
A كروب 

 ت  االسم  التوقيع 
 1 االء احمد مطر مهدي منهل 

 2 احسان عبد الحسن عبد الرضى 

 3 احمد ماجد كموش كاظم 

 4 ازل محمد عبد االمٌر 

 5 اسراء جمعة علً محمد 

 6 اسراء ناصر شغٌنً مطر 

 7 اسالم فلٌح حسن 

حاتم كرٌماسماء    8 

 9 اسماء نعٌم  جخٌر سلمان 

 11 اشم فائز حسون محمد علً 

 11 اطٌاف علً جابر حسٌن 

 12 افراح علً عامر 

 13 امال حسٌن طحٌور منشد 

 14 امانً احمد نعمة خضٌر 

 15 امٌر محمد جواد عبد الحمٌد 

 16 امٌر هٌثم هادي مدلول 

 17 انوار ناصر شاكر جعاز 

فاضل جواد بلكوت اٌات   18 

 19 اٌات كرٌم ملٌوي جواد 

 21 اٌة خالد احمد جواد 

 21 اٌه حمٌد سعٌد لفته 

 22 بتول عبد الجبار حمٌد مهدي 

 23 احمد رحٌم ساٌل  

 24 مرٌم رٌاض عبد حسٌن  

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  31 

  31 
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B كروب 

 ت  االسم  التوقيع 
 1 بنٌن احمد غازي عباس 

 2 بنٌن سلٌم محمد مونس 

 3 بنٌن عماد صبحً حسٌن 

 4 بنٌن فالح حاجم 

 5 بنٌن مدحت حمود 

 6 تبارك ماجد عبد االمٌر 

 7 تقى ٌاسٌن طه 

 8 حسن ازهر جاسم 

 9 حسٌن بهاء محمد عبد الغزالً 

الحسنحسٌن حٌدر عبد    11 

 11 حسٌن عدنان ارضٌوي ردام 

 12 حسٌن عناد عطٌة جفات 

 13 حنان عالوي مداعً زغٌر 

 14 حنٌن حسن مطنش فهد 

 15 حنٌن هادي عبد الكاظم 

 16 حوراء رزاق رشٌد عبود 

 17 حوراء سعد عٌدان 

 18 حوراء نزار عبد االمٌر صاحب 

 19 حٌدر جواد كاظم عاشور 

 21 حٌدر عباس حسن مطشر 

 21 رانٌا حسٌن جابر حسٌن 

 22 رانٌا صفاء حمزة صالح 

 23 حسٌن علً حسٌن كاظم  

 24 عبد هللا مٌثم طالب  

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  31 
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C  كروب 

 ت  االسم  التوقيع 
ٌوسف رسل منٌر نزار   1 

 2 رعد صالح احوٌزعلٌوي 

 3 رفل كاظم عزٌز كاظم الفتالوي 

 4 رقٌة جاسم هاتف 

 5 رقٌة حمٌد حمزة محمد 

 6 رواء عالء كاظم عبد المسعودي 

 7 رواء فاضل هاشم عباس 

 8 روان سالم مجٌد موسى 

 9 رٌام محمد حامد حسن 

 11 رٌهام علً عبد الحسٌن عٌساوي 

مشٌط منشدزمزم محسن    11 

 12 زهراء امٌر كاظم ابراهٌم 

 13 زهراء جواد كاظم مظلوم 

 14 زهراء رافد مجٌد جبار 

 15 زهراء طارق علً 

 16 زهراء علً ارحٌم كرٌم 

 17 زهراء علً راضً كاظم 

 18 زهراء مسلم مسٌر جٌاشً 

 19 زهراء مهدي علً عبداالمٌر 

 21 زهراء ناهً حسان مرجان 

 21 زهراء ٌوسف عزٌز علً 

 22 زٌن العابدٌن علً حمٌد 

 23 نورالهدى عقٌل كرٌم  

 24 ارٌج باسم ظاهر  

 25 اسل نبٌل خلٌل  
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  28 

  29 

  31 
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D  كروب 

 ت  االسم  التوقيع 
 1 زٌنب احمد رزاق احمد 

 2 زٌنب احمد ساجت عطشان 

 3 زٌنب جاسم عبد االمٌر 

 4 زٌنب رحٌم عبد الحسٌن محسن 

 5 زٌنب زعٌم داخل غاوي 

 6 زٌنب عباس علً عبد الحسٌن 

 7 زٌنب عبد العباس صبري 

 8 زٌنب فؤاد محمد كاظم 

 9 زٌنب محمد عبد الزهرة رمضان 

 11 زٌنة محمد صبحً محمد 

هاديسارة فالح محسن    11 

 12 سبأ حمٌد علً فرحان 

 13 سجاد حٌدر علً سرحان 

 14 سجاد صباح مجٌد محمد 

 15 سعدٌة طنوش وصً حسٌن 

 16 شكران فالح مزهٌر جبر 

وسام محسن نجم صفا   17 

 18 ضحى حاتم كامل سلمان 

 19 ضحى عدنان علً حسٌن 

 21 طٌبة صالح مهدي وحٌد 

 21 طٌبة ٌحٌى حالوب حمزة 

 22 عباس علً عبدهللا علً 

 23 جعفر احمد ٌونس  

 24 امٌر احمد عبٌس  

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 
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E  كروب 

