
اسم االماسم المستفيدقسم الحماية

امل لفتهعباس محمد عبيدبابل

عليه عطيوييوسف عبدالرزاق حسينبابل

خديجه عطيهسالم بحر عبيدبابل

بسومه بدرحسين عبد رسنبابل

شكريه عليويمحمد جابر فارسبابل

فليحه حسيناحمد حسن هانيبابل

فخريه مجبلعلي كاظم عبيدبابل

نبا شاكرعلي هادي محسنبابل

فضيله عودهكرار علي خضيربابل

عبيسه سالممايد حسين علوانبابل

هدى وليدمحمد عبدالرضا حمزهبابل

فطم جاسمحسين سعدون حسينبابل

ناديه مزهرعلي جهاد راضيبابل

حمزيه فرحانخضير نوري عباديبابل

زغيره صليطامجد صبر كاظمبابل

جنجل حمزهرياض كاظم باجيبابل

نوريه طهاحمد جاسم محمودبابل

امل محمدثائر عبدالرزاق حسينبابل

حده مصيخهادي حماد حاتمبابل

صبره نوافمهدي حامد خلفبابل

كريمه عاشورمحمد كريم راضيبابل

شهيبه رحيمعلي حميد عبدبابل

حمزيه عليعماد فاضل عبدبابل

كلثومه عبيسحسنين عبداالمير عبدهللابابل

رحيمه حايفاحسان هاتف ذهببابل

قبيله هاديمحمد محان رحمنبابل

نوريه شاهرمحمد ضحيوي حسينبابل

ريمه صباحنزار عزيز عبودبابل

وفيه كاظماحمد حمزه حسنبابل

زينب صبيحعلي غانم هاديبابل



رقيه كاظمعلي كريم كاظمبابل

لمياء جوادماهر احمد رجيببابل

مليحه كاظمبهاء عبدالكريم جاسمبابل

اسراء عباسثامر محمد صاحببابل

خديجه عبدالواحداحمد هاني حسنبابل

سعيده حمزهحسين علي غزايبابل

رسميه بدركريم علي كزاربابل

زمان كاملعباس احمد فاضلبابل

حليمه راشدعلي كاظم جوادبابل

ساهره غازيمهند حسين سلمانبابل

اميره محمدحسين محمد داودبابل

اديبه كريمليث قاسم حمزهبابل

سميره ناجيمروان ابراهيم ناجيبابل

فضيله سلمانحسن علي جوادبابل

حميده عبدجبار خضير حبيببابل

سليمه بندرمرتضى فاخر سرحانبابل

امل عليمهدي عطوان عاديبابل

حضيه مطرحامد عبدهللا مطربابل

وداد فتحيعمار ضاري مشيربابل

ملكيه مزعلرائد احمد كاظمبابل

سوميه مبدرمرتضى محمد قاسمبابل

زهره حمزهمحمد تركي عمرانبابل

حسنه محمدحسن هدام هراطهبابل

مجوده عبيدعماد حميد عصريبابل

صبيحه حبيببشار حسين عليبابل

كريمه عباسعلي محمد ظاهربابل

ناهده رشيدعالء هادي عبدبابل

سليمه عمرانمنير محمد عبيدبابل

مصيبه سلمانعباس عكروك كاظمبابل

سكنه جدوعحكيم عامر مكطوفبابل

فهيمه فضلسالم عليس صويحبابل



مائده جوادسالم محمد عبيدبابل

قبوله عبدالرزاقمحمد فارس ردامبابل

ليلى حسيناحمد عباس كافيبابل

فليحه ربيعمنذر محسن جاسمبابل

مخيفه كاظمعالء حسين مرزوكبابل

هديه حسنابراهيم محسن كاظمبابل

بهره هاديمحسن كاظم سلمانبابل

حكمه بهلولنعمه عبد كاظمبابل

فتون عليحيدر عمران صالحبابل

شروق طالباحمد محسن محمدبابل

ايمان عليعماد عبدالحمزه مخليفبابل

سليمه يوسفاحمد جاسم عالويبابل

وضحه كاظمطالب سالم بريجبابل

ناديه مهديحسنين مرتضى عزيزبابل

امل عبدالحسنعالء عبدالرزاق علوانبابل

جمهوريه عليحمزه مصحب عليويبابل

فوزيه عبدزيداياد مراد كاظمبابل

زهره كاظمرسول خضير علوانبابل

زينب حميدسامر علي طارقبابل

ايمان حميدقيصر خضير عباسبابل

سعديه هاديحيدر طالب ناصربابل

حليمه خليلليث مؤيد رزاقبابل

فوزيه عويدحاتم سلمان جوادبابل

خنمه عمرانحاتم حمد موحانبابل

هاشميه مرداسعلي خالد دخيلبابل

شعاع عبدالرضااكرم بهجت جلوببابل

واجده عبيدطه احمد جاسمبابل

فوزيه عبدالحسينايهاب محمد جوادبابل

حليمه حمزهضياء كاظم عباسبابل

كريمه عبدعلي عبدالزهره كزاربابل

سعديه حسنحيدر عباس حسونبابل



سليمه ابراهيمحسين سلطان عبدهللابابل

مليحه خليفعبود لطيف عطيهبابل

االء خطيبعلي غازي فاروقبابل

سليمه هادياشرف وهاب رزاقبابل

منصوره عطيهمهند علي شبيببابل

زهره نايفحسين ياسين مكطوفبابل

حسنه عطيويعباس عديل مالحبابل

فليحه حمزهرحيم عالوي مكطوفبابل

ساجده كاظمحسين اعالن حسينبابل

سهام جاسممحمد ظاهر عبيدبابل

نظيمه حسينعباس عبيد عبودبابل

حسنه خاجيامير ستار رزوقيبابل

فطيمه عاشوركاظم جواد عبدالحسنبابل

سليمه حريزاسعد عادل عبيدبابل

زهور عبدانور علي ذياببابل

نذيره رزاقعمار فاضل جوادبابل

ايمان سلمانحيدر محمد عليبابل

حياه حنيطهقاسم كطوف حارثبابل

امل جبارحسن صالح هاديبابل

عيده حسنكريم عباس ظاهربابل

مديحه خليلحسين فجر موحانبابل

غنيه علواناحمد عبدالحسين كاظمبابل

ميثاق لؤيرافت عقيل كاظمبابل

غفران عباسامير سلمان عبداالميربابل

زهيه نايففرحان عيدان براكبابل

نجمه عبيدفالح حسن حسانبابل

غزاله عطشانكريم عطيه حمودبابل

كظيمه واديقاسم عبود منصوربابل

كريمه راضيفارس كريم عباربابل

سنيه كاظممحمد عباس عليبابل

نوريه حسينامجد رزاق صاحببابل



سعديه عزيزعمر عبدالرضا فرحانبابل

شكريه غزايستار جبر حلواصبابل

مديحه عبيدعباس نوري جوادبابل

عطيه حبيبحيدر حسين عليبابل

سعاد عليعلي نعمه عليبابل

ايمان نعمهكرار فالح مطشربابل

كلثوم عبدكاظم سعد كاظمبابل

خوله عبدصاحب محمود مهديبابل

ناديه جوادعباس سعد عباسبابل

صبريه غريباحمد لفته هاديبابل

مائده سرحانعماد جدوع فرحانبابل

ماهره محمداكرم ظاهر مزهربابل

ثمينه ناجحمنتضر عباس صالحبابل

كميله بخيتصالح مهدي صالحبابل

مديحه حمزهعمار نجم عبدزيدبابل

عدله محمدسليمان عسل مزيدبابل

بلقيس تاغيحيدر صالح منهيبابل

حليمه محمودمحمد سلمان كربولبابل

غازيه لملومعلي حسين هاديبابل

ريمه عبيدعالء مهدي كريمبابل

ناهيه ناصرصفاء سعيد صكربابل

فخريه كنيرهيثم فاضل خضيربابل

نضال عليعلي احمد جاسمبابل

رسميه عودهحمزه لفته عدايبابل

سعاد هاشماحمد خضير جسامبابل

تركيه عبدالكاظمعدنان ابراهيم عيسىبابل

كريمه دحامحيدر مطلك محمودبابل

نعيمه احمديحيى سالم جوادبابل

زهره كاظمباسم محمد عبيدبابل

نريه اسماعيلمحمد سلمان ابراهيمبابل

ازهار هاديذوالفقار حسن عليبابل



سعديه يونسباقر مصلح عاشوربابل

حمزيه جارهللاعالء حسن نجمبابل

عجيبه حمدعلي دوالب هاشمبابل

سعديه ياسفالح حسن عبيدبابل

بدريه طهحيدر سعد ياسينبابل

نقليه كليفهاني عقيل كاظمبابل

ريزه حسنمسلم مكي هاشمبابل

جاسميه وحيدمحمد عبدالجليل عبدعليبابل

سهام سلوميعلي عبدالحمزه محمدبابل

نزيهه علياحمد عبدالهادي زكومبابل

سليمه حسينماهر زايد لطيفبابل

عبده تركييوسف سالم محمدبابل

هبوب موسىنعمه جواد كاظمبابل

سعديه عليعلي داخل حمزهبابل

رزفه جهادميثم حسين عليبابل

خوله مرادمحمد نعمه محمدبابل

ازهار كريم عبدعلي ظافر شاكربابل

هديه غالبطه ياسين خضيربابل

حياه عليعلي محسن هاديبابل

خيريه غنامعماد نجم عبيدبابل

بسهيه رضيويكريم علي صاحببابل

وضحه جاسمصفاء سلمان جوادبابل

عليه مهديكرار شايع جابربابل

فخريه فرحانمحمد عبداالمير كاظمبابل

عليه جاسمكريم حمزه حسينبابل

حميده حسنعلي عدنان دايخبابل

ايسر عليحسين زيد موسىبابل

خوله هاديفائز هادي عبدهللابابل

جماله عبيدعمر علي اربيعبابل

خمائل شاكركرار ناصر حسينبابل

حمديه عبداالميرامير سالم خميسبابل



خدعه عليرزاق احمد فاضلبابل

تويهه عزيزمنتظر رحيم بلكتبابل

سليمه تركيرافد ياسر مهديبابل

زهره حسينبهاء سعيد عليويبابل

مديحه كاظمسالم محمد كريمبابل

فرحه جاسمحسنين حيدر شاكربابل

سكينه وليدعامر غانم عبدبابل

خيريه علياحمد مكي حميدبابل

اعذيه صالحكاظم سلمان بصيريبابل

عطيه حمزهعلي مكصد عبدالجاسمبابل

بحريه حسينسعد لوخ عبودبابل

صبيحه ابوحسنمنشد بدير حسينبابل

صبيحه رشيدعالء عباس حسنبابل

ليلى عبيدحيدر خليل حمودبابل

سهاد عبدالرضاحسن عبداالمير خليلبابل

شهيده حمودصباح عبد جلويبابل

صفيه منصوررياض شالل حمدبابل

غازيه خليفحليم كارشن عسلبابل

فوزيه عمرانحيدر حسين عليبابل

بشرى عبدهللامنذر حاتم عبيدبابل

خيريه عناداحمد واثق فضلبابل

انتصار ظافرخلدون اياد طارقبابل

جميله جمالناظم محسن مزعلبابل

ساهره عبدالعباسعالء راضي حسنبابل

زهيه خضيرعامر كتاب سلمانبابل

ماجده كاظمعلي ابراهيم عبدهللابابل

سكينه عليامير عامر حميدبابل

فخريه عليوينجم عبدهللا محسنبابل

حنان يونسامير حامد عباسبابل

حكيمه غرابمهند حميد عبيسبابل

كمليه عبيسمالك مزهر حسينبابل



نزاهه اكرمحسين عدنان ياسينبابل

نوره احمدخالد هادي صالحبابل

حمزيه حسينخضير علي بديويبابل

وهجه نبهارمحمد عاجل سعيدبابل

فضيله حسينمحمد عباس حسينبابل

فخريه خليلحيدر احميد حسينبابل

كرجيه حميطصادق صالح حربيبابل

غنيه سميرباسم مطر شهاببابل

سعديه فرحانمشتاق ستار حميدبابل

راجحه عبيدفالح حسن جاسمبابل

صبيحه حمودحسين كاظم رشيدبابل

زينب جاسممحمد فيصل صالحبابل

رجاء قاسمامير عباس فاضلبابل

طلبه مرزهمرتضى حسن حمزهبابل

حسافه مشجلحمزه محمد طرفهبابل

سليمه عبدالعاليليث اهالل امطيربابل

ثجيله عودهاحمد فيصل بلبلبابل

فطيمه حسنحيدر صالح مهديبابل

فاطمه محمدحسين علي عبدهللابابل

جميله صبارعباس فتحي نايفبابل

تركيه عوادحسين علي عبيدبابل

بهيجه سلمانزيد علي جاسمبابل

زهره هاشمحسن داود سالمبابل

خديجه حمزهعالء مطهر مهديبابل

مائده محمدمنتظر راجح ناجيبابل

انتصار حسيناحمد صباح كاملبابل

ماجده مهديعلي ماجد ابراهيمبابل

اميره ناجيزاهر عباس ملوحبابل

صبريه نجماحمد فاضل هاشمبابل

زهراء حميدعادل عبيد عليبابل

حمديه خلفجابر علي ابراهيمبابل



نذيره عبدعدي مهدي جاسمبابل

ذكرى ابراهيمعلي عباس عبيدبابل

صبيحه خضيرغزوان جبار عبيدبابل

جماله عبيسسامي منذور عبدالحسنبابل

اقبال ناصرعلي عباس عبدهللابابل

سعديه عباسمهند محمد جاسمبابل

سعديه عباسمحمد حسن عبيدبابل

هناء غازيمحمد عباس نازولبابل

سلمى عبيطحيدر سعيد حمدبابل

حمديه هاديهشام عباس عليبابل

نوريه حسينيقضان فيصل حميدبابل

عدويه عبدمحمدرضا احمد كاظمبابل

نوريه عبيدمحمد ناصر جيادبابل

سهيله مهديمصطفى محمد نعمهبابل

نجاه سلمانحسين كريم هاديبابل

ربيعه مباركحسين عبداالمير غافلبابل

خميسه حمزهعقيل كزار ناصربابل

بدريه عبيدعباس هادي كاظمبابل

بشيره عبدالحسينمصطفى حمزه واديبابل

حليمه حديدمحمد حمزه سلمانبابل

هديه كريمحسان علي مرزهبابل

راجحه كاظمزيد حسن عليبابل

مائده شعالنزيد عزيز عبيدبابل

فضيله عباسسيف عبدالكريم ناجيبابل

رغد حمزهمحمد رزاق شنينبابل

سهيره حميدمويد غازي حسينبابل

بشرى كاظمعلي حسنين عبدالزهرهبابل

غنيه سعودمحمد عبيد عدايبابل

حمديه محمدكمال غالب صبيحبابل

ناديه عليويوسام عماد عليبابل

فردوس داودمحمد لؤي عباسبابل



فطيم محسنعمران راضي شاهينبابل

كرديه محسنصادق عبيد صكبانبابل

حمزيه عيدانطالب حامد كاظمبابل

سعديه خليلعلي احمد كاظمبابل

زينب عباساحمد جليل كاظمبابل

اشوينه سلطانحبيب جعفر قاسمبابل

نوريه ظاهرعبدهللا حبيب حسنبابل

سميره طالبكرار حامد هاديبابل

ليالي عبدزيدضياء عايد جاسمبابل

كميله هاديجاسم شجر موسىبابل

صبريه نعماتمثنى طالب حمزهبابل

سعديه حميدعلي حسين مظهربابل

هديه هرونرزاق عكموش عجيلبابل

سعديه عبيسهمام رعد عبدبابل

مليحه كاظمرسول عبداالمير عبدهللابابل

شكريه نايفاحمد حسين عليبابل

حليمه يوسفمحمد جبار حسينبابل

عبده عارفقاسم حسن عبدالكاظمبابل

امل اسماعيلمحمد هادي صكببابل

حميده كاظمعالء صالح عبدبابل

عليه سلماناحمد محي عبدهللابابل

مهديه كاظمعماد فاضل عبودبابل

فطيمه نورحيدر عبدالساده حسنبابل

فاطمه عنادكرار يونس موحانبابل

سليمه كريمعقيل عوده سعيدبابل

فطيمه محيلعلي شبوط عبيدبابل

عليه سلمانظاهر عبد خطاربابل

ملكه ناجياحمد ديلي حسنبابل

زهره هندولعلي مدلول كاظمبابل

حميده فالححسين علي نجمبابل

هيله محمدالزم عبداالمير عليبابل



سعيده كاظممحمد عبدالرسول عبدعليبابل

ريمه مزعلكاظم كامل كريمبابل

بهيه كيطانهادي الطيف حسنبابل

امينه عامرمحمد خالد ضغيمبابل

رحيمه جواداحمد ناصر عبودبابل

صفيه عهيوبزغير مهر بوالنبابل

مليحه زغيرسعد مجباس هاللبابل

سليمه فاضلعباس حسين كاظمبابل

سهاد عبدالرزاقحسين محمد حسينبابل

امل موحانفؤاد عبيد ضيدانبابل

سميره جاسمحسين يامر سلمانبابل

جدعه حربيفالح محمد جاسمبابل

رحمه مهديمصطفى محمدحسن خليلبابل

فخريه مجيدحيدر عباس صباحبابل

فضيله عليوياحمد عبدالرضا محسنبابل

شعيب فليحهحسين محمد درفيشبابل

سهام حسينمهدي صالح جاسمبابل

كمازه مرادكرار محمد جاسمبابل

تاضي شمرانفالح مرزه عمرانبابل

كريمه عبيسانعمار حوران كاظمبابل

فضيله عودهخالد سعيد هاشمبابل

صبره كاظمعباس علي حسينبابل

سكينه عليامجد شربف محمدبابل

منى فالحسجاد حسام صالحبابل

ماهده عليقاسم علي هاشمبابل

رباب كريمحسين كحط حسينبابل

هناء عبيدقصي جبار حسونبابل

التفات عباسامير ناذر حمزهبابل

بسيه محمدجاسم عواد طرادبابل

سويه مزهرحميد عبدالحسين عبدبابل

عذبه محسنفؤاد سالم كراربابل



فياضه طالبحسام ثابت صادقبابل

وزيره كاظمشعالن دايخ عبيدبابل

مدلوله ضايفمحمد حمزه جيادبابل

رسميه سعيدعلي حسين امينهبابل

سميه متعبمحسن ساجت جاسمبابل

صبريه بعيرحيدر بدر خيالبابل

صبيحه هاديحسن علي عبيسبابل

حمزيه خدامعلي سهيل عبيدبابل

نعيمه شاكرمحمد ضياء عليبابل

حنيله صفوكمزهر تالي سريحبابل

خالده كاظمحميد كطوف نايفبابل

عريفه عبدالكاظمحسام جاسم حسينبابل

ورده عليحسن حبيب خضيربابل

كرجيه صميطمحمد صالح حربيبابل

وحيده كريمعقيل راتب عبدزيدبابل

كاظميه حدودلواء رحيم مخوربابل

وعديه محمدحيدر جهادي محمدبابل

جيريه كنوشاحمد عاجل هاشمبابل

صبيحه شهيدسجاد باقر محمدبابل

سهام جبارمصطفى سامي اسعيدبابل

فاطمه جهادنوفل حمزه جباربابل

زهره حمزهمحمد عبدالحمزه جدوعبابل

عوفه كاظمستار شذر هاشمبابل

زهيه صالحصالح عدنان حمودبابل

زينب حمودنهاد نعمه كاظمبابل

يزي مهديطالب كريم جوادبابل

فطيمه عباسامير حسين مجيدبابل

سالمه حاتمعلي طالل كاظمبابل

فرحه عبيسقاسم صافي حسنبابل

حليمه كاظمعلي زغير عبدلفتهبابل

بشرى حمودناصر عبدالعباس عاجلبابل



رسميه جالباحمد مهدي عدايبابل

وداد عباديعقيل نور مهديبابل

بخيته سلمانعلي دور فرهودبابل

كريمه جوادامجد شعيل جاسمبابل

فهيمه عذابحيدر سلمان فارسبابل

فضيله حسنعقيل علي ياسربابل

حمده بانيمظهر مطلك جيادبابل

نهايه عبوسيعصمت فنيطل عبدبابل

حمده جرومحمد وداي خلبوصبابل

حسينه عليحيدر عبدالكريم محمودبابل

سعديه عبدامير ظاهر حبيببابل

حوري عدايابراهيم سالم سويدانبابل

سكينه كاظمناظم غني جاسمبابل

حمزيه هاللاياد مالك كاظمبابل

فوزيه عطيهمحمد طالب عبيدبابل

بتول كاظمحيدر طالب حسينبابل

فضيله محمدعباس عبدالحمزه حسينبابل

عبده سفاحصباح نوري فالحبابل

سعديه اسماعيلعلي حسين عليبابل

ليلى عبيدضياء احمد عباسبابل

اميره حسنقاسم محمد جبربابل

رابعه محيميدمراد فاخر عليبابل

امتحان جوديسيف سالم عبدهللابابل

فلاير عليعباس محمد خضيربابل

حسنه حسينخليل صالح كاظمبابل

روزا صالحسجاد علي ياسينبابل

سميره عبيدسرمد عامر عبداالميربابل

نضال رزاقحاتم كريم عباسبابل

حياه كريمعلي تحسين خيونبابل

شكريه ساجتعامر عبدعلي سلمانبابل

سوريه عبدالعظيماسعد كريم كاظمبابل



عذبه ناصررائد سماع جبربابل

سميره داودمحمد رسمي حماديبابل

جميله محمدعدنان عويد هاديبابل

فاطمه عليعلي عبدالكاظم مريجبابل

شكريه عبيدفاضل هاشم عويدبابل

نضال مهديقاسم سامي محمدبابل

سلمى عليكرار عبدالمطلب عليبابل

بدريه عبيدحيدر حميد حنوطبابل

قبيله حسينياسر حسين عبيسبابل

حميده وروراحمد فليح حسنبابل

نعيمه ذيابنافع عيفان كصببابل

سميره عبدالحمزهبسعاد حيدر محيبابل

سعديه عبدالرحيماحمد حاتم صاحببابل

وداد عبدزيدقاسم حسون شبيببابل

نعيمه محمدكرار حيدر كريمبابل

شكريه جواداسماعيل هاتف جاسمبابل

خلفه طالبحسين فيصل اسماعيلبابل

عليه محسنحسين محمدعلي حمدبابل

سعديه تومانحيدر حسين عليبابل

رباب خضيرتحسين حمزه عليبابل

سليمه كرواطمحمد حسين ديليبابل

شيخه ناصرمحمد بعير كريمبابل

سلوه خليفعالء حسين عليبابل

وضحه رجاعالوي كامل خليفبابل

نعيمه محمدرعد طالب عونبابل

زهوه كاظمسالم سايب عنيدبابل

حليمه حميدجاسم حسين سويفبابل

بدريه خليلسالم بدر موحانبابل

تسيار رحيمهمحمود علوان حسنبابل

امنه محمدحسين سعيد حمودبابل

كطوموره بريصالل خضير عزيزبابل



اقبال محسنمحمد كريم فنجانبابل

معيوفه خضيرمحمد محمود سماعيلبابل

ايمان رميضفارس حسن فارسبابل

حليمه حسنمحمد هاتف جبربابل

جميله محمودعايد عالوي خضيربابل

سلوى كاظممنتظر مكي ناجيبابل

امل شهيبحاتم كريم مخيلفبابل

عاليه غريباحمد خضر عبيسبابل

هناء عبيدمحمد جاسم كاملبابل

كرجيه عوادوليد فالح حسينبابل

سعديه عبيسارشد كاظم حميدبابل

اقبال ضاريعباس خليل دويجبابل

مريم ابراهيمهاني جواد كاظمبابل

زينب جاسمعباس حسين نايفبابل

فهيمه عبدهللاناظم شدهان حداويبابل

كنطاره حسونيعبدان عطيه ناصربابل

ليلى جابرعلي اسماعيل عليبابل

سليمه عبدوائل رحيم منسيبابل

فهيمه جبارمهدي صالح هاشمبابل

كظيمه نهركرار علي عبيدبابل

زهيه مهديعبدالكاظم سلمان صويحبابل

ذرعه عبودعوده راضي محيسنبابل

حمزيه مخليفحمزه جاسم حمزهبابل

سهام صاحبعالء محمد عبسبابل

زهره ابراهيمامير حمزه سكربابل

ليله وداعهحسن عوده حمزهبابل

نعيمه هنديمحمد خليف هاشمبابل

عليه عبدهللارعد كاظم ابراهيمبابل

بهيه عليويجاسم عبيد حسونبابل

سعديه عبيدمحمد عباس عليبابل

عيده مخيليصقاسم فرج احمدبابل



سعديه عبيدعامر عبيس حبيببابل

هيفاء حسينقيصر سامي حمزهبابل

صبريه سلطانطالب كريم مهديبابل

بدله مهديكاظم حسين عبدهللابابل

هديه نايفحيدر يوسف حمزهبابل

رباب دحامحسين ابراهيم سعدبابل

بسعاد عبداالميرحيدر رحيم حسينبابل

عليه جاسممحمد ديلي جودهبابل

كظميه عباسخضير عباس ساجتبابل

نجاه خضيرعالء كاظم محمدبابل

عديه كاظمحمزه حسين مدلولبابل

ليلى مفتنسعد رحيم نجمبابل

بلقيس صبارحسين رعد كرنوصبابل

فطيمه نوركرار عبدالساده حسنبابل

عبده عباسسعد واوي حسينبابل

حمديه جابرمهيمن عبداالمير حسنبابل

تركيه بوههبدر هادي كريمبابل

يسرى مجليحسن فالح حسنبابل

صبيحه شمرانعلي جبار عبيدبابل

جوري حسنعلي حبيب محمدبابل

شهيه غديرعبداالمير فيصل عبيسانبابل

حياه حمزهحسين ناظم فاضلبابل

حليمه حسنحيدر كاظم اسودبابل

رجاء سلمانمصطفى محمد عباسبابل

حمديه تيمولابراهيم جبار مطشربابل

فطيم عمرانمنصور طالب عليبابل

نعيمه عمرانمحمد ثابت حيدربابل

شعاع ملهعبدهللا تويني مطربابل

بشرى جاسمصعمردام فالح سعودبابل

زهره كاطععباس سعد جابربابل

ميعاد سوادينمر وناس عزرانبابل



ايده حالويحسام رحمن محمدبابل

سلمه وحيدقيصر عباس جويدبابل

وزيره عبدهللقاسم مهدي جبربابل

خيريه محيسنكاظم عامر باديبابل

منال رباطسيف محسن صدامبابل

كريمه جبارضياء داخل عبيدبابل

رجيحه محمدقاسم سالم جبربابل

فطيم هانيبركان حسين عبيدعليبابل

كميله ناجيمصطفى غازي عبيدبابل

شعيله كاظمعباس ناجي حسنبابل

كريمه وذاحمرتضى شاكر فاضلبابل

رضيه نجمجواد عبدالكاظم جبربابل

كميله مجبلرياض محمد سلمانبابل

سعديه كاظمعباس حسين محيسنبابل

ملكيه حسينعلي محمد احمدبابل

هديه سلمانفواد عبدهللا محمدبابل

رسميه خزعلاحمد كريم حكيمبابل

مها راجيعلي عبداالمير كاظمبابل

عليه هنيديمحمد عبدالعباس حمزهبابل

سلوى عبداالميرحيدر عبدالكريم جليلبابل

هيام حميداحمد باسم محمدبابل

فاطمه حمزهعلي حسين جبربابل

جنان عليحمزه مكي مهديبابل

سكنه عليوينصير احمد سلمانبابل

فطم ملهحسن خريبط يوسفبابل

صفاء عبدالنبيحسام رياض جوادبابل

خميسه مشجلساجت عاشور راضيبابل

كريمه سلمانغزوان ثامر مزهربابل

سهام سلماناحمد ثكيل ابراهيمبابل

مائده جبرخالد حمزه عبودبابل

نوال عباسكاظم جواد زغيربابل



رسميه اسماعيلراسم عمران عبدبابل

فطيمه سعيدميثم محمد عبدالكاظمبابل

بدريه زانيمرتضى صبيح عبيسبابل

وفيه يوسففالح زيدان حسينبابل

حمديه دربعباس ناصر كريمبابل

رسميه كريمكرار حسين محمدبابل

سناء محسنكاظم محمد حسينبابل

طليعه عبيدمؤيد جاسم عبدعليبابل

فضيله حسنحسين حياوي رهكبابل

مديحه حسنمهدي علي حسينبابل

خيريه محمداحمد حسن حماديبابل

هاشميه عباسعزيز ابراهيم عباسبابل

عمشه ابراهيمضياء حسين ناصربابل

كظيمه اكريمحسين فاضل جاسمبابل

ليلو حميدفاضل هادي نواربابل

اميره عليمهند علي حركانبابل

سميره يوسفعادل شهيد عليبابل

حسنه حمزهسالم هادي صباربابل

مديحه شاكرعلي عبدالرضا الزمبابل

غنيه عبدالخضرصالح جابر عبدالحسينبابل

زكيه كاظمحسين عالوي حسينبابل

سعاد هاديمحمد خضير جريانبابل

نضال مهديمحمد فيصل سلمانبابل

زينب عبدالكاظممرتضى رياض عليبابل

كرجيه سرحانحمزه جاسم محمدبابل

فضليه خليفعلي جاسر محمدبابل

صبيحه عبدهللاعز الدين طارق حسينبابل

وضحه خضيرعبدالمجيد محمد احمدبابل

ساهره سعيدمحمد عذاب عبدالحمزهبابل

وبريه طرادحامد مهز جيجانبابل

سعديه عباسظافر محمد عبدالعباسبابل



ماجده كاظمامير كريم صاحببابل

حياه عبدهللاكرار حيدر غانمبابل

هشومه خليلعيسى جواد مكطوفبابل

وداد فوازعلي حسن سلمانبابل

دوده حسنمالك عباس حالويبابل

فطيم عبدحيدر حسن نويربابل

حسونه علياحمد كاظم عودهبابل

كميله محسنمثنى حمد جباربابل

حفيضه عبدالزهرهعلي حمزه عليبابل

قيبله تايهابراهيم محيل ابراهيمبابل

سعديه حمزهعدنان عبدالحمزه مخيفبابل

فطيمه جاسماحمد جاسم حسينبابل

وثيقه كريمسجاد حسين راقببابل

سليمه عبيسعالء حسين عبدعليبابل

وداد خواممهدي ابراهيم محمدبابل

نعيمه داودطه علي حسينبابل

افراح صباحغيث خليل ابراهيمبابل

رشده طوكانعائد ياسر كلفبابل

اميره مردانحسنين عادل برهيبابل

حميده خضيرهاني صالح سلمانبابل

منى حسنحسين سعد فارسبابل

جميله حسونمالك حسين عمرانبابل

نهايه عليويسجاد خضير صالحبابل

قطاره حمدمحمد معيوف عماشبابل

سوسن سلمانحسين علي ابراهيمبابل

وجيهه يوسفصباح سدخان يوسفبابل

فاطمه عبدالعباسميثم داخل غازيبابل

زهره مزهرحازم رحيم هاديبابل

حمزيه حسينعلي حسين جاسمبابل

منسيه صنكلغانم حبيب خشانبابل

الهام عبدالواحداحمد قحطان عدنانبابل



سناء عبدالعباسمصطفى حكمت شاكربابل

عليه صبريمرتضى حسين عبدعليبابل

غازيه سرحانحيدر محمد حسينبابل

حليمه حمدانناظم خليبص عاصيبابل

فاطمه حمزهاحمد زكي رفيقبابل

حده مصحبعباس سعد عبدهللابابل

سعديه كاظمراسم اكريم واديبابل

هاشميه ناصرعلي جبار جفاتبابل

زهره دلفعباس فالح حاتمبابل

حدهن عبدهللاعلي قاسم حسنبابل

سنيه يحيىاحمد عادل حسنبابل

شريده رشيدرياض غازي احمدبابل

جمهوريه كاظمعالء عبيد عباسبابل

مروه نعيمهحسين محيل حبيببابل

سهام كاظمسجاد حسين عليبابل

فضيله عليضياء حسين جباربابل

زوينه جبرباسم محمد كمربابل

سعيده شحاذهمحمد درب خضيربابل

ماليه مدلولياسر نعمه حسنبابل

زكيه عبدالكاظمسعد حمزه زماطبابل

شمييز جبررسول مهدي ياسربابل

عزيزه ابراهيمحسين نوار ربيعبابل

فطومه حمدرحمن كاظم ردامبابل

ذكرى تركيعمار صبيح لطيفبابل

حكيمه صاحبعامر هاشم ناجيبابل

فاطمه عليويحسين جبر صالحبابل

بيداء حديدعلي كاظم حسينبابل

مياسه فرحانحسين علي عبدالكاظمبابل

سحر ناجيياسين عيسى طالببابل

فريحه كاشيمحمد رزاق نعمهبابل

طويره درويشعبيس عبدالحسين عبدالحسنبابل



حسنه حسونحامد جاسم شلتاغبابل

نظام حسنمؤمن علي حسينبابل

حسنه صاحبثامر عدنان عطشانبابل

خديجه عبدمسلم سامي حياويبابل

هديه لطيفعلي صالح عبيدبابل

رابعه محيلقحطان عدنان فيصلبابل

خساره جفاتجواد حسن جوادبابل

فاطمه جبرمحسن جبار محسنبابل

نهليه جابرعلي حسين عليبابل

عليه خلفخالد ابراهيم افنديبابل

غنيه كوكزخميس عباس كاظمبابل

بدريه شلبهحسين ناصر دغيربابل

حنان مطرحسين محمد عبيسبابل

سلوى يوسفحسين فاضل عباسبابل

حنيه مطرودعباس مالك عبدبابل

ايمان حليمباقر صادق جعفربابل

سكنه حمزهعباس جليل شليشبابل

لميعه حمزهحسين اسماعيل عبدالحسينبابل

صالحه حسيناحمد بدر حميدبابل

حمديه خلفمحسن علي ابراهيمبابل

هيبت دوحانرضا حسن عبدالمهديبابل

حليمه مرزوقكمال حمزه حسنبابل

سليمه كاظمعلي فاهم حسينبابل

نجاه عبدهللامسلم علي حمدبابل

حسنه حسيناحمد اسماعيل حمزهبابل

قسمه حمزهاحمد عجاج مرزهبابل

عليه فرحاناحمد حسن فرحانبابل

باسمه لفتهحيدر طعمه عبيسبابل

مريم شناوهاسعد شاكر جرختبابل

فرحه عبدالحمزهحيدر حسن نعمهبابل

زينب شناوهوسام حسين مطربابل



عليه جسابظافر عامر حسينبابل

بشرى عبيسعلي جبار موسىبابل

ميريه دعاراحمد جسام محمدبابل

حسيبه جسابرحمن خضير جاملبابل

دانه بجايحسون عبيس علوانبابل

خيريه جبيركاظم طالب غافلبابل

صبريه محمدصادق حسن عبيدبابل

نوال عبدهللااحمد طالب احمدبابل

فطيم هانيرائد حامد ناهيبابل

مناء كاظمامجد نصار حميدبابل

وفاء كاظمسجاد عادل ناجيبابل

كوكب نصيفجهاد داود سلمانبابل

امينه محمدحيدر عبدالحسين عليبابل

جميله عبيدكرم عبداالمير حسونبابل

جاسميه خضيرجليل عبيد بديويبابل

زهور غافلامير كريم عبدالكاظمبابل

فالحه مرداناحمد حاتم مالكبابل

مكيه كاظمصفاء جدوع عبدبابل

فضليه عبيدحمزه عبدالحمزه عطيهبابل

زكيه سلمانحسين رحمان عبدزيدبابل

نهله جاسمعلي عايد عليبابل

حسنه ريسعلي عبدالعزيز نافعبابل

حمده حسينحسين محسن كاظمبابل

حسينه ضايععباس جبار تايهبابل

حسنه عليجواد ابراهيم عذاببابل

هيله عودهقاسم محمد عليبابل

ناديه عبدالهاديمصطفى حيدر طالببابل

واجد عبيدسمير عمران حامدبابل

نصره عبدزيدراضي محمد عبداالميربابل

اقبال هاديحسين رياض عبدااللهبابل

مهديه حسينغانم عليوي حسينبابل



خديجه صالحليث كاظم عامربابل

نهله عليعلي عامر عبدهللابابل

مجيده شمخيحميد مرزه حمزهبابل

كوثر رجبعبدهللا عالء سلمانبابل

امل حربيصالح تركي درببابل

عليه حسيناحسان علي ابراهيمبابل

سعديه جاسمعلي محمد عبدالكاظمبابل

صبيحه عنيدياسر فرحان عبطانبابل

بتول هاديحيدر خليف تومانبابل

فخريه محمدعلي ابراهيم محمدبابل

كظيمه ظاهرعايد عباس محمدبابل

قسمه جيادصالح عبدالحسن دايخبابل

سميره عبدفاضل سرحان كاظمبابل

فطيمه مظهرباسم عليوي صاحببابل

زهره عباسحسين عالء عبدالحمزهبابل

ماليه هاديفاهم عبيد هنديبابل

حياه مدبعادل جبر مطرودبابل

حلسمه محمدحيدر علي ياسينبابل

ثريا كاظمخلدون تالي حمزهبابل

كريمه عبيدضياء صادق محمدبابل

زاهده جاسماحمد علي عبدجاسمبابل

رسميه جميلحيدر حسن يوسفبابل

فاطمه عبيدفراس رسول عبدهللابابل

بتيه حسينمحمد عطيه ذياببابل

وفاء سعيدناصر ناظم هاشمبابل

وحيده مهديفالح حسن فليحبابل

امل صبريحيدر رحيم سلطانبابل

امل حمداحسان جواد عبيدبابل

زهره كونخالد ذياب عبيدبابل

سناء فتحياحمد امير رحيمبابل

حميده كاملاحسان كريم دفاربابل



يسرى حميدعدنان حمير كاظمبابل

نزيهه نايفسالم مايد حمدبابل

جمهوريه خميسقاسم ثامر لفتهبابل

هديه حسنعارف محيسن نايفبابل

ملكه عبدغسان عجمي رسولبابل

سنيه سلمانعباس ابراهيم مصحببابل

نوريه خزعلفواز خلف طرينبابل

ورده حمزهجاسم محمد كاظمبابل

هديه زاجيياسر علي كعيمبابل

ماليه جبرمحمد حسين عمرانبابل

رسميه جوادسجاد محمد يوسفبابل

قسمه عبدحيدر جميل عريبيبابل

كلثوم حبيبحمزه محسن عنادبابل

مريم سلمانصالح اسماعيل حميدبابل

رفعه ثوينيناهض يوسف زايدبابل

حكيمه مرادعمار احمد زراكبابل

نصيره محمدعامر عبدهللا فرجبابل

سعديه هبيسامجد حميد شاكربابل

جواهر خبازوسام عبدعلي عبيدبابل

غازيه حامدسجاد جبار حمدانبابل

تسيار عليوالء كامل عدنانبابل

بسرى عبدالحسنعلي ثامر محمودبابل

كاظميه حسينكريم حسين سلطانبابل

نهات محسنعالء يوسف ناجيبابل

مناره عباسمنشد نوري خضيربابل

ساعه نشميساجت عبدهللا جاسمبابل

فلحه جملحسن هادي ابراهيمبابل

صبحه عبدالحسناحمد درويش عبدالكاظمبابل

سليمه حميدحسين حميد غاليبابل

منسيه عبيسمويد صباح عليبابل

غازيه نهابهعبدهللا زيدان صكببابل



عبيسيه جاسمضرغام محمد صبيحبابل

فضيله عبدعونوسام كريم حسينبابل

رسميه برهيامير حسن عبيدبابل

شكريه مسلموسام علي مبدربابل

امل جبارثائر حسين محسنبابل

صبحه حسينحسين حمادي شريدهبابل

سميره محيعباس احمد عبدالكريمبابل

فاطمه هادياحمد حمزه حسينبابل

رضوه مايحضرغام حيدر شعالنبابل

جسام رهيفعباس سلمان خضيربابل

زهره عليحيدر عناد مريحبابل

طاوه نعمهفاضل امانه مصيخبابل

صبريه حسينحميد عويد عيدانبابل

عبده جيادماجد نصار عبدهللابابل

جمعيه جاسمنوفل مراد كاظمبابل

هديه كاظمعبدعلي عبد هريربابل

كظيمه عبدالسادهمحمد عبدالرضا حسينبابل

كتبه عبيدمحسن كاظم عبدالعباسبابل

جميله حسينحسين عالوي عبدالكاظمبابل

نضال سالمبالل عادل محمدبابل

فوزيه الطيفوسام صادق فاضلبابل

سليمه خنيابعلي شعالن مجيمبابل

احالم موسىخليل علي خليلبابل

غنيه عباسقاسم محمد عبدالواحدبابل

بدريه تاليجواد عبدشنين بولونبابل

رقيه حسننورالدين سعد محمبابل

انتهاء موسىاحمد حسن عليبابل

منتهى محمدحامد صاحب محمدبابل

مليكه عبداالميرعبدالرحيم عبدالحسين ابراهيمبابل

زهور فليححيدر يحيى عبدالكاظمبابل

زهره سلمانمالك كريم نايفبابل



انتصار كاظمكرار عباس رحيمبابل

عالهن جابرجاسم ابراهيم جاسمبابل

ضحوه حساناحمد خضير شاللبابل

فضيله تاليكرار حسين مرزهبابل

كافي شحادهعماد حسين عبيسبابل

منوه صويحعلي هاشم حبيببابل

فرات جاسمرامي صالح شاكربابل

كاظميه عنادفال لهمود طاهربابل

كتبه عبدعليعلي ذياب عكاشبابل

فوزيه مهديحيدر حسين عليبابل

ماليه حسينعالء كمحمد كاظمبابل

مهديه كريمعلي حسين جاسمبابل

عظيمه ناصرمصطفى غانم محمدبابل

حظيه موسىاحمد ناجي شدهانبابل

رنا ربيعجواد خالد اسماعيلبابل

حمزيه عليعباس ابراهيم دحامبابل

سعاد كريمكاظم كريم مجهدبابل

سجوده حسونسعد سعدون خضيربابل

عندليه عبيسفرحان رزاق غركانبابل

حكيمه عودهفالح حسن موسىبابل

عظيمه حمزهمرتضى حازم جاسمبابل

فوزيه هانيمحمد عبود مهديبابل

رباب حسينمصطفى ماهر جاسمبابل

ريمه كاظمسالم ماجد عكرببابل

اخالص محمدهاشم مالك صادقبابل

نظام مهديايسر فياض عليبابل

كظيمه محمدحسين عليوي عويدبابل

حمزيه عطيهسعد عبدالكريم جاسمبابل

زينب هاديماهر محمد حسنبابل

احالم ذيابحسين فاضل عليويبابل

شكريه محمودعباس سعد صاحببابل



نسرين هاشمعلي حسين قيسبابل

بسمه سهرعلي حسين عمرانبابل

زهره طعيسسمير علي دويجبابل

عطيه اسماعيلكريم جدوع هندولبابل

سميره عبدهللاسعد محسن كنيويبابل

بشرى عيسىتحسين علي حسينبابل

زهره صالحعباس كاظم نوربابل

نزيهه هيجلحسين علي عبيسبابل

دوحه عبدايوبسالم هاني عطيهبابل

ثريا عبدالمحسنمحمد عبدزيد مرتضىبابل

فوزيه عبدالحسينتحسين حمزه هاديبابل

سهيله جفاتعلي قاسم منعمبابل

مهديه هاديدوهان شدهان حمزهبابل

زهور حسينحسين محمد صبيحبابل

حميده جاسمعباس كريم صبريبابل

حمزيه حسونعلي جبر عبيسبابل

جاسميه جاسمبشير عبد فهدبابل

سميره عبدهللامحمد احمد عكاببابل

اقبال عبيدمحمد سلمان حسنبابل

عظيمه عبدالحسينعلي محمدحسين عبدبابل

ربوعه حلوحسن لفته عبودبابل

اقبال محسنكريم حسين مجبلبابل

حسينه عالويمحمد عبدالحليم عيدانبابل

بسعاده جاسمقاسم حسين كاظمبابل

صبيحه كريمسعدي شهيد محمدبابل

فوزيه عبدالحسنكمال فخري جوادبابل

علويه لويمعلي كريم مسعدبابل

فاطمه عبيساحمد باسم هاتفبابل

فطيمه مهيجحاتم داود محمدبابل

حبيبه جعيفرضياء محمد عبيدبابل

عليه جاسمعلي عبدالتاج راضيبابل



قسمه عبدهللاسالم حسين حديدبابل

دالل سهيلعلي سامي ذياببابل

ملكيه حمزهحسام حمزه نعمهبابل

امل جابرسامر جعفر هاديبابل

ساهره فخريعالء منعم كاظمبابل

اخالص كاظمحسين علي منغربابل

كفه عبيدثائر مركز عيدانبابل

بهيه عبيداحمد عطيه عباسبابل

كريمه بدريعمر عبيد كاظمبابل

ريمه كبراحمد حسين ساجتبابل

خلود موسىمهند عباس عليبابل

حسنه عبيداحسان علي طفيلبابل

فطوم حسينمحمد كتاب حمدبابل

هاشميه جاسمسعد حاجم جاسمبابل

هبه عبدالحسنديما سعد جباربابل

عيده كاظمعقيل عبدزيد عبدبابل

ساجده جمعهنوار حمزه محمدبابل

صبريه كاظمحسين عايد عطيهبابل

زينب نجممحمود حسين عبدهللابابل

رحيمه هاديعباس رزاق مهديبابل

صبيحه جبارباسم محمد جبربابل

هبوب هاديبالسم ناظم مرزهبابل

قسمه برهانغانم فاخر تاليبابل

سعديه ابراهيمانور فاهم عبدالحسينبابل

وحده ساهيمالك دوهان عبدالحمزهبابل

يزي موازيعباس سلمان مصحببابل

وحيده جسامعلي حسين نجمبابل

صفيه عبدالجبارعبدالرضا عبدالوهاب تيموزبابل

ليلى عبيدفالح حسن ضاحيبابل

علياء محسنعباس محسن عليبابل

طلبه حسينفالح محسن فضلبابل



قسمه جوادمسلم فاضل غازيبابل

يزي مهديكاظم كريم جوادبابل

سندس داخلمحمد حمزه عبدبابل

مفيده بوهانعالء محي رحمانبابل

فضيله حارثزايد عبدالكاظم خضيربابل

ليلى احمدعلي عوده مخرازبابل

نوريه سهيلعباس نجم عبودبابل

كاني كاظمكرار عبدهللا عبودبابل

عبده ضبعجادر عباس ذويببابل

فاطمه محمدابراهيم جبار شاكربابل

رغد ساميحسين وائل حامدبابل

صبحه غرابحسين جاسم غراببابل

سعديه عبيدحمزه جاسم محمدبابل

سهام ابراهيمهيثم موسى دلفبابل

كتبه عبيمصطفى جاسم كريمبابل

زهره هظمموفق حمزه مرزهبابل

سعاد جابرعلي ابراهيم محمدبابل

زينه ثجيلعباس كامل خريبطبابل

حياه ابراهيمليث هاتف شمخيبابل

بتول جبرمحمد اموري عبدالحسينبابل

سجوده حسينسعد مجيد عبيدبابل

موزه حسينعباس مهدي عليبابل

ابتسام حسينمصطفى جساس حسنبابل

نوريه عباسعقيل حمود راضيبابل

كميله كاظمحسن جواد راضيبابل

بنيه لعيبيسعد علي كاملبابل

هاشميه عليعدنان ياسين حماديبابل

صبيحه مسلمعامر راشد عليبابل

حدوده عبدالعباسعبدالعزيز حمزه عبيدبابل

نوال عدايزيد محمود مرهجبابل

موزه هاشماحمد يوسف وريشبابل



بدريه عبيداحسان زرزور حمزهبابل

اشراق سلملنمنتظر حسين حسنبابل

رزيقه هاديمنتظر يوسف خلفبابل

ناهده عوجانفؤاد مجول خايفبابل

وبيزي هاديانور ملوك عبيدبابل

بحريه منسيمحمد غلنوص مهديبابل

رنا صالحمثم رائد ناصربابل

قبيله راضيصفاء عبدالكاظم جاسمبابل

حياه نجيبعايد دوالب رحيمبابل

امل حسنحسين كامل عبيسبابل

ليلى حسينحسين سالم عبدالكاظمبابل

انتصار عبدالكاظمالسجاد اياد موسىبابل

سليمه موسىحاتم قاسم عبدعليبابل

ملحه كاظمصالح عبد علكمبابل

ازهار مرزهحمزه خليل حمزهبابل

شياله مجهولسجاد جاسم كاظمبابل

جميله حسنعلي مراد منوحبابل

نازك احمداحمد رزاق كاظمبابل

سعديه صالحوسام هاشم علوانبابل

زهره غايبسالم كاظم ماشيبابل

واجد حسنميثم فيصل طعمهبابل

فاطمه شعالنكرار كريم عسافبابل

حليمه محمدعلي كاظم عجميبابل

جريوه عبدالحسينحسين حمزه عبيدبابل

سعديه هاديحسين عمران عبيدبابل

سليمه حسيننور شيال جابربابل

سليمه فرحانماهر فوزي ادعيببابل

رسميه جفاتجاسم محمد كاظمبابل

رونق حسنحسين كاظم عليبابل

ملكه عبدالرزاقضياء مريح جبربابل

حياه حسيناحمد عبدالرضا ضاللبابل



حميده عبيدسليم عيدان رحيمبابل

يصفه كريمسامي مطر عبيدبابل

مهديه جاسماحمد كريم دبيسبابل

بشه فرهودمحمد حمزه فوازبابل

فليحه دحدوحاحمد عباس عمرانبابل

سندس حسنعلي غانم كركزبابل

سعديه ضايفعباس عبدالمير خضيربابل

