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ابتهال فالح حسن1
ابتهال كاظم بدار2
ابرار مصطفى رحيم3
ابرار هيثم عبد الجليل4
اديان نعيم عرض5
ازهار جبار شنف6
اسراء صالح ماضي7
اسيا رائد عبد الحسن8
افاق عادل منصور9
ام البنين صالح مهدي10
ام البنين مصطفى عباس11
امل حمود هيس12
امنة كاظم13
امنة دمحم لطيف14
اميمة سعدون عبد العزيز15
انوار احمد هاشم16
انوار وليد اكرم17
ايات عباس جبار18
ايات عبد الرزاق عبد علي19
اية دمحم حميد20
ايمان سعد حبيب21
ايمان عباس عبد هللا22
أسماء حسن عباس23
أسماء دمحم سلمان24
أطياف حبيب طاهر25
أنا مجيد حميد عبد الكريم26
بتول امين جاسم27
بتول غسان عبد األمير28
بدور جاسم عبد هللا29
بنين جمال وهيب30
بنين حسن داود31
بنين سعد حسين32
بنين عباس عودة33
بنين كاظم هاشم34
بنين دمحم صباح35
بنين محمود شاكر36
بنين مسلم عبد الخضر37
بنين ميثم حرب38
تبارك رائد سامي39
تبارك عبد حسين صكر40
تبارك عمار عبد الجبار41



تبارك دمحم حسين42
تقى مسلم عبد الشيخ43
تمارا دمحم جاسم44
حنان صدام طالب45
حنان علي عبد الحسن46
حوراء رياض عباس47
حوراء سيف عبد الكريم48
حوراء علي حسن49
حوراء علي خضير50
حوراء غالب عبد الكريم51
حوراء كاظم عبد الصاحب52
حياة محسن شاكر53
خديجة خيري دينار54
خديجة عريبي عبيد55
خديجة مازن جواد56
خديجة دمحم علوان57
دعاء حامد عبد الرزاق58
دعاء حسين غالب59
دعاء ضياء عباس60
دعاء كريم طالب61
دعاء نجم عبد الرضا62
دالل قيصر راضي63
دنيا عودة كاظم64
ديانا سعد شهاب65
رباب ستار جبار66
رسل علي باقر67
رسل مصطفى احمد68
رسل هشام عبد الجبار69
رغد علي فيصل70
رفاء فالح عبيد71
رفيدة عبد الزهرة اشياع72
رقية عبد الرضا فرهود73
رواء جواد كاظم74
رواء مازن عبد الواحد75
ريان حبيب سامي76
زكية عامر سلمان77
زهراء بهاء هاتو78
زهراء جمال لفتة79
زهراء سلمان الزم80
زهراء صباح ناصح81
زهراء صدام عبد الخالق82
زهراء عباس جميل83



زهراء عالء فاخر84
زهراء علي شهاب85
زهراء عناد خليف86
زهراء ماجد مجيد87
زهراء دمحم شهيد88
زهراء دمحم صابر89
زهراء مردان قاسم90
زهراء مكي موسى91
زهراء ناظم عباس92
زهرة جاسم عجيل93
زهرة شمال فرحان94
زهرة علي سلمان شناوة95
زينب جليل هاشم96
زينب جواد كاظم97
زينب حسن عبد هللا98
زينب حسين عودة99
زينب خالد نادر100
زينب رعد تحسين101
زينب سالم مدهوش102
زينب سهم عذار103
زينب صفاء حسين104
زينب ضياء عودة105
زينب عبد الجبار عد اللطيف106
زينب عبد الحر كاظم107
زينب عبد الحسن عبد الرزاق108
زينب عبد الرحمن حسين109
زينب عبد الكريم دمحم110
زينب عبد هللا نجم111
زينب عزيز علي112
زينب عقيل مسلم113
زينب علي صوالغ114
زينب علي نايم115
زينب علي يوسف كعيد116
زينب عماد علي117
زينب فاضل دمحم118
زينب مزهر إبراهيم119
زينب مفتن حلو120
زينب ناظم حبيب121
زينب وسام سعد122
زينة علي خليل123
سارة جواد مطشر124
سارة خالد مجيد125



سارة عبد هللا عبيد126
سارة عدنان إسماعيل127
سارة ماجد جاسم128
سجى عقيل قاسم129
سكينة حسن هاشم130
سكينة عباس عبد الجليل131
سمية سالم رمضان132
سهى سامي حسين133
شاهيار اسعد عزيز134
شكران قصي عباس135
شهد رحيم عبد الصمد136
شهد فالح والي137
صابرين سجاد قادر138
صبا جاسم حميد139
ضحى عبد الجليل حسين140
ضحى منقذ مجيد141
طيبة احمد جاسم142
عبير عبد هللا فالح143
عذراء حسين رحيم144
غفران جابر يوسف145
غفران جالل هاشم146
غفران حسن عبد الحسن ناصر147
فاتن طالب حمود148
فاطمة جاسم خضير149
فاطمة حميد زيدان150
فاطمة دعير خضير151
فاطمة ضياء حسين152
فاطمة عاصف مزيد153
فاطمة عباس ياسر154
فاطمة عبد الواحد ناصر155
فاطمة علي شديد156
فاطمة علي عبد السادة157
فاطمة علي ناصر158
فاطمة فارس عبيد159
فاطمة فؤاد عبود160
فاطمة كاظم طعيمة161
فاطمة محسن دمحم162
فاطمة منقذ محمود163
فاطمة نادر عبود رمضان164
فاطمة نوير مهدي165
فاطمة هاني عواد166
كوثر حمدان هيس167



كوثر مهدي قاسم168
كوثر هاشم خير هللا169
لطيفة حميد ملبس170
لطيفة كريم عبد هللا171
ليلى عبد الخالق طالب172
مريم جمعة صبري173
مريم حاجم ماجد174
مريم عبد العباس جعفر175
مريم محسن حمدان176
مريم دمحم قاسم177
مريم مؤيد عباس178
مسار عبد هللا جاسم179
مسار عمران موسى180
مالك حيدر لفتة181
منار صباح مشعان182
منال عبد الكريم عبد الصمد183
منال عبد المنعم ياسين184
منال عدي يوسف185
منى عدنان علي186
مها جمعة عيدان187
مها رائد حمود188
ميعاد جواد كاظم189
نبأ احمد حميد190
نبأ راضي خلف191
نبأ عقيل عباس192
نجاة مصطفى احمد193
نوال يوسف بناي194
نور الزهراء دمحم علي195
نور الهدى جواد كاظم196
نور الهدى رؤوف عبد عون197
نور الهدى عاشور كاظم198
نور الهدى ليث حقي199
نور الهدى مسلم عبد الخالق200
نور الهدى مهند دمحم201
نور الهدى موسى بنيان202
نور عمار عيسى203
نور مصطفى حسين علي204
نور مكي مجيد205
نوران عبد هللا عبد الرزاق206
نوره جاسم دمحم207
نوره حسين كحيط208
هاجر جاسم عبد الفتاح209



هالة رجاء إبراهيم210
هبة مهدي فرحان211
هدى جبار جاسم212
هدى حميد سلمان213
هدى خلف باقر214
هدى صالح أيوب215
هدى عبد الزهرة عبد األمير216
هدى عماد عبود217
هدى ميثم جاسم218
هدير مسلم هاشم219
هديل داود سلمان220
هديل نزار جعفر221
هنادي حميد يساحي عامر222
هيام جبار معاوي223
وجدان جابر يوسف224
وفاء حازم عجيل225
والء عبد الكريم صادق226
يقين عبد الولي علي227