 ت  االسم  التوقيع 
 1 عباس فاضل عبد الحمزة عٌدان 

 2 عبدهللا عبد االمٌر فاضل 

فرحان داخل حسنعبٌر    3 

 4 عذراء شاكر نصب نهاب 

 5 علً احمد محمد 

 6 علً الصادق حسٌن هادي 

 7 علً حسٌن علً راضً 

 8 علً عباس عبد عرٌف 

 9 علً عبد الكرٌم محمد 

 11 علً محمد صدٌق ابراهٌم 

 11 غادة ازهر عبد العظٌم 

 12 غدٌر رحٌم حسن نعٌمة 

 13 غدٌر عمار عبد الرزاق 

 14 غفران حسام عبد االمٌر عزٌز 

 15 فاطمة تسجٌل خضر 

 16 فاطمة ثامر خلف كرٌم 

 17 فاطمة عقٌل تحسٌن 

 18 فاطمة عالء حسٌن عبد الرزاق 

 19 فاطمة علً جحٌل ساجت ال عبٌس 

 21 فاطمة علً جواد كاظم 

 21 فاطمة فالح مهدي 

 22 فاطمة قصً كامل حبٌب 

 23 انفال احمد حمادي  

 24 نور احمد هادي حسٌن  

  25 
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  27 
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F  كروب 

 ت  االسم  التوقيع 
 1 فاطمة محمد خضٌر هادي 

 2 فرقان فاهم عٌدان جالً 

 3 فضل عباس هاشم جبٌر 

 4 فواطم مجٌد كامل 

الكاظمقبس هالل عبد    5 

 6 كرار حٌدر جعفر بصري 

 7 كوثر سعٌد  مالك لهمود الزٌادي 

 8 كوثر صفاء الدٌن موسى علً 

 9 كوثر مهدي حسن حمادي 

 11 مازن موفق توفٌق 

 11 مجتبى ٌونس حنون جساب 

 12 محمد ادٌب عبد عٌدان 

 13 محمد الباقر حٌدر حاجم 

 14 محمد جزار كلف 

كاظممحمد علً عباس    15 

 16 محمد قاسم حاتم هادي 

 17 محمد ماجد عبد الرضا 

 18 محمد مهند لفتة علً 

 19 محمد ناظم ستار 

 21 مرتضى علً داود حالل 

 21 مرتضى قٌس علً 

 22 مرتضى محمد عباس 

 23 نور الهدى لقمان سماوي  

 24 زٌنة حسٌن علً  

 25 براق عبد االمٌر قشور  

  26 

  27 

  28 

  29 

  31 

  31 
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G  كروب 

 ت  االسم  التوقيع 
دهامامروة اٌاد مجهول    1 

 2 مرٌم صالح عدنان جعفر 

 3 مرٌم عبد الرزاق علً 

 4 مرٌم مازن محمد حمٌد 

 5 مسلم احمد جبر سمٌع 

 6 مصطفى رغدان انور عبد المنعم 

 7 مصطفى محمد حسن راضً 

 8 مالك رائد محٌسن حسن 

 9 منار عباس ثامر بركات 

 11 منار عقٌل جبار علً 

 11 منار علً قاسم عباس 

 12 منى عادل مهدي خشان 

 13 منى هادي نجم عبد 

 14 مها حامد كاظم عبٌس 

 15 مهٌمن سرحان شمران 

 16 مٌالد رحٌم وساف مجبل 

فرحاننبأ بشٌر عٌسى    17 

 18 نور الهدى رائد جابر 

 19 نور الهدى عباس حسٌن كشٌش 

 21 نور جاسم حامد عٌفان الدهٌماوي 

 21 نورس سلمان جاسم محمد 

 22 هاجر حمٌد ناصر لفتة 

 23 هبة ابراهٌم عبد الستار علً 
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H  كروب 

 ت  االسم  التوقيع 
 1 هبة توفٌق نعمة جبار 

 2 هبة حسن عبد عون 

 3 هبة لؤي بدري ابراهٌم 

 4 هدى احمد هاشم عبد 

 5 هدى حسٌن عبد نجم 

 6 هدٌر مٌثاق عطٌة كاظم 

 7 هوازن سعدون عبود 

الغانمً وسن حسٌن زغٌر ناصر   8 

 9 سلطان نعمان سلطان 

 11  بان ماجد كاظم 

 11 ضرغام عباس ثامر 

 12 علً سالم ناجح 

 13 زهراء ناظم والً 

 14 تبارك عدنان حامد 

 15 زٌنب علً رحٌم 

 16  بنٌن هانً شاكر 

 17 خٌرات سلمان خرمود 

 18 نبأ نعمة فاضل 

 19 هدى مهدي فهد 

الخضرسارة مثنى عبد     21 

 21  منتظر نعمان جبر 

 22  هجران مطلب سلمان 

 23  عبد الخالق عقٌل عبد 

 24  فاطمة عمران رسول 

 25 ودٌان محمد مهدي 

 26 طفوف حامد عبد الرضا 

 27 هبة توفٌق نعمة جبار 

 28 هبة حسن عبد عون 

  29 

  31 

 