ليلئ عباسعالء عبيس مهديبابل

ميسون مجبلمرتضى خضير شعالنبابل

زكيه مرزهاحمد جبر حمزهبابل

ماصار كريمحيدر عبدالزهره عاشوربابل

حياه عسلخلف شفك خليفبابل

عنيبه غزايحسين حمزه عيسىبابل

كظيمه عبدعليمحمد حسن عيدانبابل

زينب جليلحسين عباس حسنبابل

نجيه كريممحمد قاسم رحمنبابل

حمزيه كيطانقاسم عليوي محيسنبابل

حكمه عبيسمالك حسين عذاببابل

فليحه جبرعلي كاظم حسينبابل

وجدان خليفصالح فالح عباسبابل

ميساء صباحعلي عبدالستار جبربابل

هديه جاسمسيف صاحب عبدزيدبابل

كتبه حسنعلي رزاق عباسبابل

شكريه صكبانعلي مهدي حسنبابل

اقبال رحيممصطفى محسن فاضلبابل

سميره محمديوسف حسين كاظمبابل

سميره حاتماوس حسن نصيفبابل

سليمه مسلمرسول حسن عباسبابل

مليحه جاسماحمد سعد يوسفبابل

وحيده شعالنمهدي نذير مزعلبابل

فطم عبداسامه عبدالحسين عباسبابل



سعديه صدامعباس علي عباسبابل

هاشميه عطيهعلي داخل جباربابل

فخريه مصحبصباح سلمان احمدبابل

راجحه عبيدحسين حسن جاسمبابل

زهره محمدابراهيم حميد عطيهبابل

اميره عنونحسين علي عبداالميربابل

رباب عبداالميرصادق ناظم فاهمبابل

حمزيه محمداياد محمد مرتضىبابل

ايمان صالحوليد قحطان عدنانبابل

بيان مطرانور عماد عليبابل

ليلى عبيدعلي جاسم محمدبابل

حسنيه حمزههاني حسين علوانبابل

حميده عليعلي حامد مجيدبابل

شكريه موسىمحمد كاظم عبيسبابل

حمديه جيادمحمد مطشر صبحبابل

مديحه حمزهعلي فالح حسنبابل

ملكه رجهعيسى علي مالخبابل

ساهره عمرانهاني صاحب جاسمبابل

خوله جبرليث غالب علوانبابل

سناء طالبامجد علي حسينبابل

حمامه محسنعلي عبدالمهدي منسيبابل

نحيه جاسمحسيَن محمد َجسامبابل

قسمه بدرفاضل عباس هاديبابل

باسمه عباسعالء ابراهيم ميريبابل

فاطمه جاسمعاب دحام ذياببابل

هدى قحطانهاشم احمد ابراهيمبابل

كريمه راشداركان مكي عبدعليبابل

ملكيه عبيسمحمد حمزه محسنبابل

سليمه شاكرسيف علي نصربابل

حمديه عليحسين عبدالحمزه حديدبابل

زهره كركوشاحمد حسن علوانبابل



خيريه شاميمحمد حسن عسافبابل

ميسون خليلعادل حسن كاظمبابل

رازقه عبيدعلي عدنان كاظمبابل

كظيمه خليلعباس عايز حسينبابل

ناديه محيعبدالظاهر طه كاظمبابل

ليلى كريمحسام طه ياسينبابل

سهاره حسنعلي هاشم كاملبابل

رحيمه واديوالء كاظم حسنبابل

زينب علوانتحسين سمير سرحانبابل

رهيفه علوانمالك حمزه هتيميبابل

صجنه حسينكطران صبار محيسنبابل

سلوى عبداالميرمحمود طعمه مشعانبابل

غنيه صبرعباس حديد كاظمبابل

نجاه صالحهيثم كامل عبدبابل

كرجيه فكععادل طالب عليبابل

نذيره كاظمشعبان احمد بعيويبابل

ملكه محمدعلي طالب جالببابل

بدريه محيسنعباس جواد كاظمبابل

سعديه حسنعلي حبيب داخلبابل

نديمه محمدفيصل عبدالحسين جالببابل

نعيمه كاطعزياد شالل طويشبابل

نجيه حريفعزيز عزير ناجيبابل

نعيمه ردامحيدر عبد حمدبابل

خشيفه خضيررزاق رسمي راضيبابل

زنوبه حمزهفاضل كريم حسينبابل

سليمه شمرانحيدر صيهود عبدالكاظمبابل

جنان ماالهللرائد عامر حميدبابل

نمنومه عباسحيدر حامد كرديبابل

كظيمه هاديجاسم عباس عبدبابل

بدريه خليفحسين راضي غازيبابل

سليمه محمودحمزه غبيش فضيلبابل



نجوه عبودمنصور كامل زعالنبابل

رسميه حسيناحمد ناظم شخيربابل

خيريه ناجيكرار هادي محسنبابل

فاطمه محمودحمزه مشعان عباسبابل

زينب عبدالصمدحسين احمد جاسمبابل

هالله عبيدجاسم عيدان مطربابل

رضيه هاديطارق خضير نوحبابل

غنيه شفككشاش كردي راشدبابل

فهيمه محمدعقيل سعود نايفبابل

احالم سلمانبسام صالح هاشمبابل

زهره حسناسامه ياس خضيربابل

سميره محمدراضي طالب عبيدبابل

ربيعه شرعحسين سالم محمدبابل

ذكرى محسناحمد جواد كاظمبابل

سليمه خضيرمحمد هاشم مطلببابل

زينب حمودتوفيق ريان عبدالعباسبابل

فهيمه خضيراحمد دبيس رزيقبابل

حياه عبدحيدر نوري عبداالميربابل

ياسمين كاظمعباس محيسن كاظمبابل

حسنه حسنجبار مخيف خلفبابل

خديجه هاديحسن علي هاشمبابل

خلفه عباسمشتاق زعنون ابراهيمبابل

زهره حسينعباس حسين عبيسبابل

سليمه عثمانامير عليوي يوسفبابل

فضيله عبيدعباس عبدهللا احمدبابل

عامريه موحانضياء علي جاسمبابل

هناء حسينامير محمد فرجبابل

حمزيه عذاباحمد سوادي حسينبابل

زهره خضيرصالح جميل علوبابل

تحرير عامررسول كاظم صاحببابل

خضيره عبيساحمد عبدالحسن خضيربابل



سليمه مصلحضياء جاسم شعالنبابل

ثجيله عودهبشار حسن محمدبابل

صبريه عزيزغانم عطيه كاظمبابل

هديه عباسخالد عباس جاسمبابل

عطيه جاسمعباس سليم حمدبابل

غيضه كاظماحمد عبدالرضا حسنبابل

هاشميه سلمانعلي سمير ردامبابل

منى خضيرمحمد حسين عليويبابل

حكيمه نجمعلي حيدر حسينبابل

هناء فيصلكرار حيدر عباسبابل

فاطمه خضيرامير فاضل محمدبابل

اميره عباسحيدر صافي شبيببابل

عليه حسنفؤاد سالم كاظمبابل

خيريه فرحانعلي حبيب خضيربابل

مديحه جعفررافد ناجي راهيبابل

عليه محمدفاضل حمود عبيسبابل

حجيه سلمانعباس محمد كاظمبابل

زهره حسينمصطفى صالح مهديبابل

هويه عبودعباس علي عبدالحسنبابل

احالم وديععبدالعزيز مفيد نصربابل

منيره شعالنسمير عباس ايوببابل

افراح صباحغيث خليل ابراهيمبابل

فينوس عليعمار احمد برهيبابل

نوال صبيحعبدالرحمن محد عبدهللابابل

يسرى نصيفاحمد حمزه فارسبابل

صبيره كاظمفيصل حسام محمدبابل

فتحيه كوكسعلي ناصر حسينبابل

تركيهن عليويامير حامد عبدهللابابل

سعيده كاظماحمد حامد وايلبابل

بتول مبدرعالء صبري هاديبابل

زكيه سعودعمار عبود فرحانبابل



مجه عبيدزيد فرحان جعفربابل

حسنه عبيدحامد موشان جفجافبابل

صالحه هاديحسين طالب راضيبابل

ليلى كاطعماجد علوان عجميبابل

شاه زنانه نظيفجاسم مشكور علوانبابل

وفيه كاظمتقي عيدان دوهانبابل

سليمه عبدالحسينسعد حميد عبدزيدبابل

فخريه سلمانمحمد علي خليفبابل

حميده كاظمعلي احمد راهيبابل

زينب جبرخالد غازي حمدبابل

هناء شاكراحمد سعيد حسينبابل

زهره كريمسعيد رجمان تومانبابل

باسمه ابراهيماحمد مارد خضيربابل

طلبه عيالحسين عبيد كاظمبابل

صبريه منصورقاسم حنش حسونبابل

فاطمه تايهحسن عدنان كاظمبابل

عدويه كتابمهند حمزه حسينبابل

زهره خضيرسعد تركي خادمبابل

سعديه كاظمقريش قحطان كطرانبابل

رجاء عبيدمهند مالك سلمانبابل

حسيبه خضيرمحمد يحيى طالببابل

زهره ناهيحمزه فليح شدهانبابل

عطيه طعمهباسم عبدزيد حسنبابل

حياه عبدعونحسين عبدالكريم محمودبابل

احالم عبدسالم عبداالمير عبدهللابابل

حمديه حسينناظم شاكر مرهونبابل

ايمان عباسغازي فيصل نصربابل

فرحه راضيعلي ناجي حمزهبابل

انتصار عبيدكرار رحيم عطيهبابل

فخريه جفاتعلي ناهي سلمانبابل

يسرى ياسيننعمه عماد كاظمبابل



كريمه كاظمفقار عبدالرضا محمدبابل

مريم فرحانعلي فاضل حمدبابل

سعيده عليويمصطفى علي عبدالزهرهبابل

نجيه هليلعدنان محمد حمزهبابل

زكيه محمدصباح عباس عطاهللابابل

لهموده اسودحيدر هاشم عبدالحسينبابل

كريمه دريدحمحمد جري عاشوربابل

فيحاء عالءعثمان حقي اسماعيلبابل

سليمه عبدعلي كاظم فرهودبابل

حمزيه عبدهللاعالء عبدالحسين داخلبابل

منتهى حسنعباس فهد صالحبابل

وفاء سلمانحسن علي تعبانبابل

لميعه كاظمعباس كاظم حسنبابل

نجمه عبيدظاهر احمد عليبابل

مديحه عبدهللاعثمان كاظم محمدبابل

ريمه حماديحاتم عالء عبيدبابل

رابعه حسنقحطان عدنان مطلكبابل

جبريه راضياحمد سعدون نعمهبابل

صبيحه حسنمسلم عالوي مكطوفبابل

خالده رشيدصامر علي ندهبابل

اسمهان ثامرعزيز سلمان عمرانبابل

جوري نعمهخالد حميد عبدالحمزهبابل

فطيمه عبدمهديضياء كاظم هاديبابل

دخيله عودهكرار عدنان نصيفبابل

فلحه محمديعقوب حسين جاسمبابل

انتصار كاظمحسن جواد كاظمبابل

فخريه عبيدعلي كاظم شمرانبابل

طلبه مظهورميثاق علي عبيدبابل

زهره كاظمياس خضر علوانبابل

امنه جوادكرار مسلم حياويبابل

سعده محمدعلي حسين كاظمبابل



خديجه جوباناحمد جابر شعالنبابل

زينب حسنعقيل مسلم حمزهبابل

غنيه عبدالكاظمذوالفقار كنعان عليبابل

منى يعقوبمحمد عدنان موسىبابل

ايمان طالبسجاد حسين عالويبابل

تركيه حمزهعماد علي جودهبابل

بتول حسنانور علوان تمربابل

سليمه شضرهشام سليم هاشمبابل

حياه ياسينفاضل نايف حسنبابل

رسميه محمدحيدر مراد عودهبابل

ليلى شبيباحمد محمود محمدبابل

نوره مرداسحسين باسم حبيببابل

فاطمه يوسفكرار رياض داخلبابل

حسنه مريحعباس ماجد كاظمبابل

افراح جميلامير رزاق عبدالواحدبابل

منى حسينعمر جمال عبدالرزاقبابل

جنان حسينلطيف عقيل صاحببابل

بيان جميلحسين علي سواديبابل

تركيه محمدحيدر حميد اكبيجانبابل

حربيه احمدعبدهللا كاظم ابراهيمبابل

سكينه عطيهحيدر كاظم سرحانبابل

حميده كريممثنى هاني راشدبابل

صبيحه كاظمسعد كاظم ليلوبابل

هويه هوشعادل سالم هلبانبابل

قندويه حميدكرار سالم ضفيريبابل

ونسه محينسيم كاطع موسىبابل

خوله ذيابمرتضى شاكر كريمبابل

مدينه محمدعلي حسين سلمانبابل

دنيال سرحانشبيب حيدر دخيلبابل

صبريه حمودحسين مظلوم خلفبابل

نوال عليعلي غانم غازيبابل



فليحه كاظممهند عالء جبربابل

نظيمه حمزهعلي حازم جاسمبابل

مهديه علوانميثاق طالب حمودبابل

حمزيه مخيفجاسم جليل محمودبابل

صبحه حسيننعمه هادي عبدالحمزهبابل

كميله زغيرانور حيدر مظلومبابل

جميله عبيدحمزه طالب حمزهبابل

هشومه عبيسعصام خضير عبيدبابل

زهره عبدحامد عباس كاظمبابل

فاطمه كاظماحمد نايف جودهبابل

اشواق جعفرامجد كاظم فهدبابل

هبه محمدحيدر جمال سليمبابل

فرحه عبيدزيد حسين اعبيسبابل

نديمه جوادفاضل عباس عبدالكاظمبابل

كطابه حسنابراهيم عمران عبيدبابل

حليمه داخلمصطفى سعيد نجمبابل

حليمه داخلمحمد سعدي نجمبابل

حكيمه حايفنجم عبيد ضاريبابل

فخريه حسينحميد هليل حميدبابل

فوزيه مهديخليل عمران موسىبابل

فلاير عباسمالك نور موازيبابل

انعام محمدعلي عبدالرضا حسينبابل

نضيمه نايفجعفر سلمان عسلبابل

خديجه حسينثامر غازي عبدهللابابل

فرات عبدهللاعبدهللا محمد جوادبابل

غازيه تومانمحمد طه مكطوفبابل

زينب محمدمحمود احمد تركيبابل

رسميه حسينرياض عبدالرزاق مكطوفبابل

كاظميه صبارمحمد عبد نعمهبابل

قسمه سحاكمحمود حمزه حمودقسمهبابل

عيده مطشرقاسم فليح عطيويبابل



صبيحه حمزهمنتظر اسماعيل عودهبابل

االء صاحبزيد علي صاحببابل

سليمه جبريعقوب عبيس حمزهبابل

سميره نصيفمحمد مهدي دويجبابل

كلفه عبيداحمد عباس لفتهبابل

جماله شاكركاظم عدنان ابوالليلبابل

بهيه صخيلحسين مجيد حمزهبابل

كريمع عبيدخليل ابراهيم عليويبابل

ضويه عبدمالك علوان فهدبابل

وحيده حمزهصالح غافل عليبابل

حكيمه فضلزمن خضير عباسبابل

حياه عبيدرسول طارق فنطيلبابل

نجيه بعيويفرحان عبدالجليل جبربابل

ضويه هودلخضير محمد جعازبابل

كريمه طاللالياس كاظم خضيربابل

عليه امانهعباس سلمان جبربابل

غيده عبدنصيف جاسم عبدبابل

ساميه عبدعليصادق عبدعلي اسودبابل

هديه ابراهيمفراس هادي جابربابل

صبريه موسىكامل جواد عبودبابل

صبيحه محمدابراهيم رعد سالمبابل

زهره خليفعلي هاشم ثامربابل

فاطمه حسينخالد تموز حميدبابل

كطايه حسنحسين عمران عبيدبابل

سعده حسينابراهيم رياض عباسبابل

ايمان عليعمار عبدالستار جبربابل

نوال طارقحسين حيدر جوادبابل

مدينه كاظممحمد حسين حمزهبابل

فضيله جبارمرتضى حمد جاسمبابل

ايمان سلمانمحمد طالب خضيربابل

ثامره جسامباسم عباس طعمهبابل



نعيمه عبدسجاد طارق عبدنوربابل

عسله عبيسحسنين عباس عبدالسادهبابل

مكيه مهدينائل عيد خليلبابل

حميده مهديجواد كاظم خليلبابل

حياه عباسعباس جاسم عليويبابل

ليله عليحسين علي عكروكبابل

حسنه راضياحمد عبدالعباس عطيهبابل

صباح كريمعلي عباس حمدبابل

رنده حامدزيدان بالسم سالمبابل

فطيم عبيدرسال حسين علوانبابل

فضيله هاشمعلي عبدالباسط عباسبابل

فطيم صكبايمن مهدي عليويبابل

رجاء عمرانياسر جميل خضيربابل

بسعاد عجميعلي عباس طالببابل

فوزيه حسينعباس دالش محسنبابل

وفاء حامداسرافيل عبدالرحمن حميديبابل

عليه عبدهللامصطفى كاظم عدايبابل

رساله عبدالحسنعباس جاسم حنفيشبابل

حميده عبديونس شاكر جبربابل

انوار مالكامير ماهر ظاهربابل

فضيله جاسمحسن كريم سلمانبابل

سليمه ناصرعلي حسين جاسمبابل

ساهره سلمانعلي زاهر جاسمبابل

زينه محمد عليحيدر حميد اكريمبابل

زهره هاشماحمد زكي سلمانبابل

كريمه كطرانحيدر مهدي ثامربابل

كلثوم نصيفذوالفقار حمزه حسنبابل

رحيله عبيدعماد حسن عليويبابل

حليمه راشدحسنين كاظم جوادبابل

عوفه عليعامر كامل حسينبابل

كظيمه سلمانمحمد فالح عليبابل



غنيه طارقعلي عبدالباقي صائببابل

عليه حسينماجد لطيف صكبانبابل

انعام طارقعلي عبدالكريم مرادبابل

سهر عبيدحمزه محمد مهديبابل

حسيبه كاطععبدالكاظم مناحي كاطعبابل

ناهده مهديعبدهللا فايز عباسبابل

سهام صالحياسر هيثم فالحبابل

جميله فيحانعبدهللا ترمن كطانبابل

بدريه عليحيدر سامي صعببابل

ناجحه كاظمرعد جلوب عبدبابل

عيده حسنشمخي جبر عيدانبابل

خديجه رشيدمهدي هادي منصوربابل

كظيمه كتابريسان علي محسنبابل

صبيحه جوادعالء شرقي عبدعليبابل

زينب نجممحمد حسين عبدهللابابل

قسمه فيصلاحسان راشد عليبابل

حسنه حمودفراس غانم تايهبابل

رباحه محمدمحسن عبداالمير عبودبابل

كميله فهدشالل حلو جاسمبابل

دوحه عبدايوبعالء هاني عطيهبابل

فاطمه محمدكريم شاكر صاحببابل

سندس كريمحسين عراك لبوهبابل

ابتسام خليلامجد فوزي هاشمبابل

فليحه جاسمرضا اجغاطه هاديبابل

شفيعه بنيانقاسم كتاب حمدبابل

احالم حسينبشار كاظم جبربابل

راضيه حسينقيس حميد خليويبابل

فوزيه جلعوطوسام رحيم وصخبابل

نعيمه فرحانسيف حسين هاشمبابل

غازيه حسينعلي عباس ردامبابل

فاطمه عبيدعلي فاضل عبيسبابل



هديه مجباسمثنى باسم عليبابل

قسمه طاهرسيف عادل جاسمبابل

ايمان عبدعليعلي فاضل عليبابل

امل لهيدبخالد عباس عليبابل

رسميه عبيدعقيل نايف شاللبابل

هاشميه حسنعلي كاظم عنادبابل

زهره داودمحمد نعمه عليبابل

زهره ربيععلي فجر عامودبابل

ساعه كاملامير عبدالرضا كاظمبابل

زهره هادياكرم علي مالكبابل

فليحه هاديعلي محمد جباربابل

نهيضه نوافاحمد فيصل شياعبابل

عبده ذبانعلوان سعود طينانبابل

حميده حسينعلي عباس اسماعيلبابل

وفاء عليمحمد شهيد كريمبابل

سليمه عبيدعلي طه جاسمبابل

عليه جداحباجي محمد حسينبابل

حميده عنادعامر زناد كطوفبابل

سهام عبدعليمحمد محمود لفتهبابل

رباب هاتفاحمد تايه كاظمبابل

حمزيه عبوديعقوب وحيد خلخالبابل

وحيده عباساكرم محمد علوانبابل

عقيله يوسفخالد سمير نذيربابل

فاطمه حريعمران حسين حسنبابل

راجحه خضيروسام دحام حامدبابل

واجده كاظممنتظر عامر كاظمبابل

جدعه جعيفرفالح حسن عبيدبابل

كميله جبرصالح هديهد حمزهبابل

حلوه راضيحسين حمزه مرزهبابل

هناء محمدسيف كريم رجهبابل

فطيم ناصراحمد عبدالزهره ودايبابل



خديجه خلبيصحميد رابح واديبابل

سعديه عبدعقيل مسلم خضيربابل

حميده مهديليث حسين حمزهبابل

رسميه محمدعدنان سلمان كاطعبابل

هديه صكبعالء سبتي راضيبابل

رغد حمزهعلي رزاق شنينبابل

نسوم راقيستار جبار صادقبابل

ماليه هاديقاسم عبيد هنديبابل

سعيده مزعلمحمد حسن كاظمبابل

جنديه جرادناصر سويف ريشبابل

واجد تركيمكرم ناظم علوانبابل

سعديه رحيممحمد جبار حسنبابل

ساهره حسنعلي صبر عسكربابل

هناء عبدسيف علي كريديبابل

صبحه جوادكاظم شناوه حمزهبابل

اخالص عبدالكاظمسمير علي اسماعيلبابل

راجحه سلمانمحمد دوله حمزهبابل

هيفاء احمدحميو ناظم عبدعونبابل

موحه كيطانمشتاق طالب جبربابل

فخريه عبيدمشتاق طالب حميدبابل

عليه شاطيمحسن عزيز اسودبابل

حضيه مصحبصالح هادي صبربابل

ساجده عبيدعلي صباح عبيدبابل

زهره عبدالسادهامير فاضل حسينبابل

صبوت برهينبيل علوان حمزهبابل

بدريه معضدهادي محمد عويزبابل

فوزيه فوزيعماد خليل محمدبابل

فضيله ابراهيملؤي عيدان مهنابابل

كميله عبدالحسينابراهيم خليل كاظمبابل

دره مطلككطوف كاظم حبيببابل

سليمه نعمهعلي اركان عبدبابل



حياه كاظمطه العلي محمد عبدبابل

عباسيه ضاريلؤي عبدالحسين محميدبابل

بهيه كاملليث ؤحيم لعيبيبابل

خديجه كريمامير عبدالحسن نوربابل

بحريه خمييسجابر كاظم عبدبابل

كواكب محمدامير نوري مبدربابل

مقبوله شمراناحمد كاظم راضيبابل

نوريه جوادماجد فليح حسنبابل

عيده عبدالكاظمفائز خليل عاروضبابل

فلحه طرطيرناظم ترمن دردوحبابل

سعيده حمزهمشتاق عالوي ناصربابل

صفيه منصورحسن شالل حمدبابل

شمس غالمصادق غانم عبدبابل

سحر مرزهياسر عامر جبربابل

صبريه بعيرحمزه بدر خيالبابل

زكيه كريماحمد مطر مهديبابل

انتصار جواداحمد عباس كاظمبابل

طيره روكانجبار راضي عذاببابل

فهيمه حمزهعمر علي حسنبابل

فليحه حسناحمد ابرهيم حمزهبابل

فاطمه جوادقاسم كامل علوانبابل

زكيه حسيناسعد شهيد دوهانبابل

ونسه صكبانمحمد عبدالمهدي شطببابل

نوريه محسنمصطفى جاسم وحيدبابل

بشرى محسنحسنين محسن عبدالسادهبابل

نشميه حياويرحمان كاظم راضيبابل

زاهده مسافراحمد رضا حسونيبابل

سمعه عبدسعد حمود عليبابل

كوثر كاظماحمد عالء رشيدبابل

امل غازيظاهر حميد حسنبابل

كنطار عبودامير حاكم كريمبابل



امل حمزهحسين فاضل حسينبابل

تركيه محمدالزم حميد كبيحانبابل

منى فاضلوضبان قاسم كاملبابل

حميده مبدرزيد طالب حسينبابل

سهام كاملحسين حسن فرمانبابل

ابتسام عبيسمهند كاظم حمزهبابل

ساجده منغرعباس حامد حسينبابل

صبريه مهديكاظم عبدهللا كاظمبابل

وجدان توفيقحيدر عبيد عبدالحميدبابل

جبره عليهيثم حمزه مطلكبابل

نعيمه محمدامير علي حسينبابل

صبريه شطبسالم كطوف نايفبابل

قسمه عباسمسلم كاظم عباديبابل

سميره شعالناحمد ثامر حامدبابل

كميله جدوععلي كاظم عجهبابل

فاطمه عبدحسين فايز ممدوحبابل

امل نجيبعالء غالب كتاببابل

حسينه جوادناظم حلواص جمربابل

زكيه كاظماحمد علي متعببابل

حمزيه عبيسعلي ناصر حسنبابل

سعديه حسنمحمد اياد جسامبابل

حميده جاسمغيث صالح كاظمبابل

حمديه عطيهمحمد جاسم عذببابل

عزيزه علياحمد حمزه هاديبابل

كبيسه كاطععلي جبر عمرانبابل

سندس عبيدليث ناظم عليبابل

هاشميه جميلايهاب حسين كاملبابل

فخريه رباشناهض عايد لزامبابل

نعيمه خضيرحسين جعفر خلفبابل

عريفه طرادهادي غالب موسىبابل

مسج عبيسصقر عامر حمودبابل



ناهده دويجصباح سعيد محمدبابل

عطيه ابراهيمعلي عباس مهديبابل

جبره شلبمنير سمير كريمبابل

خالديه كاظممحمد خماس داخلبابل

عليه صاحبعصام محي عبيدبابل

رابعه جوادسيف باسم جباربابل

امل مهديعلي نعمان كاظمبابل

رضيه مخيفسعد عباس محمدبابل

ساميه حموداحمد حمزه هاللبابل

شكريه جاسمعمار ياسين حسينبابل

اميره رحيماحمد طالب عفيبابل

خليل خليلمهدي شاكر عبدبابل

جنديه رشيدفالح كامل رحيمبابل

عليه حسينصالح عبدالحسين نجمبابل

كوثر علوانمحمد حبيب محمدبابل

شريفه فاهمحسين معين صاحببابل

غبنه حمزهحسام حامد كاظمبابل

صبيحه جبرانور ناظم حلواصبابل

ساهيه حسينحسين حارث امينبابل

زهره حسينجاسم محمد عباسبابل

مديحه سلمانرائد محمد عباسبابل

رجاحه عبدكرار عبدالكاظم مطربابل

كتبه طاهرحسن رعد وافيبابل

سليمه حالوبعادل عباس حسنبابل

انعام ربيعقسم ظاهر نوميبابل

حمديه خشانسعد قيس حسينبابل

جميله هادياياد حسن موسىبابل

زهياء ناجيقاسم سلمان داودبابل

عذبه متعبفضيله عبدهللا عنيدبابل

زهره شهدحقي اسماعين جوادبابل

وسيمه مرزهضياء جاسم باصيبابل



عذافه ماكانعلي عباس كاظمبابل

صبريه كاظمصالح لطيف خضيربابل

سعديه علياحمد رحيم حسنبابل

سكينه مكطيفعباس طالب جبربابل

فنديه عطيهعايد كشاش كرديبابل

زينب نعيمعلي احمد فرحانبابل

امل حسينسامر احمد عبيدبابل

كريمه حسينهادي علي شاللبابل

مديحه اسماعيلحميد حسين رسنبابل

مديحه حسنعلي عبداالمير رشيدبابل

فاطمه جاسمعلي طالب كريمبابل

زهره جويدامير صاحب حبيببابل

فوزيه بدرهادي مازن كريمبابل

بشرى شاكرحيدر جاسم محمدبابل

هناء حسينضياء جاسم محمدبابل

صبيحه حسنمحمد عبد زيالهبابل

جهاده حسنمحمد جاسم محمدبابل

صبحه عبدعادي حسين مثوربابل

قسمه محمدحسن صكر عبدبابل

دعاء كاظماحمد علي عباسبابل

بلقيس عدايبشار عطاهللا حسينبابل

سليمه ناهيوالء حسين متعببابل

عكطه اصفركاظم كريم سلمانبابل

ساهره سحابمحمد داثان سحاببابل

زهره جوادابراهيم عوده مظلومبابل

ونسه عليويسلمان مرزوك ايدامبابل

زينب عبدالحسينعباس فاضل كونيبابل

كطوموره بريدفار خضير عزيزبابل

فلحه عبدهللاحرش زيدان ريحانبابل

جله فهدكاظم جمام رشدانبابل

تفاحه مخيلفماهر عوده احمدبابل



تركيه حمزهاحمد اسماعيل وهيببابل

رسميه عبدالكاظممحمد مالح حسنبابل

ساجده محمدرائد محسن محمودبابل

بدريه عبيدمحمد حسن حديدبابل

نسمه نايفعالء محسن عالويبابل

خيريه عبدعليامجد عباس عبدالحسينبابل

زهره جعفركرار عبدهللا عكاشبابل

صبيحه جدوعكاظم فاضل حسنبابل

صبريه محمدابراهيم موسى زراكبابل

بشرى حسنمهند كريم رضابابل

نوريه خشانباسم علي حسينبابل

زهره عبودفالح حسن شطنانبابل

ليلى كاظممسلم خضير عباسبابل

تفاحه مجيدقاسم سياب محمدبابل

زهره كريمبهاء علي ميربابل

نهيه مديرجمال فيصل عبيسانبابل

فاطمه حجارخالد رياد عودهبابل

حمديه مجبلحسين صالح حسينبابل

حسينيه عباسيوسف كاظم منصوربابل

تسجيل محسنثائر عليوي منصوربابل

مائده حسنظافر عالوي عبدبابل

فلحه مايحسجاد جابر حميديبابل

ليلى مهديعلي خليل كريمبابل

زوينه كاظممحمد كريم حمزهبابل

ملكه مدبمالك سيد جغيلبابل

راجحه جابرحسنين علي حسنبابل

حسنه شعالناحمد كامل عليبابل

خضره حسينحيدر عبد دوخيبابل

سميره حسينحيدر طالب نوربابل

صبيحه عبدالحسينمهند حسين كريمبابل

حمزيه حسنعدي صالح راضيبابل



قسمه نايفحيدر حسن عبدهللابابل

لطيفه ناصرعبدهللا حسين علوانبابل

سعديه عبدالحسينعالء محسن كاظمبابل

حضيه عبيدسعدي جواد عبدالكاظمبابل

بشرى حاكمزياد فارس شمرانبابل

جكاره كمرعايد ظاهر ردامبابل

جاسميه محمدمحمد سالم جمالبابل

نوال جميلمحمد عجمي حسينبابل

خوله مرادقاسم محمد نعمهبابل

حياه كاظمسمير صاحب عبداالميربابل

اسماء صاحبمنتظر جبار نوربابل

اقبال غازياثير مزاحم محمدبابل

فطيم اعليمحمد عباس جاسمبابل

ابتسام محمدعلي مهدي حسنبابل

نوال كاطعحميد جاسم عباسبابل

زهره درويشحسين باسل باقربابل

عليه هادياحمد باقر محمدبابل

عليه هاديقاسم محمد عبدالحسينبابل

حميده دويجحبيب حمزه حسينبابل

اشواق نعيمحسن علي نوريبابل

سنيه عليعلي مكطوف عبيسبابل

حميده عبدعونعلي حسن هاديبابل

وحيده عليويحسن شعيب حسنبابل

ساهره عليانور صباح فيحانبابل

خيريه ناجيمهدي صالح سكوببابل

رزيقه عبودمحمد عبدالساده حسنبابل

رزيقه عبدالواحدعدي طالب كريمبابل

فطم عبدقاسم ناصر عبدبابل

فطيمه طرخانفالح حسن ناصربابل

هيكل عبدالقادركاظم محمد عبدالكاظمبابل

جنان جاسممسلم عبدالزهره خيريبابل



فاطمه حسينطلب حامد عبدبابل

فليحه سلمانابراهيم مهدي تاليبابل

قنيده كحيطحمزه علي حسينبابل

حسنيه كاظمصالح حسون عكاببابل

سعديه دوشانغيث انور عجاجبابل

حليمه جفاتمهدي كاظم نعمهبابل

مناره دنانمحمد وناس تعيبانبابل

كظيمه موسىمحمد كاظم حطحوطبابل

سويوه عباسمثنى جياد عبدالسادهبابل

نجيحه جباررياض احمد كاظمبابل

فهيمه عليحافظ درباش حيدربابل

هبريه سلمانفارس حميد عباسبابل

بسعاد هاشمناهض حسين كاظمبابل

بدريه كعيماحمد محي خفيفبابل

جاسميه حسنسعد محمود غاويبابل

فاطمه كريممحمد نصر جاريبابل

باشه رحيمعلي عبيد رشيدبابل

حسنه ناهيسمير محمد جارهللابابل

سميره عبدزيدحيدر محمد ناجيبابل

عليه نجمنهاد حمزه جاسمبابل

فطيم محمدعلي لطيف محمدبابل

فخريه صبارحمزه خضير عبدالحسينبابل

نجيحه صاحبحسين محمد جاسمبابل

صالحه حنونحميد عبيس جباربابل

ندامه كاظمحسين جاسم شهاديبابل

فتحيه موسىحسن عبيد حسنبابل

نجحه حسنامير عباس طاللبابل

نعيمه شعالنعبود ناجي عبودبابل

ساجده عبيدعلي حسين جاسمبابل

زينه شهدناصر علوان لوتيبابل

امنه عبدالمحسنحسين فيصل غازيبابل



حسينه خزعلعمار سمير مصطفىبابل

مريم محمدرضا محمد حسينبابل

دخيله محرجعلي مهدي مجليبابل

رسميه عبيسضياء لفته عطيهبابل

زهره جساممنتصر حمزه هاشمبابل

رهيه موسىسالم نعمه عطيهبابل

ليلى حسينعباس خضر مظلومبابل

رضيه نجمامير باسم عبداليمهبابل

صبيحه خليفحسين شمخي جبربابل

وسميه عباسعباس صالح شاهينبابل

خالده عبيدصفاء ناجح عزيزبابل

رزيقه جبرحسين ابراهيم جبربابل

فاطمه عبدهللامحمد قاسم محمدبابل

ندى محمدميثم كاظم محمدبابل

طياره رحيمعلي غزاي بديويبابل

امل حسنحسين حمزه بدربابل

مطيره عبدالسيدامير فرحان عبدبابل

علياء عبيسعلي حسين خلفهبابل

زينب محمدياس خضير ياسينبابل

زينب حربيسلوان طالب خليلبابل

سهيله راضيعليوي نحيو عويدبابل

انصاف حمزهاحمد طاهر مرزهبابل

نجاه جاسمعبداالمير عبدالرحمن اسماعيلبابل

رجيحه محمدرعد كربت جاسمبابل

كظيمه عبدفاهم عبدالعباس فرحانبابل

باسمه كاظمعلي كاظم عليبابل

حمديه كاظمعلي وهيب محانبابل

فاتن محمدعلي احمد عليبابل

حكيمه صاحباكرم هاشم ناجيبابل

جميل عامررحمن عامر سليمبابل

فاطمه عبيسالحسن فالح هاشمبابل



زينب ناصرمهدي صالح هاديبابل

سهامه فخرياحمد امين ادريسبابل

نجاه ياسينمحمد حسن حمزهبابل

امينه حسينفالح نوري عيالبابل

ليلى مايحغالب حامد كيلوكبابل

حمديه حماديهيثم سامي عبيدبابل

سعديه صكركرار داوود صليبيبابل

بتول جوادحسين علي سلطانبابل

فطومه صباحمحمود هادي عبدبابل

طياره عمرانرياض كامل عليبابل

عليه عرعوروادي محمود حلمانبابل

جديله كاظماحمد فخري شنانبابل

هيفاء هاديامير ناصر حسينبابل

نشميه لزامطالب عزيز عبودبابل

جواهر عكابوليد حاتم جلوببابل

عليه كريمحسين عبدالحمزه حسنبابل

نجاه فجرجاسم حسن حمزهبابل

ذكرى عبدالعاليهشام نجاح جباربابل

عزيزه محمدغيث سالم جبربابل

بدريه طهعالوي سعد ياسينبابل

كافي عبيدمهند محمد خضيربابل

سعديه خليلبشار حمزه عبدبابل

نوفه مرزهمحمد وضيح جمربابل

عليه شعالنعباس كرم مزهربابل

زينب ابوسعودحسين عبدالكريم ناجيبابل

حميده زاملمحمد حسن حمزهبابل

وداد وحيدوالء جواد صاحببابل

غنيه عمرانحسين عمران حنشبابل

لميعه هاديسالم نجم عبيدبابل

حمزيه عبودهيثم وحيد خلخالبابل

حياه كريمحسين تحسين خيونبابل



زهره حريزتركي خضير مخليفبابل

عبيسه عمراناحمد عليوي حامدبابل

كرجيه خليفمحمد حسين عليويبابل

تركيه حميدوليد هادي جاسمبابل

طليعه عبدالواحدخالد عبدالباري طاللبابل

انعام طارقعبدالملك عبدالكريم مرادبابل

منى محمدحسين علي حسينبابل

امل حسينعباس ثامر عدنانبابل

عاشوره كاظمحسين طالب عبدالحسينبابل

بسام عبيدحسين ناظم كريمبابل

مها حسونيبشار تيمول عبدالواحدبابل

حدوده جبارقاسم شوان جساببابل

ابتسام علياشرف ناظم حسينبابل

حضيه ساجتكاظم تركي عبدالصاحببابل

احالم حميدحسام حسن كاظمبابل

مديره كاملانور ضياء هاديبابل

عيده عليعلي كريم فرجبابل

سهيله شعالنباسم محمد عبيدبابل

سريعه كاملوليد شاكر حامدبابل

وجدان هاشمعلي سعدي عليبابل

حكيمه عباسبشار عبدالجبار عليويبابل

سميره جباررائد عبدهللا طالببابل

جميله ثجيلاحمد عبدهللا عبودبابل

صبيحه سلمانعبدالعظيم حسن عبيدبابل

مائده عايزخلف راضي عليبابل

فطومه راضيصفاء خضير رطانبابل

كوكب شليوخموسى علي محمدبابل

نوريه رزوقيعلي يوسف نافعبابل

اشواق كاظماحمد سوادي فرحانبابل

حميده حسينمهند كريم عبدبابل

جبره كاظمفرزدق جاسم حمودبابل



هناء عبدالكاظمعماد حسن عليبابل

انتصار رحماحمد صالح جابربابل

نصره رحيممحمود عامر حسينبابل

حليمه حمزهاحمد ابوعرام مظلومبابل

سليمه صيهودسعد تركي حمزهبابل

شعبيه كطوفعدنان فاضل ذبانبابل

حميده صدامقاسم سالم عبدالحسينبابل

سميره محيسنعلي حميد شمرانبابل

جويده محمدطارق عذاب مرزهبابل

الهام مهديعبدهللا كامل عبدعليبابل

صبحه جبرماهر حاكم حاتمبابل

خطر شلكرنهاد حسين لهواكبابل

سعديه منصورايمن مهدي شاكربابل

سعديه شهادهعلي درب خضيربابل

كميله عبدهللاصالح عميل مباركبابل

منال حميدمحمد عالء صاحببابل

وهيبه عباسكاظم عبداالمير محمدبابل

سعاد عبيدعمر صباح عبيدبابل

هديه هاللنهاد علي فرحانبابل

بتول عبدالزهرهعلي فخري جاسمبابل

انتصار علكممحمد محان ونسبابل

احالم مسلماعلي اسماعيل خليلبابل

صبيحه عبيدحسام هادي لطيفبابل

فليحه كريممحمد رحيم عليبابل

نضال عبيدمحمد فالح عودهبابل

نشعه مهديسعد ذياب درببابل

امل طاهرحسين نجم عبدهللابابل

سعديه مشعلحمزه راجي حيدربابل

كميله حسينحليم مكلف حسنبابل

هدى فتحيعباس خضر جوادبابل

كلثوم خضيرعلي جياد جوادبابل



اقبال كاملاحسان غالي حسينبابل

سليمه سلمانهشام حسين عبيدبابل

حريه حسينعلي رشيد عبدهللابابل

اقبال صاحبناظم فاضل ناصربابل

مديره جبرمحمود شافي جبربابل

حميده كزارعزيز لطيف عبيدبابل

زينب علييحيى ابراهيم عبدالحسينبابل

فهيمه عبدالحسينسيف ساهي عبدالسادهبابل

قسمه حسنمنتظر غني جوادبابل

بيداء حسينعباس جواد كاظمبابل

سهام مهديحيدر محمد جباربابل

ناسه كاظمكرار حيدر عبدعليبابل

فطيمه عبدالحمزهاحمد حمزه كاظمبابل

كريمه عبدازهر رحيم عبيدبابل

نعيمه راضيعباس هادي ابوحمودبابل

هديه مهديمروان عبدالعباس نعمهبابل

امل سلمانسالم عبدالواحد حسنبابل

طياره شهاباحمد خضير راهيبابل

امينه جبارعلي محمد عبداالميربابل

نعيمه عبدالحسينستار جبار كاظمبابل

عذيه مجمنرياض فخري وهبيبابل

حياه عبدعباس عبدهللا محمدبابل

زينب عباسمرتضى هيثم جاسمبابل

كتبه عجيلخليل عبدالساده حسينبابل

طليعه عبيدعلي عبدالحمزه ضاريبابل

نذيره جميلعالء حمزه حسينبابل

دله مخيفمشتاق سعيد عبيدبابل

حليمه حامدبالل فاضل محمدبابل

صبيحه عطيويناجح عطيوي شريفبابل

بهره مدحتعزيز حمزه حمداويبابل

عاشوره حمزىعمران بساله خضيربابل



عهود عبيسعمار مويد سلمانبابل

بهيجه سلمانمحمد حسين زغيربابل

نجيه عبدالرزاقحامد مهدي عزيزبابل

مريم جوادحسين رياض عبدبابل

صبيحه حامدوليد خالد هاديبابل

رسميه خضيرعالء جبار مهديبابل

سليمه عودعادل علوان مرزهبابل

حياه عبيدعلي خضير هاديبابل

رسميه جاسممحمد علي جبربابل

افتخار حمزهضياء محمود حسينبابل

حنان عيدانكتاب صكر محمدبابل

نهاد عيسىمحمد حسين رحيمبابل

هديه مطرعلي كريم فالحبابل

صبحه كاظمكرار كريم عبدهللابابل

كظيمه عدلمحمد عباس حمزهبابل

قسمه حسيناحمد حسين كريمبابل

هناء ناصرحسين علي جاسمبابل

ليلى هاديحكمت عالء حاكمبابل

كريمه حسينعون عدنان جميلبابل

حكيمه مرهوناحمد شاكر نجمبابل

عانه زيدانعالء مسعد عليبابل

هيفاء ابراهيماكرم رزاق عبيدبابل

افتخار مهدياحمد صفاء كاظمبابل

سهام راهيكاظم مدلول شناوهبابل

سعيه ياسعمر حسن عبيدبابل

انتصار احمدعمر رضا عبدالحسينبابل

كريمه ابراهيمزيد صالح مهديبابل

صبيحه مسيلمرزاق فرحان عليبابل

حسنه كاظمريسان محمد عكروكبابل

امل صادقحسين محمد حسنبابل

صديقه كتابسامر حيدر سالمبابل



فضيله حمزهمحمود جاسم محمدبابل

حسبه ناجيخالد عباس منعمبابل

بركه شعيلعالء حمزه عويدبابل

ميعاد يوسفضرغام فؤاد جوادبابل

قسمه كاظمياسين حسن شدهانبابل

وزيره عليحسن ناظم مطربابل

غازيه سرحانامير محمج حسينبابل

حسنه حسيناكرم اسماعيل عليبابل

احالم عودهمحمد نجاح عيسىبابل

مجده محمدعيسى نذير عباسبابل

زكيه جاسممصطفى عامر حبيببابل

زينب حسينجابر عوده جابربابل

ثريه مكطوفجاسم اسماعيل حسينبابل

زينب راضيعادل عبدالرضا خليفبابل

ابتسام جاسمقاسم سلمان جرموطبابل

كريمه ذيابعبدالغفار ناصر حسينبابل

صباح كريمحسن عباس حمدبابل

صبيحه شباطعلي مطلك حمودبابل

مصيبه عبدعباس فاضل جباربابل

زهره عبدالغنيكرار حيدر حمزهبابل

فضيله عباسعبد محمد خلفبابل

خالده نعمهليث ناصر حسينبابل

زهره عبيدايمن محسن ناصربابل

نجالء تركيضرغام سليم رحيمبابل

نهايه حربياكرم قاسم منسيبابل

حمديه عطشانحمزه رزاق عبدبابل

نهيه عبودحسين علي خطاربابل

حليمه خضيرزيد عبدالزهره عبدالعظيمبابل

صبريه حسانيحميد حمزه اخرسبابل

سعيده حسينفاضل عبيس عبيدبابل

ساجده ناجيحيدر حامد حسينبابل



عطيه ناصراحمد تكليف جدوعبابل

حمزيه محمدرائد مجيد عبيدبابل

ساميه عبدالكاظمحيدر وحيد عبدالحسينبابل

حسونه سعيدعبدالعزيز فهمي عبدالكريمبابل

ايمان بدرضرغام اياد عليبابل

خوله موسىطيف سعد محسنبابل

خيريه محمودمحمد ثائر محمدبابل

نعيمه مراداحمد صالح جوادبابل

علويه عبدهللاسالم صباح عبدبابل

جميله جاسمحسن فالح سلمانبابل

ليلى كريمزمن عبدالحسين عبيسبابل

نهله دايخفاضل محي سهيلبابل

وعود دينارمصطفى محمد عبيدبابل

زهره طهاحمد سعد مطربابل

ليلى جابرعلي رزاق صالحبابل

وفيه سرحانجاسم محسن عدنانبابل

سليمه عبدميثم محمد حمزهبابل

مائده محمدحيدر راجح ناجيبابل

فوزيه عبدالحسينمصطفى حمزه هاديبابل

يسرى فاضلامجد عامر شمرانبابل

سليمه روضانخضير شاكر ناصربابل

قبيله دليميحسين اجمد لفتهبابل

حديده مجيدمحمود حمزه منصوربابل

نوال محمدرعد نوري زيدانبابل

نعيمه عليخليفه اسماعيل منسيبابل

مديحه سعودزيد رزاق جمعهبابل

راجحه علوانميثم حسن جبربابل

فلحه وهيبقصي جواد حمزهبابل

صبحه عطيهفراس عباس عبيدبابل

مهديه عباسعالء محمد عباسبابل

نجمه عبدهللاعوده كاظم حمزهبابل



ملكيه ابراهيمفاضل حسين شكربابل

غنيه جبرفؤاد سالم عبدبابل

فاطمه فرمانعباس كاظم تركيبابل

فضليه حافظادريس عالج ظاهربابل

زعيمه محمدجاسم عباس مهديبابل

ساميه جاسمصادق علي كاظمبابل

بلقيس مزهرحسن حامد ثامربابل

سعديه هاديسجاد خالد شناوهبابل

حريه غميسعبدالرحمن احمد عبودبابل

مائده حمداحمد مرزه عبدالحمزهبابل

شكوره جميلمجباس مطلك بربيدبابل

نظام حسينياسر صالح عبيدبابل

كاظميه مركزمحسن مهوس حسنبابل

كظيمه منذورامير عباس محيبابل

ضمياء ثامرليث حيدر عبدهللابابل

فضيله جاسمعالء عبدالحسين شعيرهبابل

مديره دليميفراس رحيم عيدانبابل

اسراء عباسعلي عماد جاسمبابل

حميده عبيدحليم عيدان رحيمبابل

بتول وحيدعباس هادي معيديبابل

عطيه راشدحسين زويد مهديبابل

كنوه لفتهامجد حمزه مرادبابل

بدريه حسينعالء سامي عيالبابل

سميره عبدعلي غازي فيصلبابل

كواكب احميدمحمد جاسم محمدبابل

كريمه يحيىاحمد حسن فريجبابل

سنيه حمزهاحسان عليوي عبودبابل

كفايه جبارحسين محمد جباربابل

رسميه تركيحسين علي عبدبابل

انتصار عجميعباس نصر داودبابل

فطيم عليكاظم احمد هريسبابل



انتصار حسينحيدر كريم كاظمبابل

زينب ناجيمحمد صادق محمدبابل

بنون عبيدسعد عايد عبدالسادهبابل

اقبال ناصرحسين علي حسينبابل

هديه صالحمجيد حميد مجيدبابل

جنان خميسحيدر محمد عبدالرضابابل

رجاء محمدجمال كامل عباسبابل

منى كاملحيدر محمد عبداالميربابل

قسمه برهانناظم فاخر تاليبابل

هناء عبيدعلي حبيب هاشمبابل

زهره حسينوسام جاسم هداويبابل

ملكه علوانعلي هادي حسينبابل

نجالء حمزهعلي احمد سلمانبابل

فضيله محمدمحمد ناظم عبدبابل

زويده كاظمعلي سعود جراحبابل

هيفاء عبدالكاظممنتظر علي جوادبابل

رباب جاسماحمد عبيد حسنبابل

ريمه شاكرحسن حسين سايببابل

