
المالحظاتاالسم الكاملت

ابتهال ناصر علوان1

ابرار لؤي بالر2

ادٌان زهٌر رسم3ً

ادٌان علً ٌاسر4

ازل حٌدر عبد األمٌر5

اسراء حسٌن ناجح6

اسراء دمحم موسى7

اسراء ولٌد إبراهٌم8

اسمهان حامد صكبان9

اسٌل جهاد غسان10

اسٌل عثمان لاسم فالح11

افنان واحد ٌونس12

الهام جمٌل عبد الرزاق13

ام البنٌن رشٌد عباس14

ام البنٌن كاظم عطٌة15

امالً دمحم علوان16

انتظار صالح طه17

انوار جاسم دمحم18

انوار حبٌب مضر داود19

انوار كرٌم خضر حبٌب20

اٌات احمد عل21ً

اٌات حسٌن عبد الزهرة22

اٌات سعد عبد الحسن23

اٌة جواد كاظم24

اٌة رعد سمٌر25

اٌة صفاء كاظم شبٌب26

اٌمان سامً عبد هللا27

اٌمان عبد الرسول ٌعموب28

اٌناس عادل شاكر29

بتول ادٌب خزعل30

بتول شمخً جبر31

بتول عبد الكرٌم عبد الخضر32

بتول كاظم فرحان33

بدور جهاد ناج34ً

براء رشاد مهدي35

بلسم الزهراء عامر خمٌس36

بلمٌس فؤاد عبود37

بنٌن سمٌر عبد الرزاق38

بنٌن علً خلف39

بنٌن كنعان زبون40

بنٌن ناظم سالم41



بنٌن نافع كاظم42

بنٌن نجم عبد هللا43

بهٌة هشام عبد الصمد44

تبارن حبٌب عبد الهادي45

تبارن حمزة جعٌول46

تمى عباس فاضل47

حباٌب صبري عبد الجلٌل48

حكٌمة عبد الخالك عٌسى49

حنٌن حسٌن حاجم50

حنٌن ستار عبد الصمد51

حنٌن دمحم لاسم52

حنٌن ناظم غرٌب53

حوراء حبٌب جاسم54

حوراء حٌدر عبد هللا55

حوراء حٌدر عوف56ً

حوراء رٌاض لاسم دمحم57

حوراء سعٌد حمٌد58

حوراء ماجد عل59ً

خمائل عبد الرضا طالب60

خولة جبار دمحم61

دعاء عبد الرضا طالب62

دعاء فاضل عباس63

دعاء كاظم غانم64

ذرى سجداد جواد65

رباب سعدون مطر66

رباب لمعً عودة67

رباب دمحم جاسم68

رسل محمود نفاوة69

رسل معن صهٌود كاظم70

رلٌة همام مصطفى71

روان منذر حمود72

رٌام جبر مرسٌن لعٌب73ً

رٌان صالح محمود شاكر74

رٌم صباح نهار عبد العزٌز75

زمن ناظم واٌد76

زهراء احمد حسن كماش77

زهراء احمد خلٌل78

زهراء تحسٌن جبار79

زهراء جاسم عبد الزهرة80

زهراء حازم عبٌد 81

زهراء حسن عبد األمٌر82

زهراء حسٌن عبد الزهرة83



زهراء خالد نشم84ً

زهراء رائد مك85ً

زهراء رزاق بجاي86

زهراء رزاق عبد الجلٌل87

زهراء سرحان موسى88

زهراء سعد كاظم89

زهراء طالب عبد الكرٌم90

زهراء عادل جبار91

زهراء عبد الستار عبد الحافظ92

زهراء عبد الكاظم لاسم93

زهراء عماد كون94ً

زهراء لٌصر فاضل95

زهراء مرتضى جواد96

زهراء مصطفى خضٌر97

زهراء مصطفى صبري98

زهراء ناهض خلف99

زهرة مرتضى صالح100

زٌنب احمد زرٌج101

زٌنب جاسم دمحم102

زٌنب جبار جاسم103

زٌنب جمٌل حمود104

زٌنب حجاز عبد عل105ً

زٌنب حسام عل106ً

زٌنب خالد خلف107

زٌنب زهٌر حمٌد عبد الهادي108

زٌنب سنان حسن109

زٌنب شراد راشد حمود110

زٌنب صباح صالح111

زٌنب صبٌح عبد الحسٌن112

زٌنب عباس هالل113

زٌنب عبود عٌسى114

زٌنب علً شاكر115

زٌنب علً عبد الحسن116

زٌنب علً عبد الحسٌن117

زٌنب علً لفتة118

