
االسم الرباعيت
ابتسام عبد الوهاب عبد الرزاق1
ابتهال حسين صالح يوسف2
ابتهال مهدي ناصر جابر3
اديان حسن علي 4
اديان عبد هللا عبد حاشوش5
اديان عقيل دمحم عبد6
اديان علي عبد الحسن7
ازهار عبد علي صالح 8
استقالل عالء نجم سهيل9

اسراء حسين دمحم حسين10
افراح سعد حميد زناد11
االء رائد فاضل عباس12
الزهراء اياد شاكر والي13
العقيلة زينب عماد رشيد14
ام البنين حافظ عبد الجبار15
ام البنين صادق جمعة خلف16
امال حسين صالح يوسف17
امنة ميثم جاسم مسلم18
اميمة قحطان جاسب19
انصاف جاسم دمحم خنجر20
ايات باسم ناصر حسوني21
ايات سعيد هادي خضير22
ايات طالب مطلك دمحم23
ايات عبد الجليل مهدي حسين24
ايات عبد الحسين هادي25
ايات وصفي مذكور قاسم26
اية دمحم احمد شاكر27
ايالف حميد زغير كاظم28
ايمان علي عبد هللا شريف29
بان خضر حميد حسن30
بان ماجد عبد الحافظ31
بتول احسان جاسم دمحم32
بتول احمد شجاع33
بتول عبد السالم عبد الحسن34
بتول عبد المحسن عبد الحسن يحيى35
بتول كريم فليح حسن36
بنين جالل غالي علي37
بنين حسين علي علكة38
بنين علوان جاسم جبر39
بنين عواد غيالن40
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بنين دمحم عبد الزهرة مطلك41
بيداء عالء عبد جبر42
تبارك عباس جبار دمحم43
تبارك عبد الزهرة حسين44
تبارك نجم عبد الواحد زغير45
جنان هشام يعقوب يوسف46
حسناء ناصر عبد الواحد ناصر47
حال علي ثامر مزعل48
حنين خيري حنتوش49
حوراء صالح هادي كاظم50
حوراء عبد الحسين عيسى كباشي51
حوراء علي هاشم محمود52
ختام احمد عبد االمام53
خلود طه عاشور سلطان54
خنساء عبد الرزاق محسن55
دعاء احمد صالح غضبان56
دعاء حميد مجيد عناد57
دعاء خالد عليوي عبد58
دعاء نجم سهيل نجم59
دنيا طه ياسين60
رانيا سمير طالب فرهود61
رسل عبد يازع علي62
رسل فراس طالب عزيز63
رقية عباس رحيم ناصر64
رنا عباس هامش كاطع65
رند غازي فيصل66
رواء سالم علي عبيد67
رويدا ضياء حسين عبد هللا68
ريمان مشعل كامل محسن69
زهراء البتول علي سالم ظاهر70
زهراء جبار خضير جخيور71
زهراء حسين دمحم موسى72
زهراء حميد غانم دمحم73
زهراء سبع جابر عيسى74
زهراء علي جاسم دمحم75
زهراء علي عبد الحسن76
زهراء كريم صبيح جابر77
زهراء مجيد عزيز78
زهراء هاشم حاتم79
زينب احمد غياض كاظم80
زينب حميد عباس كاظم81
زينب عبد االمام عبد العباس82



زينب عبد األمير خلف راشد83
زينب عبد عطية حنش84
زينب عدنان محسن مجيد85
زينب عزيز علي قاسم86
زينب مازن شاكر محمود87
زينب دمحم غانم88
زينب مشتاق صادق89
زينب ميثم عبد الجليل90
زينب هاشم عبود حمزة91
زينة احمد عبد األمير قاسم92
سارة حميد نعمة مطر93
سارة رياض عبد هللا طاهر94
سارة عباس محسن كريدي95
سارة عبد السالم عبد الحافظ96
سبأ قاسم خلف موسى97
سجى عادل توفيق احمد98
سحر ياسين محيي مهلول99

سرى بهاء ودود هاشم100
سليمة مهدي جبر101
سماح جاسم دمحم102
شهد علي حسين ثجيل103
شهد دمحم صادق عبد الكريم104
شيماء زكي فالح مذكور105
صابرين هالل حسن حسين106
صفا جواد كاظم107
ضحى رائد عدنان عبد الحي108
ضحى دمحم علي فتن109
طيبة دمحم مجيد عزيز110
عبير عوني عبد هللا عباس111
عذراء داود سلمان داود112
عذراء عزيز حنتوش عويد113
عذراء مصطفى عيسى عامر114
عفاف ميثم حسين علي115
علياء طعمة بسام حسن116
غدير جابر دمحم هواش117
غدير ميثاق عبد الزهرة دواي118
فاطمة بدر رمضان عبد الكريم119
فاطمة جاسم دمحم ورش120
فاطمة جبار شنين عبيد121
فاطمة حسين رجاب مرزوك122
فاطمة سعد عبد الرضا123
فاطمة سعدي صدام فياض124



فاطمة سليم جاسم دمحم125
فاطمة عبد الحافظ دمحم تقي126
فاطمة عبد السالم عباس قاسم127
فاطمة عقيل عبد الزهرة ثاني128
فاطمة كاظم داود129
فاطمة دمحم إبراهيم يونس130
فاطمة دمحم فليح عبد الحسين131
فاطمة والء نعمان عاتي132
كفاية سالم عبد الكاظم دخيل133
كوثر حسين علوان حاتم134
ليالي عبد الكريم باقر135
ليلى عبد الصاحب موسى احمد136
مروءة سلمان مجيد فارس137
مروة اركان كاظم سبتي138
مروة علي لفتة ساجت139
مريم بريسم حبيب 140
مريم حاتم خلف غانم141
مريم صدام حسين علي142
مريم صالح جابر143
مريم عبد هللا جابر خليفة144
مريم فياض طعمة145
مريم دمحم فيصل كشكول146
مالك ليث كاظم147
مليحة وفاق حميد دمحم148
منار عبد الحسين ناصر حميد149
منتهى حميد صالح عبد هللا150
منتهى خير هللا ماضي نجم151
منتهى مطرود شاعر دريعم152
منى حسين علي عبد هللا153
مها شهاب الحميد نغماش154
مها غازي فنجان جاسم155
ميراس حامد كاظم جعفر156
ميس داود سلمان علي157
نادرة حمد مهدي عبود158
نادية كمال عبد هللا159
نضال جليل عبد الرزاق ثجيل160
نغم عبد الكريم عبد الواحد161
نهاد كاظم جبر كزار162
نور اكرم خلف حسن163
نور إبراهيم جامل عبيد164
نور سمير خليف دمحم165
نور ضياء ناصر حسين166



نور طالب عبد الكريم صقر167
نور علي رمضان 168
نور علي كاظم سلمان169
نور فؤاد ناجح عبد االمام170
نور دمحم عبد كريدي171
نور نجم عبد هللا كاظم172
نورس خلف عليوي مزبان173
هاجر إبراهيم عبد الحميد174
هبة خزعل امين يوسف175
هبة سعيد حاشوش176
هبة عجيل جبار علي177
هبة علي صادق جعفر178
هبة هادي عبد الحسين طخم179
هدى عمر عبد الرزاق180
هدى قاسم جبار عبد الرضا181
هدى كريم صهر رهيف182
هديل شمخي جبر183
هند رحيم مارد حسان184
وجدان محسن صالح عبود185
وضحة عبد هللا ناصر عكلة186
وقار علي خلف زغير187
والء ناظم عبد االمام حمادي188
يسرى وفي فضل غضبان189