كظيمه كعينيوسف ناجي موسىبابل

فطومه نايفحسن صبر شطببابل

سعديه حسينعلي هادي كاظمبابل

خيريه عيدانغسان عبدعلي محمدبابل

قسمه سدحانعلي حسين غزالبابل

سعديه عبيدعادل عباس عبدهللابابل

نوريه كاظمراشد زامل حمدبابل

وثيقه كاظمعلي صالح جبربابل

ستيره كاظمعالء حسين كاظمبابل

فرات خليفاحمد كريم جاسمبابل

رحميه منافمحمد احمد علوانبابل

نضال عبدحسين علي جاسمبابل

فخريه حسنغسان محمد ثجيلبابل



رجاء منعمحسين خالد داخلبابل

شريفه عباسمحمد خميس خاجيبابل

مليحه مهديعلي حسين صيهودبابل

سكنه كاظمباسم عبيس فاضلبابل

حكيمه كمازحمزه عبدهللا اسعدبابل

مهديه هندوسالم ابراهيم عبدبابل

عذبه عبدعونسالم عبد ابراهيمبابل

حيريه جابرباسم جواد كاظمبابل

امينه سواديامجد عدنان ليهدببابل

لميعه عباسعلي محمد عبيدبابل

سريعه كاظمرحمان مكصد راجيبابل

صبريه كاظماحمد عبد عباسبابل

سلمى حسينحسنين جاسم محمدبابل

حميده جبارطارق طه ياسينبابل

صبريه خضيرعلي جواد كاظمبابل

سميره عذاباحمد عايد وسميبابل

ابتسام علياحمد عباس جلهمبابل

حظيه مرادسعيد علي حسينبابل

هله برزانباسم رحيم عاشوربابل

رباب لفتهحسن هادي جبربابل

حميده جميلعلي عباس عباديبابل

صبيحه كاظممهدي عبدالكريم كاظمبابل

لهموده شبليشاكر فارس عجهبابل

نعيمه احمدحميد سالم جوادبابل

نجيحه حسينعلي حسين حمزهبابل

بيكم موجدرائد صقر مشعلبابل

انعام طالبمالك عباس نوريبابل

زهره عطيهحسين حاتم فليحبابل

قلم جبارمؤيد عبدالزهره راضيبابل

حمديه عبيدعلي خضير محسنبابل

راجحه كوميسجاد عبداالمير عبيدبابل



جميله كسوبمثنى لطيف مدلولبابل

حياه جبرعمار عراك حسنبابل

نسوم محمدرائد كاظم خليلبابل

حسنه خليفقاسم محمد عبدالسادهبابل

سلوى جاسمحسين خليف هنديبابل

قسمه كاظمصادق حسين محمدبابل

فوزيه جعفرخالد ياسين طهبابل

مكيه حسيناحمد قيس عجميبابل

صبيحه حمدفاضل لملوم حسينبابل

ساميه سواديحسين كاظم حمودبابل

حسيبه عباسفراس كريم هودانبابل

سميره حمزهمصطفى احمد هنديبابل

سحر هاشمغيث عباس عمرانبابل

سليمه خليلازهر فاضل عباسبابل

حضيه شمخيسلمان حمزه صكربابل

سهام نكروزكامل ناجي هاللبابل

رباب حميدانحسين حمزه عبيدبابل

حمديه حمزهصفاء عماد مصيخبابل

كتبه ابراهيمحيدر سعيد عبدهللابابل

امل خضيرعمار عبدالرحمن خضربابل

صبريه صلبوخكاظم محسن عبدالحسنبابل

هديه صياحمحمد حمزه نوربابل

ساجده جوادفيض فرات جابربابل

عجيبه متعبمرتضى عيسى عطيهبابل

غنيه فاضلفرات عبدزيد لفتهبابل

فضيله محمديوسف سليم معيوفبابل

كريمه نجماحمد رعد حسينبابل

فضيله عليعقيل عبدالزهره نعمهبابل

جميله اركانتحسين فاضل خليفبابل

سميره ناصراسعد عبدالمهدي عبدالسادهبابل

حمديه ضاحيمحمد جاسم محمدبابل



امل جرومرتضى طالب جوادبابل

ساهره مهاوشاحمد عباس حسونبابل

بتول شاكرمحمد جاسم جعازبابل

ناديه كاظمميالد فاضل حمزهبابل

سميره راضيهيثم سعدون محيسنبابل

سميره طرادحسين علي حسينبابل

حسنه صالحعيسى موسى عمرانبابل

زهره هاديكرار ياسين احمدبابل

حكيمه سمينكريم علي محمدبابل

ابتسام حمادياكرم جواد كاظمبابل

حمديه سليمقاسم عباس كاظمبابل

حياه ليلوقاسم حامد ثجيلبابل

صبيحه حسينعباس محسن هاديبابل

ختام عايزمصطفى ظاهر بديويبابل

منى كاظمبهاء محمد عاشوربابل

فخريه جوادهاشم محمد عيسىبابل

نجاه عبدعلي حسين هاديبابل

احالم برهيزياد كريم جاسمبابل

سليمه يوسفاحمد محمد حسينبابل

ماجده غربيعلي حاكم ناصربابل

بدريه نجمعامر محمد مشوفبابل

فطيمه محمدكريم سلمان عويدبابل

حليمه جاسمعبدالغفار محمد زويدبابل

فخريه محمدعلي جواد حمزهبابل

سجوده كاظمجاسم فاضل عبيدبابل

كميله جردجواد حسن عبدبابل

فوزيه صعبقاسم عباس جوادبابل

زهور حمزهمالك سالم عكروكبابل

احالم خضيرميثاق محمد عبدهللابابل

جماله صالحرعد جاسم ستاربابل

بتول محمدمحمد عبد عليبابل



حسنه عبدهللاغالب عبود ذياببابل

نغم هاديعلي ضياء محمدبابل

دليله عاشورعلي معيسر جبربابل

جوري عبدهللامحمد انور حسنبابل

طليعه محسنعباس مطر مطلكبابل

ملكه مزعلساهر حمزه كريمبابل

بتول خضيرمصطفى فاضل خليفبابل

نوريه نوروليد موسى حسونبابل

عبيسه راضيعلي كاظم حسنبابل

واجده هاديحمزه سالم جابربابل

كتبه عبودعلي فاضل فانوسبابل

بشرى حسينعلي حيدر عليبابل

شعيله عليحسني عليوي عبيدبابل

حليمه حسنمحسن مهدي عليبابل

فخريه حسينحيدر خضير عبيسبابل

جواهر صيهودمحمد صالح جبربابل

يزي عليويسمير سعيد كاملبابل

حميده عبدالزهرهقاسم مغير ظاهربابل

كظيمه محمداحسان ثامر كريمبابل

ريمه دحامغيث علي عبدبابل

رضيه مرادعاصم ناظم عباسبابل

كريمه محمدحيدر راعي زبالهبابل

فخريه خزعلسمير شاكر محمودبابل

اسماء عليويكرار حيدر محمدبابل

بشرى عبدالرضااحمد طالب جبربابل

سعديه ناجيعلي هاشم حمزهبابل

عيده عبيدرحيم حميد شطنانبابل

عويده محيسنعلي كريم تاليبابل

دله سليمانزبار عوده موسىبابل

قسمه حديدعباس عبيد جبربابل

حسن جودهحسين هاشم سيلببابل



هاشميه ناصراياد صالح مهديبابل

شفاء سرهيدنايف جميل حماديبابل

صبريه عباسهيثم حسن جبربابل

امينه حسناشرف عبدالودود عبدالجباربابل

فردوس محمودعلي حميد حمودبابل

زينه عبدالحسينعبدالحر عيدان عبدعليبابل

سعديه خضيرعلي رعد حسينبابل

امل نصرهللامحمد نعيم هاديبابل

انعام عبيسامير محمود راضيبابل

كوفه مكطوفعباس هادي عباسبابل

رجيحه حسينفراس علي كاظمبابل

هناوره كمرحوص مطلك شويخبابل

هيام محمودكرار حسن راضيبابل

خلود عباساحمد عبدالحسين عبيدبابل

سهام مالكحيدر حسين فليحبابل

ناديه عبدزيدسجاد عبدالكريم مسلمبابل

حميده عبدالعباساحمد جبار رطانبابل

بشرى محمدمنتظر حافظ كريمبابل

نهايه حسينصباح كطوف هندولبابل

سعاد هزيربهاء حسن عليويبابل

رحمه عليبهاء عمار عبدعليبابل

جنان مكيمحمد وهاب عباسبابل

اخالص مظلومعلي عباس نايلبابل

سعديه حميدسالم حسين مظهربابل

بشرى طالعسالم احمد كاظمبابل

فنديه كريمحسين باسم رحمنبابل

عليه كاظمعلي كاظم ابراهيمبابل

فطيم راشدحسين جاسم محيسنبابل

كريمه راشدعامر جميل حسنبابل

سكنه عباسامين عبدالحسين نجمبابل

ابتسام فاضلعبدالوهاب رزاق مجيدبابل



زهره حسنهاني عبدالحمزه عباسبابل

فضيله حبيبلؤي محمد كاظمبابل

مهديه خضيررحيم نجم عبيدبابل

عدويه حبيبحمزه حسين خايفبابل

غنيه صبرناظم حديد كاظمبابل

هديه محمداحمد ناصر هاشمبابل

نبه حسينياسين ابراهيم ياسينبابل

حسيبه احمدحسن علي حامدبابل

سليمه عبيداحمد عباس زايدبابل

سليمه حمدفالح مهدي جاسمبابل

سعيده مطرباسم محمد جروبابل

كميله رسنصبري كاظم خضيربابل

خيريه ريشفرحان هالل جرادبابل

بهيه محمدجعفر شهيد ظاهربابل

عذيه عبودحليم كطوف شنانبابل

حمزيه حبيبصالح فخري هنديبابل

لطيفه شناوهمحمد جادر عبيسبابل

سهام ياسينصالح عبدالهادي حمدبابل

خميسه حميدعالء حسن عبيسبابل

سليمه كريمعلي حسين عسكربابل

حياه اسماعيلحيدر صالح مهديبابل

عبسه جسامعبدعلي سلمان جودهبابل

نوال كاظممحمد جواد حنونبابل

سهاد طالبعباس احمد حمزهبابل

امل انعيمرسول خالد ارحيمبابل

فطيمه اسيودعلي حسين عليبابل

ايمان عبدهللاعلي مجيد جباربابل

طمشه حسونيمهدي عدوان عبيدبابل

بلده باصسعد صبري كتاببابل

سعديه حسنمحمد جاسم عدوانبابل

سعديه كاظممحمد ياسين وهاببابل



زهيه عذابعايد عبد عليبابل

حياه عبيدسيف حامد ساجتبابل

حليمه عبيدوليد ناجي خضيربابل

جماله جليلجاسم جواد سايجبابل

سعيده فايححاتم راضي عبدالحسينبابل

نجيه مزعلمسلم كاظم حسنبابل

فهديه هاشمعمران هادي كاظمبابل

حكمه عطوانعدي حمدان محمدبابل

سلوى جاسمسيف فارس عبداالميربابل

سعاد محمدظاهر حيدر كمبشبابل

شيماء حمزهعباس فاضل عبدالحسينبابل

وزيره تايهمنهل جفات حميدبابل

حليمه جبرعامر سامي ديكانبابل

سليمه عبدالحسناثير فليح عبدالحسنبابل

بلقيس مزهرعلي حامد ثامربابل

سوريه شمرانسالم ناهي محسنبابل

منتهى مفتيطالب خليل رسنبابل

فاطنه عبيسكرار عباس فرحانبابل

سناء محمدقاسم كاظم عبدبابل

حياه عباسمحمد جبر عليويبابل

سليمه جوادحسين محمد صاللبابل

عليه عويدمحمود مراد محسينبابل

فطيم جاسمعدي احمد سعيدبابل

خوله كريمامير مخيف مجبلبابل

رضيه هاديهشام خضير نوحبابل

سليمه كاظممهند راهي تكليفبابل

امينه عليعصام عبداالمير مرادبابل

امل كاظمسالم رضا جبربابل

شكريه عليقاسم عباس عبودبابل

شيماء حاكممحمد حمزه كاظمبابل

كنطاره بريسمقاسم زغير مطربابل



سعاد عبدالكاظمعلي حامد غافلبابل

جماله كاظممحمد حمزه عويصبابل

عليه محمدمراد عبيد محمدبابل

بيداء كاظمسيف رعد حسينبابل

ضميه جوادعادل مجيد موسىبابل

هيله عليعباس حلمي خليفهبابل

سليمه عثمانوليد عليوي يوسفبابل

جميله جابرمحمد احمد عليبابل

على غنيعلي جبار موسىبابل

نسرين عباسحبيب وسام محمدعليبابل

يسرى عباسحسين علي حسنبابل

سليمه عبودمحمد حسين كاظمبابل

رهيه موسىعبداالمير نعمه عطيهبابل

انتصار احمدامير حاتم ملوحبابل

وزيره عطيهجبوري عبدالحسين عليبابل

فاطمه عبدهللامحمد قاسم مزهربابل

سلوى مديرحسن برتو سيبانبابل

صبيحه ماجدمروان عبدالحسين يوسفبابل

بان كريمعباس طالب محمدبابل

فردوس كاظمكرار عبدالحسين جابربابل

صبريه سواديصباح هادي حمزهبابل

سليمه جوادمحمود فالح نايفبابل

هالله حسنحيدر راضي كلبوكبابل

حميده دايخراهي مقداد حسينبابل

جنان عليعلي مكي مهديبابل

منى جاسمعبدهللا صالح عبدالحسينبابل

نعيمه بريسطالب مخيف سالمبابل

ساهره كاظمليث حسين خادمبابل

قبيله جبرضياء هادي جوادبابل

ربحه عبدالحسينقاسم غانم عبدالكاظمبابل

فاطمه نعمهعماد مجيد حسينبابل



سعديه شحادهعلي هاشم عبيسبابل

حمزيه ضاحياحمد هادي عليبابل

سهاد ليلوحيدر باسم مرزهبابل

خلود حبيبسيف عليوي سلمانبابل

دميله عباسماجد جسام خميسبابل

تنزيل فرهودمناف مهدي اسماعيلبابل

صباحه عبرهعلي عزيز كاظمبابل

عالهن عجهعباس خلف علوانبابل

ريمه عبودعبدالسالم فؤاد عارفبابل

فطم احمدياسر عبدالرزاق محمدبابل

حكمه هيلحسام رحيم عبيدبابل

طليعه عبدالواحدمحمد عبدالباري طاللبابل

انتصار فاروقزياد عبدالمهيمن خطيببابل

عليه حسينحسين كامل عبدالحسنبابل

سليمه محمدعلي ناصر مطربابل

حياه منذورمازن عبدالحمزه منصوربابل

ليلى عبداالميرليث هادي عبدبابل

فضيله جبارعالء فاضل عبيسبابل

مديحه علوانحمزه هادي اليجبابل

سليمه لهمودنبيل رزاق سكربابل

واجد لفتهعبدالحسين محمد مجبلبابل

نجمه عبيدثائر خضير محسنبابل

نهاوند حبيبيعرب حسن عدنانبابل

شهيه زغيرخضير عباس محمدبابل

فاطمه حسينحسين علي حسينبابل

سعديه حمزهاحمد هالل مخيفبابل

نوفه مال هللاصالح عمران حمزهبابل

شنيار سعيديحيى عباس كدومبابل

تغريد كاظمحيدر صالح حسنبابل

غازيه عليقاسم حمزه شهدبابل

فاطمه جابرليث مجيد عبدبابل



هيام محمدمرتظى عامر ناجيبابل

وهمه مايححسين كطران عبدالحمزهبابل

جميله اعورقاسم كريم حسينبابل

لميعه كاظمحميد كاظم حسنبابل

رسميه جاسمنجم عبدالهادي عباسبابل

عالهن علويمحمد ناصر محمودبابل

خديجه سليممحمد حيدر فاضلبابل

امل حسينعلي ثامر عدنانبابل

عليه جابرعزت هادي جباربابل

صبيحه حسنكريم عالوي مكطوفبابل

مهديه مطرصدام عبدهللا طريوبابل

بشرى عبدالحسينفاضل عباس عليبابل

هناء لفتهساجد احمد مرزوقبابل

فخريه مجيدعلي حاتم عنادبابل

صبره حمزهقاسم جابر عمرانبابل

سميه راضيمحمد عايد عباسبابل

عديله صكبانعلي محمود عبدعليبابل

تركيه سلمانمحسن فاضل غركانبابل

هديه حمزهعلي حسين بجايبابل

حميده كعيمحسام صباح شديهبابل

حليمه عبطانمحسن ابراهيم صديقبابل

ريمه عمرانصباح هادي شبيببابل

هيفاء كاظماحمد كريم شاكربابل

مريم خليفسالم عادل سلمانبابل

بدره عبيدصالح احمد عصريبابل

الهام قاسمحيدر جواد جبربابل

فضيله عطيهحمزه جاسم ناجيبابل

فضيله محمدحيدر اركان صاحببابل

ترفه نجمحسين علي محمدبابل

هديه صاللعماد علي فرحانبابل

حميده كريماسامه هادي حسينبابل



نعيمه مجيدايهاب صالح حسينبابل

امل حموداسعد طاهر جلويبابل

نبيه خليلسليم وادي مزهربابل

نجيه جدوععلي احسان موسىبابل

فتنه حمدفارس سهيل موجدبابل

روضه سلوميعلي عبوده جودهبابل

عذراء حاجمعمار رعد مطربابل

جنان عباسمحمد خضير عباسبابل

رباب مجيدمحمد وليد مجيدبابل

صبيحه خضيركرار حمزه عمرانبابل

هيبه مرزهقحطان عدنان حمزهبابل

جميله كاظماياد حسن كاظمبابل

هديه عباسحسين حسن نجمبابل

زكيه مظلومباسم فاضل رحيمبابل

ابتسام عبدالحسينكرار عباس مرزهبابل

فطيم سلماندايخ عبيد كاظمبابل

ليلى محمدامير محمد علوانبابل

امينه كميلعلي محمد عبدخضيربابل

حسنه عليجاسم شاكر منسيبابل

فاطمه كاظممهند حمزه عبدالحمزهبابل

جاسميه محمدحسن مالك هاتفبابل

ناهده جعفرسامر خالد يوسفبابل

فحريه محمدوليد عبدالكريم عبيسبابل

ميريه كاظمحازم حسن كاظمبابل

حمزيه نجمصالح علي سلمانبابل

غنيه فاضلحمد حمزه حسينبابل

راجحه ردامعلي ناظم صدامبابل

كاظميه صبارقاسم عبد نعمهبابل

سهام عباسبهاء طالب شهاببابل

غازيه خضيرخلف فليح حسنبابل

حمزيه عبدحسن هادي حسينبابل



قسمه حسينمهدي عبدالنبي مهديبابل

اعتال عباسحمزه علي موازيبابل

ليلى كريمجاسم علي عيسبابل

ابتسام كاظمكمال حسين جودهبابل

عوفه دويجماجد خليف كريمبابل

فخريه محمدحسن هادي عبدهللابابل

هناء كاظمعلي حسين هجولبابل

وداد حسنناصر حسين جاسمبابل

زهره شمخيعلي محمد جاسمبابل

فردوس محمدحسين اموري عبيدبابل

هضيمه فضيلثامر محيبس سميربابل

مكيه كاظمضياء جدوع عبدبابل

تركيه عطيهعزيز سعد عيسىبابل

غنيه كاظماحسان كريم محمدبابل

يزي محمدعلي سرحان كاظمبابل

كريمه مظهراحمد علي حسينبابل

حميده عطيويعقيل خادم عليبابل

صفيه خليلعلي خليل حلوبابل

حليمه عبودمحمد رزاق جدوعبابل

ونسه عبدهللامحمد مطر عليبابل

سنيه مرزهقاسم محمد حمزهبابل

ندى ساميعلي عايد عليبابل

زهره مسلمنسيم تقي احمدبابل

نجديه موسىاحمد عواد مجباسبابل

كظيمه عيدانعلي حسن محسنبابل

فليحه عبدالواحدمحمد احمد عبدعليبابل

امتحان دومانعدنان حسين جاسمبابل

انتصار عليعلي حسين واويبابل

حكمه شريفسجاد علي محمدبابل

صبريه عودهيوسف داخل جودىبابل

ايمان هاشمحسين كريم خضيربابل



حليمه عايزعالء حسين جودهبابل

ابتسام حسونينهاد هادي محمدبابل

خوله نعمهعبدهللا كاظم كويمبابل

رزيقه هاشمعبدهللا محمود عبداالميربابل

صبيحه عنيدناصر فرحان عبطانبابل

جماله خبازعامر عبدالكاظم عيالبابل

كوثر عبدالحسينمحمد عذاب كطفبابل

قدوه حسنفتيان عبدالرزاق عبداالميربابل

خالده حميدعلي خضير عبيسبابل

فهيمه حسينعلي عبداالمير حمزهبابل

نزيهه محمداحمد امانه كيطانبابل

احالم جوادوسام نجاح خليفبابل

انتصار محمدبالل حسن هاديبابل

امل راضيمحمد علي عبيدبابل

فضيله حسينحسين عدنان عبيدبابل

زنوبه عليخضير فاضل عبيسبابل

ساميه فخريعلي عبدالعباس فاضلبابل

سعديه عبدالواحدوليد خالد غازيبابل

حمديه مجبلرعد سعد جباربابل

هناء تركيخضير نصر عبدهللابابل

نصره سهيلعمر سامي احمدبابل

زهره حسينحمزه كريم عليبابل

حده سمانابراهيم جاسم عبدالحسينبابل

نوال مكاويحسام حسين خفيفبابل

سعديه حسينحاتم حمزه عبدايوببابل

حليمه عبودطارق مهدي عباسبابل

زهره ذيبانحيدر عوده حمودبابل

رباب عبدالعباسعبدالرحمن صبار عبدالحسينبابل

حمديه زكيايمن عبدالكاظم ظاهربابل

سميره كطوفمحمد كاظم عليبابل

زهره خليفمحسن هاشم ناصربابل



نوفه عليويجبار حمدان كريمبابل

فاطمه حسينعادل تموز حميدبابل

اخالص حسينعلي جبار حسينبابل

سرحه ذويبمحمود نايل ضبعبابل

حدهن محمدحمزه عوده خربهبابل

وضحه مرزوكمحمد حسين دوحيبابل

سكنه عليويعباس كرجي سلمانبابل

جميله احمدمنذور كريم حمودبابل

حسنه عليصفاء حمزه عوادبابل

سناء فيصلنعيم سليم محسنبابل

سعديه عبدمصطفى باسم مرزقبابل

وحيده صبيحسيف عايد هندوبابل

فضيله عطيهاعالن رحيل منصوربابل

تركيه كرموتعلي عزيز دغموصبابل

حميده خادممهدي ناهض مرزهبابل

نداء نوماسمهند عبدالزهره عبدبابل

نعيمه كاظمقاصف دواد خلفبابل

بدريه عليعباس موسى لفتهبابل

نشميه محمدابراهيم بريه سلمانبابل

نزم حمزهمحمد حسين كعيمبابل

امل محيزيد محمود شاكربابل

زهره عبيدمحمد حسين حمزهبابل

نجيبه فاضلعبدالكريم سلمان ابراهيمبابل

ماليه هاديقاسم عباس محمدبابل

عزيزه عبيدعباس فاضل جوادبابل

راجحه محمدامير كاظم حمزهبابل

سعاد مهديعباس صالح محمدبابل

حميده عبيسحسن علي حسينبابل

نجمه سلمانحمزه راشد حمدبابل

شعديه شمرانسعد خليل عبدالحسينبابل

عذبه عبيدكاظم لطيف حسنبابل



سميره حسنعبدهللا ريس هيجلبابل

حمزيه جبرفرحان حسين يوسفبابل

عليه صبريعقيل عادل حسينبابل

انوار محمدجوادجاسم محمد حمزهبابل

فليحه موزرمهند محسن عبيدبابل

فليحه علياحمد حسين مهديبابل

نضال جبارحسين علي صباربابل

سعديه ابراهيمعلي سلمان عبدهللابابل

قبيله عليصالح مهدي عبيسبابل

زكيه ناصرمرتضى عقبل حسينبابل

سهيله ابراهيماحمد خضير عباسبابل

نصره دهشمحسن عامر موسىبابل

نجيحه مجيداحمد محمد جواد مسلمبابل

شنونه جبرمالك سلمان قاسمبابل

نوفه عطيهزيدان عماد حريبدبابل

التفات عبيدمالك جاسم محمدبابل

حسنه حسينمشتاق تركي عبدالسادهبابل

فهيمه جوادفاضل فليح حسنبابل

فهيمه حمودعامر فليح صعصعبابل

فطيمه محمجاحمد نعمه مهديبابل

امل عبيدعلي ثامر كاظمبابل

صبيحه حسينمحسن محسن شرادبابل

فطومه عبدهللاعبداللطيف عباس حسنبابل

فاطمه محسنحسين حمد عبيدبابل

رفعه وحيدرعد عبيد حبيببابل

عايده عليموفق مهدي هاشمبابل

خيريه كريمجواد كاظم محمدبابل

زهره حسنعلي عبدالحمزه علوانبابل

فلاير مكطوفعلي سعد جدوعبابل

زهره نعمهحمزه حبيب نايفبابل

عليه عليويمنير كاظم عبدهللابابل



امل جليلحسين علي حسينبابل

صالحه هاديعمر عالوي عودهبابل

مراتب بدرعبدالستار جابر سهيلبابل

رزيقه جاسممهيمن هاني سلمانبابل

جماره شياععجيل غذام لوتيبابل

حسيبه جسابعبدهللا خضير جاملبابل

االء فاضلنهاد رحيم زغيربابل

شكريه كريمرعد جاسم محمدبابل

رباب هاتفعبد تايه كاظمبابل

امل ساهيعمران عبداالمير عبيسبابل

حمزيه قنديلمحمد هادي حلوبابل

سهاد عباسمحمد حيدر كاملبابل

فاطمه محمدعلي رعد محمدبابل

جميله خليلاحمد فالح حمزهبابل

هظيمه عبيدقاسم هاشم خليلبابل

فدوه كاظمفراس هالل هاديبابل

سنيه غافلعالء مجبل لفتهبابل

خالديه عبدفاضل عباس فاضلبابل

نشميه راشدحيدر عبد حاجمبابل

نضال حسينحسين محمد جدوعبابل

انصاف ناصربهاء محمد كاطعبابل

كفايه حمزههادي احمد صادقبابل

نوال زراكعباس حسن صاحببابل

مرضيه عليعلي خليل سلمانبابل

زهره صكرهاني حمود كريمبابل

سكينه جاسمعبدالستار جابر ناجيبابل

هناء شاللعلي جاسم عبدبابل

حكيمه كاظمعلي كاظم لهواكبابل

زهره عبدهللامثنى حمزه محمدبابل

سعديه هاديحسين صالح حسينبابل

فاطمه مكطوفياسر عباس حسينبابل



مهديه وناسعالء هادي مرزوكبابل

حكيمه حسنسيف اسماعيل حبيببابل

مدلوله كاظممهران عبدالحسين سعيدبابل

بشرى حسنمحمد عبداالمير رباطبابل

التفات مرزهازهر فيصل غازيبابل

كاظميه عباسقيس حمزه حسينبابل

مريم خضيروسام كاظم راشدبابل

فضليه حافظلؤي عالج ظاهربابل

فوزيه فاضلحسين عقيل عبدالكاظمبابل

خديجه نورمحمد حسن طاهربابل

كتبه مهديوسام فارس حسينبابل

ونسه كاظمحازم عامر سلمانبابل

حليمه جاسمحسام كريم عبيدبابل

سليمه مرتضىهادي عدنان عبداالميربابل

فضيله مرداناحمد نصر محيسنبابل

سليمه جوادحسن غازي شعالنبابل

سعديه شاكرامير منشد خضيربابل

رسميه شريدهياسين طه مرادبابل

عواطف ياسرمثنى فالح عبدهللابابل

سميره حسينعايد ابراهيم عليبابل

جاسميه عبدزيدمحمد علي حسينبابل

ابتهال جواداحمد ابراهيم عبيدبابل

راجحه علواناحمد حسن جبربابل

فضبله جاسمكهالن عبدالحسين شعيرهبابل

فهيمه عبدهللاناهض شدهان حداويبابل

جكاره عجيلمنصور صخيل مزهربابل

امينه حسينمروان يحيى فهدبابل

نهله كاظمعباس كاظم خليلبابل

رسميه علواناحمد جالد ناصربابل

فليحه صالحاحمد عبيد ناصربابل

سعديه محمدعلي جواد كاظمبابل



دالل كيطاناحمد حسين حريزبابل

نشميه عزيزسعد حند طريفبابل

داريه عبدهللاعبدحسين حسين عبيدبابل

فرحه معيوفعمر فهد مظلومبابل

خوله نفلخالد ازهر نواربابل

هيفاء محمدمصطفى عباس عبدالزهرهبابل

فهيمه مجيدعباس فاضل حسنبابل

فضيله حمزهعزيز مدلول موازيبابل

وسن عليزيد جواد كاظمبابل

امل ساميحسين علي حسينبابل

قسمه برهانسالم فاخر تاليبابل

كظيمه واديحمدان عبدالجاسم كاظمبابل

نصره عبدالمهديزيد ماجد احمدبابل

نجيه مخيلفرحمن كربول كريشبابل

فهيمه حسينسيف سامي حسونبابل

مجوده عاديخالد محمود فزعبابل

سليمه حبيبميثم عدنان حسينبابل

حمديه كاظمجعفر خضير عباسبابل

جبره حسونعلي عمشان هاشمبابل

كريمه ستوريظافر محمد باقربابل

مايه جابرعلي سامي مطيلببابل

بدريه كوكزحسين نعمه حسينبابل

سكونه مرزهعباس حمزه حضيبابل

فاطمه خلفهحسين محي جاسمبابل

مهديه عبيدسرمد محمد موحبابل

فطومه عليناطق عزيز خادمبابل

كرديه مهديعالء حازم عالويبابل

عليه سعداحمد حمزه خليلبابل

حميده سعدونليث فاضل عنادبابل

غنيه حبيبفؤاد صالح مهديبابل

افاقه مهديحيدر عباس عبودبابل



تركيه عبداسماعيل رحيم يوسفبابل

سمره حسينحسام خضير كشاشبابل

حميده عبدالكاظمعلي ظاهر حبيببابل

فضيله طعمهاركان عدنان داودبابل

سعديه غديرقاسم سالم عبدمهديبابل

جكاره مسمارنايف ناصر لزامبابل

ليلى عبداالميرعالء حسين علوانبابل

رجاء عبيدكريم طالب عبدهللابابل

نجاه عيسىجواد كاظم عنادبابل

نجمه ذيابعسل محمود سبعبابل

ريمه مزعلثامر كامل كريمبابل

فرعه عيدهخالد كامل سلمانبابل

رزوقه حسينحيدر جواد محسنبابل

غازيه جبارحيدر رضا عايدبابل

بهوه كريمرعد سعد مرادبابل

كريمه جبرسليم عبدالزهره مطودبابل

حمزيه عبيسخالد ناصر حسنبابل

بشرى راضيمحمد صالح هنينبابل

حميده كريممحمد ناصر كاظمبابل

سميره عبدايمن سرحان كاظمبابل

مطلوبه حسنعالء سعيد كاظمبابل

بتول حسينصفاء صالح جوادبابل

هدى برهيمحمد صالح عبيدبابل

كمينه كدرمهدي مرزوك ريحانبابل

فليحه حسنعالء ابراهيم حمزهبابل

ختله سواديعباس عبيد حجيبابل

جبره عبدمؤيد محيسن حميدبابل

دخيله شمرانفائز مردان ناصربابل

وداد عبدالواحدعلي كريم متعببابل

رسميه عبدهللاسعد جاسم محمدبابل

حميده مشعلهاني ناصر حسينبابل



عجبه متعبمصطفى عيسى عطيهبابل

كميله محيعبود عطيه عبودبابل

ليلى عبدالجاسمعالء جواد كاظمبابل

سعاد ضحويسيف كريم تركيبابل

بسعاد خالويصالح مانع دوايبابل

احالم حسناحمد منشد جبربابل

عكشه رشيدخالد كامل مجيدبابل

سليمه صباحعمار جواد كاظمبابل

بشيره عبدالحسينمهدي حمزه واديبابل

خيريه صياحمهند كاظم حسينبابل

ناهده عوجانعماد مجول خايفبابل

حليمه جبرستار جياد عليبابل

اقبال كنفدكاظم عبدالحمزه عبداالميربابل

صالحه وناسابراهيم صاحب اسمربابل

سعديه حسناحسان عطيه حسونبابل

عاشوره عمرانمهدي محسن ابراهيمبابل

وحيده حسينمالك حسين طرخانبابل

مطره عبدمحمد جاسم زبالهبابل

سباهيه جيادضياء فرحان خليفبابل

سعاد حامدحسين فيصل راضيبابل

فوزيه عبدعليحسين حسن عليبابل

هيفاء فرحانقحطان داخل عباسبابل

دخنه خليفهداود شمران بديويبابل

خميسه حاويكامل كريم فهدبابل

شمره عيدانغانم كاظم عبدبابل

خيريه محيسنقاسم عامر باديبابل

رياسه حسينعلي منير حسونبابل

نوال مرادحمزه راشد جعفربابل

عنيده جاسمحسن دينار كاطعبابل

عذبه حميديكامل سعيد عبيدبابل

كريمه سلمانعلي حسين عطيويبابل



زهره حسيناياد مهدي هاديبابل

افراح عمرانحسنين احمد محمدبابل

حميده كريمعلي عبدهللا عبيدبابل

عوفه عبدعونعقيل جاسم كاظمبابل

رجاء مطرعمار مجيد عبيسبابل

نعيمه عمرانسعد ثابت حيدربابل

سعديه عبيدتمام كاظم ناصربابل

فطومه كاظملؤي محسن محمودبابل

نقليه جميلوهاب رزاق بريربابل

عنيده جبرجعفر ذياب باشهبابل

عليه ناصرحيدر ورور جبربابل

ماهيه عباسحسن احمد جاسمبابل

صبحه مزهرعباس محمد عبيدبابل

هناء شاكرعلي عبدالحسن خضيربابل

بدريه عبدالرضاعلي كريم محيسنبابل

بنتالناس شنانحمزه جبار مدوديبابل

سناء عليمهند محسن جوادبابل

افراح خليلحسن علي حسينبابل

سهيله فليححسن كاظم خشانبابل

حميده هاللصفاء عاصم حميدبابل

فوكيه حمزهعالء عبد عمرانبابل

رجاء كاظمحسن علي جاسمبابل

سميره نعمهعلي مظلوم جاسمبابل

مديحه عليرائد كريم كاظمبابل

كميله نفلحيدر كامل خالويبابل

بشرى هاديعالء عباس شاكربابل

عوفه عبيدفارس سعران عبيسبابل

خديجه جودهعلي صالح سلمانبابل

نجيه باقرباسم مهدي عبدالحسينبابل

زكيه صالحتوفيق ضائع عباسبابل

اسيا حسنعلي عبدالحسن عليبابل



هويه تاليجالل كريم لطيفبابل

فريده حسينعصام عمران محمدبابل

نظيمه جاسمشهد داخل عباسبابل

بان طالبصفاء عدنان عبدالجباربابل

غنيه صالحعدي كاظم جابربابل

ليلى تركيعلي عادل جاسمبابل

سعديه هاشمعقيل كاظم مدلولبابل

ورده راهيصالح يحيى عليبابل

نياته جاسمصاحب عبد عبدعليبابل

حسنه مهديمسلم مهدي عمرانبابل

نعيمه عيدانعلي كاظم مهديبابل

حسينه كاظماحمد جاسم محسنبابل

فليحه عبودعلي عبدالحمزه مصموتبابل

ليله عبودعلي كاظم محسنبابل

سناء عبدعلي خضير هاديبابل

نجمه عبيدحيدر جواد كاظمبابل

صديقه عبيسزكي ياسين جوادبابل

هيام عبداالميرمحمد فوزي طالببابل

حسنه عبادهظرغام صاحب اسدخانبابل

خيريه عيدانايمن عماد عبدالكاظمبابل

بدريه شنبارهاياد حازم مديربابل

تونس ساميمهند محمد جاسمبابل

وظيفه عطيهعامر سعد محانبابل

رسميه عباسفاضل سالم جباربابل

سليمه غيهبامير عبدالحمزه مغنيبابل

فاطمه سلمانازهر يونس عباسبابل

رجوحه زيدانعباس شهيد عباسبابل

اخالص كريمعلي حامد رحيمبابل

عكطه اصفرحاتم كريم سلمانبابل

فرحه حسينعلي سلمان جوادبابل

بدريه عمرانحيدر خليف مسيربابل



شكريه جوادخالد هادي شعالنبابل

امل كاملعمر نجم عبودبابل

نرجس امانهعلي عبدالحر تركيبابل

غريانه مجيدرسول عالوي مزعلبابل

كريمه هلولعلي حامد حيذوربابل

وزيره نعمهعلي عبيد حسينبابل

ريمه شدهانهاني عباس عبدالكاظمبابل

ماصار عليويحسين سعيد عليويبابل

غنيه صبراحمد حديد كاظمبابل

زكيه حداوياحمد سلمان عاشوربابل

كميله كاظمغيث عباس صاللبابل

امان جسامامير صالح مهديبابل

فطيم مشلولاحمد صكبان عبدبابل

فطيم زغيرحسين عاجل عبودبابل

ليله رداعحمزه عوده حمزهبابل

فطيمه حسنعمار منعم كريمبابل

صبحه كريمصفاء ابراهيم عبدالزهرهبابل

انتصار جاسمعلي جاسم محسنبابل

جبره جمعهحمدهللا مهدي جودهبابل

فاطمه حسانيناطق جعفر طالببابل

عيده حسينضياء عثمان محمدبابل

جوري عبودعلي محمد بوحيبابل

كافيه جبارحسين طالب طارشبابل

بهيه حسينوسام كاظم عبدهللابابل

نجيحه حسينصادق جواد عليويبابل

سليمه حسننصير فرهود صاللبابل

سميه لفتهعباس حسين جسامبابل

رجاء جبرحيدر رحيم راضيبابل

نوريه عليويمرتضى علي كاظمبابل

نجميه مخيفرحيم ياسين محمدبابل

سعاد محمدعلي حسن عالويبابل



غريبه رشيدجاسم محمد ابراهيمبابل

خلود كريمعباس احمد عبدزيدبابل

رسميه حموديجواد كاظم سلمانبابل

سوريه دغيمامير قاسم محمدبابل

سعديه يوسفسمير كريم عاجلبابل

جنان يوسفحسين صالح جاسمبابل

هناء تايهسمير خيري هاشمبابل

سليمه نعمهحسين هادي حسنبابل

رجاء جبرعلي عبدالرحمن محمدبابل

مريم محمدعليعلي ابراهيم راضيبابل

ساجده عبدالحسنعلي عيدان علوانبابل

دالل ابراهيماياد عواد جاسمبابل

سنيه حريجهمحمد حسين جازعبابل

زينب عبدالحسينسجاد علي حسينبابل

زهره عبدالزهرهعباس طاهر جويربابل

ساجد جميلاديب جاسم جباربابل

نوال احمدعقيل احمد عليبابل

هظيمه ماالهللعلي محمد حسينبابل

صبيحه محيسنماجد عباس عبيدبابل

وضحه بعيرعباس جواد محيسنبابل

فضيله حايفهشام اسماعيل نوافبابل

غنيه كاظمكاظم حسن خضيربابل

فهيمه حسيناحمد عبداالمير حمزهبابل

زياده ياسرثامر كامل حامدبابل

هناء يحيىمحمد سلمان جاسمبابل

حره عمرانعلي عبداالمير حنتوشبابل

خديجه حميدسجاد ابراهيم عبدعمرانبابل

منال طالبعلي عباس عبدالكاظمبابل

سماهر مهديمحمد هاشم غازيبابل

يزي عطيهجاسم عبيد مرزوكبابل

خلود مسلمقاسم عبدالكريم عبدهللابابل



بسعاد محيسنغانم صالح علوانبابل

اقبال كربولحسين فاضل جبربابل

عقيله محيعيسى كريم عبيدبابل

احالم عباساحمد سعيد عليويبابل

زهره محمدشامان طالب شطببابل

سعديه عذابحسين مالك حمودبابل

مديحه خليفخليل محمد كريمبابل

حسونه عليشبيب كاظم عودهبابل

هيفاء نعمهعلي ضياء مدلولبابل

سميره حسينمنتظر احمد هانيبابل

ييزي كاظمنائل طالب جوادبابل

ساهره معيوفسجاد عماد نجمبابل

شيخه حوسهاشم كايم عجيلبابل

سعاد محمدفواد هاشم محمدبابل

ريمه حسناحمد عمران عبدالحمزهبابل

فليحه محمداكرم قاسم رجببابل

اسيل سعديعباس هاني سالمبابل

حسيبه مطرواثق منصور منذوربابل

نعيمه صيهودعالء فاضل صالحبابل

سليمه مسلمعلي جبار جاسمبابل

عليه حسنمحمد كريم كطوفبابل

ساجه عبدعليحيدر محمد مطيلببابل

سهام اسماعيلمحمد عجيل لفتهبابل

فردوس جبرعماد نهاد خضيربابل

شيماء شمخيحسين جميل حسينبابل

جنان محمدحارث عبدالكريم سهيلبابل

مائده جبرياسر حمزه عبودبابل

كظيمه حسينشندل عبيد جاسمبابل

سعديه كرموشمهند رحيم حمدبابل

حميده كمازعلي سامي صالحبابل

ليلى عباسعباس حسن سلمانبابل



نزيهه خلفعبدالرحمن عادل احمدبابل

فاطمه كاظمحسن فرهود محمدبابل

فليحه غنيمهستار جابر شياطبابل

عليه حسينصدام حسين عبدالحمزهبابل

حذام مهديحسنين سالم عبدالكاظمبابل

الهام هاديعلي عبدالحسين جريوبابل

جدعه سالمحسن محمد فنخيربابل

سكينه حميداحمد محمود حبيببابل

نجيه حمزهجليل عليوي عزيزبابل

حياه جاسمحيدر سلمان جمربابل

كريمه نعمهعمار جابر ذياببابل

عبير طارقمصطفى ياسين طهبابل

سعديه كاظممصطفى حسن حمزهبابل

عنود عباسسعد علي حسينبابل

انتصار حسيننصر حازم احمدبابل

عاليه عبدهللاسيف علي مطربابل

ضحيه عليحسين عبدهللا كاظمبابل

نسرين خضيرمصطفى صالح اسماعيلبابل

احالم حسنهادي محسن جاسمبابل

ضيده خريبطمحمد خشان زراكبابل

زينب اركانعلي محمود هانيبابل

نعيمه عباسايوب جواد عباسبابل

قسمه عبدهللاسجاد وهاب ابراهيمبابل

وداد نجمماهر صالح حسنبابل

ملكيه محمدعمر عراك مهديبابل

خيريه حمادياحمد عقيل عليويبابل

حليمه محمدظافر احمد خضيربابل

ميعاد مهديعلي عماد صالحبابل

عائده حمزهسجاد حسين مهديبابل

هبوب كظيمفرج محمد حركانبابل

قسمه عبدهللاعدنان علي مهديبابل



جنان صفوكسامر عباس عبدالحسنبابل

هديه رسنعلجل جاسم محمدبابل

سعديه كاظممحمد قحطان كطرانبابل

سميره حاتمامجد شعالن مرزهبابل

امل عباسمحمد عباس راضيبابل

جاسميه عليمروان حسن عودهبابل

عليه جودهمحمود حمزه عيسىبابل

حمزيه خميساحمد علي خفيفبابل

صبريه عبارعلي مهدي عبيدبابل

زهره جوادمحمد عبدالزهره حمودبابل

مهديه حسناحسان خضر عباسبابل

حمزيه سلمانعلي محمد كاظمبابل

فاطمه زيدانعبداالمير عبيد مصيخبابل

كريمه سميررضا مصلح مهنىبابل

سعديه عبدالرحيمقاسم حاتم صاحببابل

عليه هادينعمه كاظم عبيدبابل

جواهر عودهمحمد مرزه حمزهبابل

فضيله احمدمحمد علي عبيدبابل

اميره عطيهلؤي داخل ابراهيمبابل

مطره نخيالنثامر مليحان جدعانبابل

ماليه مهديقاسم عباس عمرانبابل

ترفه خضيرمحمد عبداالمير احمدبابل

فهيمه كاظمكامل يوسف عبدالزيدبابل

انتصار كاملاحمد حسن عليبابل

نصره بجايمحمد سلومي هنديبابل

امل سلمانحيدر صبيح لفتهبابل

فليحه سرحانقاسم احمد حمزهبابل

ميريه عمرانحمزه كاظم عراكبابل

جبره جالبسعد جواد جابربابل

رضيه عبدالزهرهمرتضى حميد سايحبابل

شيماء حمزهمحمد حسن سامربابل



كريمه عباسجعفر حسين عليويبابل

شيماء عبدالهاديايهاب وهاب رزاقبابل

ابتسام منديلمحمد سليم عبدنعمهبابل

حليمه مجيدمرتضى قاسم عبدبابل

كريمه جاسمعبدالعزيز حكيم فاخربابل

ليلى احمدعباس فاضل عباسبابل

زهره جاسمليث عامر طالببابل

سليمه حمزهيحيى سجاد جاسمبابل

سعاد هاشمحسين علي عوادبابل

بسهيه مظلومحسن مهدي ناهيبابل

حليمه جوادقصي علي عبيدبابل

ساميه عبدخالد جبار حميدبابل

قسمه هاديمحمد محي علوانبابل

طليعه ثجيلخالد رياض سلمانبابل

نجمه كريمعلي هلكان فنديبابل

ريزه حسنصادق مكي هاشمبابل

حمديه بعيويعباس عيدان حسنبابل

رجاء ياسينحمزه سالم حسنبابل

كطايه حسنابراهيم عمران عبيدبابل

سميره عبيدقاسم نومان عبدهللابابل

خديجه عباسامير رعد عليبابل

نضال ياسعاهد ضايج غثيثبابل

رشا جليلمرتضى صالح فالحبابل

مطره كاظمحسين فاهم خضيربابل

حديده مجيداحمد حمزه منصوربابل

سهام اسماعيلاحمد نعمه اسماعيلبابل

عذيه ناجيزاهر ارحيم درويشبابل

رضيه كاظمحسام صباح راضيبابل

تسيار فيصلاحمد حامد حسنبابل

بدريه علياحمد زعال بنايبابل

فخريه محسنوسام عبيس محمدبابل



رسميه بريسمعباس نعمان زيدانبابل

نيه كاظمقصي فاضل خضيربابل

مدينه هاشمايمن ستار حميدبابل

رسميه فاضلزيد سعدون نايفبابل

جكاره شمرانرياض سعدون كاظمبابل

جنان محمدعلي مهدي صاحببابل

ميثاق حمزهزيدون عبدالكريم شبيطبابل

اكرام عبدالحسينحاتم جبار حمودبابل

خيريه سلمانكاظم نصر عاشوربابل

خوله عبيسرياح خليل فدعوسبابل

جنان عبودمصطفى كريم مهديبابل

حسنيه نعيمنصير نديم مطلكبابل

زهره احمدوليد حاتم محمدبابل

ونسه رشيدحيدر جاسم خليفبابل

هدى عوادياسر فراس مجيدبابل

صبريه خزاممحمد ماجد معيوفبابل

نعيمه حسينحسن جبار خفيفبابل

سهامه زغيرفيحان عريش عبيسبابل

صبيحه كاظمصباح كاظم ليلوبابل

هديه حسونعلي حسان نجيببابل

نضال عليمحمد عبدالرضا ابراهيمبابل

مديبنه طاهرموتمن خيون مسلمبابل

حظيه طالبقاسم سحاب حسنبابل

كظيمه عنيدحسين محمد يوسفبابل

حسنه حلبوصعلي فاهم بدربابل

كنه علوانخالد عيدان خضيربابل

سوسن محمدامجد خزعل عباسبابل

كوثر كريمزين العابدين حسين كريمبابل

مهديه جبارليث هادي غركانبابل

فردوس حسينمسلم عبدالزهره كاظمبابل

خيريه عطيهفالح حسين عبدبابل



نهايه جابرحميد حسين عليبابل

كريمه جدوعفالح ياسر مهديبابل

بتول عمرانعلي عوده عبدالكاظمبابل

فتحيه طعمهحيدر حافظ هاديبابل

تركيه سلمانابراهيم فاضل غركانبابل

حكيمه سرهيدمحمد صالح مهديبابل

فوزيه دهشعباس جواد عبيدبابل

فليحه دوايستار موازي مطربابل

اسراء حسنمرتضى علي عبدالحسينبابل

صبريه غنامحمزه حسن حيدربابل

سعاد جوادمحمد حسن شاللبابل

زينب حسينسجاد احمد عليويبابل

ليلى هاشممسلم علي مريعبابل

ليلى محمدامير مالك خلخالبابل

هضيمه فاضلصباح مشعل حميدبابل

سعديه خضيراحمد رعد حسينبابل

فاطمه حميدامير حسن شذربابل

فطيمه رسنعلي عزيز كريمبابل

بهيه عرياناحمد ناعس عباسبابل

عذبه عبيدمهند يحيى حسينبابل

حليمه محمدعقيل احمد خضيربابل

هديه مصلحمشتاق خضير حماديبابل

فضيله ناجيميثم حمزه كاظمبابل

فاطمه مهديعالء كريم حسنبابل

حميده حسينمحمد مالك يحاببابل

عليه عبيدحسين مالك سحاببابل

رباب كاملانور كريم حمدبابل