زٌنب عماد عبد الزهرة119

زٌنب فالح مهدي120

زٌنب مجٌد عبد الرضا121

زٌنب دمحم عبود122

زٌنب مشتاق عبد الكرٌم123

زٌنب منعم عبد الستار124

زٌنب ناظم عبد الكرٌم125



سارة خلٌل إبراهٌم126

سارة طارق عوٌد127

سجى احمد علً عبد الحسٌن128

سجى جاسم دمحم129

سجى ناجح عٌسى130

سراج منٌر عبد هللا131

سكٌنة علً سكر132

سلمى علً كاظم133

سمر دمحم منشد134

سهى لؤي سام135ً

سؤدد شهاب احمد136

شمس علً ٌوسف137

شهد علً رحٌم عل138ً

شٌخة ولٌد عبد الواحد139

صابرٌن عبد االمام حسٌن140

صفا عماد عبد السادة141

ضحى لحطان نعمة142

ضحى دمحم حسٌن143

ظاهرة عباس دمحم144

عائشة محمود إبراهٌم145

عبٌر دمحم عبد عل146ً

عال هاشم ماجد147

غدٌر خلف جاسم148

غفران صالح عبد هللا149

غفران فاضل عبود150

فاطمة اثٌر علوان151

فاطمة احمد هاشم152

فاطمة اركان عبد الكرٌم153

فاطمة إسماعٌل زٌد154

فاطمة بدر حطاب155

فاطمة بدر كاظم156

فاطمة جاسم جاٌد دمحم157

فاطمة جمعة ٌاسر158

فاطمة حسٌن عبد هللا159

فاطمة خالد مالن160

فاطمة خلٌل إبراهٌم161

فاطمة خٌري ٌعموب162

فاطمة صالح نوري163

فاطمة ضٌاء جمٌل164

فاطمة ضٌاء عبد عل165ً

فاطمة عادل دمحم166

فاطمة عامر مبارن167



فاطمة عباس فاضل168

فاطمة عبد الحسٌن سعٌد169

فاطمة عبد الرسول وحٌد170

فاطمة عبد هللا عٌالن171

فاطمة عدنان احمد172

فاطمة عصام عل173ً

فاطمة عودة حسٌن174

فاطمة فالح حسن175

فاطمة مازن حاشوش176

فاطمة مجٌد علٌوي177

فاطمة دمحم شافً جاسم178

فاطمة دمحم فاضل179

فاطمة مزاحم عباس عبد هللا180

فاطمة نافع هاشم181

فدن سعدي صدام182

كرٌمة طه لطٌف183

كوثر شمً خلف لفتة184

مروة علً كاظم185

مرٌم احمد عناد186

مرٌم باسم مالن187

مرٌم حسٌن ٌعموب188

مرٌم عادل عبد االمام189

مرٌم عدي عبد الحسن190

مشاعل علً بشٌر191

معصومة مصطفى صادق192

مالن ناظم عبد الزهرة193

مالن هٌثم عبد الحسٌن194

منار احمد ٌاسٌن احمد195

منار علً محمود طالب196

منال ضٌاء بدر197

مها اسعد واجد198

مها صالح حسن199

مٌالدمنذر لاسم200

نادٌة عثمان نجم201

نادٌن اكرم عبد الحسن202

نبأ اسعد عبد الصمد203

نبأ كرٌم كاظم204

نجاح هاشم عباس205

ندى كاظم حمد206

نشوان صالح حمٌد207

نعمة هللا دمحم حسن دمحم208

نماء شفٌع مرتضى209



نهى مهند صبري210

نور الهدى حسٌن عبود211

نور الهدى عبد الستار عبد الجبار212

نور الهدى عدنان مجٌد213

نور الهدى محسن كاظم214

نور الهدى مشتاق طعمة215

نور توفٌك عبد الرزاق216

نور صوباط خساف217

نور طاهر حبٌب218

نوره زٌد صغٌر219

نوره علً مهدي220

هاجر باسل احمٌد221

هبة بران ناصر222

هدى جلٌل عبد هللا223

هدى زٌدان نعمة224

هدى عبد هللا خلف225

هدى عمٌل عبد الرسول226

هدى كرٌم سهر227

هدٌل جبر كاظم228

هدٌل حسن حمٌد229

هدٌل لاسم عبد الكرٌم230

هنادي حمود عبٌد231

هٌا ماجد نجم232

ود عدي شهاب233


