجٌد كاظم271

مسلم سعد حمٌد شاهٌن272

مصطفى سلٌم عبدالرضا هارف273

مالذ ثعبان عبد عوض274

منار باسم صاحب ضاٌع275

منار عبود عباس مطر276

منار عمٌل حمزة كاظم277

منار مٌري عبٌد خضٌر278

منتظر صالح ٌونس لهمود279

منى جبار سلطان جاسم280

مؤمل طه عزٌز عبود281

نبأ حسٌن سباهً محمود282

نبأ رحٌم فلن عبد283

نبأ مغٌطً ٌاسر غباش284

نجالء مدلول ناجً ناصر285



ندى صالح غانم عبد الحسن286

نرجس صالح حسن عنجور287

نرجس معن مراد عبٌد288

نور الزهراء حسٌن سوادي عٌسى289

نور الهدى جاسم عنون شطب290

نور الهدى جاسم دمحم جواد فلٌح291

نور الهدى حسن داخل جوده292

نور الهدى حسن هجول دحام293

نور الهدى صباح لفتة عبد الحسٌن294

نور جبار عبد الحسٌن اكرٌم295

نور سعٌد مطرود جفط296

نور عبد االمٌر شاكر عبد الكاظم297

نور عبد الحسٌن موات عباس298

نور عمٌل جمٌل عبد الحسٌن299

نور علً جبار خزي300

نور علً عكموش نعمه301

نور عواد حمٌد مروح302

نور لاسم دمحم ٌاسٌن303

نور دمحم كاظم حسٌن304

نور منصور ٌاسر عباس305

نوره رسول عواد حمادي306

هاجر علً حمزه عبود307

هبه نصر علً سعدون308

هجران راشد عاصً عطٌه309

هدى جبار جدعان خنجر310

هدى هادي راضً زاٌر311

هدٌل عمار احمد هادي312

هند عباس عطشان صابر313

هٌام عباس كاظم جبار314

ورود سعد دٌنار غركان315

وسن عدنان سدخان راه316ً

وفاء حمٌد مهدي حمزه317

وفاء كاظم وادي غاوي318

ٌاسمٌن علً راهً ساجت319