بدريه عليعماد سامي صعببابل

جميله مهديسجاد علي حسينبابل

فرحه حلواصحسن حمزه كاظمبابل

حسنه هانيحمزه مهدي عبيدبابل



بشرى عبدهللااكرم حاتم عبيدبابل

وشنه عباسخليل ابراهيم كاظمبابل

خديجه رحوميعبدهللا عدنان كريمبابل

رحمه كاظمجعفر عبدزيد جاسمبابل

حياه عطشانعقيل عبدمطلب كروانيبابل

نعيمه دهشمروان سالم عبدبابل

انتصار هاشمحمزه احمد حمزهبابل

حليمه عبدعقيل عبدالكاظم عليبابل

كريمه حسينميثم مهدي صالحبابل

كافي عبيدمصطفى رزاق سليمبابل

لطيفه سلمانوالء اسماعيل اسعدبابل

مهديه عبيسقصي علي محيبابل

بدريه مهيدسعد ناجي عاديبابل

وحيده صبيحعلي حسين راضيبابل

عليه امانهحسن سلمان جبربابل

ذبه بدنناظم عطيه سقفبابل

سعديه خضيرعلي جاسم افيرانبابل

رحيمه رسولحسين عبدالحر بلبلبابل

نعيمه جوادفراس حسين غاويبابل

فاطمه عبدالكاظمزيد كاظم عليبابل

بدريه صاحبعبدايوب عباس حميدبابل

بسهيه سلمانحسين صافي سهيلبابل

ساجده كريمضرغام رشاد مقدادبابل

كريمه عباسظالل محمد مزهربابل

عذبه عودهكريم علي فزعبابل

منال عبيدشاكر عامر شاكربابل

ليلى خضيراحمد علي حسينبابل

شكريه فاضلحمزه اطعيمه ياسربابل

سهام هاشمعماد عبد عليبابل

زهراء بيكممحمد نوري عنادبابل

نجاه عبداالميراكرم غزاي تومانبابل



ملكه صكبمحمود كامل سهيلبابل

هديه طالكخالد حمزه محمدبابل

حليمه عبيداكرم مهدي طالببابل

خيريه رحيلزيد حميد عيدانبابل

امل جاسمكاظم عدنان عنونبابل

هناء مسلماحمد كريم عبدبابل

حليمه كاظمحسين علي حسينبابل

زهره راضيفيصل مطشر زعاربابل

هالبيهن محسنمنتظر صدام عبدالعظيمبابل

نوريه علوانجالل شدهان سلطانبابل

دله عبدايوبباسم عوده عباسبابل

احالم عبدالزهرهفراس هادي جلوببابل

فاطمه طاهرمحمدمحمد حسين عليويبابل

شنيار محمداحمد صادق عليبابل

بسعاد جبرعلي حسين كاظمبابل

مهديه طاهرمحمود سالم كاظمبابل

رباب جاسمفالح كريم عبيدبابل

منوه صويحطالب هاشم حبيببابل

سميره حمزهاحمد حسان عليبابل

شريفه حمزهعبدهللا محسن عليبابل

رفاع عبدعليحسين هادي جيادبابل

رياحه حسينكرار حيدر عبدهللابابل

مديحه عبدالرضامهدي صالح دخيلبابل

ماجده كاظممصطفى سرحان هويديبابل

كميله عباسصالح هادي عليبابل

كواكب عبدالحسينحمزه مجيد جبربابل

كميله عبدالحسينفريح عبد الكاظمبابل

ميريه عبيدمحمد رواد غزايبابل

شكريه كاظمعقيل خليف سعيدبابل

صبيحه عليويعلي عمران عطيويبابل

نهايه عطيهثابت محمد حاجمبابل



قسمه تخنيرسول ثامر شعيرهبابل

نعيمه حسنحازم كريم حسينبابل

نظيمه مهديحسن خضير عباسبابل

حمزيه عبيدمؤيد محمد كاظمبابل

حمزيه عبيدحسين عبيد حسنبابل

حليمه خليفقيس عبيس نايفبابل

سكنه تركيطرماح محمد جرادبابل

هديه ناصرعامر خلف جاسمبابل

اميره عيسىعلي منصب كاظمبابل

كريمه منصورعلي نجم عبيدبابل

رسميه مهديعبدهللا كاظم ظاهربابل

كرموزه شيحانعماد جواد كاظمبابل

االء اركاناحمد مهدي عليبابل

بشرى محسنمحمد حميد عبداالميربابل

باسمه محمدعباس حسين مجيدبابل

غنيه حميدوليد صالح مهديبابل

لميعه مهديفراس تركي علوانبابل

ليلى بعيضانور صالح مهديبابل

سميره عبدالحمزهطه عماد كاظمبابل

فاطمه يعقوبحسين رزاق عليبابل

رقيه جاسمكريم ثامر حامدبابل

زهره محمدسجاد عامر كاظمبابل

جبره عليسجاد هالل كاظمبابل

فوزيه ياسينسالم حامد خضيربابل

ليلى حمودياحمد هاشم فاضلبابل

كميله جاسمخالد علي عبيدبابل

تسواهن كاظمبشار كريم هاديبابل

سليمه طعمهسعيد خضير عباسبابل

زهره حسنكرار صالح حسنبابل

عباسيه كاظمنديم جاسم كاظمبابل

كميله محيلماجد كطير شبيببابل



سعديه كاظمناصر جبار مذريبابل

فضيله سلمانثائر مظهر شمرانبابل

هاشميه عباسخالد حسين محمدبابل

مليحه علياحمد كاظم جوادبابل

ساهره كطرانماهر سعد رهكبابل

هناء جوادمنصور عبيد مجباسبابل

زهره كاظمحسن مهدي عباسبابل

سليمه كاظممحمد حسين جعفربابل

هنا جاسممحمد عدنان حامدبابل

سلمه كاظمحيدر حسين جعفربابل

لقاء عليمصطفى نعيم زهيربابل

افراح طالبكرار محمد جاسمبابل

وحيده عبيدصدام حسن خلفبابل

حميده مجهولميثاق حسين حسنبابل

منجه كاظمعطيه ناصر محسنبابل

سعديه ناجيوسام صالح برهيبابل

رائده طالبحسين باسم عودهبابل

حليمه زغيراحسان رحمان محيسنبابل

مهيه مهديحيدر كاظم هنديبابل

مدينه كاظمحمزه حسين حمزهبابل

صبيحه حسنبالل وهاب فرهودبابل

فاطمه عبدحسن داخل حسينبابل

اخالص حمزهصالح مهدي عبدالمهديبابل

رضيه محسنقاسم علي لفتهبابل

منى فاضلضرغام قاسم كاملبابل

سمره ناجيسيف كريم عبدبابل

سعديه غانماكرم صالح عبدهللابابل

هاشميه راضيمحسن طالب مهديبابل

رزيقه حمزهعلي كاظم عبدبابل

حسنه حمزهاحمد مهدي ناجيبابل

شيله زايرطالب حميد محميدبابل



عليه كرمحامد راشد حسينبابل

ابتهال محمدحيدر كامل رزاقبابل

نجيه ناصرحيدر عباس كاظمبابل

خديجه سلمانمصطفى لطيف راشدبابل

فطيم خفيفعلي شهد عسلبابل

نداء بلكتميثم فاضل هاتفبابل

عليه ابراهيمغانم حيذور عبدالحسنبابل

مليكه مزعلرائد احمد كاظمبابل

حمزيه واويميران لفته مالخبابل

هديه مصلحعلي خضير حماديبابل

امل ناجيعلي مسلم هاديبابل

صبيحه زغيرعلي غانم محانبابل

صبريه جبرضياء عبدالساده عتيجبابل

كظيمه محسنحسن عبيد حسينبابل

هالله عبيدعليوي عيدان مطربابل

صبريه جبرحمزه سامي عباسبابل

حمديه عليمحمد علي حمزهبابل

شكريه جبروليد نور جبربابل

كميله عبيسعبدهللا عبدزيد عنادبابل

حريه عبدادهم راجح خضيربابل

فشله محسنرحيم خضير عبدبابل

رابعه حميدعبود كاظم جاسمبابل

عريفه طرادليث غالب موسىبابل

مهديه حسينحسين سعيد جوادبابل

زهره جوادتحسين حسن كاظمبابل

اميره طالبحيدر حسن كاملبابل

نزيله واديضياء عليوي مزهربابل

حميده حسينعالء جاسم حسينبابل

كظيمه عبيسحمزه طالب عبيسبابل

نوال حمزهاحمد رياض عبدالحسنبابل

نوال نزارمحمد رسول يوسفبابل



زهره كاطعجابر سعد جابربابل

عجيبه جاسمجعفر حسين جعازبابل

وداد كاظممحمد خالص حاتمبابل

احالم كاظممالك عايد ناجيبابل

صبريه رشيدوسام راضي هاديبابل

شجع عودهحسن شمران ذياببابل

حكمه كبيسنجاح جاسم محمدبابل

فرات جوادعامر ادهام هراطهبابل

سليمه زيدانعالء حبيب شنيوبابل

فاطمه اميرذوالفقار عبدالرضا مردانبابل

سعديه جليلقاسم نعمان عبيدبابل

حميده جيرعباس حامد عباسبابل

عاتقه جاسمزهير عبدالستار عبيدبابل

هديه محمدخضير عباس عبيدبابل

خالده عبدعليعلي فاهم جاسمبابل

رسنه ورداحمد وادي شنانبابل

سهيم لطيفاحمد حسين جاسمبابل

مكيه شهيدعلي باقر عبدبابل

خضيره علوانهادي حسين مهديبابل

غريبه صافيحميد سامي عودهبابل

زهره عبودمهند محمد كاظمبابل

جاسميه محمدعلي عبدالحكيم شمرانبابل

نوال هاديضرغام علي مالحبابل

فطيمه كاملعلي حسين مرزهبابل

كميله شعيلخالد سكر طياحبابل

سنيه عبيدشعالن خلف حسينبابل

صيته ياسرعلي هادي جابربابل

فطيم حبيبحيدر عباس فاضلبابل

نهايه عبدعليصفاء فاضل ابراهيمبابل

مديره طالباحمد وحيد طفاربابل

نعيمه عبدمروان عوده حسينبابل



سهام طارشعدنان رستم مرعيدبابل

عوفه كاظمحسن عادل غضببابل

رقيه طالبمؤيد خليل رشيدبابل

رزيقه زيدانحسين جفات كريمبابل

ناهده عبدالكريمعزوز جواد محسنبابل

بتول كريمكاظم هوي عبودبابل

نجمه صبريعبد فرحان سهيلبابل

ضاهده عباسفائز فليح هاديبابل

رضيه عبدهللامحمد عزيز غافلبابل

ضمياء ثامرعلي حيدر عبدهللابابل

فخريه كرمشكاظم فاضل هربودبابل

سكينه احمدرائد علي لهمودبابل

سستر عويدهادي ربيع راضيبابل

بهيه حسنعدي عامر رمضانبابل

صايله حمزهعبدالحسن نجم عبدهللابابل

كريمه كاظمعباس حامد جساببابل

عزيزه حطوطياسر يوسف خشانبابل

نهيته غريبعبدالحسين عبيد باشبابل

ترواشه سيدعلي جميل سكربابل

سوريه شمرانغانم ناهي محيسنبابل

صبريه شياعمحمد سالم محيسنبابل

ماجده طاهراثير محمد سعودبابل

زهيه حيارعباس علوان عبدبابل

بهيجه جوادذوالفقار سامي خضيربابل

حليمه خسارهسجاد علي مانعبابل

نعيمه عمرانمحمد سلمان علوانبابل

هيفاء هاديمصطفى حاتم كعيدبابل

مهديه منسيابراهيم محمد حسونبابل

عبيسه خضيرمحمد هادي جاسمبابل

زكيه طالباحمد منهي عبيدبابل

نسمه عبدالحسينفائز جمال عبدالحسينبابل



فخريه جبرخليل طاهر حسينبابل

امل حمدعمران ابراهيم سلمانبابل

عليه كاظمباسم علي قاسمبابل

شكريه عبودحسين حمزه عباسبابل

سالمه عطيهعمار طالب دحامبابل

مطيعه حمزهداخل كاظم صفربابل

معصومه عبدميثم علي عبدالرحيمبابل

حمديه هاديسالم عباس عليبابل

امل اسماعيلعلي هادي صكببابل

ريمه هوينياياد محمد عودهبابل

امل رضاكرار حيدر حسينبابل

نضال جاسمسيفالدين شاكر كافيبابل

هويه محسنكريم هادي حطحوطبابل

كظيمه موسىلؤي كاظم حطحوطبابل

رسميه علينجاح حسن جاسمبابل

شكريه عليحسين ظاهر حبيببابل

نجاح حمزهعالء محمد طاهربابل

رابعه حسينايوب ناظم عليويبابل

عطيه كاظممصطفى تايه هاشمبابل

اشواق سليمانحسين حيدر حلبوصبابل

نوريه نجمفارس غازي رزوقيبابل

خيريه حسننبيل جاسم حسنبابل

نجيه حسينقاسم تركي مشجلبابل

زينب شاغلحسين جواد كاظمبابل

غازيه هاديناظم كاظم عبدالحسينبابل

فطيم مجباساحمد شهيد حسينبابل

ريمه هوينينصر محمد عودهبابل

فضبله كاظمقاسم محمد عبدبابل

سلوى عباسحسين فاهم عبدالزهرهبابل

فطيم مشلولمحمد صكبان عبدبابل

بسعاد عالويعبدهللا جابر حسينبابل



بشرى عبدالرضادريد طالب جبربابل

صبريه وناسخيري علي عبدبابل

كتبه مغيطيصالح زغير ترفبابل

زينب رحمانعالء عادل تبينهبابل

كالله جاسماحمد حمود منسيبابل

بدريه حمودرعد موسى محمدبابل

لقاء علوانحسن رياض جليدانبابل

زهره زغيريوسف مهدي ملكبابل

فجريه حسنعباس طرخان عباسبابل

هيفاء مزهراحمد وحيد رعدبابل

بدعه اسماعيلاثير خلف صباحبابل

خيريه خضيرعبدالحسن محسن كاظمبابل

سلوى زيدانعبدهللا عليوي لطيفبابل

مراضي محدجبار حسين راهيبابل

طلبه مطلقمنعم علي حسينبابل

نونه عباسجاهل ويوي كاظمبابل

فاطمه عزيزعلي شاكر حميدبابل

فطيمه محمدعلي حمزه اسماعيلبابل

جديله حميدكريم هاشم فيصلبابل

شيماء محمودمحمد موفق محمدبابل

كميله حمزهزيد اسماعيل فاضلبابل

بهيه شكرسهيل نجم عبدهللابابل

سلوى عبدالخالقمعتز عباس شبيببابل

عليه حسينكاظم عبداالمير عبدالعاليبابل

هيام جبارعباس فاضل كاظمبابل

امينه كاظمعلي خليل عبيدبابل

زهره محمدمحمد حمادي عبدهللابابل

صكاره شاللقاسم كشمر عبودبابل

حبيبه صديقعلي حامد عبطانبابل

كظيمه طاهراحمد مرزه جبربابل

حياه ليلوفائز حامد ثجيلبابل



ليلى عبيدمحمد صبر صاحببابل

حبيه حميدجاسم محمد سلمانبابل

بدريه كاظماحمد راضي فضيلبابل

ابتسام عليويليث علي نايفبابل

حميده عبدالكاظممحمد حسن جبربابل

صديقه سلمانهادي فليح حسنبابل

انوار موسىحسن علي جاسمبابل

ناديه كاظمحسين حمزه عطيهبابل

بدريه سرحانمحمد كريم جابربابل

حسنه خضيرعلي راشد عبيسبابل

ساجده عبداالميرغسان احمد عبيدبابل

صبيحه ذيابعلي راشد خياطبابل

نجاه عدنانعلي سامي عبدبابل

ماجده يوسفحيدر صادق كاظمبابل

فتحيه عبدالجبارسيف علي ربيعبابل

تركيه مزهرعقيل حسين عالويبابل

بسعاد حميدعمار ميثم طالببابل

حدهن جاسمحازم مقصد راضيبابل

سعديه جعازمحمد هارون كلبوكبابل

هديه احمجحمزه ناصر شعالنبابل

زهره خضيرحاتم جميل علوبابل

وحيده خليلعالوي حسين جاسمبابل

نوال حسنحسين جبار خليلبابل

فاطمه صاحبمصطفى اياد عبدبابل

نوريه عنادرشيد كاظم حمودبابل

اكرام عجرشعليد عيدان حسينبابل

عاليه عبيسشيبان رشيد حسينبابل

فوزيه ابراهيممحمد صباح حسونبابل

قسمه حمزهحسن علي مال هللابابل

مديحه نصيفاركان احمد معيوفبابل

حسنه كاظمحسين سعيد عزيزبابل



سجوده كريمعباس حسين عبداالخوهبابل

عالهن عبيدعقيل حميد موزربابل

اقبال محمدكريم عبد حاتمبابل

نظام محمدزيد واثق عبدالرزاقبابل

وداد كاملعلي حازم شاطيبابل

وضحه حبيلسالم رغيل جبربابل

سميره خضيرامير موحان عبدالحسينبابل

خاتون مطلقشياع عيسى فنجانبابل

رسميه عبيسكرار لفته عطيهبابل

رفيعه عبدالكاظمعلي عايد عبدالحسنبابل

حميده صالحعلي كاظم برننجبابل

جميله حمودخضير عباس ابراهيمبابل

فطيم عبيسمحمد عبد حسينبابل

هشمه شياععالء حمزه عطيويبابل

بسهيه حمزهحاتم عبد محمدبابل

نضال سطايصباح عيسى عبيدبابل

عليه حسينرامي حميد زكيبابل

عفريته عبيدمحمد كردي عبيدبابل

سعديه كاظمعدي طالب حمزهبابل

هديه محمدشعالن زيدان خليفبابل

فلاير حسنمحمد مكي خضيربابل

سليمه محمدثائر محسن سلمانبابل

زهره عبدحميد علي سلمانبابل

زهره جبرعباس عبدالرزاق صالحبابل

رحيمه محمدحسين رحيم حسونبابل

نوال عبدالكاظممشتاق علي عبدالخضربابل

رواء جليلليث نبيل نجمبابل

وحيده ابراهيمليث فهد حميدبابل

اسراء فاهمبارق ايوب براكبابل

عليه عبيدفارس عبدالحسين كاظمبابل

ريمه عبودعمر فؤاد عارفبابل



لمياء صاللبشار تحسين شافيبابل

نضال جاسمعالء عثمان نجيببابل

زينب سلمانعمر عبدالسالم راشدبابل

بسعاد سلمانرياض عبدالعظيم عطيهبابل

سهام مرضيحسين سعيد ظاهربابل

فطيمه حسانيجبار هادي عبودبابل

فوزيه سلمانحاتم عبدالكريم حمودبابل

ابتسام عبدالحسيناحمد عباس مرزهبابل

جلثومه كاظمليث عباس اسماعيلبابل

سعديه حسينمحمد كريم عبدحسينبابل

ساجده سلمانمعتز سامي عبدالكريمبابل

باسمه فخريمحمد شاكر عطيهبابل

كريمه عبدمالك محسن خليلبابل

رزيقه شعالننصير حسين عبداالميربابل

بدريه مكيباسم عكال موسىبابل

كطيفه فارسمصطفى كريم محمودبابل

هويه عصيدقاسم كريم جلعودبابل

هاشميه محيلماجد معمه شحيلبابل

كريمه كاظموليد جبار محمدبابل

رجيحه هاتفابراهيم عباس منسيبابل

ناديه حمزهياسر عباس عبيدبابل

جنه محمدحيدر ناصر حسينبابل

نوريه واديجبار طعمه جاسمبابل

كواكب عبدالحمزهصدام طالب ودايبابل

سعديه محمدضياء عبدالحسن ناصربابل

رميه عبيدحسين جواد غزايبابل

ايمان ابراهيمعباس محمد عمرانبابل

حكيمه سرهيداثير جليل كريمبابل

ايمان عبيدعلي طارق ياسينبابل

شمامه حسانجبار هليل جاسمبابل

سليمه حسينجاسم محمد كاملبابل



نزار كرديعلي شوكت حيمدبابل

مطره كاظمزيد فاهم خضيربابل

سندس علوانمحمد عادل سلمانبابل

سهام عنونحكيم ناصر حسينبابل

فهيمه جاسمفالح معين كاظمبابل

هديه عليرعد عبيس حسونبابل

كطوه حسنسعد عباس حسنبابل

فخريه عبدحسن كتاب حسونبابل

حميده سلمانمكي رحمن فرحانبابل

فطيم خضيرسلمان عباس محمدبابل

سندس نجمليث حسين عمرانبابل

زهره حنفوشحيدر عباس عبدالخضربابل

عليه طاهرجعفر فريح كاظمبابل

رزيقه حسناحمد تحسين ضايعبابل

فطيمه مرزوقكرار عباس حسنبابل

قدوه مرادواثق عبدلزهره مردانبابل

فائزه هاديكرم صباح شباطبابل

نعيمه عبيدسامي خضير عبيسبابل

غازيه صاحبنزار محمد حسينبابل

منتهى عايزعبدهللا حسين كاظمبابل

جاسميه عاشورشريف عطاهلل عسكربابل

عزيزه عليحسين غضبان علوانبابل

حنان محمدعبدهللا اسعد جباربابل

رسميه محمدمحمد حسين حماديبابل

سعديه هاديتحسين فاضل عباسبابل

مليحه محمدزهير عبدالرزاق عبدالرضابابل

كمره عليويفاضل نعمه ذيببابل

نعيمه ساجتوسام خلف حامدبابل

صبريه خليفحميد حباب جودهبابل

خوله خليلحسين حسن هاشمبابل

ملطه كاظمماجد زيدان نعوسبابل



زينب هاديعبدشنين جبار موحانبابل

حمزيه عبدشدهان عط دعيسبابل

كميله عسليحيى ثجيل حميدبابل

فخريه جباراحمد عكش صكبانبابل

ايمان حبيبحسين حسن حسينبابل

سهاد حسنمحمد حمزه جالببابل

جميله نعمهجواد كريم جوادبابل

حسينه علينجم عبدهللا فرحانبابل

مديحه كاظمعبدهللا حاتم مكيبابل

رحمه جاسمقاسم صبر صالحبابل

كواكب خضيرحسنين عواد عبيدبابل

زينب حبيبحاتم كريم كاظمبابل

سالمه عباسكرار حامد عبيدبابل

حظيه عبداالميرفراس فاخر عبيدبابل

سنه علوانتركي محمد عزاويبابل

نظيمه عكاباحمد جاسم عباسبابل

سوسن حسينانمار عمار كاظمبابل

ميسون عباسابراهيم محمد فرحانبابل

ايمان عبيدعلي عزيز حسينبابل

فليحه حمزهسجاد كاظم شعالنبابل

سعاد سهيلخلدون سليم كاظمبابل

امل ابراهيمامير صالح جوادبابل

مجوده صافيراسم هادي كاظمبابل

طلبه سهلخضر صباح سلمانبابل

نعيمه مجيدعبدالرحمن عبيد سهيلبابل

زينب عباسسمير عبدالحسين عبداالميربابل

حميده محمودسيف محمد عبدبابل

حمديه حسينمازن موسى مرادبابل

فليحه وحوحمجتبى قاسم محمدبابل

تركيه عبدمحمد فرحان صالحبابل

افراح قيسمصطفى شكري محمودبابل



تركيه طرادسالم مجيد سرحانبابل

وحيده لفتهستار جبار عبيسبابل

هاشميه عبيدحسن ضايع حسانيبابل

فوزيه شنانوليد حميد كظيمبابل

حميده حمزهعزالدين شاكر عباسبابل

حمده تركيحيدر سعدون خضيربابل

حسنه عليحسين حسن كاظمبابل

وضحه كاظمحسن عامر مشكوربابل

فليحه عليويعلي محسن عليبابل

ايمان سرحانمنتظر عماد فريحبابل

رسميه كريمعلي مهدي عيدانبابل

تركيه عبيسحيدر عايد عباسبابل

افكار عبدالرزاقعلي صادق جوادبابل

فلاير هاديمرتضى حسين دخيلبابل

نعيمه عبيساحمد يحيى سليمبابل

سعديه عبدالحسنوليد كاظم جابربابل

التفات عواداحمد حسين فرحانبابل

زهره حسناحمد عكموش جفاطهبابل

فوزيه عبيدوليد داود سلمانبابل

ربيعه حسينعلي مهدي حمزهبابل

هظيمه جاسمعبداالمير فاضل عليبابل

قبيله كاملضياء حسين عليبابل

حسنه هاشمحسن حمادي هراطهبابل

صديقه عليعلي مجيد عليبابل

رفاه عبداالميرزياد طارق ندهبابل

ماجده حميدجاسم هادي فريجبابل

جمهر شمخيمحمد كطوف سلمانبابل

مهديه نايفوليد كاظم خميسبابل

كريمه شذراحمد مجباس مطلكبابل

فليحه سهيلعالء صالح لفتهبابل

زهره دخيلحمزه رهيف سلمانبابل



رسميه وطنغيث سالم عليبابل

حسنه عليسلمان حسين كريمبابل

سعديه وحيدمهدي مكي بريبربابل

قسمه لفتهاحسان مصطفى حسنبابل

امنه عليمروان عدنان كريمبابل

حنين حسينمحمد ابراهيم هنديبابل

قسمه حمزهحسين علي طلببابل

هديه درويشاحمد نجم عبودبابل

جاهده طاهرعامر عبدالعباس كريديبابل

حميده نورصفاء عباس ناصربابل

جمهوريه عودهمحمد صالح حسنبابل

عليه عبوداياد عبد كاظمبابل

سعديه كاظماحمد علي كاظمبابل

سالمه هاشممشتاق طالل كاظمبابل

بيده ساجتساهر علي حمودبابل

حسنه عليعباس ماجد مطيلببابل

عمشه حسينطالب سلمان ساهيبابل

صبيحه محمداياد خليف عامودبابل

هديه عويدغضبان صالح عبيدبابل

اقبال عليسيف حسين عليبابل

حمزيه ثجيلفارس علوان جبربابل

سليمه هاديفاضل صبيح كريمبابل

زينب عمراناكرم حسين خلفبابل

صبيحه جاسماحمد خليل محمدبابل

حسنه حمزههشام حمزه ابراهيمبابل

ايمان حسينيعقوب حمزه حسينبابل

سنيده محيسنرائد مدلول عبودبابل

خيريه حسينابراهيم حسن علوانبابل

سعاد مجباسزيد علي كاظمبابل

سميره هادياحمد عبدالعزيز ضاحيبابل

زهره كريمعلي حسن عبدبابل



رسميه منعميحيى مجبل هاشمبابل

عنيده مريحسالم فالح حسنبابل

نوال نعيمجاسم كريم لطيفبابل

حميده رزاقعالء باسم سلمانبابل

ختام حسنحسن علي ستاربابل

رهيه محانحسين مهدي صالحبابل

نضال منهلوعد بدر هاشمبابل

نوفه وحيدسيف كامل زرزوربابل

فوزيه عباسفراس حمزه محمدبابل

زكيه كاظموسام عبداالمير عبدشهيببابل

نعناعه مجهولاحمد شهيد سرحانبابل

صبيحه كاظمعباس كاظم هدهودبابل

صبيحه هاشمعزيز حميد عبيدبابل

سعديه عبدحيدر مسلم خضيربابل

جاسميه عبدهللاعباس عبدهللا محمدبابل

نعيمه عبيدحبيب عبيس ابراهيمبابل

ليالي خضيرسالم عباس جدوعبابل

ساميه حمدامير عزيز عبدالحسنبابل

جميله حمزهكرار محمد عريبيبابل

منتهى عباسمروان اركان كاظمبابل

ايمان حميداحمد حاتم وناسبابل

ايمان ياسينحازم علي محمدبابل

قبيله حسينحبيب ركان كاظمبابل

ريسيه حايفحسين مظهر صكببابل

نعيمه هاديصالح عبداليمه عبدالحسينبابل

زهره سلمانحاتم كريم نايفبابل

بشرى عبيدامير نزار عوضبابل

حياه عبدالحسيناسعد جاسم محمدبابل

سهام ضعيفحسين فاضل عبيدبابل

غريبه مطشرجواد كاظم عالويبابل

زينب مجليامير عباس نوماسبابل



بدريه عبدلوي كامل هاملبابل

خليله حسينعبدهللا حسين مرعزبابل

سهام سرحانياسر حمد محمودبابل

كاظيمه حسينعباس حسين سلطانبابل

رشده جاسماحمد هاشم خضيربابل

سليمه جبارحسن حسين عبدهللابابل

بشرى خضيرمها ستار خليفهبابل

فطيم علوانعمر حسين عليبابل

كريمه حسينحيدر منعم تايهبابل

نعيمه جويرحميد جابر ناصربابل

نسرين خلفامير معد محمودبابل

اهالله دبشصالح ضبع رميحبابل

وحيده شاكرعمر علي سعدبابل

نجود حسنمرتضى احمد عوفيبابل

طلبه عبيدرسول علي محمدبابل

خميسه كريمكامل صالح مهديبابل

حسنه كسارهيثم جاسم حسنبابل

ساهره كريماحمد عبدالحسين حميدبابل

فضيله شانيزهير طاهر نذيربابل

ايه هاتفحيدر راهي جميلبابل

فوزيه بدرنمير علوان كاظمبابل

حمزيه خلخالسالم فيصل عبودبابل

خساره كريممحمد عبدالكاظم ناجيبابل

مكيه محمدحميد جوده كاظمبابل

كريمه عزيزرياض ثامر شنيعبابل

فخريه كتاباكرم هادي شياعبابل

عطاسه حسونسعدون صافي شمرانبابل

سهام كاظممروان حيدر محمدبابل

هناء محمدعباس يوسف حظيبابل

صبيحه كاظمعايد بشت مزيدبابل

هدوه نورحسين فاضل عبيسبابل



نزيهه هيجلرياض علي عبيسبابل

صفيه محمدحسن عبيد نايفبابل

عنايه جوادرزاق هادي صدامبابل

ماجده حميدحسين سعدي عبدعونبابل

نضال حمزهمصطفى احمد راضيبابل

فطيم سمومحيدر ليهوب تيموزبابل

فاطمه جابرزامل علي حسينبابل

سليمه حسينوليد زايد لطيفبابل

هديه هاللاياد علي فرحانبابل

مهديه مالكمحمد عيدان جودهبابل

شحيه منذورحسين ناظم عباسبابل

ابتسام محمدرامي احمد حسينبابل

فهيمه مهديضيدان جاسم ظاهربابل

نعيمه عبدهللاصفاء خيرهللا عبدبابل

سمره حسنبهاء حامد كاظمبابل

سعديه عبيسحسين كريم عبدبابل

ازهار برزانعلي حيدر عليبابل

بهيه حسنمحمد سالم كاظمبابل

سعديه ناجيمرتضى حامد راجيبابل

رسميه كاطعقاسم ابراهيم طعمهبابل

اقبال ناجحعلي عماد تركيبابل

عذراء حسنعلي عادل ابراهيمبابل

خميسه خضيررياض عبدهللا عليبابل

الهام حسيناحمد محمدحسن عبدالحسينبابل

رسميه حامدحسين هاتف غضيببابل

جميله حمودخالد هاتف عبدالسادهبابل

امل عبيدعادل نعاس جابربابل

مائده هاديعبدهللا سعيد كركزبابل

دالل سهيلعباس سامي ذياببابل

فضيله تركيمحمد شاكر هاديبابل

راجحه غركانسعدي فاضل عبيسبابل



معيوفه عبدهللاحسين محمد محمدبابل

خالده حمدمنير بشير جميلبابل

تركيه مهديكريم محسن حسنبابل

نضال حميدمحمد عبدالحسين هاديبابل

رباب شاكرعمار عدنان عبدبابل

كاضميه رهجعلي هالل سالمبابل

ريحه خايفعلي ضامد هاللبابل

رحيمه كاظمصادق حمزه حسينبابل

انتصار كاظممحمد حمزه صافيبابل

صبيحه اسماعيلعلي كريم عبيدبابل

زهره محمدعباس حميد عطيهبابل

كريمه مرعيدحسن وحيد حسينبابل

سوده عليلطيف هالل حسنبابل

سعيده كاظمكرار عبدالرسول عبدعليبابل

ونسه حسينحميد عطيه منيهلبابل

غازيه عبدعباس خميس عبدالحسنبابل

سلمى حسينوسام جاسم محمدبابل

حضيه مصحبميثم هادي صبربابل

جليله ياسرباسم جابر ثعبانبابل

رضيه جاسمعلي لفته هاشمبابل

فوزيه ابراهيمحسين عوده محسنبابل

وداد سلمانعبدالهادي محمد حسنبابل

امل كطيفستار حسين عكروكبابل

عليه هاشمعالء كاظم نايفبابل

كميله شاكراحمد طوحان كاظمبابل

نوريه نعمهاحمد عداي غازيبابل

قسمه عطيويعبدالحميد كاظم صديقبابل

وضحه كاظمعمار رحيم محسنبابل

سهيله ناظمزيد كاظم محمدبابل

هيكل عبدالقادرقاسم محمد عبدالكاظمبابل

انتصار عبدالكريمكرار محي هاشمبابل



كريمه عبداحمد خضير جباربابل

قسمه عبدجمال جميل عريبيبابل

نجاح اسماعيلصفاء جواد عبدالعظيمبابل

كريمه عليوينزهان محمد حمزهبابل

فطم عبدمحمد فوزي فاضلبابل

امل فاضلوهاب احمد خضيربابل

وايد عبدالواحدعالوي حلوان جلوببابل

سليمه حسنعبدهللا صافي كاملبابل

فضيله عبدمشتاق حمادي عودهبابل

عليه جعازكاظم علي كاظمبابل

يهره كريمحيدر سعد مرادبابل

سهيله عباسعدنان حاتم خليلبابل

وريده جاسمحسين مهدي عبدالهاديبابل

بشرى عليعلي عباس حمزهبابل

قسمه اركانحيدر جواد كاظمبابل

هيام عجرشحيدر مهدي زغيربابل

سواري عودهماجد يحيى كاظمبابل

نديمه هاللامير عبدالرحيم عبيسبابل

غزيه محيسنمحمد حسين جسامبابل

جسره حسنسعد جبر كطرانبابل

هديه عجهحسن دخيل صلبوخبابل

وحيده هاشمتحسين محسن كزاربابل

فضيله عبيدحيدر عدنان حسونبابل

شماته عبيدعلي حمزه مجيدبابل

رسميه هانيعلي خضير عبيسبابل

حليمه عبدمحمد حامد محيسنبابل

طلبه عبيسازهر محمد عبدالزهرهبابل

بدريه حسينسجاد ياسين اسماعيلبابل

جبره جفاتعلي حميد عبدالرسولبابل

بدريه زيدانحسن علي كاظمبابل

حمزيه عبيدعلي سلمان مجيدبابل



زهره عاكفمسلم حسن دهشبابل

حميده جروعلي حيدر هارفبابل

فوزيه ياسينمؤيد علي خلفبابل

ربيعه جاسماحمد حمزه جرادبابل

فليحه عليوياحمد سلمان جهاديبابل

فضيله كريمامير سالم علوانبابل

فطيمه جاسموائل محمد حسينبابل

نوره حمدكاظم مجيت مطلببابل

هند محمدمحمد كريم جوادبابل

منى كاظمعلي محمد عاشوربابل

رزينه عبودزمان عبدالساده حسنبابل

غزاله حمزهداخل جبر عبيسبابل

سليمه عليمحمد كامل عبيسانبابل

حربيه جاسمسعد غدير محمدبابل

حياه حسينناظم عبدالرضا ضاللبابل

انتظار عباسمحمد رضا اسماعيلبابل

سليمه كاظمسيفالدين محمد كريمبابل

صبيحه حمودجواد كاظم رشيدبابل

حال محمدمهند عزيز شمرانبابل

فرات كاظماركان عالوي دوهانبابل

زهره خشانجبار عبود محيسنبابل

سعديه غاويمصطفى عدنان اسماعيلبابل

قبيله رمضانمحمد علي حسينبابل

فوزيه مالكعباس حاتم حمديبابل

نسمه خضرخالد رحيمه عبالرضابابل

خيريه دويجحسين صالل هاديبابل

حميده ريسانجواد كاظم عبدبابل

خلود عبدالحسينعلي مكصد هاشمبابل

لقاء احسانحسين عباس عبداالميربابل

فليه وادياحمد تركي جهاديبابل

موشنه كروينايف سعدون جمربابل



فوزيه حسينضياء صافي حسينبابل

حسنه حبيبمرتضى نعمه فنربابل

وضحه عبيدمحمد ساجت ياسربابل

صبيحه عباسحيدر جميل رحمانبابل

وحيده حسنامجد ناجح محسنبابل

رسميه ناصررسول كنش سلومبابل

صبيحه حسينمشتاق طالب حسنبابل

نسيمه زغيرمحمود طالب كاظمبابل

عروبه عبدهللاعالء احمد ناجحبابل

بشره حمودابراهيم عبدالعباس عاجلبابل

مريم جباراحمد غالب شاطيبابل

فوزيه محمدعليداخل جبر داخلبابل

سليمه شمراناحمد صيهود عبدالكاظمبابل

سعديه حسينعمر كريم عبدالحسينبابل

كاظميه عبودمهدي محمد جودهبابل

سعيده حسينعلي يوسف طرهبابل

سميره عباسفائق صادق حسينبابل

سيناء كاظممرتضى محمدعلي عباسبابل

كريمه سلمانثائر ضايع كاظمبابل

نجاه عبيدثائر خضير نعمهبابل

امنه محمدعليحسين علي اسماعيلبابل

هديه عليمحمد عامر كريمبابل

مياسه خضيرفاضل عباس كريمبابل

حسنه حسينحبيب حسين رباشبابل

كظيمه هجيجحسين حسن خليفبابل

فطيمه حسنعلي حسين خضيربابل

وحيده عبدالكاظمضرغام علي جليلبابل

حسونه فيصلمهدي صكبان شياعبابل

هيبه كاظماسامه غالب عبودبابل

فهيمه محمدكرار سالم رشكبابل

زنوبه حاكمعامر جبار رملبابل



نجاه كاظمفارس حسين مالكبابل

فاطمه كاظمقاسم رحيم صلبيبابل

عكطه ضاحيعادل سالم عسلبابل

حسنه مزعلرزاق شافي عبدعليبابل

فطيمه حسنحمزه حامد خليلبابل

رسميه حسينحيدر عدنان عبدالعباسبابل

هاشميه راشداحمد باقر حبيببابل

صبيحه شاكرحسام توفيق هاديبابل

شهيده عبدياسر عباس مشعلبابل

انعام مخيفمنتظر كاظم عليبابل

بسعاد ياسينصالح حسن عبدالحمزهبابل

نجاه حمزهمحمد صبيح عبيسبابل

حميده عبيدبهاء عباس عبيدبابل

سلوى داخلكرار حميد كاظمبابل

نديمه عبداالميرياسر حيدر غازيبابل

هناء هاديسجاد اياد مشعانبابل

مياسه عليوالء ثابت حاتمبابل

قسمه مظنونسيف ميثم راهيبابل

ناهده سلمانحسين رياض اسماعيلبابل

صبريه هوينيسالم شدهان ذياببابل

نجيه ابراهيمخالد عبيد لطيفبابل

صبيحه نعمهكاظم سعد صالحبابل

فطيم عناداحمد عدنان عليويبابل

ايمان حمزهجواد كاظم عودهبابل

زينب جليلعلي عباس حسنبابل

بدوه عبيسعلي رضا ابراهيمبابل

راجحه علوانعلي محمد رحيمبابل

امل ناجيعباس خالد عبودبابل

حفصه فطارجياد حسن جبربابل

بدريه جوادسعدي جبار جوادبابل

فاطمه محمرحيدر محمد عبيدبابل



نوال عبيدابراهيم خالد جوادبابل

حميده طرادمحمود ماجد كاظمبابل

ساهره سلماناسامه محمد حسينبابل

فليحه كوكسحسين فاضل هراطهبابل

فاطمه عيادياسر عبدهللا عليبابل

سهام جابرامير شاكر جعيفربابل

وفاء عبدالرضاامير محمد عبدالكاظمبابل

حميده جبرقاسم صالح عذاببابل

صيته جعفرعامر مطلب مهديبابل

سهله حافظاحمد كاظم محمدبابل

بدريه عطيهباقر علي رحمنبابل

فوزيه عليحسين ماهل كاظمبابل

سليمه حاشوشاسماعيل علي دهامبابل

قسمه سرحانعبدالحسين محمد كاظمبابل

نضال ناجيعلي حسين مرزهبابل

تنزيل حاذورمحمد علي محمودبابل

حسنه عليوائل جاسم عبيسبابل

سليمه كاظماحمد حميد مصحببابل

حمديه خرباطباسم محمد صكبانبابل

نازي مرادعليوي محسن هاشمبابل

نجاه عنونبهاء خليل صبريبابل

وفاء حسينمنتظر ناهض فاضلبابل

حليمه جهادحيدر عباس دايخبابل

سليمه حسنجبار كتاب هاديبابل

اقبال شمرانكرار عبود راشدبابل

عباسيه هادياكرم شاكر ابراهيمبابل

فاطمه كاظمحسين فاضل عبيسبابل

سليمه فاضلمرتضى حسون هدالنبابل

انتظار راشدابراهيم فائز تركيبابل

نسوم صكرمحمد هادي عنتوفبابل

انتصار علياحمد عبدالحليم عيدانبابل



حليمه هاشمهاشم حسن حسينبابل

جنسيه ذهيبسجاد صدام لعيبيبابل

فاطمه خضيرعلي منذر عباسبابل

مدينه حنيفهادي قحطان شريفبابل

رجاء عبدصادق محمد عبيدبابل

ثريا كاملمنير سمير حنيفبابل

كفايه طالبحسين طالب جاسمبابل

واجدان محمدمصطفى اكرم عليبابل

ايناس عليعلي حسين يوسفبابل

ملكه كاظموسام فيصل طعمهبابل

سليمه عباسمحمد كاظم جميلبابل

لميعه غايبحيدر سعد مالكبابل

هناء عباسعقيل ناظم حسينبابل

صبيحه حسنعدنان حسن جوادبابل

خميسه ياسيناحمد نعمه زعيانبابل

وزيره عبدالواحدحمزه تركي عطيهبابل

قبيله عبدزيدعلي خلف كاظمبابل

ندى مهديمسلم حسين عبدالصاحببابل

حياه عطيهقيصر حسين عليبابل

صبيحه ثامراحمد صباح حسينبابل

حسنه عبيدوسام فرحان شهاببابل

حسنيه محمدحمزه حسين موسىبابل

ختام صبيحسيف صالح محمدبابل

فخريه مرزهمشتاق احمد عبودبابل

صبريه مطيرحسين صالح هاديبابل

صفيه عبدهللارحمن خليل موسىبابل

حمزيه جاسمكامل عبدالزيد حيدربابل

تركيه واويعلي داخل حلواصبابل

هديه كاظمثائر ماجد ابراهيمبابل

برشه شهداسعد هادي فهدبابل

صايله راشدحسن عبيد حسينبابل



فضيله عنادمحمد هويدي بوهانبابل

نوفه حماديهادي رحيل محمدبابل

منى عليجواد كاظم حسنبابل

ملكيه صكبعباس عبدالكاظم هاشمبابل

خوله رمضاناحمد غانم خلفبابل

حبيب محمدعباس طراد محمدبابل

رحمه موسىمحمد وداي خايربابل

حده عبدهللاحسين عمران شلببابل

كميله حمادينجاح هادي عمرانبابل

حميده صالححسن ظاهر محمدبابل

سميره عبدالرضاحسن هادي كاظمبابل

ملكه احمدحسين علي خضيربابل

غنيه حمدزيد كامل عبدهللابابل

عليه حلواصعدي حياوي جبربابل

فوزيه عباسقاسم صبري ناجيبابل

سكنه كاظمصادق حمزه جابربابل

جاسميه محمدعماد موسى كاملبابل

هديه موسىاحمد عدنان خماطبابل

نجيه عبيسحاتم عبيد عليبابل

قنديله نجمحسين مخيلف جاسمبابل

سلوى مسلمرزاق علي مهديبابل

اقبال محيعلي حسين شناوهبابل

فطومه كاظمعباس فالح حسنبابل

كواكب محسنعبدالرحمن عدنان عدنانبابل

حيه حمدحسن غازي مروانبابل

ماجده نعمهقاصر سامي جابربابل

حمديه عباسقصي نايف كاظمبابل

هديه جسامكاظم عيسى عبيدبابل

ليلى عباسحسين ابراهيم عليبابل

عتبار صالحعبداالمير ساطي حمودبابل

حياه عبدالحسنعلي هاشم حميدبابل



كاظميه حمزهوليد خالد عبيدبابل

جنان عبدعدنان احسان عدنانبابل

قسمه خلففالح حسن لفتهبابل

هديه عريبيابراهيم عطيه جوادبابل

وعديه تايهحمزه محمد نايفبابل

بدريه هاديحازم عبدايوب عبيسبابل

كميله حمدحمادي جرو نزالبابل

كريمه جوادحميد علي حمزهبابل

انتصار عبدالحسينعامر لؤي عبدالعباسبابل

ساميه موسىعلي جابر كاظمبابل

لميعه بعيرعباس حسين خنجربابل

مائده كاظمضياء حاتم طالببابل

تركيه كريماسامه سعد موسىبابل

سنيه حمدعماد محمد قاسمبابل

ميعاد عبدالجليلاحمد سالم محمدبابل

حمديه مرزهحميد جبار حسنبابل

فائده ثعبانعبدهللا ناطق مشيربابل

جاسميه محمدسامر عادل عليويبابل

نعيمه كطرانحسن حيدر جوادبابل

نزهت كاظمعباس عاي عمرانبابل

حسنيه جوادعلي عباس عطيهبابل

ليلى يوسفمصطفى كاظم محمدبابل

هاشميه قضاءباسم شاكر نوربابل

عوفه علوانرعد اسماعيل عمرانبابل

حكمه حمزهقاسم محمد نصاربابل

فضيله اسماعيلعلي كاظم كريمبابل

نعيمه داغررزاق فخري امينبابل

فاطمه محمدمحمد طالب عطيهبابل

ليلى علييوسف امين هاشمبابل

وضحه جابرقاسم محمد عبيسبابل

سعديه عايداحمد صالح كميلبابل



سعيده مخيفحسين علي راضيبابل

نصره عبدالمهديزيد ماجد احمبابل

فطم عبدهللامحمد خضير عباسبابل

وجده شياععلي دايخ عكاببابل

هديه محمدمرتضى ظاهر احمدبابل

زهره عبعوبحسن فرمان هنديبابل

بدريه موسىحمزه حسين علوانبابل

فليحه خضيركرار حيدر فالحبابل

امل حديدمحمد صباح سيبانبابل

كريمه مخيفمسلم حميد محمدبابل

طلبه ناصرمحمد سامي عبدبابل

فضيله جرادحسين خضير عبيسبابل

حمديه كاظمحسام ثامر حبيببابل

غنيه عبيدعباس رووف كاظمبابل

وداد كاظمقاسم عليوي خلفهبابل

شعاع ملهمحمد ثويني مطربابل

سهام كاظمعلي احمد حسونبابل

الميه حسنعباس هربيد محيسنبابل

بدريه عليعقيل مسلم عبدالحسينبابل

حميده حمزهمحمد سامي خضيربابل

كنطاره مزهرصفاء هادي رحمنبابل

تركيه محسنعلي خضير حمزهبابل

سعديه حمدثائر رعد محسينبابل

حنفوشه مظلومعبدعلي حسين خرنوببابل

رداعه فليححامد حسن جباربابل

ازهار كاظمبارق علي جاسمبابل

فوزيه كاظمعبدهللا ظاهر عبدبابل

سعديه عبدالسادهكاظم بدر كاظمبابل

عجيله حسننجم فرج سلمانبابل

مهديه محمدقاسم هادي عبدالحسنبابل

رحيمه عبدعوناكرم حسن عبدبابل



هديه اسماعيلمحمد رحيم هاديبابل

سليمه دعوجيمحمد سامي جاسمبابل

هناء حسينقائد عليوي حسينبابل

هيام حسنهمام حميد عبيدبابل

قبيله حسنعقيل حامد برهيبابل

هديه ساجتناظم كريم هدهودبابل

زهره عباديرسول علكم عبيدبابل

فضيله صبريمحمود هاشم عودهبابل

شيماء عبدالحسينمصطفى راضي مرزهبابل

اسماء عبيدمهند نعيم عطيهبابل

خالده محسنكرار حيدر عبدالحمزهبابل

زهره حونياحمد جابر سلمانبابل

خديجه عبدالرسولرسول صالح هويديبابل

حظيه توفيقنجاح حسن دوهانبابل

تحرير غانمخضير عباس عليبابل

ياسه حمزهانور عناد عبيدبابل

كلثومه عبيدحسن صاحب حسينبابل

فرات زيدانعبدهللا احمد حسنبابل

حميده عبدعباساسعد تركي خضيربابل

رسميه فيروزطالب موسى عمرانبابل

خوله رمضانبونس غانم خلفبابل

حياه عبدالحسينحسن هادي عبدالزهرهبابل

طلبه عيسىامير حمزه تايهبابل

حليمه عليسيف مجيد عبدهللابابل

شيماء عدنانعلي حامد طهبابل

بشرى محمدمصطفى سعد عبدالصاحببابل

ليله عليعباس حسن كريمبابل

كنطاره طاهرصباح حسن كاظمبابل

امل سعدونحسين علي خضيربابل

حياه هانيمحمد ثامر مرزهبابل

كريمه عبادهمحمد عبيد عبيسبابل



خلفه عبدهللامحمد عبدهللا جاسمبابل

موزه جابرهالل كتاب عبيدبابل

هديه حسينمؤيد جواد ابراهيمبابل

منى حميدعالء حميد مجيدبابل

سليمه عليعلي سعد سهيلبابل

غنيه علوانسجاد عبدالحسين كاظمبابل

طرفه وشاحسعد حسين شريفيبابل

هديه كاطععلي جياد هاديبابل

سعديه عبودمصطفى حسين عليبابل

كميله ناهيمحمود عبدهللا منصوربابل

خديجه كناويجواد كاظم جوادبابل

كسره عبيدهادي عبد خنجربابل

فوزيه عبيدسيف سعد عبدزيدبابل

كظيمه هاديصباح نوري تبنهبابل

جويده كاظمصدام محمد حمزهبابل

وحده ناهيعقيل دوهان عبدالحمزهبابل

انعام صالحمحمد قاسم عبدعونبابل

صبيحه محمدحسين ناظم رويشبابل

صبيحه كاملمصطفى حسين عليبابل

بلقيس تاغيجعفر صالح منهيبابل

نضال حسينيوسف طاهر عبيدبابل

حكيمه كريمحسين حامد ناهيبابل

جويده خضيرحسن محسن حميدبابل

كطيه راشدعوده حميد عبدايوببابل

اقبال صكبعالء حامد عبدبابل

فوزيه سلمانرامي سعد محمودبابل

فاطمه عطيهوسام حيدر عويدبابل

حميده جاسمعالء راسم شاكربابل

قبيله عبيدحيدر عباس علوانبابل

فرحه جابرمنهل ناظم سعدونبابل

سليمه نوافحسين علي عبدزيدبابل



نعيمه عبدستار جبار عبيدبابل

حصيله محسناحمد راهي مايوسبابل

ناجيه عاشورهاشم حسين جاسمبابل

نضال محمدكرار فالح حسينبابل

رزيقه كاظمزيد صبري كاظمبابل

سعديه مهديكرار جابر صاحببابل

مهجه حسنبالل علي عبدالحسينبابل

هديه عبدالستارفؤاد عبد محمدبابل

حظيه حسينحيدر سلمان عيدانبابل

لطيفه ابراهيموعد وديع جاسمبابل

هضيمه حسانفيصل حيدر حسنبابل

نوال حمزهضياء كاظم سلمانبابل

عمشه سلمانجاسم جواد كاظمبابل

سريعه عبدمحمد جابر حنوبابل

نزله عبودعباس ابراهيم نايفبابل

عليه حسينحسين علي ابراهيمبابل

حكمه عبدالحسينعلي عبدالياسر منصوربابل

زهره جعفرحسون كاظم طالببابل

رباب كاظماحمد جميل عبيسبابل

زهره جبارجاسم محمد عباسبابل

هديل جوادنشوان حليم محيسنبابل

ساهره عبيدقاسم حسن جعفربابل

رسميه ناصرحسين حمزه حسينبابل

بشرى خضيراحمد صافي محمدبابل

رحمه كناريحيدر جبار سعودبابل

ضعيفه خضيرسالم حمزه كاظمبابل

فهيمه هجيجياسين خضير محمدبابل

هاشميه عبيدوليد كريم راضيبابل

بدريه حمزهعالء حسين شعالنبابل

امنه خطيبعبدالرزاق رجب ثامربابل

سليمه عجيلحيدر ناصر حسينبابل



يسرى جبرمصطفى محمد جاسمبابل

سليمه حسوننادي جبار وناسبابل

انتصار حسينمحمد فاضل عبيسبابل

جميله ابراهيممحمد حسين حاتمبابل

انعام شوشيوليد خالد عبدالكاظمبابل

فاطمه انجارسجاد عادل صالحبابل

زهره محمدزياد حميد دخيلبابل

عليه حسنميثم رحيم صبريبابل

سعديه شلبهحسين سالم حسنبابل

خميسه مزعلوضاح حسن حسينبابل

حليمه كريدياحمد جواد كاظمبابل

ماجده محمدحيدر شريف جميلبابل

دالل طاهرسيف حيدر كريمبابل

عليه راشدمحسن جاسم حمودبابل

فليحه حسنكامل كاظم كرماشبابل

طبره جبيرمهدي عبداالمير راضيبابل

تركيه حمزهمحمد عبدهللا عيسىبابل

سعاد كزارجاسم محمد كظهربابل

سميره سليمابراهيم عبدالكاظم عبيسبابل

فليحه حسنمحمد عبدالحمزه عبدهللابابل

فلحه حسنمخلص عدنان عبيدبابل

فاطمه حمزهعلي حكيم فنيخبابل

زينب فاضلحسين غسان عدنانبابل

نعيمه نصرفاضل كريم سلمانبابل

سلوى خضيرمسلم ميثم محمدعليبابل

جميله عليعثمان طالب عباسبابل

حليمه عبيدحيدر مهدي طالببابل

جسومه موسىباسم حمزه حمدبابل

فطيم هاشمصالح حسن محمدبابل

ترم مرزهوليد حسين كعيمبابل

حظيه جالبثامر رشيد عباسبابل



عدويه فيصلسجاد عامر رشيدبابل

حمديه كاملفؤاد هادي سباهيبابل

بدريه صخيلفارس سلمان كصببابل

حميده عباسمحمد خضير عبيدبابل

فليحه ريحانعلي رضا صبيحبابل

ميريه عباسرعد نعمه فرحانبابل

نوريه محمدمحسن كاظم شنانبابل

وفاء عبدالطيفاحمد مهدي عبيسبابل

جميله جبرماجد موحان حمزهبابل

سعاد عبدهللامصطفى محمد عليبابل

سهام سليمغزوان عباس زيدانبابل

نظيمه مسلمهيثم عبيس جمزهبابل

بليه عبيدابراهيم جاسم عويدبابل

هاشميه محمدحسين ابراهيم عباسبابل

رحيمه جاسمعلي حسين ابراهيمبابل

سعيده حسونيمهدي صالح مهديبابل

فرحه شاكلرعلي تركي رضابابل

حسنه صيهودراضي حسن عبودبابل

فاطمه عبدالجليلقاسم رزاق حسينبابل

زهره كريمعمار صالح صكربابل

سميره ياسينعلي فرحان عبدعليبابل

عتباره محسنحيدر نور حسينبابل

رباب حسنحسين علي حسينبابل

ايمان شريفابراهيم جاسم كاظمبابل

مطره كاظمسجاد عبدهللا عبدالواحدبابل

فطيمه حسونقاسم كريم حسينبابل

كريمه نايفعباس حسين حسنبابل

باسمه حسيناحمد طالب عمرانبابل

مهديه محمدزيد حسن محمدبابل

نوريه عمرانسجاد عليوي نغيمشبابل

بتول مطرمروان حسن خلفبابل



فضيله ضياءحيدر كريم جاسمبابل

شفيه كاظمتالي عبد جلدبابل

ملكه عبيدسعد محان علي محمدبابل

حميده الميموسى راضي خرموشبابل

فرجه شيتيماجد عبيد عبدهللابابل

حدود طاهرحسين عمران جمعهبابل

وحيده هاشمجمال الدين حميد كاظمبابل

خيريه منسيمحمد سليم عبدحماديبابل

زهره عبدعليمحمد عبيد خضيربابل

كواكب كريمعلي محمد عطيهبابل

بدريه عليعادل سامي صعببابل

رسميه رهيفضياء محسن مشهولبابل

نجاه يوسفعبدهللا حامد رحيمبابل

لمياء صاللبهاءالدين تحسين شافيبابل

بسعاد كاظمزمن شعيب عباسبابل

فليحه حسنمهند فليح ناصربابل

حمديه كاظممرتضى تاصر جاسمبابل

افراح عبدالرضاساهر عاهد حسينبابل

زهره عبودعباس خليل عليبابل

حمديه نجمحيدر جاسم جابربابل

احالص غازيرامي هادي غضيببابل

انتصار عليسجاد عادل كريمبابل

خديجه محمودمروان نوار يوسفبابل

كاظميه عنادصالح لهمود طاهربابل

وحيده حسنمحمود عبدالحسين عطيهبابل

سكينه محمدعباس ساجت الفيبابل

سالمه مشكورثامر جبار حميديبابل

حليمه عبودسعد رزاق جدوعبابل

حكله عبيدماجد يوسف حسينبابل

فوزيه طلبرعد محياوي عبدبابل

هاشميه شاكرخضير عباس هاشمبابل



هيام خليفسالم نوري نصيفبابل

صبا حميداحمد محمد مهديبابل

زهره اجفاطهعباس علي شاكربابل

امل محمدعلي حمزه عيسىبابل

هديه كاظمابراهيم عبد صالحبابل

حصاره عبيسقاسم نور حماديبابل

ربيعه كاظمفالح وصيوص حسينبابل

فيوده عباسعلي كريم برهانبابل

ماليه عبداحمد طه هاديبابل

كنونه عبدالعباسعواد كاظم عباسبابل

فطيمه عليويجهاد نعمان حسينبابل

فدعه محسناسعد حامد مايحبابل

حليمه عبدهللاعلي عمران حسينبابل

هناء رحيمعمار حاتم جباربابل

فلاير كاظمعمر محمد عبدالخضربابل

جاسميه نعوميادهم قيس جهادبابل

صبيحه حسينماجد سعيد كريمبابل

سعديه علياحمد عزيز عبيدبابل

عزيزه خادمفارس ناظم خضيربابل

وفاء محسناحمد صادق حسينبابل

بهيه عبيدمحمد عطيه عباسبابل

ساهره عبدهللاعماد عبدهللا عبيدبابل

هديه شعالنناجح خضير هلتفهانبابل

غازيه مردانعلي حسين كاظمبابل

دكسي هاشمفارس صادق جاسمبابل

صبيحه محمدمحسن مخيف محمودبابل

نجاه سعيدحيدر عباس مهديبابل

صبحه محمدخضير عباس خسينبابل

نعيمه حسنرسول غانم جميلبابل

مسيره ابراهيممحمد هادي عبيدبابل

انتصار وحيدعباس مويد الحسينعبدبابل



زكيه مهديمحمد حسين نجمبابل

شكريه روعيعلي شراد مزهربابل

سوسن هاتفمصطفى نزار حسينبابل

ثميره عبدخضير خالد راجيبابل

رزوقه منصورسمير توفيق حريجهبابل

عليه حسنتحسين جليل عبدالمحسنبابل

فضيله عنادعدي هويدي برهانبابل

لميعه مرزهحسين سامي حاتمبابل

فطيمه نعمههاني منسي شطببابل

عجيبه نعمهمحمد محي ناصربابل

مهديه صالحاياد فاضل محمودبابل

شيرين صباححسن فالح حسنبابل

كريمه هلهولمحمد حامد حيدوربابل

ثريا عيدانرسول حسين عالويبابل

غازيه جدوعمشتاق علي رضابابل

هاشميه عبدالحسينعلي رحمن كاملبابل

هديه حمزهرضا علي كاظمبابل

نوريه كريممحمد جواد كاظمبابل

سهام صالحعلي مهدي جاسمبابل

فضيله ثامرعالء حسن جاسمبابل

كلفه صالحعادل دخيل عبدعمرانبابل

راجحه حاجيباسم عازي سنيدبابل

سليمه عبدهللامحمد جاسب مباركبابل

فرحه جابرحيدر تايه محمدبابل

نعيمه حميدجاسم محمد نجمبابل

كلفه كاملمحمود ناصر حسينبابل

وفيه رشيدعدنان عبدالعظيم محسنبابل

هاشميه عليرضا حامد كاظمبابل

فطيم اسماعيلعلي عباس حسينبابل

جمره دخيلجاسم محمد عيسىبابل

مطر عودهعباس عدنان حسانيبابل



عفته حاتمعلي خيرهللا حاتمبابل

فيحاء سلمانعلي حسين كاظمبابل

لومه شناوهغانم عزيز زيدانبابل

ناجحه عباسكرار حسين جاسمبابل

حربيه حمزهعلي هادي عبيدبابل

نجيه عليمحمد عبد حسنبابل

ساهره كاملسجاد فليح حسنبابل

ايمان احمدابراهيم ناطق محمدبابل

حسنه سواديعباس احمد عبيدبابل

كفاح نورامير محمد نوريبابل

امل نوريعماد سجاد حسينبابل

نداء كاظممحمد باسم عبدهللابابل

ساره محسنمرتظى شهيد كاظمبابل

مزيونه مجمنعبدالجاسم خليل ابراهيمبابل

طليبه عبيسنصير حسن داودبابل

نضال تركيانور احمد جريمطبابل

خيريه حمدهللافايز جعفر عباسبابل

طلبه عبيسسامي كاظم رحيلبابل

عجيله تومانفائز عامر جاسمبابل

نهايه علوعلي جابر حمزهبابل

زهره حاجمصادق رضا محمدبابل

بدريه عباسحسين هادي جباربابل

كظيمه عبدسعد ياسر نايفبابل

زهره مجبلعلي عظيم بريهيبابل

انتصار حنتفمصطفى كريم سلمانبابل

زينب فليحمحمد يوسف فارسبابل

عليه حسينخضر محمد احمدبابل

نعيمه عبدالزهرهعلي حمزه عبيدبابل

زهره دغيمحيدر كاظم هاتفبابل

هاشميه عليعباس نعمه عبودبابل

فاطمه بخيتزيد عبود حسنبابل



عباسيه عبدالعباسعبدعلي جواد كاظمبابل

ماليه شبيباحمد حسين عليبابل

نضال ادريسزيد حرش زيدانبابل

ساجده احمدسيف حيدر حامدبابل

ذكرى عبدالحسينحمود كاظم حمودبابل

حميده دويلحسين علي عويدبابل

امنه جاسمعلي ادعيم جدوعبابل

كاظميه مدورميناء رحيم مخوربابل

هديه شدهانليث محمد شمرانبابل

فخريه علييونس موسى ذياببابل

حمديه كاظمعباس نجم عبيدبابل

صفيه منصورحسين شالل حمدبابل

عطيه جبرعصام محمد شعالنبابل

نديمه فليلعمار سعيد محسنبابل

رحمه لطيفحمزه مزهر هاديبابل

نجاح فخريسجاد عبدالناصر جابربابل

ساره عليصفاء حسين حبيببابل

سكونه مالككاظم علي حسينبابل

حدود ياسينحسن رومي حسنبابل

بشرى راضيرضا ناظم محمدبابل

حضره ناجيتحرير حمزه زبالهبابل

ليلى هاديعقيل عليوي محمدبابل

كميله زغيرسالم موازي مطربابل

سعيده ناصراحمد مزهر رحيمبابل

صليحه عليصفاء خليف طالببابل

كلثومه علوانهاشم جاسم موسىبابل

نعيمه حسيناحمد فضل رباحبابل

حمديه عطيهفالح جاسم غراببابل

فضيله سلمانرافد داود محمدبابل

رتيبه جاسمعلي فالح صالحبابل

وفاء يحيىسيف سعد مزاحمبابل



جاسميه عانيباسم حسين زويدبابل

مديحه هاديسالم عباس حسينبابل

سعديه طعمهعلي مجيد هليلبابل

سناء حسناثير عباس فليحبابل

سكنيه رزيجعالء ابراهيم كعيدبابل

هناء طالبمالك علي جوادبابل

زهره عبيدسالم عطروز عبيدبابل

امل مرادثامر رحيم طرادبابل

فاطمه نعمانعلي غالب عويدبابل

ثالثه واديحسون يوسف حماديبابل

خديجه جواداحمد علي حسينبابل

سهاد منصورقياد حسن هاديبابل

اسيا محمديونس اسعد بدربابل

امونه حسونيفالح مهدي كزاربابل

ساهره حسنحسين صبر عسكربابل

خالده كاظممحمد كطوف نايفبابل

سكينه طالبعالءالدين حمودي جاسمبابل

ظلمه هاديعماد عبيس مرزوكبابل

نشيمه محمدمؤيد عواد كاظمبابل

نوفه حجابمحمد سبع جميلبابل

قسمه حمزهعلي عجاج مرزهبابل

فطيم عطيهكرار حيدر محمدبابل

زهره غافلعباس جوده كاظمبابل

حمزيه كاطعحسنين عيدان عباسبابل

سكينه خليفحيدر محمدحسين شاكربابل

عليه جاسمزياد مكي عبيدبابل

نشميه عليحسن فرحان كاظمبابل

جنديه رشيدعباس كامل رحيمبابل

نغم عبداالميرمحمد رحمن كاظمبابل

رفعه طاهرحيدر جبر ظاهربابل

نضال كريمحسن حيدر حنشبابل



حليمه حماديهادي جبار عبيدبابل

اقبال احمدمهند عدنان كاظمبابل

بسعاد نايفاحمد عادل عباسبابل

مهديه مجبلسجاد صباح فضلبابل

قبيله مجذابمرتضى علي جوادبابل

عجيله هادياالن صالح هاديبابل

صبيحه كاملامير رحيم عبودبابل

كفاح محمدسيف علي كاظمبابل

فوزيه عطيهاحمد طالب عبيدبابل

اخالص كاظمعالء رحيم متعببابل

نصره حيدرفؤاد كاظم عافصبابل

جنديه محسناحمد فيصل حجاببابل

سعديه شياععباس نجم عبودبابل

زينب كاظمعادل حمزه ابراهيمبابل

انتصار حسينمحمد عبدالحسين كريمبابل

كريمه بندرمقداد كريم سرحانبابل

جويده عبدالكاظمفليح حسن عليويبابل

زهره كاظمعلي دوهان جاسمبابل

شذاء طالبحسن خالد حبيببابل

زهره عبدالكاظممحمد عبدالسالم محمدبابل

عليه جمزهسجاد عاشور خلفبابل

كظيمه مجرححاكم جاسم محمدبابل

عليه عبيسعايدحسن حسن سربعبابل

ختام خضيرمحمد اسماعيل حسينبابل

ملكه محمدخضير نعمه عمرانبابل

نوفه محمدمحمد خلبف زباربابل

صبيحه عطيهاسامه سمير جاسمبابل

نعيمه طالكعبدهللا ثامر حسنبابل

زهره حسينحسن نجم عبدبابل

زكيه مهدياكرم حسين نجمبابل

فريده جليلليث رباط عباديبابل



رضيه عبيدايمن طالب حلواصبابل

هديه مجيديوسف محمد حسونبابل

نوال هاديمرتضى طالب كريمبابل

زهره حسينرياض عبدزيد فرحانبابل

خديجه عباسقيس احمد خضربابل

بيداء عبدالهاديمرتضى حيدر عبدالمهديبابل

منتهى ابراهيمصالح حسن مرببابل

تمامه شيلربيع جبر رغيانبابل

سنيه فضالاحمد علي جودهبابل

غنيه شفكسبيج كردي راشدبابل

بدريه مطلبيوسف عايد كاطعبابل

حسنه عليمحمد هادي عمرانبابل

خيريه جاسمعبدالرسول جاسم محمدبابل

عمشه حسينباسم كاظم ابراهيمبابل

اسماء رحيموسام حافظ كريمبابل

نعيمه عبداحمد هالل عويدبابل

قصه خضيرعبدهللا داود سلمانبابل

امل عثمانعبدهللا خالد علوانبابل

كريمه جبارعباس هاني وروربابل

صبحه دينانقاسم علي حميدبابل

رباب محمدايهاب محمود ستوريبابل

كمليه محمدمناف علي شعالنبابل

وطيفي حدههاشم شدهان عبيدبابل

فوزيه نجمحمزه مهدي خليلبابل

بسهيه جريعلي عبدالرضا كاظمبابل

بثنيه رزوقينور حيدر حسينبابل

فليحه محمدياسر عبدالرسول فاضلبابل

حسنه عاشورعلي زباله حسونبابل

هزار علوانعلي حسين عليبابل

جبره عليويقحطان عبيد حسينبابل

قاهره رحيلعبدهللا والي بديويبابل



حسيبه طالععماد خضير خليفهبابل

سهر محسننجاح رزاق حسينبابل

عجميه عليحبيب كطران عبدبابل

سكينه صالحجاسم حمزه صالحبابل

امل رضامحمد حيدر حسنبابل

نغماشه عبيداحمد فالح حسنبابل

نعيمه عبدالسادهاحمد عبيد عطيويبابل

سهيله نجممحمد شعالن كومبابل

عجيبه حمزهاحمد دينار نخيالنبابل

نجيه جواداحمد خليبص كاظمبابل

حسنه سلمانحمد كاظم وحيدبابل

حضيه مرادحمزه علي حسينبابل

فروري شخيركريم سوادي عمربابل

جميله هاديفؤاد حسن موسىبابل

وفاء مسلمحسين شريف حسنبابل

اخالص عباسعلي حسين كزاربابل

حمديه علياثير عباالمير كاظمبابل

جاسميه محمدعلي جاسم محمبابل

شكريه حمزهفرحان كاظم عبودبابل

هناء طعمهمصطفى عباس لفتهبابل

فخريه حمزهعباس هادي عبيدبابل

عدويه ياسينعلي كاظم جوادبابل

امل حنشسيفالدين فاهم محمدبابل

نوريه ارحيمفالح حسن جبربابل

وداد مزهراحمد سلمان عبدالكاظمبابل

قاهره عليمحمد حازم محمدبابل

امنه جوادسيف عبيس هاتفبابل

سندس حسنسيف سعد جاسمبابل

شيماء محيحسين علي ناجيبابل

ليلى محمدعلي حميد فارسبابل

عذبه كاظمعالء جواد كاظمبابل



صبريه عيسىعباس مجدي عبيسبابل

نشميه عليمحسن فرحان كاظمبابل

حميده عدنانسجاد حيدر عباسبابل

تركيه سلطانحمزه جاسم ناصربابل

بدريه حسينبالسم عبيد محسنبابل

فطيم بعيرحسن علي عبيدبابل

سالمه حسينسيف فؤاد حليمبابل

نضال حميدمصطفى هاني مظلومبابل

رجاء عمرانمرتضى علي عبيدبابل

زهره عزيزحمزه بدر علوانبابل

خديجه عبدالحسنخالد خضير عباسبابل

خيريه حسنظافر كريم جابربابل

عذبه راضيحسين خليل اسماعيلبابل

فضيله حمدتحسين علي محمدبابل

مجيده نديممحمد صابر شناوهبابل

صباح محيسناحمد حسين عبيدبابل

نوال كاظمعباس محمد هانيبابل

كلثومه عبيسغانم عبداالمير عبدهللابابل

فاطمه عليويعقيل مسلم مهديبابل

فوزيه عباسجاسم صبري ناجيبابل

زمان حسننصير عباس حسينبابل

فالحه مليويزبار عامر نعمهبابل

سعديه شياعحسين نجم عبودبابل

بشرى حمزهمحمد مهدي عبداليمهبابل

بدريه مصيولزيد عبدالكاظم عليويبابل

سنيه ناصرحيدر ثامر عودهبابل

سلوى عبدعونحسين حمزه عبيدبابل

طلبه عبيدقاسم علي ناصربابل

سوسن جاسمحسن عبدالرحيم دوهانبابل

بتول مبدرصفاء صبري هاديبابل

ساجده حمزهعلي رائد ناصربابل



غيده عبدالسادهفالح حيدر عبدالزهرهبابل

وحيده كريمفالح حسن كريمبابل

منى مرزهذو الفقار محمد عبدالحسينبابل

برتقاله ياسرحيدر محمد كاظمبابل

اسمهان كريمعلي كاظم حسينبابل

صبيحه كاظمجعفر ناظم جعفربابل

جميله ناجيعباس ذياب سرحانبابل

رجيحه كريمبشار طالب بخيتبابل

هيام عبدعليمحمد باسم فرحانبابل

سليمه ساجتموسى حسن سلطانبابل

شنيار حسينثجيل ابراهيم علوانبابل

سينار حسينحميد ابراهيم علوانبابل

صبيحه عبيدعادل احمد هاديبابل

غبطه كاظمحازم عبدالرضا حسنبابل

زهره عبدالحسينعدنان محمد عبدالحمزهبابل

كظمه عبدهللاعلي حميد مرداسبابل

سهام عباسعمار جاسم ابراهيمبابل

سماهر ضيدانصالح شهاب رفيقبابل

كظيمه حسينعلي حسين عبيدبابل

فوزيه صايلعالء حسين جلغمبابل

كظيمه هاشمايسر رافع داودبابل

عذبه جاسمهاشم عبود كنبربابل

كظيمه نجمقصي رحيم فلفلبابل

كميله كاظمعلي حسين عباسبابل

احالم محمدعلي خسران حسينبابل

بتول حمزهعلي عباس فرهودبابل

سناء عبدالعباسعلي حكمت شاكربابل

نعيمه حسنحسام صالح عبدهللابابل

لواحظ ناصروسام حسن سلمانبابل

نوره ساجدمصطفى محمد ضاريبابل

ريمه صباحغسان عزيز عبودبابل



صبريه عليمحمد كريم محمدبابل

نوال عليمحمود ميثم محسنبابل

شيماء عبيدمحمد قاسم هانيبابل

رجيحه محمدمحي غانم عبدالزهرهبابل

امل ناظمفاضل شهيد حمزهبابل

مجوده هاديعقيل حسين عصفوربابل

حربيه فيحانمثنى خضير عليبابل

بدريه وحيدمرتضى عدنان حمزهبابل

كافي نعمهمهدي عبدالكاظم سرحانبابل

فرحه حمودعالء غانم عزيزبابل

سعديه جمعهجعفر حاتم جبربابل

سعاد كاظمانمار سالم عبيدبابل

ناديه محمودتاجالدين علي جبيربابل

عليه عبيدحسن عبدالحسين كاظمبابل

ذهيبه سلمانحامد عبيد حسينبابل

حمزيه نايفسيف عبدالرحمن جاسمبابل

خديجه عبدهللاعبدالوهاب طه راشدبابل

مطره تومانسعد علي سكربابل

شكحه عبدهللامصطفى احمد صالحبابل

خيريه عبدحسون شدهان حمزهبابل

اخالص هاديقاسم شاكر حمودبابل

اقبال ناصرحسين خضير عباسبابل

فطومه محمدصالح حامد محمودبابل

رسميه برهياحمد حسن عبيدبابل

هشومه عبيدحبيب محسن مطربابل

زكيه كاظمتحسين علي نايفبابل

نجاه عبيسحسين عبدالكريم خليفبابل

قسمه حسينمهند رياض عليبابل

قسمه جوادعلي شاكر حسنبابل

امل كاظمرائد رزاق شاكربابل

سميره كاظماحمد ذياب مردانبابل



شمسه اسماعيلسجاد جبار حازمبابل

واجده حسينرسول فيصل احمدبابل

حسنه مجيمعلي خلف كاظمبابل

سعديه شنينحسين محمد حسينبابل

سليمه برسيماحمد مكطوف صالحبابل

ليلى موحانمحمد حايف ردامبابل

سعاد هاشمعلي وسام حاتمبابل

ماجده عبيدسيف شاكر محمودبابل

طلبه محودحمزه عبدهللا عبيدبابل

جواب عليامين عالوي حسينبابل

نعيمه عبدسامي جبار عبيدبابل

بتول هاشممصطفى فاضل عبدالحسنبابل

بشرى عبداالميرعلي عباس زغيربابل

رديفه حسينبالل نور خزامبابل

كريمه عبدعوناحمد سعد عليبابل

امل ناصررضا حسين خليلبابل

حياه كاظممحمد عبداالمير كاظمبابل

كلفه محمدميالد عبدالعظيم حسينبابل

انتصار سيفيصاحب اسكندر احمدبابل

جهيده عبودمحمد حسين محمدبابل

كظيمه عبودمحمد كاظم عبودبابل

حمزيه ثجيلعباس علوان جبربابل

كتيبه طلبجواد عبدالكاظم سهيلبابل

ليلى نعمهحيدر حسن شاكربابل

كريمه حسيناحمد صادق حاكمبابل

ليلى عبيدعلي حسين عبدعليبابل

غزاله جبارصفاء عبدالكاظم عبدالعباسبابل

صباحه عبرهاحمد عزيز كاظمبابل

اقبال عبدالكاظموسام فاضل عبدالعزيزبابل

نسوم عبيدعباس كاظم كريمبابل

حمديه حماديميثم سامي عبيدبابل



رجاء حمزهعمار رزاق محمدبابل

وسن هيثمزين العابدين حسين مجيدبابل

عليه مرزوكميثم تركي عبدهللابابل

نجاه عودهعلي محمد زغيربابل

خلود فريقامير كريم عطيهبابل

عالهن محمدعالء حيدر صكبانبابل

زينب حسينعلي فارس محيبابل

االء حسناحمد وهاب رزاقبابل

سميره حمزهاحمد كاظم عويدبابل

انوار شاكرعلي حامد جبربابل

فوزيه فرحانمصطفى محمد راهيبابل

هديل جوادامير حليم محيسنبابل

عسله حسينمحمد قاسم سلمانبابل

بسهي ناصرحيدر صباح حسينبابل

سناء حسينحسن سالم فرحانبابل

فضيله شعينعباس حميد شمرانبابل

نوال عدايحيدر محمود مرهجبابل

هناء عبدهللامصطفى محي محمدبابل

اثير عطيهزيد محمد فخريبابل

حياه عباسليث جبار ادهامبابل

قسمه جفاطهسالم عبدالخضر حسنبابل

خيريه جعفرمحمد ناهض كعيدبابل

هديه محمدستار خليبص تينبابل

هناء هاديسجاد رضا عبيدبابل

حسنه عبدالحسنعالء كاظم محمدبابل

هيام جاسمزيد قاسم جبربابل

شيماء جاسمعالء ابراهيم جاسمبابل

نظيمه جاسمعالء رحيم مرزهبابل

رسميه نايفسعود اسمر تومانبابل

عليه جبروالء جواد كاظمبابل

عليه ابراهيممحمد عزيز مرعيبابل



حسنه حسينباسم فاضل حسنبابل

فتنه حسانيحيدر علي حركانبابل

مظلومه ساهيعباس يرهان عبدالحمزهبابل

سيناء محسنسيف علي محمدبابل

فرحه شياعجميل عبدهللا عليبابل

رجيحه عبدعليحسين علي عبيسبابل

مائده عايزحمزه راضي عليبابل

يسرى مهبولاحمد رشيد كاظمبابل

نوفه حايفخليل ابراهيم حداويبابل

فخريه عبدطارق كتاب حسونبابل

هناء عبدزيدامجد موحان نعمهبابل

صبريه جاسممالك حبيب جعازبابل

سليمه ابراهيمسعد سلطان عبدهللابابل

ختام كريديحيدر جعفر عليبابل

رزيقه اكريمعلي حسن عليبابل

نوريه خشانحسين علي حسنبابل

فهيمه مطشرسالم حاكم خايفبابل

خالده محمدفراس فرحان عليبابل

ميريه هاديوسام كاظم محسنبابل

صبحه حسيناثير هادي عبدالحمزهبابل

حسنه صويحاحمد ناهي هزاعبابل

كميله حسنفارس مكلف حسنبابل

ماجده صاحبزيد عامر حمزهبابل

ربيعه عاجلمنصور حمزه ربيعبابل

غنيه كاظمعدي فاضل خضيربابل

جميله خضيرميثاق علي نايلبابل

صبيحه جيادسيف علي عبيدبابل

سهامه زغيرذياب عريش عبيسبابل

وداد ظاهرمشتاق طالب جبربابل

ثمينه عطيهوائل علي حسونبابل

كظيمه سلمانشافي شالل ديكانبابل



عذابه جمعهعايد كريم كاظمبابل

رسميه حسنراشد زياد شناوهبابل

صبيحه رشيدهادي عبدالرزاق خلفبابل

سليمه مهديعلي صبيح كريمبابل

ساهي مديحهاحسان شعالن هاديبابل

راجحه ناجيمحمد عامر محمدبابل

فاطمه ساجتعلي تاغي حيدربابل

نزيهه عجيلعادل حسين رحيمبابل

كريمه عبدالواحدقيصر يوسف حسنبابل

كميله دخارعباس موسى ياسربابل

شكحه عبدهللامحمود جبار ابراهيمبابل

نجمه عبدالواحدعقيل عوده صكببابل

ابتهال حبيبجعفر صادق مهديبابل

خالده سلمانمزاحم كاظم صياحبابل

حمديه جابراحمد صاحب حبيببابل

سعديه عبيدالحسين ثاىر شباطبابل

سهر خضيرعماد عبيد فليفلبابل

مدينه فالحمروان عبدهللا حايفبابل

شيبه هاديجبار غازي لملومبابل

خيريه جوادجواد عبدالكاظم عبيدبابل

امينه عبدحسن حسين دوحيبابل

سهام حميدمنذر توفيق عبدالواحدبابل

زهره شاكرحسين عالوي هانيبابل

فضيله نوميحسام عباس حسنبابل

فضيله هاديمالك غالب حديدبابل

حمديه عبدهللاوسام حسين عودهبابل

رسميه عمرانمحمد جواد كاظمبابل

سعديه شاكرمقداد كاظم ناصربابل

ميسون خضيركرار جاسم حسنبابل

زكيه جوادحمزه نعمه عليبابل

هويه هويشيحيى سالم هلبانبابل



سنيه حومانعادل كامل سهيلبابل

لطيفه عبودعقيل حمد كاظمبابل

اشواق عبوداحمد حسين كسوببابل

حسيبه عباسحسن مؤيد مظهربابل

عزيزه كناويكرار حسن ابراهيمبابل

صبيحه رزوقيباسم جهاد كاظمبابل

موريه فرهودمحمد كاظم حسنبابل

فليحه صالحرائد عبيد ناصربابل

شمسه حميديمصطفى حسون عبدالحسينبابل

عليه عنادجعفر عبدالكريم مغيضبابل

صبيحه عبيدسالم جاسم محيسنبابل

بشرى جاسمعبدهللا خميس جسامبابل

جميله كطيفاحمد قائد عذاببابل

جاسميه لفتهفارس حمزه وحيدبابل

نصره دهشعلي عامر موسىبابل

هناء ضارياحمد عيدان ضبعبابل

زمان عبودكرار حيدر هاديبابل

ايمان نجمزيد محمدعلي نعمهبابل

امنه شاللاحمد حكيم سعدونبابل

نوريه ذباحمحمود خليل ذفالبابل

كريمه جاسمكرار حسون عليويبابل

زينب يوسفعلي حمزه عباسبابل

بسعاد سلمانحسن ذياب طرادبابل

فخريه ياسينسعودن محمد جاسمبابل

منى خليلحسين صفاء تركيبابل

عدويه جباراحمد مهدي طاهربابل

بدريه عودهصالح عبدالحسين عبدبابل

فضيله هاشمحسين عبدالباسط عباسبابل

سهام عبيدزمن محسن تركيبابل

هميله نجمصالح كميل جديبابل

كنطاره خضيرياحمد صكب رجهبابل



شيماء عبيدسيف خليل كاظمبابل

كرجيه داغرمحمد كاظم حسينبابل

حميده حسونحبيب حسسين عمرانبابل

هيله عبيداكرم علي جسامبابل

صبريه تايهعلي غانم عليبابل

مايده حمداياد غازي جبربابل

خيريه نعاسمحمد حامد مهديبابل

لميعه عاصيغايب مرزا شيتيبابل

سليمهمصل مصلحعباس جاسم شعالنبابل

بدريه عبدالكاظمكاظم فليح حسنبابل

شكريه حسنمحمد عادل رشيدبابل

خديجه عبدهللاحسين عالء يحيىبابل

شكريه عبدمحمد عذاب راضيبابل

عبله نوافكاظم جاسم محمدبابل

بدريه مدلولمحمد حصني محمدبابل

هيفاء عليحسين مهدي ناجيبابل

حياه هاشمحسنين عادل درويشبابل

كظيمه مصحبعدنان هديهد حمزهبابل

فليحه تبنعلي ذياب عماشبابل

غنيه جبرزيد سالم عبدصويحبابل

مايده عبوداحمد راضي صويحبابل

مليكه فالحاحمد فاضل حمزهبابل

زينب ناجيعلي صادق محمدبابل

مديحه عليعمران موسى عمرانبابل

جميله راشداحمد سعيد محمدبابل

امل جرواحمد طالب جوادبابل

فهيمه ابراهيمراضي نايف عمرانبابل

نبيهه سلمانرائد حامد مهديبابل

فرحه كاظمخليل كطان شمرانبابل

انتصار طالببشار عمار كريمبابل

فوزيه منديلوسام مهدي حلوبابل



تنزيل عليرحيم عبدزيد كاظمبابل

زهيه جبارعواد كاظم عبدالحسنبابل

نضال عبدالحسينكرار خضير عيسىبابل

كتبه اسماعيلاسماعيل كاظم هاديبابل

جبره عبدمهند محسن حميدبابل

خيريه جاسمحسن شاكر محيبسبابل

هديه غاليضياء ياسين خضيربابل

جكاره عجيلحامد صخيل مزهربابل

فنر جمعهسالم عباس جريدبابل

زينب حسينحسيت فريح عبدالكاظمبابل

سحر عباسستار ضمد دمانبابل

وسام حسينكاظم حسين عليبابل

صبريه حايفمصطفى عباس علوانبابل

يسعاد كوينسمير صبيح سلمانبابل

انتصار عليباسم حيدر ابراهيمبابل

فنر صبارعلي داخل حبيببابل

نضال شهيدحازم محمد سالمبابل

امل ابدويسلطان عزيز تركيبابل

ليلى عليسعد حمد خضيربابل

سعديه نعمهبشير صادق عبيدبابل

نعيمه عزيزاحمد غالي بجايبابل

انتصار عليجعفر حسين عبدالكاظمبابل

فطيمه جليلمحمد كريم عبدالحربابل

نعيمه جوادحسين داود ياسربابل

زهره شاكرنصير فيصل حسينبابل

طليعه محمودمحمد يوسف كاظمبابل

هضيمه عبدهللاقصي ياسر عبدبابل

سناء شاللسالم علي ياسربابل

زينب خضيرعلي عبداالمير محمدبابل

رباب حسينحسين حمزه محمدبابل

احالم حسينطه خيرهللا عبدالحسينبابل



سعديه كبرحمدان فاضل داودبابل

نظيمه عبيدصادق عباس عبدالجليلبابل

وزيره عبدهللاصالح مهدي جبربابل

دمنه حمدهللاسالم حمزه سالمبابل

نجيه لطيفصالح عبيد مصحببابل

نوال محمدنور صباح عبيدبابل

وحيده عبيدضياء حسين خلفبابل

زهيه صالحبشار عدنان حمودبابل

كريمه دريدححيدر جري عاشوربابل

هديه حسينحسين راجح سلمانبابل

ساهره كاظمسلطان عامر مرادبابل

عدويه حسنمحمد علي ابراهيمبابل

نصره نجمرائد سعدون علوانبابل

وضحه حذيههيثم فالح بنايبابل

بشرى جوادعلي عدنان احمدبابل

صالحه عباسمثنى حسين نجمبابل

فصيحه صكبراشد غاوي سفاحبابل

هناء عبدهللاسلمان مؤيد عبدبابل

دالل طالبوليد عبدطالب ختالنبابل

خيريه شاميعلي حسن عسافبابل

جويده داوداكرم حسن عليبابل

نضال نجمعلي حسين بجليبابل

كريمه عبدابراهيم مهدي صالحبابل

حسنيه عبيدعلي شريف محمدبابل

حميده هاديسامر بشير بدربابل

جنديه زغيراركان صالح جوادبابل

منسيه هاشمحيدر جبار صهيودبابل

مهديه كريممحمد حميد علوانبابل

بدريه عيسىسيف حامد جودهبابل

فضيله ظاللطالب حسين محارببابل

ضويه داودمناوي حسان عبودبابل



عباسيه كاظمامير جاسم كاظمبابل

كميله كاظمكريم ابراهيم كمربابل

شريفه راهيعالء صالح محمدبابل

انتصار فاضلهاني حسين حسنبابل

وفاء حسناحمد ياسين خضيربابل

صبيحه لطيفحسين فهيم عبودبابل

نظيمه عبدالحسينرائد جاسم ضعيفبابل

زينب عبداالميرياسر كاظم عبيدبابل

مهديه عليويعقيل حبيب حسينبابل

ليلى سعيدكاظم فالح عبدبابل

فكريه مرزهاحمد حسين عليويبابل

سعاد عبداالميرمحمد عبدالكاظم فاضلبابل

حمزيه شدهانمالك جابر حمزهبابل

حمزيه عليويعباس حمزه ناهبيبابل

نشميه رسنغسان خضير حسنبابل

فجريه كاظمميثم حسن عودهبابل

قسمه شعالنكريم عقله جاسمبابل

ايه عطيهخالد ابراهيم عليويبابل

سميره عيدانفاضل احمد فضالهبابل

كدهه جبارحسين هادي ابراهيمبابل

خالده كاظمماجد كطوف نايفبابل

سكنه حسينسعد سامي راشدبابل

حكمه عبيسعباس فاضل عليبابل

خوله كريمناصر مخيف مجبلبابل

احالم ادريسفاضل عبداالمير عبيسبابل

سالمه جاسمحسين علوان عبيسبابل

زكيه عليحسين حمادي مهديبابل

صبريه عليويحميد عبد مدلولبابل

فوزيه هاشمعقيل كاظم ديكانبابل

ساميه عبدحسام كامل عبودبابل

هناء عباساحمد جمال كاظمبابل



صبيحه عليويمقداد فاضل عبدهللابابل

سميره خضيرضياء حامد عبيدبابل

فخريه جاسمسليم كاظم محمدبابل

خيريه عيدانعزام عبدعلي محمدبابل

حياه حسينمحمود علي ناجيبابل

فخريه جاسمحليم كاظم محمدبابل

الميه مجليحسين فليح عبودبابل

ليلى كاظمعباس عبدالكاظم فرهودبابل

نجاه محمدحيدر حميد عليبابل

انتصار حسنكامل غازي جبربابل

حميه فخريقاسم خضير يرسفبابل

هديه كريمامير علي عبدهللابابل

ريمه عمراناركان اسويف زيدانبابل

سعيده عليويمهر حسين حمدبابل

ناديه دواسيونس حسين حمزهبابل

صبريه سعيدعيال مشكال حميدبابل

سليمه فليحاحمد جواد عبدالحسينبابل

ساميه مسعودحسين صاحب داودبابل

فاطمه كاظمسيف خليل ابراهيمبابل

رحيمه حسجلؤي هادي عوضبابل

حميده ارهيفعباس صالح هاديبابل

صبيحه كاظمعبدهللا سرحان عباديبابل

نجمه عبدهللايحيى عبدحسين نوريبابل

غازيه مطرحسن مطلب شخيربابل

حكيمه هاللسيف جاسم نايفبابل

نهايه نعمهمكي كاظم عطاهللابابل

هناء كاظمحسن هادي هليلبابل

سهام محمدحازم حسين عالويبابل

هظيمه طالبمحمد ماضي جاسمبابل

بدريه عليوسام جلوب فرحانبابل

حسنه حسينفاضل حسين رباشبابل



فخريه عبيدعلي مهدي رحيمبابل

قسمه عبيداركان شاكر محلبابل

فطيمه عبيدحيدر جاسم محمدبابل

مائده احمدمحمد محسن نجمبابل

ابتسام مجيداسعد محمد عبيدبابل

سهيله كظوموهاب رزاق عبدالحسينبابل

عانه صكبنبيل جابر حمزهبابل

شاهيه عبدسليم محمد كاظمبابل

فطيم نعمهباسم حسن درببابل

هيله حبيبحسن جبار رحمانبابل

انتضار جاسماحمد داخل وحيدبابل

فخريه عبيدعالء صاحب حسينبابل

احالم عبداحمد ستار جباربابل

سعديه حميدعلي عبدالعباس حمزهبابل

قسمه محمدمهدي صالح ادهامبابل

حظيه محيسنجاسم راشد محيسنبابل

نجاه طهحسين علي ظاهربابل

صبيحه حسنسعد بدر عبيدبابل

جنديه خضيرعباس جواد كاظمبابل

فخريه ناصرعلي حسن محمودبابل

ايمان عباسمعتز ناظم داودبابل

فطم خضيرحسين علي عبدبابل

فضيله جابرحسين علي حسينبابل

حكمه طاهروحيد خضير غباشبابل

نجاح جوادعالء فجر واديبابل

وداد عبدحسين علي طالببابل

امل غنامابرهيم حميد حسينبابل

سعاد تركيمحمد قاسم وفربابل

امال ابراهيممحمد علي حسينبابل

حسنه رشيدحسين علي حسينبابل

ايمان عبدالواحدعلي عبدالكريم عبيدبابل



قسمه هاديفايز نوري صبحبابل

خيريه كزارقاسم عكوش حسنبابل

جبره عبداحمد علي محسنبابل

بدريه طارشايمن بدر زيدبابل

سعاد حامدمحمد علي صافيبابل

انوار ناجيياسر محمد احمدبابل

وفيه محمدكاظم جبر جاسمبابل

زينب حسناحمد عماد عبيدبابل

سعديه سلمانحمد عبيد علوانبابل

حمبيه عبيدزكريا فاضل علوانبابل

هاشميه عنونفاضل عمران محمدبابل

قسمه كاظمحسين حمد سعودبابل

عليه علوانمثنى حسن مطربابل

مهديه محمدعمار شهيد عبدبابل

ايمان عودهمصطفى سليم حسينبابل

فليحه سالمحسام حامد سلمانبابل

كظيمه كاظمحسين جاسم عباسبابل

ايمان جويدياسين كاظم جابربابل

سميره سامياحمد جبار برهانبابل

سميره ناصرصفاء فالح مهديبابل

رسميه عبودحسن عباس جاسمبابل

ربيحه مزهرحيدر عبدالكريم حسينبابل

فليحه محمدحيدر ابراهيم محمدبابل

رجاء كاظمحسام رعد عبيدبابل

فوزيه حسنحسين محمد مطربابل

نوريه ابراهيمحسن محمد عبيدبابل

نهاد شعالنمالك حسين خضيربابل

حميده عليويسمير خادم عليبابل

اقبال هاديعباس خضر عباسبابل

رحيمه هاشمعلي كاظم محمدبابل

ليلو فضلعماد هادي عاصيبابل



جميله محمدفراس عزيز ظاهربابل

عنود عباسحاتم علي حسينبابل

سالمه مطراياد محمد صالحبابل

مائده ابراهيمعبدهللا احمد خليفهبابل

زوين نادوسعالء سلمان شاللبابل

ربيعه كاظممحمد خليفه عبدبابل

فليحه عمرانحيدر محمد راضيبابل

ايه هاديسامي موجد صالحبابل

تركيه عبيدامير رحمن تومانبابل

سليمه كريمحسين عوده سعيدبابل

نور اسعدمحمد حمزه حسنبابل

كريمه جهادوائل موسى حميدبابل

حكمه جبرحسن شبيب جيادبابل

سناء محمدمحمد عامر ابراهيمبابل

حمديه محمدحيدر ناجي كاظمبابل

زينب حسنعباس نصيف جاسمبابل

شونه نهارمحسن سرحان عبدبابل

تسواهن نجمغني علي محمودبابل

فطميه مرادمالك حمد لفتهبابل

حميده عبدالكاظمقاسم كامل جاسمبابل

زينب زاهروسام كصاد رحمنبابل

ناهده راهيعلي جابر عبدالحمزهبابل

نسمه حسينهشام عدنان مجليبابل

بدعه حسيناحمد مهدي كاظمبابل

وزيره مهديزيد فرهود دحامبابل

كدره محمدعلي امير جاسمبابل

يزي شاهينحسن مطشر عباسبابل

زينه باقرعلي كريم جبربابل

منى حمزهاجمد نعمه حسنبابل

دخيله سلطانعلي وحيد حسينبابل

نضال كاظممحمد قاسم حسينبابل



سهام ابوالروكعباس حمود عبدالكاظمبابل

حسنه عبيسرياض حاكم عبدالسادهبابل

لميعه نويلياحمد كاظم جاسمبابل

باشا عيايمؤيد عبد كاطعبابل

رباب فاضلمحمد راضي جبربابل

صبريه حسينطه عبد علويبابل

فوزيه هاشمرياض ابراهيم اسماعيلبابل

زهره عطيهحامد علي حسونبابل

صبريه حسينحكمت عبد عباسبابل

زينب حسينبهاء ستار كاظمبابل

صبريه حمزهعلي حزام مزيحبابل

سكنه مخيفعبدهللا حبيب صديقبابل

بدريه كاظمعلي كاظم عبودبابل

ثريا سرحانحليم هادي خضربابل

فضيله جفاتميثاق محمد عبودبابل

فاطمه عبدعليحسن فاضل جويربابل

سعديه ضايفاحمد عبداالمير خضيربابل

جديله حسنكاظم جاسم مهديبابل

عليه ابراهيمعلي صكب شهبازبابل

عروبه فرحاناحالم حامد كريديبابل

سليمه محيسنغيث حسين عليبابل

نسمه عزيزقاسم كاظم لفتهبابل

شيماء كاظمسجاد رحيم عبدعليبابل

كريم عبدالسادهجعفر هاشم طالببابل

شهله محمدصفاء عدنان عليويبابل

صبيحه حسنعلي رياض رزاقبابل

عليه محمدمحمد عبيد محمدبابل

حليمه عليصادق كاظم جوادبابل

فخريه كاظممحمد عباس فاضلبابل

رجاح صالحمرتضى كاظم طالببابل

حوري جابريوسف غنوم محمدبابل



هناء حسنعبيد كفاح عبيدبابل

ملكيه محسنبهاء حسوني جبربابل

كظيمه ناصرصدام حمزه عبدعليبابل

حمزيه عبدبكرسالم عبدالكاظم عليبابل

فضيله عبودعلي مهديه عطيهبابل

فخريه عليويعلي عبدهللا محسنبابل

سحر حمزهاحمد احسان فالحبابل

خيريه كعيدليث محمد حمزهبابل

رباب حمزهاسحاق يوسف فاضلبابل

انعام جهادجهاد حسين جابربابل

حميده عبيداحمد ماجد دهشبابل

حسنه مهديعبداالمير محمد جعفربابل

ايمان صكبانمصطفى علي جباربابل

حمزيه كريممويد رحمن كاظمبابل

فضيله هجيجمحمد علي حسينبابل

خلود مسلمعلي عبدالكريم عبدهللابابل

مريم هاديعلي محمد كاظمبابل

كريمه كاظمكرار جاسم رطانبابل

زينب ثامرسيف كريم سلمانبابل

بريده حسينليث عبدالرضا ابراهيمبابل

رسميه مردانعبدهللا كريم علوانبابل

قبيله حسينسجاد عبداالمير هاديبابل

نظيمه هاشممروان خليل حميدبابل

رحاب طارقهيثم ربيع ابراهيمبابل

ازهار فرهودعبدهللا غانم جروبابل

عالهن حمزهحسن كاظم محمدبابل

رقيه سلمانمسلم عقيل عطيهبابل

يسرى نصيفحامد حمزه فارسبابل

مديحه رسولعلي عبدالرحمن عليبابل

سعديه هاديمحمد راضي سويربابل

كفايه هاشممصطفى علي عبدالكاظمبابل



نجيه زغيرحمزه عيدان خليلبابل

بدريه عذابعايد محمد كطببابل

سوسن فاضلاحمد محمد جوادبابل

كتوبه سبيعجاسم عادي حسينبابل

هديه محمدمصطفى ظاهر احمدبابل

مطره نخيالنكامل مليحان جدعانبابل

حمزيه محمدناظم صالح حمزهبابل

ساميه كاظمعلي حبيب زعالبابل

حوريه شناوهطالب شنيور جازعبابل

زنوبه حسينعامر خضير عباسبابل

مشايه عليعي عوده شبيببابل

سهام جواديوسف حليم مرادبابل

فاطمه طالبحسن مراد داودبابل

سليمه نوركرار فاهم خضيربابل

كريمه شاكرقاسم كاظم حسينبابل

نجيه ذيابكريم نعمه ذياببابل

زهيه ذهيبمحمد عبد خليلبابل

تركيه طارشهلي حمد جريانبابل

ندى اسماعيلعلي محمد جباربابل

فطيمه جاسمعلي جاسم حسينبابل

حنان فرج هللاحسن عالوي حسينبابل

هديه مخليفاحمد حمزه معيربابل

حمزيه مسافرحسين بدر طهبابل

هناء جبارسيف علي كاظمبابل

فرحه طالبعبدهللا رسان كاظمبابل

ابتسام بهيرمنتظر زامل عبدالحسينبابل

حميده بحرحسين حافظ عبدالحمزهبابل

بشرى عبدالرضاصفاء حسين جباربابل

صبيحه حسنسجاد هالل حسينبابل

صبيحه حسنحسن هالل حسينبابل

ريمه بحراحمد حميد رشيدبابل



فضيله حبيبعلي عدنان هاديبابل

ميريه دينيحمادي حامد محيلبابل

منتهى كاظمحمزه ختالن عبيسبابل

نضال عبدالواحداكرم رعد كريمبابل

ابتسام موسىاركان مجيد سعودبابل

كريمه عطيهكاظم طالب ساهيبابل

سعديه عبودامير حسين عليبابل

ساهره حماديياسر عدنان نعمهبابل

كميله كاظممحمد حسين عباسبابل

قسمه حسنمصطفى غني جوادبابل

نوال اسماعيلزياد رعد طارقبابل

حمزيه طعمهابراهيم حمزه خيرهللابابل

شذاء هاديحسام عالء عباسبابل

سهله عبيدعلي احمد كاظمبابل

ماجده احمدمحمد نجم عبدالحسينبابل

اميره ليلومسلم كاظم جبارهبابل

حكمه كاظمثامر تركي حالفبابل

كوثر عادلقاسم حسون محمدبابل

نوريه عبدالحسنعلي اكريم حسونبابل

عدويه جبارسجاد اياد سواديبابل

ثمينه شعيبوليد فالح حمزهبابل

بنات جبرسالم رسول مظهوربابل

ليلى عبدالواحدمالك صفوك حسونيبابل

حسنه عبدالحسنمثنى حسن ناجيبابل

شيشه حسينفالح هادي دحامبابل

رسميه هاديحسن دهش عبدبابل

هيفاء حسينحيدر سامي حمزهبابل

صبره حمزهكاظم جابر عمرانبابل

فاطمه محمدمالك فالح حسنبابل

حسنه كاظمرامي صباح جاسمبابل

حسومه محمدطعمه حسين مجيدبابل



حميده عبدمسلمقاسم عبد جلعوطبابل

نوال عيداناثير حمزه ابراهيمبابل

اميره عبدهللاحسين جواد كاظمبابل

هضيمه محمدعباس عبدهللا كاظمبابل

موشيه كاظمضياء عباس حمزهبابل

فاطمه راضيعلي كريم كاظمبابل

صبريه عبدزيدمحمد ناظم شماتهبابل

سليمه عليشيرين سمير رزوقيبابل

ساجده فوازمحمد نافع نوريبابل

هديه لطيفحسين صالح عبيدبابل

شريفه هذالحسين عمران عبودبابل

حسنه سعيدعباس فاضل كاظمبابل

احالم حسابعلي خلف عبدالحسنبابل

امل ابراهيمعلي كاظم مايحبابل

ملكه جريذيقاسم جميل كاظمبابل

فرات جوادنعمه ادهام هراطهبابل

خوخه عبودمحمد هادي هاشمبابل

هبه حسنابراهيم رياض سعيدبابل

خيريه حماديمحمد عقيل عليويبابل

فيهن حسنمهدي عبيد حسينبابل

جميله عليمحمد فاضل عبيدبابل

عليه صبريايوب محمد خضيربابل

كمله داخلمحمود صالح موسىبابل

نوال رحيمبارق حسين عبداالميربابل

حسنه عبدهللاحسن فرحان نعمهبابل

جبره جالباحمد جواد جابربابل

مديره طاللحيدر جميل اسماعيلبابل

غنيه ابراهيمامير معز هاشمبابل

ليلى حسيناحمد سعيد فاضلبابل

بتول هاديعماد زغير علوانبابل

هديه سويدانحيدر كامل عبودبابل



سهام حاتمزيد عباس جابربابل

ميثاق محمدحسن سعد مجيدبابل

زنوبه ابراهيمقيس ابراهيم كدومبابل

انسام عالءسجاد ميثم حسنبابل

رحاب هاديوئام سعد غازيبابل

ساهره ذيبانذبذمصطفى منذر هاديبابل

سعديه مسنزيد صباح عودهبابل

زهره عبدالكاظمضياء محسن جبربابل

معصومه خضيرمعتز حسن شعالنبابل

كتبه جساماحمد محمد كريديبابل

جميله مشونمرتظى عبدالصاحب عبدعليبابل

سليمه حسونعباس فاهم ابراهيمبابل

سعوده عبدمهند هادي جويربابل

امل محمدعلي طالب عليبابل

زهره عبدالكاظمصفاء محسن جبربابل

نعيمه عزيزمسلم غالي بجايبابل

حساوي محمودعبد نايف سرحانبابل

حسيبه فخريوليد ابراهيم خضيربابل

ابتسام محمدمحمد عبدالكريم عبدبابل

ماليه طالبمحمد صميدع حسينبابل

مطره كاظمعلي فاهم خضيربابل

سكنه عبودمهدي غافل مهديبابل

رابعه عبيداحمد كاظم حمدبابل

رحيمه كاظمامير رحيم لفتهبابل

سهام مردانزيد غانم محمدبابل

جبريه حميدشالل مثكال حميدبابل

زهره محمداحمد خضير عباسبابل

فضيله سليمفالح حسن خليلبابل

سواري مصعبداخل عبد حسينبابل

زكيه سلماناحمد رحمان عبدزيدبابل

زهره عبدالسادهعباس حسين عبدهللابابل



افراج جباركرار رائد محمدبابل

حسنيه ضايععالء جبار تايهبابل

نعيمه هاديمحمد حاتم هاديبابل

خوله حمزهحيدر حميد جباربابل

فطيم جاسمفهد صالح محمدبابل

نوريه عليعلي معز محمودبابل

حياه بزونوالء عثمان عارفبابل

صبيحه جبرسالم حسن ابراهيمبابل

تقى خضيرعباس كاظم حسينبابل

زهره مطرزيد محمد حمزهبابل

حمديه حسنعباس رسال حسينبابل

حمديه زكيكرار عبدالكاظم ظاهربابل

فاقت مقدادعقيل علي كيطانبابل

ناديه دايخحسن كريم حبيببابل

ليلى فاضلميثم حبيب حسنبابل

نوال مكطوفغزوان كريم محمدبابل

ساجده عبيدكريم راضي برتوبابل

مائده حسيناحمد سعدون دنانبابل

زهيه عباسمحمد رشيد خضيربابل

نجله موسىصدام صكر حمودبابل

هديه حميدياحمد حسن عبودبابل

امل مطشرمشتاق هادي عباسبابل

عطيه مطرخالد كتان عطيهبابل

ليلو عبيدعبدهللا علي حسينبابل

ماده جوادرائد محل يونسبابل

بسعاد عبدعليعلي كريم عباسبابل

ساميه خضيرمرتضى محسن خصافبابل

لميعه خليفجواد كاظم هجيجبابل

مليحه عبيدمنير صباح مزهربابل

حسنه حسينقاسم عدنان محسينبابل

ظلمه زغيرمهند رميح عودهبابل



جدعه حربينجاح محمد جاسمبابل

فرحه عليصباح احمد فاضلبابل

فضيله مهديمحمد عبيس نجمبابل

فاطمه ناصراحمد محمد كريمبابل

نوريه وناسهايمن اعالن راضيبابل

انعام جابرمحمد صالح قاسمبابل

حسنه عبدعلينصر سلمان كصببابل

غزاله محمجعالء عبيد دعيبلبابل

فرحه حمودخالد صلبوخ حمزهبابل

سعديه زغيرعمار حسن زغيربابل

بشرى حمزهاحمد محمد عباسبابل

منيره جتانسامي سهيل عبدهللابابل

نجاه جاسممحمد شميط عليويبابل

نضالع عليبالل حامد شركاطبابل

وحيده جاسمفؤاد حسين نجمبابل

خميسه مزعلصباح حسن حسينبابل

بتول عبدحسين محمدعلي علوانبابل

وهديه مزهرمراد كاظم عاشوربابل

نوال ارحيمعمر محمد كاظمبابل

ليلى مهديكرم خليل كريمبابل

جميله عبدالكاظممرتضى محمد ابراهيمبابل

ماجده عليكرار عايد ترفبابل

عليه كاظمبالل عامر دخيلبابل

فهيمه سندعلي عبدالحسن صاللبابل

صبريه مهاوشحيدر كاظم عيدانبابل

خديجه محمدسجاد حمزه جابربابل

ميعاد فاضلاحمد حاتم خليفبابل

رباب عبودحسام اياد عبيدبابل

كميله عاكفاثير محسن جميلبابل

نظيمه عبدالحسينعلي هالل حسينبابل

ازهار عليعلي شوقي طالببابل



حليمه دحامخليل اسماعيل ابراهيمبابل

نداء مهديارشد حميد طاهربابل

فخريه عليحيدر عبدالرضا خسباكبابل

راجحه حسنقاسم محمد كاظمبابل

سعيده عبدعونمحمد سالم محمدبابل

عبيده عسكرعلي شكير كليبابل

مكيه تيموزفواد عبدعلي جبربابل

سعديه صايلمازن فرحان موازيبابل

تمامه هريتساحمد تومان نزالبابل

سعديه كاظمحامد اسماعيل ابراهيمبابل

نضال سلمانمازن حامد توالنبابل

عهيده كاظمامجد رياض حسينبابل

كلفه كاظمطارق عبدالهاشم هاشمبابل

بدريه كطانمحمد عبد شويليبابل

منيعه عبيدابراهيم مجهول رويدبابل

انصاف كاظمصباح علي جاسمبابل

زهره عليحسين كاظم عبدحسنبابل

سعديه عبدالكريمعلي عاشور محيبابل

ليلى مطشرعزيز عالوي حسينبابل

كاظميه عناداحمد لهمود طاهربابل

الهام بحلوسطارق حسن عصوادبابل

زهره عبدهللامحمد حمزه محمدبابل

نجمه عبيدحاتم كريم عباسبابل

اقبال شعالنعلي عباس شكربابل

سليمه عليعباس ثائر جاسمبابل

دنيا عبدعليسيف ناظم جمالبابل

بشرى محمدازهر رعد عبودبابل

هيبت عبيدمحمد حسن سلمانبابل

فخريه جاسمامجد شوكت عبدالزهرهبابل

جنان محمدحيدر عبدالكريم سهيلبابل

نضال محمودحسين يحيى عمرانبابل



قبيله حسنعادل حسن عليبابل

حليمه حسنمحمد هادي عليبابل

نعيمه جوادخضير فاضل عباسبابل

حسنه عبيدصالح عبدالرضا صاحببابل

جلوه حسنحسين سلمان ليلوبابل

رهيه جوادمصطفى حامد كاملبابل

دره ابراهيمحسين حمزه فرحانبابل

جله محانضياء حسين حدوايبابل

حمزيه مزهراحمد كميل عبيدبابل

خضيره هاللنصير ياسين طهبابل

انعام لفلوفامجد علي حسينبابل

حميده حبيبعلي سالم ناجحبابل

سلوى موحمحمد حسن عليبابل

فلحه حمودحسين عباس صالحبابل

امل صحيفوضاح ثامر نصيفبابل

سكنه محمودرسول عباس جاسمبابل

مهديه عبداالميرعلي فوزي حسينبابل

وحيده مبدررائد صاحب هاديبابل

كلثوم عبدمنافعباس قحطان معارزبابل

شكريه شهيدسجاد جودي كاظمبابل

طلبه عبدعلي حميد دحامبابل

غنيه لبيدعالء عايد مهديبابل

حال خليبصابراهيم حميد عبدالحسينبابل

نهايه كاظمعلي كامل حسينبابل

تركيه حسنحسين كاظم مرزهبابل

تركيه سلمانمرزه جواد كاظمبابل

غريبه بخيتاحمد خليل ابراهيمبابل

صافيه اسماعيلقيصر خليفه علوانبابل

فخريه مليويزايد غالي ماجدبابل

هلكه جيادكاظم جبر عباسبابل

فهيمه كاظمجاسم كاظم غزيلبابل



ايمان حسنسيف عامر هاشمبابل

رتبه محمدحسين سلمان حسينبابل

مريم ثامرمحمد حسين احمدبابل

سلوى حديدمحمد برتو بيانبابل

مايعه حندسعد عبد زهيانبابل

ساهره حسنحميد صبر عسكربابل

سعديه حسينسالم رياح حبيببابل

قسمه حسينعلي مهدي عبيدبابل

عليه جودهماهر محمد كاظمبابل

فجريه صخيلحسين شراد خليفبابل

امينه حمزهعلي نجم عبيدبابل

زهره جاسمصادق مظلوم عبدالحسنبابل

فوزيه حمزهاحمد رحمان طالببابل

طليعه عباسقاسم خليل عبيدبابل

كميله مطرخالد مير محمدبابل

فطيمه حتروشرضا علي جبربابل

نزار داودعلي صباح عبدالسادهبابل

نصره حاتمعلي ناظم عبدالحسينبابل

كظيمه لهمودكرار مرزه حمزهبابل

ندوه حسيناحمد يحيى ابراهيمبابل

ساميه حمزهرحيم حسن مرزهبابل

منوه هزايعبد زهيان سعودبابل

لفلوفه زهيانحميد دهش طريفبابل

امل راضيسجاد اشياع خليفبابل

خديجه عبيدسيف جاسم رهيفبابل

عليه حسنعلي حسين ناصربابل

سعديه عبداحمد مسلم خضيربابل

رجوه جوادعماد راجح عليبابل

نسرين ساميازاد مشتاق عبدبابل

زهره جبرصالح مهدي جودهبابل

ماليه محمداحمد فرع عبدالسالمبابل



صبيحه حداويصالح مانع عبدبابل

سعديه خليلعلي فاضل عبدعليبابل

نعيمه عودهشاكر محمود فزعبابل

عليه ذيابعلي فجر مرادبابل

نعيمه عبدزيداثير لفته داخلبابل

حمزيه سلمانرسول كطاع موسىبابل

سعديه عبيدسعد تاج كاظمبابل

زكيه رحمنعلي حسن ناجيبابل

تركيه ناجيجواد حسن كاظمبابل

ماليه اسماعيلابراهيم فليح عليبابل

هناء بدريمصطفى فيصل محسنبابل

بتول حسينحسين عباس سعيدبابل

غنيه سهيلحاتم اسماعيل ابراهيمبابل

ايمان عليبسام فاضل عباسبابل

بهيه شرادسلمان ظاهر عيدانبابل

حياه عبيدحسين قاسم زيدانبابل

ازهار عكروكمحمد جاسم محمدبابل

ايمان كرديعالء صالح فرجبابل

ماهده عليرسول علي هاشمبابل

بشرى عبدهللاسجاد عبداالمير كاملبابل

كظيمه نجيبباسم حسن حمزهبابل

شياله ظاميقاسم صنيدح راشدبابل

سليمه حسناحمد سعدون مطربابل

منى مبدرحسن محمد لطيفبابل

سليمه نوافحسام علي عبدزيدبابل

نجالء زهيرامير حسن تتريمبابل

حميده سريبتمحمد صالح حسنبابل

زهره كاظمعلي حبيب عامربابل

غفله شاكرحميد مهدي بلكتبابل

زهره عبيدثامر محسن ناصربابل

زكيه حربيحيدر علي حمودبابل



صليبه محمدباسم محمد سرحانبابل

صبريه مطرمحمد حسن عباسبابل

صبيحه شمرانعالء جبار عبيدبابل

خالده عويدحسنين عبدالكاظم دويلبابل

رزيقه عبيسساجد فاضل عبدبابل

رزيقه عبيسكرار فاضل عبدبابل

رسميه عاصيعلي عبيس حميدبابل

بهيه هاديماهر شنشول عبدبابل

ايمان طالبارشد جهاد كاظمبابل

مليحه جاسمحمزه جبار كاظمبابل

حميده مهديعمار حسين حمزهبابل

زينب حسينحمزه ثامر جابربابل

جميله كريمخيري لتركي جعيفربابل

رضيه عمرانحسين علي جفاتبابل

رحيمه حسينمحمد ناظم ادريسبابل

بسعاد امنيفمهند كاظم برهيبابل

فطيمه ذيابوسام ثامر عبدالحسينبابل

فضيله سداويخليل صالح حسونبابل

امنه محمدعليمحمد علي اسماعيلبابل

بتول حسينكاظم محمد هاديبابل

رزيقه جابرانمار حاتم عليويبابل

هديه جودهرزاق حسن عودهبابل

سليمه رهيفكاظم هادي جوادبابل

ميسون عبدالحسينمنتظر هاشم عليبابل

امال عليوسام ضياء هاديبابل

عليه خضيرحسين نعمه غديربابل

بسهيه كاظمظاهر حبيب ماضيبابل

وضحه عبيدكاظم ساجت ياسربابل

مهديه خليلاحمد حسين عبدالمحسنبابل

وهيشه شمانفرح سالم فاخربابل

ليلى خضيراحمد حامد خشانبابل



هيام مهديامير عالء كاظمبابل

مفيده عطيويفارس داخل زغيربابل

قسمه خضيرعقيل حسين جوخبابل

منى مهديمحمد جاسم نجمبابل

بتول سلمانعلي عبدالحسين هاشمبابل

فوزيه جاسمعباس سهر حبيببابل

اديبه ريساحمد حسن عرطبابل

ايمان خضيرامير علي عبدالحسينبابل

نجيبه خلففراس صاحب مرزهبابل

لميعه حمزهحيدر فتاح حمزهبابل

هناء محمدحيدر كريم رجهبابل

هديه صخيعادل تركي حجلبابل

صبريه محمديحيى موسى زراكبابل

نسمه ناهياكرم علي خليفبابل

ليلى كاظممنتظر كاظم عليبابل

سليمه شاكرعلي حسين عليبابل

سعديه جبرمحمد حمزه عليبابل

كفاح فاضلسامر محمد حسينبابل

ليلى هاديمحمود ابراهيم كاظمبابل

نفوذ محمدحسين علي محمدبابل

حميده عيدانليث فاضل سميربابل

فريده جاسمنائل صالح هاديبابل

مهيه شافيمحمد نجم عبدهللابابل

فضيله عاصيباسم زيدان خلفبابل

كافي حمزهمسلم عباس محمدبابل

كريمه هاديمثنى عبدالجليل حسنبابل

رحمه جميلربيع محمود عبيدبابل

حسنه وحيدسجاد حيدر خليلبابل

سته عدنانمحمد عالوي عثمانبابل

عديله عبدعونقاسم خلفه عبدهللابابل

فاطمه جويسمحسين علي عبيدبابل



نعيمه كاظمعباس جاسم محمدبابل

وفيه عبيسحازم محمد عاكفبابل

راجحه علوانحسين محمد رحيمبابل

رباب شمخيحسين جبار كتاببابل

خيريه عباسعلي كامل عباسبابل

امل احمدناطق سعدون عبدهللابابل

عطيه مهدياكرم سالم حسنبابل

فاطمه حسينستار جبار حمزهبابل

فضيله عباسمحمد كاظم شنابهبابل

رحيمه هاديمهند عمران عبدبابل

ورده جاسمسعدون حسين تومانبابل

طليعه صحيولحسين ربيع جاسمبابل

بهيه ستاروسام كاظم عبدعليبابل

فهيته محمدمسير علوان سالمبابل

حكمه جبرعلي شبيب جيادبابل

كظيمه عيالصبري لفته جمربابل

فضيله منصورحسين عالء سالمبابل

رياض ظاهرسامر يوسف صبيحبابل

اخالص محمدعلي مالك صادقبابل

جكاره طرينعباس ظاهر حسينبابل

سليمه ساجتعامر علي عمرانبابل

عندليه كاظمحيدر تركي عبدالخضربابل

حليمه كريمعقيل صالح عبدالواحدبابل

فوزيه خليلاحمد جفات محيسنبابل

رزقيه مهديوائل عبداالمير سعيدبابل

مريم حسينعالء حسين احمدبابل

غنده رواحظاهر صبيح مونسبابل

جاسميه عباسباسم طالب عليبابل

رزيقه عليعلي عبدالحمزه كريديبابل

ملوحه عبدالحسينمجيد بدر تركيبابل

دنيا عليعالء راضي جابربابل



فليحه حسنابراهيم محمد كاظمبابل

فرصه كاظمصادق محمد جويربابل

سميره كوكزليث جبار كعيمبابل

اميره جبارجسام ابراهيم محمدبابل

رسميه حسينحيدر زيدان خلفبابل

نجاه هاديبشار عبدالكريم سوبيربابل

فخريه جيادميثم حمزه كاظمبابل

زهره محمدمحمد عبدالعباس ظاهربابل

زنوبه عبيدحسين مهدي صبيحبابل

بدريه عبيداحمد عبدالكاظم نايفبابل

نجاه عبدحسام علي هاشمبابل

اشواق حسنعالء محسن حديدبابل

حليمه فاضلعبدالحسن عبدالكرريم عطيهبابل

امل حسينحامد عبدالحسين عليبابل

فضيله شتهعزيز عبدهللا عليبابل

زعيله سعيدسرحان هوه عودهبابل

اشراق سلمانحيدر حسين حسنبابل

زنوبه كاظمحسين حمزه جاسمبابل

بخيته سلمانعبود شكري جرادبابل

شمسه عطيهعادل عاشور حسنبابل

رجاء جبرسلمان محسن عبيدبابل

كظيمه فرحانطالب سلمان عويدبابل

حمده مرزهمحمد عبيد عبدهللابابل

كلثومه عبيساحمد جبر محيسنبابل

اقبال جفاتعامر عماد حمزهبابل

كريمه كاظمطالب مهدي كميلبابل

رتبه عبدكاظم عبدالمحسن غافلبابل

ضويه كاظمميثم حسن هاشمبابل

سكينه راهيخضير ربيجي سلمانبابل

سهيله حمزهعمر حماد خلفبابل

زهره مجيدحمزه سليم حبيببابل



سهام جاسممحمد محمود داودبابل

عليه مدلولحسين راضي محمدبابل

صبيحه رسنعلي حسوني حسنبابل

حظيه حمودبهاء غايب عباسبابل

فاطمه مهديصالح حسن عبدعونبابل

عباسيه نادرقلئد عبيس نعمهبابل

بتول حسيناحمد عذاب حسنبابل

فهيمه جاسمعصام محمد لفتهبابل

كتبه عبيدمحمد كاظم حمزهبابل

سعديه ضايففاضل عبداالمير خضيربابل

سهام عبدالزهرهعلي جميل حربيبابل

سهيله حميدمحمد حسين مجليبابل

سليمه عبدهللاسعد غافل عبيسبابل

سميره رزاقعلي راظي صاحببابل

صبيحه خضيرناجح عمران مدلولبابل

افطيم عويدعلي وعد عودهبابل

امل كاظمحسين طابع كزاربابل

عليه عويدغازي مراد محيسنبابل

سعمامه عبدادريس عناد علوانبابل

كميله عبودفاضل حسين جباربابل

ختام صبيحعلي صالح محمدبابل

فرحه حسينحسن سلمان جوادبابل

رجوه جاسمقاسم محمود عيسىبابل

شناوي عليشاكر فرحان صكبانبابل

نسمه طاهروعد حميد كاظمبابل

ريمه تايهحسين فنجان مرعيدبابل

اسراء حمزهعباس حسين كاظمبابل

طليعه مشهولحمزه راضي رشيدبابل

موحه فالححكيم زبل يتيمبابل

فهيمه محمدثامر سعدون نايفبابل

حميده صليبيخالد كعيب تركييبابل



حدوده هاشمطارق صباح عبدالحمزهبابل

حليمه جبرغانم سامي ديكانبابل

زينب هاشمصفاء عدنان عالويبابل

زكيه عكابنمير نوري محمدبابل

هديه سلمانحسن كريم ابراهيمبابل

امونه عبدالزهرهعلي حسن هاديبابل

فضيله مراداحمد فارس كاظمبابل

مكيه نوريحسن عبدالكاظم عبدبابل

زينب صاحبمحمد قاسم ابراهيمبابل

سعديه هوديهشام جواد محمدبابل

رابعه شيتيجاسم علي حمزهبابل

بدريه مزهرعلي هادي ابراهيمبابل

عليه عزيزمحمد باقر كاملبابل

فليحه حسينعلي نعمه محمدبابل

بخيته شاطيبكر مكي صاحببابل

سكينه ناصرحسن موسى عبدبابل

حلجمه كاظمحاتم شريم مدلولبابل

ميسون عبدالمنعمحسام الدين اديب موحبابل

نداء ديكانمصطفى صالح زيدبابل

اميره رزاقوهاب هادي حسنبابل

ملكه عجميانمار كريم خليلبابل

حظيه لفتهزاهر فاضل عليبابل

التفات جاسممثنى حسن هاديبابل

حمده عبيسلؤي كرحات عبيسبابل

ساميه مهدينبيل فالح كاملبابل

كميله جاسمكاظم شهد عافصبابل

رسميه حمزهعلي حامد عبيدبابل

شهيده سالمحيدر عمران موسىبابل

رجاء ادريسايهاب رعد فخريبابل

جويده كاظممحمد علي حسينبابل

زهره عليضياء حسين دروالبابل



منتهى حسنعقيل فهد صالحبابل

نجيه حمودناصر حمدان كريمبابل

تسواهن هاللصبري قاسم مزهربابل

منيفه ربيعحسين لفته نزالبابل

نسرين داخلمرتضى محمد ناصربابل

خيريه عبودحسين محيسن كندوحبابل

حياه معتوقعلي اسماعيل هاشمبابل

حميده موسىعمار ابراهيم جبربابل

بهيه كاظمطالب عبدالرضا حسينبابل

ثناء حبيبعلي احمد محسنبابل

عزيزه طالبمرتضى جاسم جابربابل

كريمه كاظمسيف علي سلمانبابل

حدود حسينمحمد جاسم خفيفبابل

خوله مهديعلي توفيق جاسمبابل

ابتسام حمزهاحمد مهدي لفتهبابل

فخريه حسنحيدر لوتي سعدبابل

صبيحه جبارعلي عبدالكاظم مكطوفبابل

عليه عبيدزيد صالح منديلبابل

شكريه راضيمحمد حسن فراسبابل

جنان صالحمحمد قحطان عدنانبابل

عمشه فراسمحمد عبدالحسين ابراهيمبابل

ابتسام عبدالهاديانور عبيس عليبابل

نشميه حمزهسرحان جهاد دهشبابل

ملكه حسونحمزه عطيوي راشدبابل

ايمان صبيحعباس سلمان عبدزيدبابل

شدهه مهديمرتظى سليم محمدبابل

جاسميه محمدابراهيم هالل كاطعبابل

بهيه محريجمحمد علي الهوببابل

رقيه عليحسين عبدالهادي صالحبابل

بتول كاظممحمد حسن عبدالحسينبابل

ايمان هاديعباس حاتم ناصربابل



بدريه جوادمهدي صالح حمزهبابل

سكينه حميرحسين محمود حبيببابل

ملكه جدوعكاظم حسون جبربابل

اشواق محيحسن هاني عبيدبابل

نوريه كريموالء حسن علوانبابل

قسمه كطرانفالح حسن شاطربابل

ابتسام حسينمحمد كاظم خادمبابل

فضيله عباسحسن هادي جاسمبابل

غنيه رزيجاحمد رمزي عباسبابل

فلحه عبدهللافاضل مكطوف عبيسبابل

تركيه محسنكاظم محمد كاظمبابل

وسن عبدالرضازيد فاضل صاحببابل

قسمه جفاطهفاضل عبدالخضير حسنبابل

سعديه كريمنائل رفيق نعمهبابل

خضيره ابراهيمسيف هادي عبيدبابل

حجاره راضيميثاق بديوي عبيدبابل

حضيه الواشيزياد كاظم عزوزبابل

امل عباسعقيل فخري حسينبابل

سكينه عبدعليحسين محمد عبدزيدبابل

تفاحه مخيفمصطفى عوده احمدبابل

ليله عبداالميرواثق طالب كاظمبابل

زينه مجيدعلي محمد كاملبابل

ناديه يحيىعلي راجح فاهمبابل

جاسميه ساجتحسن هادي عطيهبابل

صبيحه عبدعليهاني شاهي شالكهبابل

بكره حسينسعد هادي وحيدبابل

رباب جوادحسين علي فرحانبابل

رسميه حسانسالم كاظم حسينبابل

وحيده يعكوبعادل عبدالقادر ناصربابل

كميله عبيدمحمد شافي جودهبابل

عقيله محيموسى كريم عبيدبابل



كظيمه تركياحمد غضبان شمرانبابل

ياسمين جوادحسين محمد حسينبابل

وحيده محمدفرقد كاظم خضيربابل

عليه عمرانعالء عبدالسالم حسنبابل

جواب عليعقيل عالوي حسينبابل

مشتهايه كاظمواثق طالب خضيربابل

ساجده نجمامير خالد حمزهبابل

هضيمه جاسمعبدالستار فاضل عليبابل

حليمه احمداحمد عبدالخضر محمدبابل

عطيه برغوثعامر خير حسنبابل

زهره جوريعبدهللا منذر داودبابل

سكنه عليويعلي موسى عبيدبابل

زيتونه نعمهكرار كاظم حمدبابل

رجاء ابراهيمانمار معد كاملبابل

امل نايفوليد ناظم جاسمبابل

مائده جابرغزوان فليح حسنبابل

كظيمه خليلسعد عايز حسنبابل

سهام محمدمصطفى عبدالحسين مرزوكبابل

رشده جوادفالح محمد دهامبابل

جماره شياععقيل غذام لوتيبابل

ساميه ياسيناحمد صالح ملحانبابل

نعيمه عياسمحمود غانم فاضلبابل

نعاس كاظمعقيل عليوي حسنبابل

سجوده جبرحيدر كريم محمدبابل

شعاع مجيدحسنين ثامر عدنانبابل

وحيده صاحبمنتظر احمد عبودبابل

بدريه عبدعليجميل حسين حمزهبابل

شوكه طلبحمير كاظم حمدبابل

صبريه صافيهادي هالل منخيبابل

الهام جليلحيدر اسعد ابراهيمبابل

فطيمه ثامراوراس محمد حمزهبابل



وضحه كعيدعباس مشكور مرزهبابل

فوزيه عبدسبيف عالوي حمزهبابل

زينب عبدالعباسعلي طالب نوربابل

نويه عبدهللاحسين عباس ياسينبابل

هيام جوادحيدر محمد حشاشبابل

راجحه عبدالزهرهمحمد نوري خضيربابل

قسمه رضااحمد حسن شكربابل

حذام عبيسعلي جابر ناصربابل

زهره سلمانميثم كريم ثجيلبابل

هديه عمرانمعين حبيب ظاهربابل

سندس جوادعقيل عادل محمدبابل

امينه هاشمانور محمد عبيسبابل

فاطمه حسينكرار ثامر خلفهبابل

حكيمه فرحانعلي قايد حسينبابل

نوريه كاظمابراهيم عبدالخليل جاسمبابل

نباء حسينامير عاد حسينبابل

كميله حسنفائز محسن مهديبابل

فاطمه ريسفارس جواد كاظمبابل

مهديه حسينرسمي عليوي حسينبابل

بهجه عمرانرائد عبدالعظيم لهببابل

فخريه عاشورحيدر ستار جباربابل

صبيحه حسنوليد هادي عب الحمزهبابل

مهديه حسينحسن عليوي حسينبابل

اقبال اسودمحمد شهيد علوبابل

خيريه جبارمصطفى عبدعلي عصفوربابل

حنان عيدانذياب صكر محمدبابل

كيفيه حسناحمد خضير فنجانبابل

سعديه عبدانبيعماد كمال سالمبابل

صبيحه كاظملطيف عطيه لفتهبابل

كريمه حمدصالح كامل جاسمبابل

ناهده محمدحارث عباس محمودبابل



فوزيه حسانعبدهللا محمد ناصربابل

شكريه محمودمحسن هادي طاهربابل

كظيمه كريممحمود حمزه عسلبابل

ساميه سلمانكامل غضبان رسنبابل

وحيده ناجيشهاب احمد جوادبابل

شكريه حسنثامر عبيد محمدبابل

شيخه حطحوطعامر محمود عبدالحمزهبابل

نوال مهدياثير عبدالمهدي فاضلبابل

خلود حسنحسين عبدالحسين حلبوصبابل

اقبال هاشممصطفى حسين عليبابل

بدريه كوكزعلي نعمه حسينبابل

اكرم حسنعلي رزاق عبداالميربابل

مطره رهيهكريم حميد محمدبابل

نجديه جاسموسام طارق سلمانبابل

حميده عبيداحمد حمود راضيبابل

جميله محمودقاسم مطال كريشبابل

حمديه عبدمحمد حسن سكرانبابل

ناجحه هاديحسن حمزه عباسبابل

بدريه عبدالحمزهجاسم محمد طهبابل

نعيمه حسوناحمد عباس اسماعيلبابل

كريمه عبدزيدصباح سالم نشببابل

عذيه سلمانكاظم عباس محيبابل

خيريه مهديصالح غازي ضاحيبابل

اميره عباسمصطفى صافي شبيببابل

زهره محمدمقداد مؤيد عليويبابل

عذبه عبدالكاظمحسن فاخر سرحانبابل

كميله شعيلعمر سكر طياحبابل

كاظميه شاكرعباس فالح عبدزيدبابل

جنان عبدالزهرهمصطفى سعد عمرانبابل

طرخه طاهرحيدر حساني صالحبابل

هديه عليحيدر حسين كاظمبابل



شاديه مصبوغعالء ماجد برزانبابل

زينب مجيدحسين ماجد ناصربابل

ابتسام هاديمرتضى حسين حسنبابل

نبيهه كريمجاسم محمد حسنبابل

سليمه حمزهحيدر عليوي مجولبابل

كريمه ناصررحيم عباس عباديبابل

كريمه محلامجد عناد محمدبابل

فاطمه شهابعباس خضر جاسمبابل

رباب عبودتسع اياد عبيدبابل

وحيله سفاحمحمد عبد ذياببابل

سعيده حسينعالء جاسم ياسينبابل

كرجيه عبدمازن خضير عباسبابل

تركيه سلمانعلي هاشم عبدهللابابل

فاطمه شافيمحمد حسين عبدايوببابل

لقاء سعدونطه كمال طالببابل

ام هوان مزهرحسين ذياب جودهبابل

نقليه شرادعبدالكريم جبار هاديبابل

حياه لوتيسيف عبدالحسين عزيزبابل

سليمه مظلومقاسم حميد جلعوطبابل

سليمه مظلوموليد حميد جلعوطبابل

صالحه هاديحيدر طالب راضيبابل

فتيه حسونصفاء عبود محيبابل

هيفاء عبدالواحدعالءالدين ضياء بشيربابل

امنه هاشمحيدر حسين كاظمبابل

نعمات مظهرفالح فنيخ حسونبابل

فرحه جبارمحمد صعب رجهبابل

ملكه مزهركرار نعمه صالحبابل

قسمه عليعباس فاضل عبدالحسينبابل

فطيم عبيدعالء محسن مصيخبابل

وحيده جياجاياد توفيق عبيدبابل

سكنه حسينخلف عسل كويشبابل



طلبه عطشانصادق حسين صعببابل

تركيه عليويعمار حامد عبدهللابابل

ناجحه كاظمعلي جلوب عبدبابل

نوريه بوههحسن علي جاسمبابل

سعاد تبلامجد فاضل عبدالحسنبابل

حمديه نجمكرار حيدر سعيدبابل

حياه سواديعلي جواد كاظمبابل

نوريه صادقعلي عبدالحسين علوانبابل

زهره فضلاحمد هادي حسينبابل

بتول محمدعلي احمد نعاسبابل

انتصار عباسمحمد محمود خضربابل

ضحيه موجصدام حسين عليبابل

عليه سرحانعلي جبار عطيهبابل

فرات عبدالواحدايهاب حامد سلمانبابل

علويه حمزهماجد رباط حسينبابل

هديه حنظلكرار كاظم شناوهبابل

شعاع منسيحمزه مسيلم عبيسبابل

ماصار محمدعليرعد خليل سالمبابل

ايناس طالبخالد جواد رسنبابل

مديحه عبدخالد محمد عبدبابل

وفيه خضيرعباس عمران موسىبابل

تغريد محمدخضير عباس صالحبابل

خيريه عبدالواحداحمد نوح مهديبابل

بدريه حسنعبدالحسين عبدهللا عيدانبابل

كظيمه طهسجاد حسين موسىبابل

سميره حمزهحسين احمد هنديبابل

خيريه جابرفاهم جواد كاظمبابل

حميده كاظماحمد حمزه وهاببابل

عبده كاظمعايد علي عباسبابل

منى مرادايمن محمود حسانيبابل

رحيمه طاهرنبيل هادي كاظمبابل



كاظميه عباسمحمد جبر عباسبابل

نجمه عبدزيدسالم عيدان كاظمبابل

عاصفه عليعلي عماد عليبابل

كميله عباسحازم فرحان عبودبابل

بدريه جبرامير حسين نصربابل

نوريه نوريصالح خليل محمدبابل

سليمه خضيرحسام كاظم عبودبابل

فخريه عبدخالد حميدي عبدهللابابل

ساهره هويدياحمد رياض عبدهللابابل

رجاء عبيديوسف هاني منسيبابل

بهيه كيطانخضير الطيف حسنبابل

فطيم عاجلحميد فرحان عبيدبابل

ساهره محمدياسر حيدر ابراهيمبابل

فضيله جمعهحيدر كاظم عبدالرضابابل

سندس علوانزيد حيدر محسنبابل

كظيمه عبدالعباسعقيل خالد محيسنبابل

جوريه صالحوسام عائد دريدحبابل

سعديه عبيسحيدر عمران عباسبابل

رسميه ضاجيفاضل علي كريمبابل

فاطمه عباسمحمد صادق كاظمبابل

كظيمه غايبوليد حسين كاظمبابل

بشرى عبداالميرسيف عباس زغيربابل

حسيبه جساباحمد خضير جاملبابل

رسميه محمدنصر وحيد عمرانبابل

فلاير عليسالم عبدالعباس عبيدبابل

اميره فاضلحسن علي حمزهبابل

دنشه عدايعباس عبادي لزامبابل

زهيه مجباسعياد سعدون زيدانبابل

سليمه حمزهحسن عبد حسينبابل

ندى سلماننصير قصي كاظمبابل

حنان عبداحمد ريحان انكالبابل



حكمه معيديباسم طالل حمزهبابل

حسنه هاشمصباح رسن حسينبابل

حميده ياهوعبدالرحمن حازم جودهبابل

صبحه صباحعباس حمزه راضيبابل

سليمه فليحمحمد علي محمدبابل

ساهره ساجتعباس كاظم حسنبابل

كظيمه رسنكاظم جاسم عودهبابل

سعديه هاللاحمد رحيم جوادبابل

سكينه فاضلعقيل مراد كاظمبابل

هيفاء احمدفهد ناظم عبدعونبابل

ايمان جوادعلي جاسم حامدبابل

شكريه شلجصباح حسين زاملبابل

عباسيه غايبسيف محمد كاظمبابل

حمزيه هاديعمران حسين حسنبابل

ثوره سرحانحسين راجي شاهربابل

سعديه حمزهعالء فضل كطاعبابل

خلود عبدالكاظمعمار عبدالستار جبربابل

امل شافيعباس عوده نايفبابل

نجيه فارسقيس مراد لطيفبابل

حميده كاظمابراهيم عبدالساده جاسمبابل

ايمان جاسمكاظم حسين جاسمبابل

حكمه مردانرحيم فاهم عبيدبابل

فاطمه كاظمحسن خليل ابراهيمبابل

عليه جبارعلي نجم عبدهللابابل

حياه حاتمسعيد عوده حسينبابل

زهره خليفاحمد عمران شياعبابل

فيضه نهارجاسم حماد هراطهبابل

كميله حسينكظوم جبر عبيسبابل

ايه عطيههاشم ابراهيم عليويبابل

نديمه جوادجعفر موسى شوكانبابل

صبريه اعورجاسم محمد عبيدبابل



لواحظ خليلحسن علي حسنبابل

نظيمه كاملسجاد عامر كاملبابل

رجاء جبرمروان محسن عبيدبابل

فاطمه عيسىعباس فاهم فاضلبابل

ساميه عبدالحسيناحمد ثابت كمازبابل

مليحه عذاباحمد محمود شاكربابل

جميله كاظمسالم عبدزيد خليفبابل

هضيمه غشيمجاسم تكيرز ساجتبابل

حمزيه جاسمديكان طليع شلببابل

حمزيه عبدحسين علوان جعبازبابل

بيضه مطرفاضل خميس حسنبابل

لذه حسونيعبداالمير حسين ابراهيمبابل

ايه هاتفعبداالمير راهي جميلبابل

حياه شباطاحمد ابراهيم صاحببابل

غازيه عبدحميد حمزه حسينبابل

امل يحيىمحسن قاسم محسنبابل

ابتسام عطشانرامي عماد محسنبابل

سعاد ابريدماهر عجيل عبودبابل

فضيله هاشمسالم ياسر سلمانبابل

زينب كاملصبار زعيم شاكربابل

جاسميه عبدهللاحسين عبدهللا محمبابل

واجده كاظمعلي عامر كاظمبابل

قبيله حميدحيدر كامل عبدبابل

خضره ياسينفالح حسن ذياببابل

بدريه كاظمازهر كريم حمزهبابل

عذبه كاظمحمزه علي جبربابل

نسرين عليحاتم كريم جوادبابل

هديه كريممحمد علي مرزىهبابل

عبله كاظمحاتم ناصر كريمبابل

قاهره عبدالحسينامير حليم حبيببابل

خديجه زيدانعبدهللا فاضل فزعبابل



سميره حلبوصهادي علي هاديبابل

عروبه حسينمحمد احمد حمزهبابل

وفيه طهعلي رشيد حمدبابل

فوزيه جبرحيدر حميزه عبودبابل

سليمه بجايكاظم حمادي حدادبابل

فاطمه خلفهعلي محي جاسمبابل

بهيه صاحباحمد فاضل عباسبابل

رسميه كاظمحسين عبدهللا كاظمبابل

سعاد حمزهحسين علي عبدالحسينبابل

نجاه هربلعلي ستار احمدبابل

امل منغزحسين خليل هدوانبابل

زهره كريديحيدر عبدهللا محمدبابل

تركيه طارشعلي حمد جريانبابل

رقيه عبدالرضاسعد محمود شاكربابل

نضال حمزهحسين عاشور عطيهبابل

سليمه مجليميز سلمان نوماسبابل

مجوده جبارامين عباس جبربابل

بهيه عبدعباس علي حمودبابل

بشرى حموداحمد عبدالعباس عاجلبابل

سليمه مزعلافل عفريه عبيدبابل

فطيمه حمودقاسم فاضل علوانبابل

وحيده واويميثم محسن صكببابل

نشميه كاظمسالم عبدالجاسم سلمانبابل

نظيمه مطرحسن علي حسينبابل

عائده عبدالحسينيوسف عبدالزهره سلمانبابل

سعديه عبدهللاحيدر عيسى جباربابل

شكريه فهدصالح علي خضيربابل

شيماء عبدالمهديوسام علي عنادبابل

قنديه عبيدسلمان صخيل محيلبابل

مواهب جوادثامر شاكر كاظمبابل

رتبه عبودكاظم عيد عليبابل



حنيشه عليجابر يحيى محيسنبابل

هديه رحيمامير صاحب حسنبابل

حياه حسينهادي عبدالرضا ضاللبابل

جازي جاسمعويد منسي نواربابل

فضيله سعيدعلي عيسى بدهبابل

جميله جبرمحمد تركي حسينبابل

حسنه عبدهللاباسم لفته ابراهيمبابل

نبهيه جوادوسام عباس هاديبابل

ذراء محمدحسن جاسم احمدبابل

صبيحه سكرعادل جواد شاكربابل

احالم ادريسراسم عبداالمير عبيسبابل

مهديه عبيسمحمد كاظم حسينبابل

قبيله حمزهعدي عبدهللا صاللبابل

غازيه وصخرزاق محمد ودايبابل

حمزيه عبداناحسان عبدهللا خليفبابل

ناهده ابراهيمكرار عبود عباسبابل

سعديه سلمانعلي ساجت حمودبابل

سماح فريقاحسان علي عبدبابل

فاطمه مجبلحسين عليوي كاظمبابل

هناء موسىبسام جاسم محمدبابل

رسميه سعدوناحمد طالب حسينبابل

بيان عيسىعمار موسى عبيدبابل

بشرى كاظمخليل كريم ابراهيمبابل

اطياف حسينعباس محسن فاضلبابل

هيله طاهررزاق طالب محسنبابل

جويده عبدالكاظمصباح حسين عليويبابل

خميسه معيديمسلم مرزه حمزهبابل

رباب هاديمظفر عبدالخضر عباسبابل

هاشميه راضيعقيل طالب مهديبابل

حمديه عبيدقاسم منصور عودهبابل

ماليه مدلولعالء نعمه حسنبابل



كريمه حسينحسن عبدالحسين كريمبابل

سعيده دغيمشاحمد كاظم كعينيبابل

نعيمه شمخيعلي عوده كاظمبابل

فرات عبدهللامحمد سعدون عبيدبابل

فوكهن ناصرعلي جابر حميدبابل

معله نكروزعلي شهد محمدبابل

عيده البراهيماحمد قاسم مرادبابل

حلمه طاهرحامد عبدهللا عودهبابل

ساجده محمدلؤي محمد عبيدبابل

فليحه جاسمسمير جغاطه هاديبابل

عسله علوانفيصل حاجم سلطانبابل

سعيده وناسباسل جاسم عباسبابل

بتول كاظمكريم محمد هزاعبابل

سعديه عبدحيدر نوري كاظمبابل

رضيه حسينمسار هديب فاضلبابل

نعيمه كاظمكرار جاسم محمدبابل

فليحه عيداناحمد عايد عطابابل

هبوب عبدزيدعماد كاظم حسينبابل

امل عبدالنبيمرتضى عبدالكريم مهديبابل

نجمه احمدمحمد يوسف زيدانبابل

تمامه علوانحيدر جعفر عبدهللابابل

سهير محمدعلي منديل عبيسبابل

افراح نعمهحسين خالد جاسمبابل

وحيده فجرعلي بدر ياسربابل

سعديه مرزهعدي سالم حمزهبابل

زهره عباسمحمد رضا حسينبابل

نعيمه سلمانعباس خليف مرزهبابل

زكيه كريمحسين نعمه محمدبابل

عذبه متعبقيصر محمد بزونبابل

امان ابراهيمعثمان بحر ياسينبابل

غنيه عبدالزهرهفوزي محمد مردانبابل



صفبيه حسوناحمد راشد سعيدبابل

سعديه سحابمحمد سليم عليويبابل

سميره حمزهعلي حسين راشدبابل

مليحه دغيفقاسم حسن حنونبابل

نهيه محمدمحمد مجيد خزعلبابل

نذيره لفتهحسين بوهان حلواصبابل

ساميه محمدحسن هادي خليلبابل

طلبه حسنعلي حميد تايهبابل

رحيمه حميدمحمد حسن هاديبابل

راجحه مرزهرياض كامل عبدالحسينبابل

امل ذيابواثق غانم عبدنواربابل

نصره عبدمحمد برير محسنبابل

رباب جاسمنجاح كريم عبيدبابل

وداد عبدالحمزهعامر محمد رشادبابل

غزاله لبيدماضي مالطه وشلبابل

زهره هاللانمار عادل عباسبابل

ساجده فاضلعمر احمد دحلبابل

شنيار جدياحمد عبد خضيربابل

لقاء صالححسين علوان جاسمبابل

رسميه خشانحسن حمزه صاللبابل

ساجده فاضلعباس احمد دحلبابل

صديقه نجممنير محمد مدلولبابل

عليه عبودواثق علي رضابابل

شكريه محمدثامر خليف حسونيبابل

عفيفه قاسممحسن محمود جريانبابل

سميره هاديعلي كامل صيهودبابل

سنيه حمزهرسول كاظم نهيربابل

حسينه دهشصفاء وهاب حسنبابل

عذبه عبدهللاصدام راشد حمدبابل

دله سايرحمزه حتحيت شحاذهبابل

رجاح حسينعالء هاشم حمزهبابل



زهره هاشمباسم مردان ناصربابل

حظيه شاللحسن علي عيفانبابل

بسعاد هاشمحاكم حسين كاظمبابل

قسمه كوانكاظم وادي علوانبابل

حليمه عليحيدر منذر عبدالهاديبابل

خلفه مزيحماجد موسى حمزهبابل

فضيله جبرعلي عبدهللا حنونبابل

صبيحه ترمنيونس ثامر فداويبابل

حليمه خريبطمحسن عليوي شعيببابل

كواكب حسنباسم محمد اخريبطبابل

زينب جبارمهند ممتاز صالحبابل

هبوب دحاممنديل جوي شعيببابل

قسمه حسينمهند مالك جاسمبابل

سهاد هاديجاسم محمد خضربابل

صبيحه جوادعلي عيدان عليويبابل

رجاء حسيناكرم فاضل حاتمبابل

رغد نعيمحسن سالم شنانبابل

هاشميه عليزهير مجيد عالويبابل

ريمه مدبفاضل عباس ناجيبابل

هيفاء كريمحسن زيدان شعيلبابل

سعاد عليوياحمد علي ناصربابل

هواز عباسخالد جبار هاشمبابل

حليمه حمزهرضا سعيد غديربابل

حمزيه حبيبعبدهللا فخري هنديبابل

حليمه ابراهيموليد سعد محمدصالحبابل

فليحه حسنصفاء سعدون حسينبابل

مصيبه محسنسعد ظاهر عبدبابل

رزيقه عباسذوالفقار حسين علكمبابل

بهيجه اسماعيلمحمد ثامر مطشربابل

ماجده عبدالرزاقموسى مظيلم دوشانبابل

حمزيه جاسمغانم عبدالزيد حيدربابل



فليحه عبدهللاسالم نايف طارشبابل

عليه فضلعبدالحمن عبد عبدعليبابل

زينب موحانسامر عبد عجيلبابل

عليه كاظمصفاء جميل محمدبابل

زهوه محمدسعدون حمادي عبدهللابابل

غنيه عبودقاسم عبد جاسمبابل

زهره حسنعلي عبداليمه نصيفبابل

دله فرادحسن حكيم ديوانبابل

ضياه طاللعلي حسين علوانبابل

قسمه نعمهضياء سامي نجمبابل

زهره حسينمشتاق طالب محمدبابل

عطيه عبدالحسينعمار احمد عبدزيدبابل

منى عبدالحسينحسين علي حمزهبابل

سليمه جمعهاحمد حسين مطلكبابل

شكريه سعودمهند حسن حمزهبابل

سهيله مشيرعدنان فيصل بحوكبابل

صبيحه ياسرمحمد سالم ناهيبابل

حياه نجيبرائد دوالب رحيمبابل

هديه محمودحيدر عبدالكاظم مظلومبابل

كريمه كاظمعلي حامد مرادبابل

زنوبه حسينطه جسام محمدبابل

كظيمه خضيرصالح حسن عليبابل

نصره سلماناسعد كاظم حميدبابل

مغيثه الزامصالح حسن عبدعليبابل

حمديه مشرعفوزي عبيد زويدبابل

امونه فرجعلي رسول يحيبابل

عزيزه عبدخالد رسن كاظمبابل

ايمان حسينضياء وفي كريمبابل

سنيه ناصرمرتضى ثامر عودهبابل

باشه عبدسامي مقداد حسينبابل

فائزه داودميثم مهدي كاظمبابل



جميله جاسمطارق فالح سلمانبابل

زهره عبيداحمد عبدهللا محمدبابل

لميعه زغيراثير حمد زغيربابل

فليحه حسينصادق حسن هانيبابل

عيده عسلاحمد صالح كاظمبابل

بهيه حمزهكرار فاضل سعيدبابل

فاطمه مرشدعلي خضير مطربابل

جثيه مزهرقاسم محمد عياديبابل

وسام عبدالجبارعلي محمد علوانبابل

فليحه مظهورمحمد غانم رزيجبابل

فاطمه خليفعلي حسين عليبابل

طليعه عبدالواحداحمد عبدالباري طاللبابل

خزنه عبيدعلي ثامر جالببابل

ورده عيداناحمد هادي عبيدبابل

فنون علياحمد عمران صالحبابل

مذبوبه جاسممالك فصوع مكطوفبابل

هيام خليلعلي حسين عبداالميربابل

رغد جاسمعباس جميل كاملبابل

ذيبه مشعلسالم نوري فرحانبابل

مائده هاديمثنى سعيد كركزبابل

اسيل ابراهيمعمر حسن كاظمبابل

امل نايفحسين مدلول حسينبابل

بدور حميدحسين ياسين رياحبابل

رسميه جالبماجد دهش فلفلبابل

زهره عبدعليقصي شاكر ادنانبابل

كميله ربيعمالك محسن راشدبابل

هيله مهديعبدالرزاق شاكر محمدبابل

سنيه حمزهمظفر احمد خلفبابل

صبيحه حسينصفاء جاسم محمدبابل

امينه عباسسلمان فائز ثجيلبابل

مديحه عبدالجليلمحمد حاتم عبدبابل



صبحه جمعهبالل نجم عبيدبابل

رضيه انصيفعباس حسن عبدالزهرهبابل

وفيقه عبدالهاديحسن سعدي عبدالزهرهبابل

زينب شناوهضياء حسين مطربابل

جدعه سالمحسين محمد فنخيربابل

نجالء عادلامير مشرق طالببابل

سكنه عليويوسام كرجي سلمانبابل

حمزيه زيدانحسين عباس عبدالحسينبابل

زينب ثجيللميس كريم سبهانبابل

موزه جبارحيدر عبدالعباس كاظمبابل

ليلى يوسفعلي كاظم محمدبابل

هناء عبدهللاذو الفقار عامر حسنبابل

هناء مرزهبشار حيدر غازيبابل

كلفه جنديعقيل فالح طالببابل

شوشه عافصناصر ذياب محمدبابل

تركيه عليويحسن حسين عبودبابل

جليله عبداحمد مشتاق بديويبابل

عطيه كريمحسين عبدعلي محمدبابل

هديه مهنازياد فاضل عباسبابل

هاشميه حضايتركي شاكر نوربابل

حكيمه لفتهطارق عبدالكاظم هاشمبابل

رسميه حسينكرار عبيد عنادبابل

رجاء عليمنتظر اسماعيل عبيدبابل

نصره نصيفعلي حسين عليبابل

نجاه موسىمعتز رائد معزبابل

ساميه سلمانباسم غضبان رسنبابل

سعديه وايلمصطفى هادي حسينبابل

سليمه عبيسحسن حسين عبدعليبابل

عفاف عليوائل فوزي رستمبابل

عليه عبودكتاب حسون عبيسبابل

زنوبه عليرضا فاضل عبيسبابل



رسيله عبدالسادهعمار حسين عبيدبابل

ملوك حسنمصطفى قاسم صبربابل

زهره عبيسمثنى رزاق جاسمبابل

جاسميه عبدالحسيناحمد حمود مانعبابل

زهره حسناحمد محسن عبيدبابل

حمزيه عليجبار تايه جوديبابل

بهيجه صبريخالد ياسين سعدونبابل

حسنه شاكرسليم جالل عبدنوربابل

رباب حسنقاسم عبدالعباس جسامبابل

نهله محمدحسين ابراهيم كاظمبابل

مقبوله جيادوهاب رزاق راضيبابل

تقيه عنيدصباح مرزه خلخالبابل

فضيله افتاحجعفر زعيم ضحويبابل

سليمه مرادواثق كريم جوادبابل

هديه ريلشرسول عبدهللا خضيربابل

ختام صبريسلمان داود سلمانبابل

كريمه جاسممحمد عادل جاسمبابل

فطيمه محسنحمزه حسن عباديبابل

رسميه جودهاحمد عباس اسعدبابل

نظال كاظمطالب حمزه حبينيبابل

هديه سلمانعماد عبدهللا محمدبابل

عيده تركيسعد سالم محمدبابل

سعاد عبيسعلي ستار جاسمبابل

سلوى عمرانهاشم حمزه ساميبابل

ليلى جديصالح عباس غافلبابل

ايمان صكبانزين العابدين علي جباربابل

زهيه جبارحسن علوان عبدبابل

رجيعه هاديصباح حسن محمدبابل

رجاء هاديمرتظى علي جابربابل

شفاء حسينوليد موسى صافيبابل

مهديه حسنعامر حسين جدوعبابل



ساميه عايدرعد احمد عوادبابل

تسراهن بدرفيصل بارح ناصربابل

حمزيه عبداحسان هادي حسينبابل

ملكيه فياضعالء خشان صكبانبابل

معصومه جابرزيد حسين صالحبابل

حياه كاظمضياء حسين عليويبابل

حميده مطلبقيس علي حسينبابل

صباره علوانعباس مالك جاسمبابل

صبريه طالبحسن علي عزيزبابل

صباح فاضلمرتضى عادل عطيهبابل

ايمان عبيسحسن فالح حسينبابل

حكمه عبدالسالمعلي كامل كاظمبابل

بنت الناس مزوريكاظم سعدون ابراهيمبابل

سعديه عبيدفراس هاشم ناصربابل

زهره كاظمعبدالعظيم عبدهللا مطربابل

سليمه محمدمحمد ثامر حسينبابل

عبده كاظمهشام كاظم جميلبابل

ابتهال كاظمعلي حسين تركيبابل

وحيده مهاوشمحمد عبدالكريم عبدالسالمبابل

ساجده نوريمحمد كاظم شهاببابل

سليمه عبيسباسم فيصل عبدعليبابل

ساهره محسنمهند نجم عبيدبابل

نداء محمدرعد سعيد كاظمبابل

شيماء سامياحمد عدنان فائقبابل

حسنه هدهودنسيم نجم عبدهللابابل

ترفه عدنانعمر عزيز منصوربابل

حياه مدبمحمد جبر مطرودبابل

فرات جوادسعد ادهام هراطهبابل

طلبه عبدعلي لفته عبودبابل

فضيله جوادرعد جواد ساهيبابل

حسيبه فخريياسر ابراهيم خضيربابل



فاطمه هاشمنصير مهدي صاحببابل

نوريه ياسيناحمد يحيى شريفبابل

كريمه بدريمحمد عبيد كاظمبابل

كوثر خضيرساهر محمد محيبابل

عليه عبدهللاكرار سلمان حسنبابل

هديه زرزورعلي حسين صاحببابل

وهيبه طراداحمد عبدالمحسن حسونبابل

ساهره رزاقبهاء حسين عليبابل

طلبه عيالصالح عبيد كاظمبابل

سعيده حماديياس خضير عليبابل

هبوب عنادمضحي خالوي درويشبابل

ايمان جبارعمر علي عبداالميربابل

قسمه محيثائر مهدي شهيببابل

بهيه عبيدراشد جاسب عليبابل

سنيه عبيدانور فجر عبدبابل

صبيحه كاظمجعفر صبار ناجيبابل

حليمه ملكبالل اسماعيل خليلبابل

بشرى حمزهاحمد جاسم عباسبابل

زينب وحيدعلي ثامر حسينبابل

نشميه كاظمشاكر عزاوي ذعذاعبابل

سنيه نوماسنصر غالب كاظمبابل

نعيمه حسينمحمد باسم عزاويبابل

كريمه جاسمعلي حكيم فاخربابل

حكمه عليعلي حسين عليبابل

سعيده مظهورحيدر كزار سواديبابل

كريمه عبدعلي محسن عليبابل

نسوم عودهاحمد حسن عبودبابل

ورده عباسحمزه علي جاسمبابل

خالده خزعلايهاب لطيف حسينبابل

زهره عبدالكاظمعالء محسن جبربابل

بدريه هاديحسن علي عبدالحسينبابل



خشيفه مالكيعرب عبيس كاظمبابل

جميله عايدرياض كريم فاضلبابل

هديه جعدانعلي كاظم جاعدبابل

فاطمه حسينعلي نايف عبدهللابابل

عليه حسينابراهيم جميل عبيسبابل

سعديه حميداحمد حسن مظهربابل

ناهده كاظممحمد هادي فنيخبابل

فتحيه عبودكمال هادي عبدهللابابل

سلمه حسنبراء فالح محسنبابل

جميله عليعباس فاضل عبيدبابل

قبيله كاملمحمد فرحان عطيهبابل

حسنيه محانمحيسن عنون عبدبابل

ناديه كريمقاسم عقيل ضاريبابل

صبيحه عطيهماهر حسن مرعيبابل

حكمه محيفالح حسن نجمبابل

رضيه ناجيعلي جاسم جودهبابل

اسمهان مظهرغيث فالح فاهمبابل

رزيقه مجبلجالل جاسم محمدبابل

هبوب موسىعلي جواد كاظمبابل

رباب توفيقعلي عبدالكريم حماديبابل

هديه عمرانعمار رسول فرحانبابل

امل خليلمجيد قحطان حميدبابل

انتصار عباسوائل حمزه حسينبابل

سنيه عبيدعلي ناصر حسينبابل

بهره مهرحيدر صالح مهديبابل

مديحه عبيسعالء شعالن نشميبابل

ليلى جديثامر عباس غافلبابل

ابتسام شباطفيصل غازي جبارهبابل

سميره ياسرضرغام حمزه محسنبابل

انتظار جابرليث حسين راضيبابل

فلاير طاللعلي ارحيم عبودبابل



مسيره ابراهيمحسن هادي عبيدبابل

سلوى علوانسالم محمود ريسبابل

ظلمه سعودقاسم حسين سعيدبابل

حمديه حسينمحمد كريم عبدبابل

سعديه جاسمعالء عبدالرضا لفتهبابل

حمزيه خليلفالح علي خليفبابل

حميده كريمعيسى محمد ناهيبابل

سالمه عبيدحسن موحان هاديبابل

عليه نجمثائر كاظم حميدبابل

ملكه حمودزين العابدين حمزه عجاجبابل

حليمه فحلحسن هادي ابراهيمبابل

شمسه كزارمرزه نايف سلبوحبابل

زهره شاللعالء عباس كاظمبابل

نوريه كريمحامد جواد كاظمبابل

سلمى عبدمحمد فياض حسنبابل

شمسه حمزهعباس عيدان عبيدبابل

خنتاوه عزرحمزه كامل عباديبابل

حسنه عبدالحسنمهند حسن ناجيبابل

حكمه حميدعالء حسين عبيدبابل

ساهره حميداحمد كاظم عبدهللابابل

هناء طالبجالل هاشم خليفبابل

حميده كريمجعفر فرحان عبدالحسينبابل

زينب عباسصالح مهدي عذاببابل

زهره سعودفاضل حمزه خلفبابل

حسنه جبارسجاد كريم سلمانبابل

فتحيه حاتمحسين حسن محمدبابل

نجيه عبيدميثم نايف كاظمبابل

كميله حمزهحسن نعوم عبدهللابابل

شفيعه صالحكرار شمخي جابربابل

شريفه عبيدقاسم لطيف جبربابل

ابتسام عويدعبدهللا عماد شاللبابل



فضيله عبيداحمد مزهر عبدعليبابل

نجله جاسمكرار توفيق شاكربابل

خالده كاظماباذر جاسم عبدالسادهبابل

قسمه كاظمغانم عبيد نعمهبابل

شمره عيدانجسام كاظم عبدبابل

فاطمه فاضلعلي حسين لطيفبابل

شمسه عبيدعبدالمهدي عبدالحسن عباسبابل

مقبوله كاملزيد الراوي مجولبابل

انتصار جباركاظم عيسى كريمبابل

نجاه ابراهيمحيدر هادي مرعيبابل

حليمه عليعبدالعزيز مجيد عبدهللابابل

غنيه هاتفانور موحان سلمانبابل

مائده حمداكرم رزاق محمدبابل

حمزيه هاشمحسن عبدعلي جادربابل

شنونه جبركريم سلمان قاسمبابل

كوكب نصيفاياد داود سلمانبابل

راجحه كاظمعبدحسان عبد شويليبابل

انتصار حسينصالح حسن جوادبابل

عبطه رهيفضياء سالم خفيفبابل

حميده عنادعدي زناد كطوفبابل

سعديه عبدالسادهحبيب ثامر عبدالكاظمبابل

هاشميه فياضمحمد عبدالحسين راضيبابل

نجاح عبودحيدر علي مرزهبابل

فنر جمعهاحسان عباس جريدبابل

عبيسه محيجواد كاظم منذوربابل

استبرق خلفمحمد اسماعيل دايحبابل

عليه حمزهعذاب حسن نايفبابل

رزيقه طالباياد محسن شكربابل

حسنه عليقاسم نايف خمزهبابل

سفيره حسينمحمد كاظم عبدالحسينبابل

بساله علوانيعقوب دوهان كاظمبابل



فريهه هاشمعلي رحيم جاسمبابل

هديه محسنباسم حظي وردبابل

غازيه محمدمحمد عيسى حمدبابل

نبيهه جوادمحمد عباس هاديبابل

سوريه نايفحسنين عبدالكاظم جاسمبابل

عزيزه كاظمعلي ابراهيم عمرانبابل

سعديه كاظملؤي حسن عبدعليبابل

عاليه عبدهللاحيدر حسين نصيفبابل

حالوبه مرادحسين علوان حسنبابل

امل ساهيفاضل عبداالمير عبيسبابل

فوزيه مجهولحسين صالح مهديبابل

امل راضيمحمد شياع خليفبابل

حمزيه حامدظاهر منذور مهديبابل

منى كاظمامير ماهر محمدبابل

كريمه حمزهحسين حسن عبيسبابل

فوزيه كاظمسعد فيصل كاظمبابل

سعديه يونسفراس مصلح عاشوربابل

فطيمه عبيدحسين كاظم زغيربابل

سعديه خضيرحيدر مرعي جردبابل

ركيه زغيرحسن علي حمزهبابل

ماجده فاضلعمر احمد دحلبابل

مليه شانيحسن مجباس عباسبابل

زكيه حمزهعامر رحيم حمزهبابل

طليعه فرحانعمر احمد حسنبابل

جدعه لفتهحسن خادم عليبابل

زينب ناجيحسن صادق محمدبابل

سناء شاكرمرتضى سعد عبدالحسينبابل

رقيه عمرانسعد حسين عليويبابل

وضيحه جايفهيثم جبر هاديبابل

فليحه محسنعقيل علي حسنبابل

خوله عليحسين فائق خلفبابل



خديجه مقدادازهر هادي عبيدبابل

زينب كريممحمد خضر عباسبابل

بشرى عطيهامير خضير محسنبابل

اخالص حسناحمد حمزه هاشمبابل

عليه عباديفاضل عبيس جاسمبابل

هيبت كاظمعبدالرحمن حسين محمدبابل

غنيه عبدالحسينحسين عباس توفيقبابل

هيله محانقاسم عبدعون جاسمبابل

طليعه ضاحيعلي فالح غاليبابل

نجمه جبرناجي حسن حسينبابل

تركيه مهديكريم حميد محمدبابل

افراح محمدسيف سعد وحيدبابل

سكونه عبدامين عبيس رملبابل

غنيه حسينرياض جواد كاظمبابل

ميريه عبدهللاحسن مطشر عبيدبابل

رزيقه فارسزمن محمد فاضلبابل

فاطمه فاضلاحمد فاضل خضيربابل

شكريه صفوكمحي سهيل سريحبابل

فخريه عباساثير عباس عبدالكاظمبابل

كتبه عبيدعلي حسن عمرانبابل

تركيه جميلضياء عبدعلي راضيبابل

جماله بارهيمعلي محمد ابراهيمبابل

كافي مكطوفقائد كاظم عبدبابل

جبره قادرعبدالهادي كاظم جابربابل

فطيمه حسينعلي حسين حمزهبابل

فلحه صبارعادل دايخ عبودبابل

قيسيه حبيبعلي تركي اسماعيلبابل

امل عبدزيدحسين علي خرباطبابل

وزيره خشانقاسم عبدهللا صمودبابل

فردوس حسيناحمد ستار حسينبابل

مريع نعمهعالء عبيس عبيدبابل



كريمه كطرانمرتضى مهدي ثامربابل

امل عبداالميرسمير حمزه خلخالبابل

جنان عزيزمحمد علي جاسمبابل

خيريه غافلصباح عبيد دفاربابل

سميره عبدالكريمصالح صبري كريمبابل

فاطمه كاظممحمد ابراهيم عبدعليبابل

سليمه عبيدهصدام حسين ابراهيمبابل

قدوه محمدعماد جفات سواديبابل

ابتسام كتابوسام جاسم حسينبابل

حنتاوه محمدحسين طراد عبدهللابابل

بشرى عباسعلي حمزه عبدبابل

وفيه عكموشمهدي موسى عبدبابل

حمديه مطرودعقيل عبدالزهره جبربابل

مريم حسينضياء حسين احمدبابل

حميده عليمصطفى علي جوادبابل

غريبه حسينعيدان علي عبيدبابل

نده عونمطر عبدهللا عبيدبابل

سميره هاديبشير كامل صيهودبابل

تسيار حسينعالء جاسم حمودبابل

هنوف محمدحمزه نايف عباديبابل

بزونه نزالكاظم عواد فضلبابل

وزيره عبيدحيدر محمد رحيمبابل

دوده حسنفالح عباس حالويبابل

كميله راضيحيدر حميد كاظمبابل

نوريه طعمهعاصم محيسن عليويبابل

فنديه راضيفاضل حمزه سلمانبابل

فايزه عبيداحمد عبيس سويدانبابل

محنه لفتهصفاء طعيمه فزعبابل

سميره عبدالسادهاحمد صبار عبيدبابل

حمزيه شدهانوليد جابر حمزهبابل

وزيره خليلهيثم عبيس حسنبابل



ضويه ناجيعايد جاسم حسنبابل

زهره عبيساكرم علي عدايبابل

قبيله غالبحسن فاضل عليبابل

لطيفه يحيىسجاد سعد شاكربابل

ابتسام مرزهمحمد قاسم عبيدبابل

زهورحس حسينقيس ستار حمزهبابل

نوريه ذيابمتعب دخل حنظلبابل

نضال جبارعلي حسين خلفهبابل

فوزيه عليويحسين عبيد سعودبابل

امينه شعالناحمد علي هاديبابل

سلوى جوادمصطفى محمد كاظمبابل

فاطمه محمدحيدر موجد ناجيبابل

سميره عبدهللاضرغام حاتم حمودبابل

سكنه زرزورفؤاد فيصل كريمبابل

ندامه عبيدحسن هادي عبدالحسينبابل

نظيمه عبدالحسينثائر جاسم ضعيفبابل

نضال كاظممحمد نعيم يوسفبابل

حكيمه هادياحسان علي حسينبابل

تايهه شبيباحمد طراد مولبابل

بسعاد عبدالحسنعلوان محسن شطببابل

جنديه راضياسامه جواد كاظمبابل

مديحه عليويباسم عبيد محيسنبابل

صبريه كاظمكريم لعبي شعيربابل

بخيته سلماناحمد دور فرهودبابل

فليحه محسناحمد محسن ناجيبابل

صبريه شطبعوده كطوف نايفبابل

كريمه كاظمثائر فرحان عبدالسادهبابل

زهره كشاطحسين عليوي محمدبابل

شهيه هاديحيدر جبار صالحبابل

سكينه جويدقاسم عبدعلي كاظمبابل

حظيه عيسىعلي برهان يوسفبابل



رضيه عنادعباس كاظم عباسبابل

كلثومه عبدهللاعلي وحيد جاسمبابل

حليمه عسكرمسلم عبدالرضا محسنبابل

رحمه عبيسحيدر كاظم سعودبابل

رفاه حسنعباس عبدعلي عباسبابل

كاظمي راهيناصر جندي عبدبابل

نجاح اسماعيلمحمد حسن عسكربابل

دوحه محمدزكي حافظ سلمانبابل

ليلى شهيبعلي شيش عيدانبابل

نزيهه كوكزاحمد مهدي عبدهللابابل

حميده عبودصباح فاضل عباسبابل

كرجيه تركيعباس كاظم خشانبابل

نوفه سعزدشريف حبيب حمزهبابل

ماجده حسونيمصطفى محمد عبيدبابل

حميده دهازذعار جابر صخيبابل

تركيه عبيدحسام مهدي حسينبابل

فطيمه عليويسجاد نعمان حسينبابل

عليه حسينمصطفى يوسف محمدبابل

قسمه كاظمحسين محسن ذرببابل

طلبه مصطفىايهاب احمد شهاببابل

وفاء خليلهشام حمزه خضيربابل

سميره طهحيدر عامر خضيربابل

نجمه عبدهللااحمد شاكر ناصربابل

هناء هاديعلي عماد كاظمبابل

رسميه محمدنهاد خليل حميدبابل

صبيحه عبيدعبدالعظيم رزاق علوانبابل

كميله ثوينيايوب حمزه شخيربابل

ساجده طرادهيثم يوسف عنادبابل

نجاه حميدحيدر صالح مهديبابل

زريه رشيدحسين نعمه حسينبابل

صبريه حسنعبدهللا رجب موسىبابل



فطيمه كريمعلي رحمن عبدبابل

سناء ناصرمثنى خالد عباسبابل

بشرى عباسعبدهللا حسين جوادبابل

غازيه عبدادريس هاشم عوادبابل

رسميه محيسنساجد صبيح محيسنبابل

فخريه حسنسالم هادي وناسبابل

امل عبدالرحيمعالء عبد عيدانبابل

نوال سلمانرسول حمزه داودبابل

حده هادياحمد غافل حسينبابل

كفاء دويجياسر نايف جبربابل

رجيحه جميلعلي احمد جهادبابل

زهور عباسحسن عليوي غافلبابل

انعام محسنقاسم حمزه غافلبابل

سعديه عبيدرائد عبيس غضيببابل

مديحه عبدهللاعلي كاظم محمدبابل

حظيه جاسمهادي جبور جاسمبابل

نوفه حمزهحاتم عبدالساده جهاديبابل

حليمه عبدالحسنعبدهللا محسن عليبابل

زهره ناصرعلي محي عبيسبابل

فوزيه ثجيلعباس محمد هاشمبابل

زهره عزيزميثم عباس حمزهبابل

زينب عبيسحسن عايد هاتفبابل

جليله علينبيل ابراهيم محمدبابل

امل هانيسيف عدنان عبيسبابل

كظيمه عبدليث اسماعيل عبدالحسينبابل

ايمان نجممنتظر هيثم جوادبابل

انتصار راضيحسين حمزه خماطبابل

صبيحه عبيدمحمد حميد عليبابل

كريمه موسىحسين فاضل فهدبابل

سكينه كاظمعلي دخيل حسينبابل

بتول نوماسعلي محسن عباسبابل



نعيمه اسماعيلكاظم فرفري ابراهيمبابل

غنيه توبيكرار صاحب كاملبابل

راجحه كاظمباسم حسين خضيربابل

ماهيه سلمانمهدي حسين علوانبابل

زينب عمرانعلي صباح فليحبابل

عدويه رحيماسامه عباس فاضلبابل

جليه داودعالء مهدي احمدبابل

هديه نادرايهاب عبدالواحد رزاقبابل

ليلى خلفهامير حيدر شعالنبابل

ظليمه وحيدعلي ديثوس هبيسبابل

فاطمه هاتفمالك عبداالمير عليبابل

حمديه مالكسعد محمد جاسمبابل

حسنه كاظماحمد عباس غاويبابل

سميره عبيسصفاء نايف فهدبابل

وحيده محيسنجعفر علي نعمهبابل

ليلى دحاممقداد سهيل عبودبابل

كلفه كاظمخالد عبدالهاشم هاشمبابل

فوزيه ياسرعادل كريم عبدبابل

حميده ابراهيممسلم كاظم ابراهيمبابل

طلبه حسينسالم صكبان عبيدبابل

فوزيه لفتهمحمد جاسم صاحببابل

سهار هاللعلي مصعب سرحانبابل

افراح عبدهللاحسن وسام سعودبابل

فاطمه حسانيباقر جعفر طالببابل

حكيمه مصحبمحمد كاظم جليلبابل

كاظميه صكبانباسم عوده جويدبابل

دعبيل فانوسحسين غاطي يوسفبابل

سعديه خضيرعباس عليوي حسينبابل

رضيه عباسعبدهللا كاظم روميبابل

احالم رضاحسين حازم حسينبابل

رجاء حسينمروان فاضل حاتمبابل



حسنه حمزهميثم عباس كاظمبابل

خميسه بريماهر زغير مغيربابل

وفيه حسانفارس جابر حسينبابل

سوريه غانمعلي قاسم اطريربابل

سوريه شويرهياس خضير محمدبابل

جميله طليحيحسين فاضل عيدانبابل

زينب شاغلعالء جواد كاظمبابل

لميعه رحيممحمد حامد عبدبابل

هيبه خيريحيدر حسين حداويبابل

كظيمه عبودمثنى فاضل طرخانبابل

سليمه ذيابعالء كاظم جفاتبابل

كميله ياسعلي محسن كاظمبابل

سليمه صافيمهند محمد كاطعبابل

نهله حسينمالك ناصر عباسبابل

كميله سرحانكاظم حسن شنانبابل

سليمه عبيدماهر ثائر هاديبابل

نفود عبيسسعد حيدر هاديبابل

فاطمه عبيديوسف يعقوب عيسىبابل

عذبه محمودسيف حسن صباحبابل

نسمه جدولعقيل صباح مسلمبابل

حبيبه صديقهادي حامد عبطانبابل

نصيره حسينسعد عثمان حسنبابل

مريم حاجممحمد جاسم جهادبابل

حليمه هانيحيدر جاسم محمدبابل

زهره رحيممحمد عادل مهديبابل

نجيه جبارعلي حسين سكربابل

بتول رمضانقيصر جبار مركببابل

تقيه حمزهعلي كاظم محيبابل

موجده شمرانثامر خضير جاسمبابل

سهام محمدعلي فاضل مهديبابل

فخريه حسنطه كاظم طالببابل



هيليه جعفرعلي عمران حمزهبابل

جسومه الويمحمد علي جميلبابل

عليه عاجلداوي كاظم طرنانبابل

عباسيه جاسمكرار سلمان كاظمبابل

سميره عبدالحمزهنسيم عماد كاظمبابل

سهليه فاضلحسين علي عبيدبابل

حنان عبدمهيمن عبدالكريم جوادبابل

شهله محمدبهاء عدنان عليويبابل

ناشده عباسجاسم محمد حمزهبابل

كوثر خليلذوالفقار سعد عبدالحميدبابل

عائده عليوسام فالح حسنبابل

هبوب موسىعادل جواد كاظمبابل

انتصار حسنحسين عالوي تموينبابل

صبريه كاظمحسن باسم سلمانبابل

واجد ساجتعلي اسماعيل عباسبابل

ابتسام ناجحعلي عوده سعدونبابل

كريمه عليحسين كريم حسينبابل

قبيله كريمضياء سعد مسيربابل

زكيه مهديرحيم حميد محمدبابل

ابتهال حامدصادق امين خضيربابل

نعيمه حمزهرحيم محمد موسىبابل

غنيه عباسمحمد رسول سلمانبابل

صبيحه كاظمزيد عبدالحسين جاسمبابل

حمزيه مهديرسول مهدي حمزهبابل

نعيمه رشيدسهيل حران عليبابل

كظيمه غباشصالح شاكر ياسربابل

قسمه خليفعلي كامل حمزهبابل

حرزه مرزهكرار سالم حنظلبابل

منجه محمدجوادحسين هادي عبودبابل

سعيده موسىمحمد عادل خليلبابل

انتصار عليمروان جواد كاظمبابل



لطيفه حداويحاتم طالب عبدهللابابل

ناهده فتحينائل عدنان هاشمبابل

سهام اسماعيلسالم عجيل لفتهبابل

حسنيه بحرجعفر يوسف حسينبابل

رسميه هاديوسام علي غزالبابل

نعيمه جودهوسام عباس عودهبابل

معينه ديكانوسام محسن صكببابل

صبريه غازيعلي قاسم ظاهربابل

كريمه تالياحمد مطشر كاظمبابل

نهله حمدغزوان عبدالخضر رزاقبابل

عيده عبدعليمسلم عباس فاضلبابل

هجام تركيقاسم جلوب فارسبابل

فضيله عبيدعباس علوان خلفبابل

هيام رزاقاحمد صباح عبدبابل

ماجده عبدالحميدخالد محمدامين جاسمبابل

صبريه مطشرجمال ناصر مشكوربابل

فخريه جبرمحمد حسين ابراهيمبابل

كوكب شليوحعالء علي محمدبابل

شكريه كاظمفالح حسن هاشمبابل

نسمه عرابيرحيم عيدان جاسمبابل

واجده صطايحسين طالب عبدالكاظمبابل

سوزان عليوينجم عبد محمودبابل

ليلى عبيدعقيل طاهر حسنبابل

نجاه ياسينحمزه حسن حمزهبابل

زهره مدلولحسين هاني خضيربابل

وحيده حسينمحمد تركي مهديبابل

صبريه حميدخالد عبدهللا عاصيبابل

خيريه حماديحسين عقيل عليويبابل

شهيده عبدالعباسعلي عبدالرزاق هاديبابل

صبريه هادياحمد سامي عباسبابل

هيفاء كاظمعلي حسين عبدهللابابل



بشرى شتيتصفاء عبدالحسين رفيجبابل

عوفه مخلفحسن عدنان عبيدبابل

ايصال محمدعباس فالح عبدالواحدبابل

سليمه مرزهاحمد سالم عبيسبابل

خضيره ختالنقاسم هادي فيديبابل

ليلى حسينحسن عبدالياس عبدعليبابل

فوزيه عبدعليعمر كريم جوادبابل

صبيحه هاشمحسين اسماعيل حسينبابل

زياده حمزهوهاب رزاق حمزهبابل

املب هاديحسين بدر دوهانبابل

هديه جربوعميالد علي عباسبابل

امل عليمحمود خضير محمودبابل

صبريه حمزهابراهيم عباس عليبابل

ملكه راضياحمد حسن عبودبابل

زهره كريمعباس خشان حسينبابل

فخريه خليليوسف احميد حسينبابل

وحيده كاظمنصير رزاق كريمبابل

امل محسناسماعيل نعمه صبربابل

حمزيه حسينمحمد علي بديويبابل

كريمه وحيدامير علي ذياببابل

دله ابراهيمحسين هاني حمزهبابل

عليه شدهانانور حسين جاسمبابل

عليه كاظماثير حسن عبيدبابل

احالم محمدسيف علي حسينبابل

وزيره كاظماحمد عبددالحسن عبيسبابل

غازيه عوينيعلي محيسن زغيربابل

كيفيه محمودكرار عبدعلي جاسمبابل

عليه طعمهسيف بهاء صالحبابل

تسواهن مروححسنين جاسم جروبابل

تسواهن مروحاكرم جاسم جروبابل

فاطمه عبدالحسينكرار حيدر هاديبابل



حميده بدرحمزه مكصد عبودبابل

حليمه عليويرائد رحيم صبريبابل

كميله عبيدراجح حسن عبيدبابل

فاطمه سلمانعلي عبدالحسين محمودبابل

حضيه ساجتحيدر تركي عبدالصاحببابل

سعاد حسينمنير حيدر هاديبابل

نعيمه عبيساحمد عباس حماديبابل

ابتسام عليمحمد عبدالزهره عبدبابل

صفيه هاديحبيب كامل عبدالواحدبابل

ماليه عبيدحسنين حسون عبيسبابل

بشرى هاديصالح عباس شاكربابل

رسميه عبدامير فيصل مهديبابل

سميره سليمانعمار مهدي مسعدبابل

هالله حسنسالم راضي كبلوكبابل

فاطمه عباسعصام علي حمودبابل

كلثومه عمرانخيرهللا كاظم عبدبابل

حميده حسينعلي محسن عبيدبابل

سعديه جارمحمد احمد عبدبابل

لميعه علواناحمد صبري اسودبابل

نعيمه ساجتاكرم خلف حامدبابل

رضيه كاظمكريم كاظم سالمبابل

فاطمه عبيدعبدالقادر حسن عليبابل

كريمه حسينعدي صادق حاكمبابل

سعديه عليمحمد داخل حمزهبابل

سعيده جليلعباس عبدزيد عبدبابل

فضيله محمدصادق حامد عليويبابل

طلبه محسنجعفر صادق جبربابل

حمديه رزاقمحمد جاسم محمدبابل

كتبه اطفالايوب عبود موسىبابل

سليمه طعمهابراهيم هادي ابراهيمبابل

اقبال جبراكرم حسن هاديبابل



فخريه جبربشير طاهر حسينبابل

سهاد عبدمهند عدي محمدبابل

كميله حسينقاسم محمد نجمبابل

فرحه مردانقاسم حسن شاكربابل

كميله كاظممنتظر احمد حسنبابل

فلحه كاظمسالم عالء جبربابل

سعديه ليوهمصطفى عباس عبدهللابابل

ملكه كاظمحسين زيدان نعوسبابل

بيداء كريممحمد علي ياسينبابل

تسواهن شاللراغب عبيد كزاربابل

فتنه عبدالسادهصباح عايد ابراهيمبابل

علياء جاسممحمد احمد تكليفبابل

ساميه عبيدعمار جبار حميدبابل

هناء كاملزيد فالح خربيطبابل

نزيهه مطلكبكر احمد دويجبابل

رسميه عبودحيدر عباس جاسمبابل

سليمه حمزهكرار سجاد جاسمبابل

خيريه منصورعلي حسن شريفبابل

ليلى سلمانوالء جواد كاظمبابل

حسونه حلواحمد هادي ابراهيمبابل

غنيه عطيهعماد سلطان هكيانبابل

وزيره محمجداخل جبر عبيسبابل

جنان حمدانعبدسالم هشام حميدبابل

فضيله شناوهعلي فيصل حسنبابل

كريمه شافيسالم عبدالكريم عبدالحمزهبابل

كفاح عبدالكاظماحمد عبداالمير مصيخبابل

نجيه شمخيحسين كاظم سرحانبابل

فلحه عبدهللاعلي مكطوف عبيسبابل

سعديه هوكيحيدر سالم كريمبابل

فلحه ابراهيمكاظم عبد لفتهبابل

حمده مهديحسام حسين طرادبابل



رابعه طاهرعيسى عمران حبيببابل

هيفاء عبدزيدياسر عامر حاتمبابل

جنان راضيعلي احمد كاظمبابل

جماله خبازغانم عبدالكاظم عيالبابل

حسنه حسينعلي حسين عليبابل

نداء عباسعلي عامر عبدبابل

نظيمه عباسفاضل جاسم حسنبابل

خالصه معارجحسين علي خليلبابل

مائده عليعلي احمد عبدالحسنبابل

صفيه ناجيخليل كاظم هاتفبابل

انتصار ابراهيمعقيل مسلم مهديبابل

علياء مرزهعلي سعد عليبابل

فريحه عريبيبالل علي كاظمبابل

احالم حافظحسين وجبه خضيربابل

بشرى تايهعباس طالب هنديبابل

كريمه فاضلصالح مهدي كاظمبابل

سعيد مضهورمحمد كزار سداويبابل

نزيهه عذابعلي حسين عبيدبابل

فاطمه ابراهيمعباس خضير عبدالحمزهبابل

امل حسينمحمد فيصل غازيبابل

منى يعقوبموسى عدنان موسىبابل

سندس محمدمصطفى جواد كاظمبابل

هيام جاسمسيف جاسم عليبابل

خيره عبدالحسينناصر كريم عبداللطيفبابل

سكنه جعفرحمزه مهدي حسينبابل

رباب عبيسصادق عبدالكاظم عبدالحمزهبابل

رابحه رحيممحمد صالح مهديبابل

ونسه محمدمرزوك راضي مزعلبابل

فتحيه هاديامير طالب هاشمبابل

وضحه عبودزيد سلمان جوادبابل

جنان عليعلي همام ميثمبابل



سوسن طالبامجد حامد عنادبابل

سهيله حامدامجد راضي راشدبابل

امل برجوتعمر جابر نعمهبابل

نوال محمدكاظم نعمه عبدالحسينبابل

رسميه مطراحمد عبداالمير نجمبابل

نبراس ناصررضوان حيدر عبداالميربابل

قرموزي مشعلقيصر هادي صاحببابل

زهره حنتوشاحمد كريم حسينبابل

ابتهال كاظمسيف حسين تركيبابل

عزه البو حردانعبدالكريم عبدالسالم شعالنبابل

هديه حسونمكصد حسان نجيببابل

فخريه درفيشمحسون ابراهيم عليبابل

كميله غديراحمد صاري نجمبابل

ناهده صاحبفراس صكبان هنديبابل

سجمه عبدهللاحسين علس سلمانبابل

فليحه هراطهاحمد خضير شاطيبابل

صفيه كاظمعمر حميد محمودبابل

رحمه محمداحمد جاسم خضيربابل

عبده بارحعلي كامل داودبابل

رسميه طالبصفاء عظيم حمزهبابل

كميله سعودعباس محسن عمرانبابل

زهره جاسمعادل عبود عباسبابل

بدريه حسنكاظم فاضل كاظمبابل

صبيحه علوانثامر محمد نجمبابل

نصره خليلكرار علي حسونيبابل

صبريه صالححسن هادي عجيلبابل

ليلى لطيفعلي حسين ناعسبابل

افراح عباسكاظم عيسى كاظمبابل

مائده حمد هللامصطفى كريم كاظمبابل

رداسه حنتوشعالء كامل سعدونبابل

كظيمه نايفاحمد كاظم طرادبابل



شروق حاكممصطفى خضير عبيسبابل

افطيمه تايهعلي جاسم عبودبابل

سلوى محمدحسين علي شاكربابل

مجده محمدمهند نذير عباسبابل

طريفه علوانهادي عبد جارهللابابل

ترفه صالحماجد صاحب حسنبابل

نضال حسينحسين علي جبربابل

صفيه عبيدكريم محمد فالحبابل

اكميله دحامهالل مرهون جدوعبابل

غنيه فرحاناحمد علي حسنبابل

ديباج جميلستار جوده حداويبابل

سليمه حسينفتاح خضير حسنبابل

خيريه حسنعالء محمد سلمانبابل

فطيم عليمحمود فاضل حسينبابل

عليه رفيعياحمد ناصر حسونبابل

نجيه كاظمرياح هادي عبدالحسينبابل

بدريه سعدونماجد خليف واويبابل

جاسكيه صكبرسول عجرش عبيدبابل

نوريه حماديحميد عبيس جوادبابل

احالم عيداءليث محسن جوادبابل

جوري ابراهيمحميد ناظم فرهودبابل

زهره حمزهسالم غالب كاظمبابل

مديحه صبريفراس محمد هاشمبابل

حياه ردامحسام عبدالكاظم سماويبابل

حمديه احمدمحمود عيد عبدبابل

هدى محمدصفاء ابراهيم حسنبابل

سلوى جادرامجد مراد حمزهبابل

شكريه عبدعليحسام قاسم دويجبابل

جميله ناجيكريم جليل ابراهيمبابل

فيضه حسنحسنين هيثم عبدالكريمبابل

ريمه عبيدمحمد لهمود سرحانبابل



جاسميه حلوناصر كامل شبوطبابل

خالده نصيفاشرف عباس عبدهللابابل

عباسيه عبدالحسنمحمد غازي ناصربابل

شهالء حمزهاحمد حسين علوانبابل

ساهره عبودعماد عايد كاظمبابل

امل عمرانجاسم محمد عبيدبابل

حمديه اسماعيلماجد حاكم صعببابل

سليمه عليعقيل محمد عبدبابل

حسنه هاديمحمد عبدالعباس حمزهبابل

نضال سالمامين عادل محمدبابل

نوره محيلاحمد مجبل سميربابل

منى عوادعبدهللا حمود شاطيبابل

نسمه نايفحسين محسن عالويبابل

زهره سكرانصالح عطيوي كاظمبابل

حياه عمرانطارق عباس محيسنبابل

راجحه محسنعلي كاظم رسنبابل

نفيعه ديوانوليد شاكر حميدبابل

احالم فتحيعلي نايف مشيربابل

ساره محسنحميد شهيد كاظمبابل

صبيحه هاديسالم عباس عليبابل

هيبت رزاقمهند خضير عباسبابل

اميره مكطافعباس عظيم رحمانبابل

صبيحه عبدهللاحسين عبدالكاظم نعمهبابل

سته هندولمحمد حسن اسماعيلبابل

رباب حسيناحمد جاسم محمدبابل

كريمه شفكعالء مرموص حميدبابل

عباسيه مخيفعبدالرحمن نعمه عبيدبابل

عنيبه غزايعامر حمزه عيسىبابل

عليه ساجتغسان هادي طرادبابل

سليمه حميدصبري فاضل محمدبابل

فرجه عباساحمد جواد كاظمبابل



منال حسينمحمد سعد عليبابل

حربيه عبدهللااكرم مجهد سفاحبابل

غاليه نجمحمزه تركي جاعدبابل

ساهره صافيعباس خضير عباسبابل

فضيله دريدحعبدهللا عبد عبودبابل

جميله عبيدعقيل تركي جاسمبابل

حياه كاملهشام سليم غافلبابل

جميله عبيدحسن كيطان شمرانبابل

زهره عليويجواد كاظم عبدحسنبابل

حليمه عبيدعقيل منصور عبدالعباسبابل

بهيه عطيهحسن كاظم موسىبابل

ترفه متعبسالم صالح صكربابل

سعاد وناسعمر سرداد بيربالبابل

رسميه هاديستار كاظم عبيسبابل

فرجه مسيررائد هاتف محمدبابل

صبيحه محمدعلي باسم منذوربابل

هدله خالصاياد محسن حميدبابل

صبحه ظاهرحسين مهدي طاهربابل

حميده شمرانعالء عامر كطرانبابل

ميسون سلطانرسول جابر كاظمبابل

صبيحه حسنمصطفى قاسم جلهمبابل

بشرى حمودهيثم احمد محمدبابل

واجده حسنحيدر جاسم محمدبابل

نجمه عبدهللافرحان كاظم حمزهبابل

هناء غازيحمزه عباس نازولبابل

فوزيه خليلحامد مكطوف عبودبابل

فجريه كاظمسجاد حسن عودهبابل

مريم محمداسعد عادل عبدالرسولبابل

نوره حمدكاصي مجيت مطلببابل

عيده عبدعليراضي حسين وصخبابل

سعديه كاظمحسام ظاهر هاشمبابل



امينه عبيدعالء عبداالمير عباسبابل

سميره عليعلي سعدون عوادبابل

امل يحيىمحمد قاسم محسنبابل

زهره عبودعبدهللا خليل ابراهيمبابل

بشرى محمدانور رعد عبودبابل

سهام بزونعلي طالب عبدالكاظمبابل

فاطمه عمراننبيل فالح حسنبابل

نعيمه جودهعالء عباس عودهبابل

زينب عبدالحسينسجاد حسين جوادبابل

ليلى عبداالميرعلي عبدالكاظم موسىبابل

رحيمه عبودناظم جبار كاظمبابل

شريفه نجممازن سلمان صالحبابل

زينب عليمهند محسن عاكفبابل

سوسن طالبقاسم هادي محمدبابل

كفايه كريمثائر سليم كطاعبابل

زهره عبيدامين محسن ناصربابل

تركيه مهديفالح هادي كزاربابل

وحيده كاظمعباس لطيف شاللبابل

زهره شهيدفالح حسن هنديبابل

كظيمه شعيرهحسين كاظم عبيدبابل

احالم حسنمحمد كريم حسينبابل

نعيمه مجيدسماح سلمان سميحبابل

قسمه تخنيمالك ثامر شعيرهبابل

كميله كاظممحمد عليوي حمودبابل

عاليه عدنانحسين عباس عبدالحسنبابل

فضيله عبدالزهرهسالم يونس جابربابل

مياسه سرديمثنى عالوي حسينبابل

مهديه محمدثامر شهيد عبدبابل

هيبت مدلولاحمد حسن عبدالواحدبابل

سميره حبيبعالء عبدالهادي ابراهيمبابل

زاهده مسافرسيف رضا حسونيبابل



نغم ضياءنزار حيدر عبدالواحدبابل

نداء بلكتحسن فاضل هاتفبابل

حسيبه حسينمشتاق طالب عليبابل

جنه نعمهعالء صالح محمدبابل

سليمه كاظمحيدر سعيد شدهانبابل

جبره كاظمحسين عبدالكاظم محسنبابل

سلوى اسماعيلعلي كرجي عليبابل

سعديه حمزهنزار غازي عودهبابل

موزه جعفرعلي حسين حسنبابل

حمزيه عليمحمد باسم جوادبابل

زغيره ابراهيمرشيد جهاد عبيدبابل

فضيله حمادييوسف جاسم محمدبابل

صبيحه عبيدازهر كريم رهيفبابل

ناجحه عليمحمد مهدي حمديبابل

سلوى حمزهايهاب حافظ عبدعليبابل

سندس حسنسجاد حامد ناهيبابل

ابتسام مرادعلي فالح حسنبابل

واجد كريرعبد ملوح عوضبابل

زينب حمزهعامر احمد جاسمبابل

مكيه استنبلسم نوري عبيدبابل

كرجيه عبيدانعلي سرحان عبيسبابل

ابتسام مرزهقاسم حيدر شهيدبابل

بشرى هاديكرار جواد كاظمبابل

زهيه مهديعبدالكاظم مهدي سلمانبابل

سعديه طاهراحمد صباح بخيتبابل

اقبال سلمانحسين علي حسينبابل

زهره حسينامير عبدالزهره ماضيبابل

احالم امينمحمد علي محسنبابل

حميده كاملعمر نجاح حسنبابل

ملكه عبدالحسينيحيى اسماعيل حسينبابل

خل عليعبدهللا حسن عليبابل



زياده علوانجاسم عالوي حسونبابل

سعديه حامدحسين ماجد حميدبابل

بتله هديماحسان عيال منديلبابل

شعاع صالحعباس سالم شمرانبابل

نجاح بديويسيف عباس مظلومبابل

قسمه كاظمحسوني عبدجاسم صكببابل

محاسن نجمامير كريم حرفوشبابل

رجوحه خيرهللاازهر عبدالعباس فاضلبابل

منيره حسينسعد حاكم عبدالخضربابل

فهيمه ردامابراهيم عصواد محسنبابل

صبحه مزهرعادل سرحان ساجتبابل

نعيمه حمزهاحمد جواد كاظمبابل

نوفه حسينحمزه عبدهللا سرحانبابل

صبحه عبدهللاعلي معارز شمرانبابل

يسرى سعيدياسر محمود عبدعليبابل

عجيله علوانناجي حمزه حماديبابل

هديه عبدالحسينجمال راشد معيوفبابل

وضحه جندلعثمان حميد ضاحيبابل

نمره عبدهللاجواد كاظم حسنبابل

قدوف حياويرحيم عاصم واجدبابل

ارعده كاظمميثاق طالب مهديبابل

رسميه سعيدليث حسين امينهبابل

حمزيه محمدحيدر عبدالحسين غصينبابل

وفقيه نعمهرافع علوان ضعيفبابل

رباب شناوهمحمد جاسم عبدالحسنبابل

نجالء حامداحمد موسى ابراهيمبابل

فاطمه حسينرسول رشيد عودهبابل

فوزيه محمدحازم حسوني مسلمبابل

مانعه عبدالعاليبشار جاسم عليبابل

فخريه حامدامجد خيري تركيبابل

عذيه حمزهرعد حسن عبيدبابل



زهره بجاينصير سلومي هنديبابل

بشرى ساميعلي عماد جاسمبابل

سميره عبدالحسينمحمد هيثم عبدالهاديبابل

فوزيه حسنسجاد حيدر عليبابل

نضيمه شاكرسعد عبد ناهيبابل

صبريه حسانياحمد حمزه اخرسبابل

شميع عودهعلي شمران ذياببابل

حكمه جالبسليم عمران مجذاببابل

سعيده عليهارون موسى عمرانبابل

شكريه فهدفالح علي خضيربابل

وداد جاللمصطفى عباس حمزهبابل

سميره جاسممحمد سرتيل عبدهللابابل

بهره حسنعامر محسن ساجتبابل

جمبله بدرثابت حميزه دمانبابل

كفاح كريمكمال علي حسينبابل

كريمه عبيسوسام مظهر حسينبابل

سنيه عبيسحسين علي عباسبابل

صبريه حميدعمار محسن حميدبابل

نوريه جعفرجواد كاظم رحيمبابل

شكريه عونيمحمد عبدالحسن عليبابل

شكريه حمزهفراس قاسم موسىبابل

حمده صبحسعدون علي ياسبابل

لميعه رحيمحسين ضياء نعيمبابل

امل سواديمجيد احمد حمزهبابل

سليمه عبدالواحدمحمد محسن هاديبابل

كريمه كاظمرافد مشكل عبدبابل

تركيه حسنعلي سعدي جودهبابل

امل جبركاظم كاظم صيهودبابل

عزيزه مدبحسن عبدالزهره محيبابل

حمديه خليلشاكر عباس حمزهبابل

قبيله كاظمغثوان لزام فيصلبابل



ازهار صبيحعلي محمد كاظمبابل

رونق وهابعقيل ستار طعمهبابل

حوريه عبدهللاياسين طه ياسينبابل

حظيه صالححامد علي حمدبابل

فضيله عباسمرتضى سعد عباسبابل

هيبه شناوهجابر صالل خضيربابل

صبريه راضيامير علي جاسمبابل

باسمه ابراهيمصدام حسين سعودبابل

عليه طالبعلي كامل غضبانبابل

رياسه جاسمعلي حسين عليويبابل

نظيمه تركيحسين عبداالمير عبيدبابل

سليمه حسينمهند هادي عطيهبابل

فضه روميصباح حجيل عجميبابل

كطوموره بريشالل خضير عزيزبابل

صليبه دخيلقابل كميت جيادبابل

بهيه شرارثابت عبدالعالي عليبابل

نضال فنطيلفالح حسن عبيدبابل

سهيله خضيرمحمد عبدالجبار حسنبابل

خوله كاظمحسين علي عباسبابل

ميسون ساميعلي يوسف محمدبابل

فلحه خليفمحمد عبدهللا بوانبابل

صبريه احمدعلي حامد عمرانبابل

جميله كاظمكريم كاظم عطيهبابل

حسيبه طالعنهاد خضير خليفهبابل

رباب عبدالكاظممصطفى محمد عبدالكاظمبابل

سعديه مبدركرار علي حسينبابل

فلاير حسينحيدر اسكندر حبيببابل

خيريه خليلوليد صاحب عليبابل

سهامه يوسفحميد مهدي حميدبابل

كريمه نورعلي مرزه حمزهبابل

بسهيه عبودكريم خضير عبيسبابل



امل هانيعلي عدنان عبيسبابل

فضيه حميدمهند رزاق محمدبابل

خيريه كريماحمد كاظم جبربابل

رجاء عبدايوبامير رياض هاديبابل

صبيحه كاظمعمار عبدالكريم عليويبابل

قسمه سوادياحمد فاضل عليبابل

جميله سلمانثامر كاظم هاشمبابل

سليمه هاديرافت عادل عبيدبابل

رساله جبرمصطفى عماد عبدالعظيمبابل

وحيده حسنمحمد احمد مالكبابل

فضيله حسنعباس محمد حسنبابل

قسمه حسينحازم عبدالكاظم محروسبابل

دله عبدهللاحميد مرهون محيسنبابل

فضيله حمزهرياض مدلول موازيبابل

سعديه فاضلعلي حسن خليفبابل

سليمه ذيابكاظم صفوك حسينبابل

حياه عبيسفاضل سعيد جباربابل

راجحه خويرحيدر حسن كطرانبابل

صبيحه محيسنعالء فاظل محسنبابل

مريم ميرزااحمد عبد الرزاقبابل

خميسه طالكثامر يحيي هاديبابل

سعيده عليويعقيل نجاح حسينبابل

دره ذهبعادل حسين عبيدبابل

شيماء اسعداحمد عبدالمهين خضيربابل

عبيسه عطيهمرتضى نجم عبيدبابل

ايمان مرزهعبداالمير زيد عبداالميربابل

سحر هاديعلي موسى هاديبابل

حمديه ناجيايمن خضير مخيفبابل

فاطمه عباسعالء عادل شاللبابل

جمعيه علوانعصام علي هاديبابل

كميله عليويحيدر عبدالكريم محمدبابل



بشرى كاظمعلي صباح عليويبابل

نهله كاظمعلي زيدان احمدبابل

شكريه حمزهتكليف عمران هاملبابل

نوم حمزهمحمد عوده مرزهبابل

ليلى شعالنحسين شعالن حسنبابل

حكيمه كمازحسين مدهللا اسعدبابل

شعاع كاظمحسن عبدالحسين صاللبابل

حليمه جهادخضير عباس دايخبابل

قسمه كاظمعلي عبدالكاظم حلوبابل

كريمه عيدانحيدر جاسم حسينبابل

كظيمه عبدمحمد كاظم موسىبابل

مائده عليزياد يحيى جعفربابل

بلده باصفالح صبري كتاببابل

فضيله حمزهصادق فاظل حمزهبابل

حكمه شمرانهاشم حمزه نايفبابل

جنان جاسممحمد عبدالزهره خيريبابل

شكريه شتالاسماعيل نواف شاهربابل

طلبه حسنحسنين حميد ابراهيمبابل

وداد محسنعلي بدر بزونبابل

مريم هادياحمد فاضل حسينبابل

زكيه شرهانطحيور مزهر مديليبابل

سهيله جادرهشام عبدالرزاق حميدبابل

ازهار فاضلعباس فاضل عبدعليبابل

كريمه صياوياحمد حسين علوانبابل

مكيه كريمقاسم حمزه حبيببابل

دعوه عبدنور جالب عبدبابل

سعيده كعيدسجاد عبدالحسين عويدبابل

حسينه طرخانحسين عجاج حسينبابل

مريم طرخانخالد جواد حسنبابل

حرقاء احمدمحمد ناظم عزيزبابل

سعديه يوسفمرتضى حمزه عبدهللابابل



قاهره جليلاحمد علي حسينبابل

مهديه حسينعالء كاظم عبدهللابابل

سعديه حمزهتقي محمد ابراهيمبابل

سليمه حسناياد علي مرودبابل

بتول جاسمعلي كريم عطوانبابل

كظيمه فرحانحسن علي عباسبابل

دخيله مطرعيسى ضحوي اسمربابل

رحيمه عبدهللافوزي حسن مرعيبابل

زمله مظلومسجاد حامد بديويبابل

حسنه كاظمباسم زيدان عبودبابل

زينب عبدالمهدياحمد عدنان موسىبابل

مديحه ناصرعلي ذياب عبدهللابابل

هديه عبيسعباس جاسم كاظمبابل

امل بدرمحمد رعد داويبابل

بتول جسابمحمد نعمه كاظمبابل

خيريه عليزياد هادي فرحانبابل

جميله كاظمميثم عبدهللا ضايفبابل

سميره جاسممصطفى حاكم حلواصبابل

وجدان عباسسجاد حيدر سليمبابل

عجميه حاتمعامر عبدالصاحب حسينبابل

فته زغيرعبدالرسول حسين محمدبابل

نهيه عبيدمحمد عبدهللا اليجبابل

حسيبه ناهيعبدهللا امين بديويبابل

شعاع شدهانعالء ثامر حمزهبابل

عامريه موحانحسن علي جاسمبابل

حمزيه حمزهعمار جواد كاظمبابل

عربيه زيدمالك كريم زيدبابل

نعيمه صكبياسين محسن عنادبابل

سهام عبدالسادهكرار سالم فاضلبابل

رباب عبدعليعباس خنياب عودهبابل

مياسه قمراحمد خليل نجمبابل



بسهي طالبحيدر عكاب جبربابل

فضيله جليلمحمود حسن حسينبابل

سليمه مصحبصالح عالوي حلوانبابل

عجيبه عبدالكاظممرتضى محمد جابربابل

هبوب اكديمحسين فاخر عطيهبابل

لبنى نزارحاتم عدي حاتمبابل

شراره كزارصدام حسين شبيببابل

فطيم ناصرحسين ساجت عليبابل

فضيله مرزهثامر خضير كاظمبابل

دوه شهابحسين ياسين نجمبابل

سميره نعمهغيث عماد نويربابل

ماجده هويدياحمد سعيد مهديبابل

سليمه عباسانور ناصر محسنبابل

زينب جاسمحسين علي عبداالميربابل

كظيمه كاظمقاسم جاسم هوديبابل

رحمه هاشمحسن حسين فراسبابل

كظيمه عبدهللاياسر حميد مداسبابل

نوفه مال هللاعيسى عمران حمزهبابل

نعيمه علوانحمزه عباس فاضلبابل

افراح عبدمهند عبدالكريم جاسمبابل

حميده حسينحسام حميد حسانيبابل

غنيه نوماسعلي حامد كاظمبابل

حميده عليامير ميثم عباسبابل

زهره جوريحميد منذر واديبابل

حنيه شعالنحسين دعوش محيلبابل

كريمه مطريونس لفته خلخالبابل

حسنه جبرقيس شبيب حسنبابل

سكونه شاطرحيدر تكليف كاطعبابل

ليلى نصرهللاعباس حسين عبيدبابل

وسامه فوازابراهيم احمد عباسبابل

خديجه خليفاياد عبيد عليبابل



داريه عبدهللااحمد حسين عبيدبابل

فاطمه عبدالحسينعلي حسين محمدبابل

حديده حسينماجد شهاب علوانبابل

ازهار صالحمصطفى عدي مرزهبابل

راجحه حسونيعلي حاكم عبدزيدبابل

بسعاد هاشمحسن عباس مردانبابل

اميره كاظممحمد عادل خليلبابل

نغماشه عيدانحامد طعمه عكاببابل

موحه شهيبحمزه مشعل شاللبابل

كنه علوانعباس عيدان خضيربابل

بيده ساجتعامر علي حمودبابل

حميده جالبعباس كاظم مدانبابل

سليمه كاظمفراس كريم هاديبابل

ابتسام حاتممصطفى يحيى عليبابل

بسعاد سلمانحسام ذياب طرادبابل

شهيده نعمهعلي حسين عليويبابل

ملوك كاظممصطفى رسول عبدالواحدبابل

هيله رشكرسول عباس هاشمبابل

عظيمه جباريفاضل شاكر عطيهبابل

ابتسام حسينحسن سعد حسنبابل

فطيم جابرسالم عبدعلي فرحانبابل

شهيه واديصباح جاسم حمزهبابل

نطيمه عبدالحسيناياد علي حمزهبابل

هبوب جاسمجابر حسين كاظمبابل

كريمه حسينحمزه هادي حمزهبابل

نوال عباسعلي سعيد مرادبابل

امان جسامكريم صالح مهديبابل

قسمه عبيداحمد هاشم حسينبابل

عقيله محيعلي كريم عبيدبابل

هيام منسيعلي وحيد كاظمبابل

سليمه خليفكرار كاظم مكطوفبابل



حمديه كعيدطالب مزهر مجمنبابل

صبيحه عبيدشاكر احمد هاديبابل

وفاء عليوياحمد حسن عبيدبابل

مديحه كيطانسجاد كامل جوادبابل

سناء كاظممصطفى سامي جاسمبابل

حمزيه محمدصالح سعدي ادنانبابل

انوار صياحجواد حيدر كاظمبابل

نوريه محمدغزوان رضا محمدبابل

كواكب شمخيسجاد سعدون عبدعليبابل

نجيه حمزهرافد جوده سليمبابل

نظيمه حمودكاظم حسين سعيدبابل

سميره عبدالحمزهسجاد حيدر محيبابل

حكمه جالباحمد وحيد يونسبابل

بخيته مدلولاحمد كاظم حسنبابل

رسميه جميلمصطفى سامي طهيليبابل

هيفاء محمودعلي عبدالغفور عبيسبابل

صبيحه ميسمحمد وهاب علوانبابل

شكحه عبدهللاكريم جبار ابراهيمبابل

قظايه جاسمحسن دهيم راضيبابل

مهديه رويكماهر جبر سلطانبابل

حوريه محمدمشتاق طالب محمودبابل

كفاء مهديمروان سهيل نجمبابل

قسمه طعمهصادق عبدالحسين يوسفبابل

اسمهان مالكحسين احمد خدامبابل

امل جاسممشتاق طالب حسينبابل

كمره ساجتعادل ذياب حمودبابل

نعيمه مكيحيدر كريم حمودبابل

تهامي مهديصادق احمد عبدالسادهبابل

نوال عبدالحسينمشتاق حسين محمدبابل

سليمه عبيدعدي داخل حسنبابل

عنيده شاكرعمار فاضل هاشمبابل



نجيه حمزهنصر علي جاسمبابل

ناهده كريمحسن علي حسينبابل

كظيمه عبودحمزه رحيم حسينبابل

زهره كاظمجاسم رسمي حارثبابل

كطفه عبيدعايد غازي كريمبابل

كريمه حمزهحيدر عبدالحمزه خضيربابل

نجاه مزهراحسان ناجي نوريبابل

نوره عبودمثنى كاظم حمزهبابل

حسنه ريسباسم عبدالعزيز نافعبابل

امينه غازياحمد كاظم عليبابل

ابتسام طالبعلي محمد عليبابل

احالم حمزهمهند فاضل عباسبابل

حليمه عطيهحازم كريم ناجيبابل

ورده مايحعباس خشن شحيوطبابل

حكمه صالحرعد جوده عليويبابل

مديحه محمدصفاء حسين جودهبابل

نجيه الحبيبرزاق عبدالحسين كاظمبابل

طلبه عبوداحمد عبدالعزيز محمدبابل

زهره كريمعادل حمزه مطشربابل

فهيمه يوسفحسين جواد كاظمبابل

عليه طاهرحسين فريح كاظمبابل

عليه عبيدحيدر وحودي كاظمبابل

كميله جوادرائد حمزه داودبابل

شعاع عباسمحمد شاكر جاسمبابل

عليه برهانحيدر توفيق منجيبابل

سليمه محيسنمحمد عبود حسنبابل

حسنه خنجرعلي سلمان عبدهللابابل

ياسه هلهحسن سهو دهوبابل

حسنه عطيهاحمد جاسم محمدبابل

حمديه عليازهر علي محمدبابل

فطيمه كزاراحمد عبدعلي شياعبابل



بتول رحيماشرف محسن جباربابل

كرجيه عالويكاظم فخري يوسفبابل

ميسه عبيدغافل كاظم عبدبابل

هيله عدوانمحمد غالي نيروزبابل

نضال سفاحمصطفى صاحب صدامبابل

صبريه حسينخضير عمران سعيدبابل

عليه عطيهمهند حمزه سياببابل

اقبال ناجحيحيى عماد تركيبابل

عيده عبدالحسنماجد حمزه عنونبابل

نضال عليمهدي احمد جاسمبابل

حكيمه لملوماحمد عبد محسنبابل

حبسه زناكعلي عليوي عاصيبابل

وداد حميدكيالن حازم خلفبابل

كريمه جسابعلي مسحب حسينبابل

فضيله عبداالميرحسن علي حسنبابل

مريم سعديايهاب هادي سلمانبابل

نوريه علياياد حاتم مهديبابل

شعاع عبدالرزاقمنذر ظاهر بريربابل

ماليه منصورعلي جلوب عطيهبابل

رشده راضيكريم سريسح سندبابل

عياله نعمهحسين علي جاسمبابل

ماهيه فاضلثامر فرحان داودبابل

كريمه عالويقاسم عبدالكاظم عسكربابل

الهام سالمامير نجاح ابراهيمبابل

باسمه قاسمامير عدنان شرادبابل

سعديه هادينوار تركي شعيببابل

شاهه شعالنعبد نايف شناوهبابل

زينب عمرانغسان حسين خلفبابل

لميعه عبدالنبيسعد عبداالمير حمزهبابل

زنوبه سلطاناحمد غافل حميدبابل

غوبتهن هداممزعل طعمه عجيلبابل



سعديه فاضلمسلم شاكر تاليبابل

جميله ياسينحسن هالل جمالبابل

خيريه صايلماجد خماط موازيبابل

نوال حمدعبدالرحمن عبدالزهره طرادبابل

نقليه حاجموسام فاضل محمدبابل

نجيه حسنعلي رحيم كاظمبابل

بسعاد محسنضياء عبدالحسين جوادبابل

ازهار كتابحسين هادي تايهبابل

وفاء حسينجاسم محمد كطوفبابل

رواء حسينعلي باقر اكريمبابل

سهام ناجيعلي حسن محسنبابل

ام هادي كاظممحمد عبدهللا عليبابل

فضيله كريديجاسم عواد عبدالكاظمبابل

رسميه عودهعلي لفته عدايبابل

شعاع نعمهعلي سلمان مهديبابل

فخريه عباسحسن هالل نعمهبابل

سندس نعمهاحمد علي شذربابل

نوفى حجابفاضل سبع جميلبابل

هناء حمزهحيدر ماجد صباحبابل

خضيره عاصيجالل غازي حسنبابل

نهال صائباسامه سامح طارقبابل

رازقيه فتحيفرقد ساجت مشيربابل

عنونه تركيعلي فارس صباربابل

ليلى محمدعقيل صالح عبدالحسينبابل

خوله حنتوشماجد حمير حمدبابل

سليمه شبيبمحسن عبدالحسين هوينيبابل

امل فاضلحيدر طالل كاملبابل

فضيله كاظمحسنين حمادي حسينبابل

شدهه موسىحسنين موسى كرنونبابل

مهديه كاظماحمد جبار حمزهبابل

فطيم حمزهحسين عبيس عبدعليبابل



زينب عبيسزيد علي حسينبابل

المازه وحيدحيدر محمد هاشمبابل

بسهيه موسىصباح مهدي منسيبابل

عجيبه رحمانزيد سعد شهيدبابل

بسعاد ظاهياحمد حسن محمدبابل

سليمه حمزهبشير شاكر مرزهبابل

صبريه كيطانباسم محمد عبدهللابابل

سعيده سواديحسام كاظم طارشبابل

خيريه محمدعلي يادكار محمدبابل

هديه جاسمعماد علي حسينبابل

نهيه عبدالسادهحاتم خشان عبدعليبابل

شكريه سعدونماهر علي مهديبابل

بدريه عبدعلي سعد كطوفبابل

ليله راشدحسن جواد كاظمبابل

عليه حسينمصطفى موسى مهديبابل

سعيدان عربيههيثم كريم زيدبابل

نافعه جرناسعبدالرزاق ابريهي حسينبابل

قسمه كاظممحمد علي سلمانبابل

فرهوده عبيدعادل يتيم كاظمبابل

ابتسام سالماياد جابر حسينبابل

لميعه عطيهعقيل صالح ناجيبابل

زهره حسينعباس عبدالحمزه عباسبابل

كرجيه عليمحمد محمود كاظمبابل

كرجيه عليابراهيم محمود كاظمبابل

حنان عبيسعباس جاسم محمدبابل

ساهره صبريعباس فاضل خميسبابل

طلبه نهايهحمدان سلمان عنادبابل

قسمه حميدحيدر علي حسينبابل

امل عطيهسرمد علي جبربابل

بهجت مرادثامر حسن هندوبابل

نضال عطاهللاوسام مرداس خضيربابل



هيظمه ساجتصالح مرزه لفتهبابل

حسنه عبيدسجاد ياسر محسنبابل

ريمه عطيهعباس خضير حسينبابل

حسنه كاظمعلي سلمان حميدبابل

شكريه مهديداود سلمان محمدبابل

ملطه عليستار جبار مهاوشبابل

طالبه مهديجعفر جواد كاظمبابل

نوريه كاظمميثاق حمزه تركيبابل

شاهيه جاسماحمد كاظم حمزهبابل

شكريه عليعبيد حسن عبدبابل

طلبه مصعبسعد سلمان نايفبابل

فاطمه جاسميوسف قحطان يوسفبابل

فهيمه كاظميوسف محمد حسنبابل

نزيله حسنهشام رزاق كطرانبابل

صبيحه حبيبايهاب حسين طالببابل

رحيمه علواناحمد عبدالرضا خضيربابل

واجده كاظمحسين عامر كاظمبابل

ميريه هدهودراضي حسن مهنابابل

بسهيه مشجلجالب هربود مزعلبابل

شعاع عباديجاسمم محمد عبيسبابل

عمره مزهرعبداله كاظم شهيببابل

احالم عبدهللاعمار اياد محمودبابل

عبسه محيفواد كاظم منذوربابل

حمديه فارسنصير سامي عدايبابل

تركيه جميلحسين عبدعلي راضيبابل

صبيحه عليعبدالرزاق حسن عبدهللابابل

هديه سرحانهشام فليح فرحانبابل

حميده تركيحسن خلخال شماتهبابل

سليمه حمزهمحمد محسن شعالنبابل

ازهار برزانكرار حيدر عليبابل

كتبه كاظموسام سعد هاشمبابل



لميعه زيدانعلي مكي اعليبابل

فليحه مهديقصي فالح علوانبابل

عليه كاظمناظم عبدزيد فرحانبابل

عبده عبيدكريم حميد شطنانبابل

وعده ابدويمهدي صالح مهيديبابل

هاشميه عبدالجاسمسيف علي مزهربابل

نفوذ ثامرمحمد جواد كاظمبابل

اشواق جعفرانور كاظم فهدبابل

نهام عبدعليابراهيم احمد لطيفبابل

منوه حمزهامير عباس حماديبابل

هيبه سوادهادي عالوي حسينبابل

بسهيه نافعاحمد حمزه عبيدبابل

بسعاد جاسمستار حسين كاظمبابل

سليمه عنادمحمد عبدالرضا نهربابل

زهره فرحانسالم ياسين حسينبابل

مسيره ابراهيمكاظم هادي عبيدبابل

بدريه محمدعلي عبدالحسين مدلولبابل

زهره كاظمجاسم طاهر عباسبابل

نظيمه حسينزيد هادي صالحبابل

كريمه موسىعلي فاضل فهدبابل

عباسيه عبدوالء بدير حسنبابل

امل محمدعقيل محمد عيدانبابل

انتصار رحيماكرم محمد كريمبابل

مها جدعكرار مالك جبربابل

وسن غازيمصطفى احمد هاديبابل

كفايه مكطافحسين فاضل عبدموسىبابل

قتيبه عبدهللااحمد هادي غرداشبابل

جنان جوادعلي عبدهللا حسنبابل

هناء عبيدمؤيد علي محيبابل

حياه حسينعلي طالب محسنبابل

زيزونه حرشهادي مظلوم عبيسبابل



نوريه عليحسين محمود عيدانبابل

فضيله عباسقاسم محسن يحيىبابل

صفيه شريفعلي هاشم حركانبابل

غنيه عبيدنضال صبري سلمانبابل

هديه تراكناصر هادي خميخمبابل

كظيمه عطيههادي سعود جابربابل

فليحه خلفمصطفى جلوب سليمبابل

بدريه عصفورفاضل مانع كاظمبابل

ازهار عبدثنينلطيف حمزه مهربابل

سعديه عليكاظم هاتف كاظمبابل

فضيله عبدقاسم ناصر عبدهللابابل

سعديه جاسمحمزه حمود سالمبابل

راجحه شاكرزاهد عامر جاسمبابل

ابتسام صاحبمحمد ناظم شاكربابل

عليه عيدانسعدي هادي شدهانبابل

رفيعه عبدسجاد كريم حسانبابل

طلبه فنيخررعد خالوي طارشبابل

فخريه بشيرحيدر نعمه جاسمبابل

هديه خليلقاسم كريم عبدعليبابل

فرحه عبيسيوسف صافي حسنبابل

كريمه حمزهعلي حسين سكرانبابل

سناء حمزهعدي كاظم عبيدبابل

خديجه حميدمحمد ابراهيم عبدعمرانبابل

غازيه تومانمصعب شدهان رغيفبابل

نشميه مالكعلي احمد كاملبابل

فطيمه عدنانجاسم كامل سرحانبابل

نبيهه جوادتوفيق عباس هاديبابل

فخريه تركيثامر حامد شويشبابل

ريمه بحرمجيد حميد رشيدبابل

فرات عليعلي حسين وحيدبابل

صبيحه ابراهيمايسر صالح مخيفبابل



فريضه مطلباحسان جاسب مزيدبابل

سعديه محسنحسين فالح حسنبابل

صبيحه محمدمشتاق مخيف محمودبابل

عجيبه عيدانمهدي عبدالحسين عباسبابل

حليمه جالبفارس كاظم حسنبابل

امل عبدالحمزهاحمد سعد محمدبابل

امل كاظماكرم عبدالكاظم مجيدبابل

حنان جعفرمصطفى محمد مهديبابل

زهراء بديحسن نزار حسينبابل

شوله عبيسرحيم عبيد كاظمبابل

بثينه عبسمصطفى طالب غنيبابل

سعديه كريمبسيم صافي اسماعيلبابل

حده حسينرعد عبدالجاسم عكروكبابل

حسنه عايطكاظم جربوع عبدبابل

رحيمه عليويمحمد صالح عبيدبابل

شذى حامدكرار عباس جاسمبابل

زكيه ديليمرتضى عبدالحسين محسنبابل

زهره حسينسعد جبار جاسمبابل

سليمه هانييوسف عباس عبدبابل

فاطمه علياحسان كاظم جعازبابل

دجله فارسكرار خضير عباسبابل

بتول شاكرعلي جاسم جعازبابل

مسج عبيسفاروق عامر حمودبابل

حليمه طارشاحمد صافي كريمبابل

مهديه محمدمنير غانم شعيربابل

نجمه عبيدجليل محي شهاببابل

قبيله ناصرعباس باقر عبيدبابل

سلوى محمده علي شاكربابل

فتحيه هاديسجاد طالب هاشمبابل

عينه حميدعالء وادي مجيدبابل

نوفه عليحسن حران حسينبابل



تركيه علوانسعيد حسين حمزهبابل

ظلمه احمدجمود حسين عدايبابل

رضيه محمدعامر حسن هاديبابل

خيريه عبدعايد تويه مجهولبابل

فطيم فرجسعد فرحان عبدبابل

كاظميه حسينصالح سمير طرادبابل

هديه شدهانعالء محمد شمرانبابل

وسمه راشدحسين علي حسينبابل

نوره حمدصادق مجيت مطلببابل

سعيده جسوممحمد راشد عبيدبابل

فجريه كاظمكرار حسن عودهبابل

بدريه مطلبحسين عايد كاطعبابل

خالده كاظموليد كطوف نايفبابل

سعاد حمودحيدر ياسين محمدبابل

نجيحه طريبيلباسم حسن زايدبابل

وفيه عباسقاسم محمد خلفبابل

زهره فاهمكريم محمد خضيربابل

سكينه مصطفىاحسان عوني حسينبابل

رحيمه سلمانمحمد فالح نعمهبابل

ملكيه مشعلرزاق راضي حسينبابل

كميله عبدحسين عبدعلي عدايبابل

بسمه كزارحيدر نايف سلبوحبابل

حليمه عيدانكريم محمد عبدالسادهبابل

علويه غويرعباس فاضل عطيويبابل

حميده رحيمهسجاد حازم محيسنبابل

وداد مرزوكرائد فليح هاديبابل

حياه حسينعزيز عبدالرضا ضاللبابل

عزيه حمزهقحطان سرهيد خضيربابل

فهيمه جويرمحمد حمزه جويربابل

نهيه مديرعلي فيصل عبيسانبابل

غنيه حمزهبسيم حامد كاظمبابل



حسنه باصحمزه عيدان راضيبابل

عنيه حمزهوسام حامد كاظمبابل

رسميه جفاتحبيب محمد كاظمبابل

حكمه مروانصالح فاهم عبيدبابل

قبيله حمزهوسام عبدهللا صاللبابل

حميده مجيدمظفر محمد حمودبابل

نوريه كاظمكريم عبدالخليل جاسمبابل

سليمه كوكسقاسم مطر عبودبابل

تركيه ابراهيمفارس غافل عبيدبابل

نوفل حسنمحمد عباس ضاحيبابل

رمله جاسمصالح مهدي عبدالخضربابل

نجيه عبدالعباسمهند بدر خضيربابل

فاطمه بشيرجاسم محمد ذنونبابل

امل جعفرعلي كاظم عبيسبابل

جكاره شاللثجيل كشمر عبودبابل

نعيمه عزيبناصر حسين رحيلبابل

فضليه خلفنجم عبدهللا رشيدبابل

امحسين عبودكريم عباس سواديبابل

كريمه عبيسانعالء حوران كاظمبابل

عديله مطشرحسن عمران مخيفبابل

شريفه حسنزمن نجم عبودشريفهبابل

سليمه عبدبهاء جاسم محمدبابل

حكيمه عباسسعيد حبيب عباسبابل

امل عبيداكرم محمد عبيدبابل

اديبه جاسماحمد عبيس مرزهبابل

ساجده غدارمحمد حمزه كاملبابل

نوال مراحمالك حالن ذياببابل

نهله حميدمصطفى عباس فاضلبابل

ابتسام ناظماشرف موسى عبدالحسينبابل

علويه حمزهحميد رباط حسينبابل

فليحه عبدقاسم كاظم عليويبابل



ليلى مكيحسين يوسف محمودبابل

وفاء نعمهمحمد عالوي اموريبابل

فاطمه حسينسيف حافظ كطاعبابل

فخريه مجيدستار عباس صياحبابل

صبيحه كاظمالزم عبدالواحد محمدبابل

خضره سلمانحمزه عبداالمير محمدبابل

زينب جبرحسام حمدان عطيهبابل

بشرى يوسففؤاد سالم عبيدبابل

صبيحه عليعلي كاظم حسنبابل

احالم عليحسام سليم عبيدبابل

احالم عليهشام سليم عبيدبابل

بدريه هاديعلي كريم باديبابل

فضيله كاظمصفاء احمد موسىبابل

اشتياق دريبعباس حامد عنادبابل

سعديه حسينخضير ياس ياسينبابل

قسمه خليلعبدالوهاب رزاق فرحانبابل

مهديه مدلولفارس جواد مهديبابل

خلفه عبدهللاحيدر عبدهللا جاسمبابل

رضيه ناجيمحمد كاظم خليلبابل

مديحه عبيدصباح عوده عبيدبابل

تاخي عبدحيدر علي عباسبابل

رجيحه خضرحمزه محمد جاسمنبابل

سعديه محمداحمد قاسم محمدبابل

حمزيه عبيسعامر عبيد هاشمبابل

سلوى حسينسامر اياد حمزهبابل

رجيحه خضيرمصطفى حمزه حسنبابل

نعمه ربيعاحمد تركي عسافبابل

غشامه لفتهاحمد جاسم محمدبابل

نضال حمزهكرار رياض اسماعيلبابل

وسام حاكمياسر محمد العيبيبابل

امل احمدعلي سعدون عبدهللابابل



خوله طالبعلي غانم طالببابل

نجيه ناجيعباس عبيد كاظمبابل

سويده علوانفاضل جاسم سلمانبابل

نوريه خزعلمحمد خلف طرينبابل

حسنه مخيفعماد حمزه جاسمبابل

زكيه صايلحيدر عبيد عبداالخوهبابل

عليه حسينحسين حمزه منذوربابل

فطيمه عدنانجالل كامل سرحانبابل

ايمان معينوليد عواد كاظمبابل

شيخه حوسسالم عايد عجيلبابل

نوريه عبدالحسينهاشم طالب حميدبابل

ترمه كانيحسام خيري عبدحمودبابل

سعيده سالمسالم فالح حسنبابل

حميده نصيفصفاء حسن سلطانبابل

مهديه فاضلعمار حازم موسىبابل

هناء حميدتحسين فالح جبربابل

اشواق جاسمعباس قاسم محمدبابل

دوله عبدالوهابحازم حربي جمالبابل

فطم سالمغزوان اياد منعمبابل

نزيله كوادحليم كريم فراويبابل

نعيمه شافيمصطفى عباس حمودبابل

ساميه عبيديوسف جعفر تايهبابل

برحيه محمدمحمد رحمن شمرانبابل

يسرى حمزهق يونس عبيدبابل

سالله مطرودفاضل جساب نصيفبابل

راويه محمدعلي احمد عبيدبابل

هديه صالحخضير سلمان ظاهربابل

سمحه بريعبد شنباره نطينبابل

عواده مهديمحمد شهاب رهكبابل

وحيده عطيويوليد عبدالمير سلمانبابل

زينب محمدسيف حسين جباربابل



بشرى راضيعلي ناظم محمدبابل

رجيحه نعمهعدنان عزيز سايببابل

اثوينيه سلطانكاظم جعفر قاسمبابل

شده عبيدناصر معيوف فريحبابل

شكريه شنانعايد عبدالحسين هاديبابل

هظيمه مخيلسعد عبدعلي محمدبابل

عليه بعنونحيدر عمران كاظمبابل

ابتسام داودعلي حسين حمزهبابل

سليمه رويشحسين علوان كتاببابل

كظيمه كاظمحسن نشمي محمدبابل

رسميه صبححسن ناصر حسونبابل

زهره خضيررشيد سعيد حميدبابل

ناهيه ناصرحسين سعيد صكربابل

ناديه طهعلي محسن مهديبابل

مدلوله كريمهواري حسن عباسبابل

فطيم رفاسنوريه ضايف بانيبابل

زهره خضيرعباس مسلم دنانبابل

غازيه عبيدزياد خالد عوجانبابل

مكيه معينصدام تركي عزيزبابل

جاسميه حسينعظيم محمود غاويبابل

رجاء محمدصفاء علي منصوربابل

هديه زعالقاسم حسن مطلكبابل

سميره عبدعونحسين حسن مالكبابل

خنتاشه مهديجبار شعالن منديلبابل

عدوله جبرفائق عبد حسنبابل

فضيله كريمسهيل مهدي شنبارهبابل

نوال حسينعلي حسين حمزهبابل

حسنه حسينعلي هاشم حربيبابل

عيده نصارمحمد عبيد شينيبابل

جخنه جاسممحسن عبدالحسين درويشبابل

اميره صافيانمار خضر عباسبابل



صبيحه كاملزينالعابدين حيدر حسنبابل

عمشه حيدرعبدهللا مالك محمدبابل

عدويه ياسينجواد كاظم جوادبابل

عيده فضيلفاضل محمود جاسمبابل

سميره عبوداحمد لطيف كتاببابل

فضيله كاظمباسم سلمان عبودبابل

احللم محمدمحمد قاسم محمدبابل

نهايه منصوراسماعيل معيكط محمدبابل

سبعه عبيدهيثم محمد اهوبابل

فاطمه هاشمماجد حامد عبدالحسينبابل

شماته راشدحيدر فليح كاظمبابل

انعام عبدعليمحمد قاسم عبدهللابابل

قسمه دوهانعلي ضياء خضيربابل

ارجاحه حسيناحمد رحيم عبادهبابل

نوال عبيدحسين كعيد تكيرزبابل

بتول عبيدقاسم محمد حسنبابل

ساجده فوزيصادق طالب محمدبابل

حدهن حسوناركان علي عبيسبابل

حكمه كاظمحاتم نايف ناصربابل

انتصار هاشموسام جاسم سعيدبابل

سلوى عبدالواحدمقتدى علي عبدالكريمبابل

فليحه حسنانور صباح هاتفبابل

حكمه حامدحسن دوالب عباسبابل

زهره رسولزيد علي عبيدبابل

ميسون ضاريطارق محسن حسينبابل

حوريه حمزهحسين علي عبيدبابل

سعده حسينسلمان عبدهللا جباربابل

احالم جفاتحيدر عبد خادمبابل

رباب نعمهكرار حيدر صالحبابل

زكيه شدهنزار جبار جويدبابل

حليمه شاكرصالح عبدالحسين فضلبابل



سعديه طعمهعبدالرحمن جواد كاظمبابل

سميره هاديمهند محمد رضابابل

ليره مجبلعداي فيصل دنيانبابل

زمان حسنعقيل عباس حسينبابل

فله نوحعلي جبل عبدزيدبابل

ليلى عبدعلياحمد عبدالرضا خادمبابل

امل عليفراس عزيز ابراهيمبابل

سميره عبيدوسام ثائر حاكمبابل

وبريه كاظمكاظم كامل محمدبابل

هناء وحيدهيثم نعيم محمدبابل

زهره عبدعلينور محمد نوربابل

فوزيه حسينعقيل عبدهللا معيكيطبابل

فنديه نجمعالء نزار سعيدبابل

عاليه عبيدسرمد جاسم محمدبابل

هديه عباسحيدر عباس جاسمبابل

صبريه محمديعقوب حاتم صاحببابل

عيده حسينفاضل حسن شطببابل

منتهى كريممحمد رسول محمدبابل

هناء محمدزيد علي ستاربابل

سته ابراهيمحسن ناصر عليبابل

حسنيه هاديفائز موسى خادمبابل

سناء نهادمحمد محمود شاكربابل

ندامه كاظمنصيف جاسم شهاديبابل

حال نصيفليث حيدر هانيبابل

نوال فليفلعلي مكعيد حمزهبابل

عهود عبدالحسنكرار علي حسينبابل

جوريه عبدهللامحمد طه ياسينبابل

عنود عزيزحيدر علي عبدالكريمبابل

سهام عنونرضا ناصر حسينبابل

انتصار كاظممحمود شاكر عليبابل

صبيحه زعيانمصعب فاضل عليبابل



حمديه حماديليث سامي عبيدبابل

سليمه لطيفمحمود فاضل حسنبابل

رسميه حسينفرهود علي عباسبابل

جواهر حكيمناهض علي احمدبابل

ضحويه حسيناحمد حمود عبربابل

فضيله كاملطه نجم عبيدبابل

راضيه حسينقاسم حميد خليويبابل

كريمه سلمانسفيان ثامر مزهربابل

سليمه حمزهحسين هادي عبدالرضابابل

صبيحه عبيدجواد كاظم عبيدبابل

قاهره عبيدحيدر هادي شعيببابل

فخريه مرزههيثم حسين حمزهبابل

رجاء محمدعامر هادي مالبابل

اخالص لطيفايمن ناظم حلواصبابل

فوزيه كريمحيدر زباله عبودبابل

عليه مهديمسلم شايع جابربابل

راجحه حسينارشد حسين مظلومبابل

ذكرى عبدالحسيناحمد عاد عبدالعباسبابل

كوثر كاظممنصور مالك عليبابل

االء غازيعمر عالء حاتمبابل

هاشميه محمدموسى كاظم شدهانبابل

فوزيه خفيفرزاق صافي مصحببابل

بتول عبيسمصطفى احمد عبدهللابابل

غنيه طارقعمر عبدالباقي صائببابل

فاطمه سهيلعدي ابراهيم عليبابل

وفاء حبيبنمر عالوي عبدالحسينبابل

حليمه جبرجاسم محمد عبدهللابابل

نجوى حسنصالح عباس عليبابل

سليمه كاظمعقيل حيدر مجهولبابل

صباره علوانحسين مالك جاسمبابل

سهاد عبدالوهاباحمد منصور هاديبابل



شروق عليسجاد يوسف عودهبابل

ساجده حسينقحطان عبدالزهره عذاببابل

حده فرهودمالك جابر حبيببابل

حليمه عبدعودهحاتم كريم مظلومبابل

زهره الميصالح حسين خرموشبابل

فوزيه محمدعدنان عادل شياطبابل

خوفه محمجباسم كاظم عبيدبابل

قمر غازياركان عبد العظيمبابل

عليه سهيلمحمد حسين علوانبابل

نوريه فخريزين العابدين ناظم حسينبابل

رضيه هاديمسلم محمد رفيشبابل

حمزيه طعمهاسماعيل حمزه خيرهللابابل

زينب سهيلعلي عادل مهزبابل

سهام حسنعباس حاكم كزاربابل

كاظميه طالبحسين كاظم عباسبابل

صبيحه مخيفمثنى صبيح ابراهيمبابل

زكيه شدهانحسين علي جاسمبابل

فخريه اليجصادق عليوي عبدبابل

كميله شاليامير احمد عبودبابل

امينه حمزهصفاء طارق نغماشبابل

هالله جبرعالء سالم جوادبابل

نعيمه راجحكرار محمد جاسمبابل

هاشميه زبالهسيف علي جاسمبابل

مشتهايه كاظمميثاق طالب خضيربابل

كتبه كاظمقاسم حمد حمزهبابل

سهام راهياحمد حسون عزيزبابل

ساميه رسولمصطفى حاتم بديويبابل

هديه عربيبيعبدالخالق عطيه جوادبابل

صادقه طهعواد عبد اهاديبابل

مهيه كاظمسرمد سلطان حمزهبابل

احالم عبدحمزه صباح ابراهيمبابل



فهيمه كاظمعالء جابر جاسمبابل

نعيمه عليويعزالدين وحيد مهديبابل

ابتسام محمدضياء هادي حسينبابل

مقبوله جيادانور رزاق راضيبابل

تركيه سلمانكاظم فاضل غركانبابل

سعديه عبيسعلي جواد كاظمبابل

اقبال ابراهيمحسين علي تايهبابل

كرجيه صميطصادق صالح حربيبابل

جنان محمداحمد عبدالكريم سهيلبابل

نظيمه عبدزيدعلي حسين مطربابل

احالم موحانسعيد فالح حسنبابل

طرفه وشاحمحمود حسين شريفيبابل

سلوى جبرخضير عباس حمودبابل

سميره عبيسعباس راضي عبدمحمدبابل

عطيه حسناياد فرحان مسيطبابل

حده قمازكريم عبدالحسن عباسبابل

هجام منديلحاكم نصر شعالنبابل

سهال خلفحسين كاظم حاكمبابل

ليلى حسنمحمد نجم عباديبابل

طلبه كريممصطفى حسين طارشبابل

فضيله عباسثامر فاضل عبيدبابل

جاسميه محمدقحطان حسن كاظمبابل

فاطمه عبدهللاعلي نصر حمزهبابل

رباب حسنمؤيد هاشم شمرانبابل

امل عبدالكريمامير باسم محمدبابل

انذار حسنعباس كاظم سلمانبابل

ملكه مزهرحيدر نعمه صالحبابل

نضال حامدعمار رشيد حميدبابل

لهموده ساجتحمزه عريبي عبيدبابل

سعيده يونسعباس مصلح عاشوربابل

فوزيه عبيسكرار نعمه جوادبابل



سعده حسنحمزه حمود محمدبابل

كميله عبيدصالح حسن عبدبابل

سالمه جاسمفالح عويز عويدبابل

رزيقه كاظمميثم جواد كاظمبابل

خشيفه مالكعامر عبيس كاظمبابل

جاسميه محمديوسف شاكر زيدانبابل

سميره موسىعامر اموري عبودبابل

دوله مرادهذال يوسف ابراهيمبابل

حميده حسينحسن عبدهللا حسنبابل

قسمه برهانمحمد عبدالحمزه جبربابل

ربيعه مدلولكريم فالح حسنبابل

عديه طالبمحمد صبار علوانبابل

عليه جاسمسجاد عبداالمير كاظمبابل

سهاد عزيزكرار علي حسينبابل

حميده عبيدصفاء محمد عليبابل

فليحه حسنحسين ثامر عبسيبابل

كميله حديدعباس فاضل كوكزبابل

شكريه خضيرجاسم محمد كاظمبابل

سعيده واديامير حسين عبيدبابل

نضال حسينعلي صالح عبدعونبابل

قبل عبيسكريم علوان مرادبابل

هيفاء حسونيباسم علي سالمبابل

بدور خضيرعباس هادي شهيلبابل

طلبه محمداحمد مجيل عبدهللابابل

جميله عبيدعلي طالب حمزهبابل

حضيه محمدهالل عبيد نايفبابل

يسرى محسنعلي حسين عمرانبابل

ملكه عبدكرار عالوي حماديبابل

هاشميه كاظمحسين فاضل هاشمبابل

تفاحه صبرعالء كاظم داخلبابل

شكريه حامدناهي لطيف غايببابل



غازيه عطيهمالك تايه حركانبابل

زنوبه حسنعقيل محمد عليبابل

ربيه جاسممهند صالح عليبابل

ملكه عبيدعايد كاظم حمزهبابل

سكينه عبيسمحمد فاضل عبدالكاظمبابل

نضال فنطيلعالء حسن عبيدبابل

رباب جابرخضير عباس نجمبابل

قسمه حسينيوسف محمد فخريبابل

زكيه عبيدماجد كاظم جودهبابل

وفاء ابراهيمعلي سعد ثامربابل

رضيه هاديعباس حمزه حمدبابل

حوري سعيدعالء عباس مهديبابل

حمديه نوريعلي حاكم نايفبابل

كتبه كرماشعقيل محسن كاظمبابل

خيريه سلمانرسول عويد سالمبابل

كريمه فاضلرعد مهدي كاظمبابل

ليلى عبيدعباس رسام عباربابل

رسميه سردادمحمد عباس طالببابل

احالم رشيدمحمد صبري خليلبابل

ريحه خايفاياد ضامد هاللبابل

رباب مركبيوسف حاتم عبدالواحدبابل

ناديه عليويعلي عماد عليبابل

محاسن خلفحسام سعيد عليبابل

سهام عبيدصفاء عليوي عبيدبابل

تركيه نومينصر حسين حمودبابل

سناء محمدعبدهللا مضحي خالويبابل

سكنه احمدمصطفى عبدعلوان نعمهبابل

زينب راشدمحمد سعد محمدبابل

عجميه عجبمالك طارق كعيدبابل

امل فاضلعبدهللا قاسم محسنبابل

بدريه مزهرعبدهللا طراد عبدالسادهبابل



خضيره عبدعليمصطفى حسين عليويبابل

سعديه شلبهعلي سالم حسنبابل

احالم حسنوليد صالح منهيبابل

حسنه حمزهحسين شبيب مردانبابل

زهره كوكزمشتاق طالب عوادبابل

حميده خضيرهادي صالح سلمانبابل

امل حمزهزيد نجم عبيدبابل

شذى حسنعباس فاضل هاشمبابل

اسيا عليصدام عباس فاضلبابل

زهيه عباسعباس حسين علوانبابل

حسنه حسيناسعد اسماعيل عليبابل

فطومه حسناياد حمود حسينبابل

ليلى نجمحسام فالح مدلولضبابل

هديه محمدمالك حمزه كريمبابل

هديه ساجتفالح مهدي شرادبابل

رجيحه نسيممالك محمد شاطيبابل

حليمه عليانس جبر كاظمبابل

عوفه كاطعحسين صايل دخهبابل

غازيه جاسممشتاق حميد مرادبابل

امل خضيرمهند كاظم مزهربابل

نظيمه حماديمحمد نهير نعمهبابل

سلمى بديويمحمد جاسم حسينبابل

غنيه كاظمسليم عبدعون حسنبابل

رزيقه فليحاحمد سرحان حسنبابل

وزيره رزيجقائد محسن سلمانبابل

سليمه ناجيحسن منير عيدالهاديبابل

حمزيه عيدانحسن عبدهللا خليفبابل

نسرين فالحسالم محمد ياسينبابل

خيريه كتاباحمد فاضل جابربابل

خيريه حسينحيدر اسحق طعمهبابل

ميريه عليعلي خميس حسينبابل



حمزيه محمدمحمد سعدي دنانبابل

زهره سلوانحسام يونس عبيدبابل

ابتهال قاسميوسف عماد جاسمبابل

حميده صباراحسان صادق محمد رضابابل

نعيمه محمدعالء كامل عليبابل

هديه شطنانناصر عبيس عبودبابل

مديحه عبدهللارائد مهدي صالحبابل

ساجده احمدوسام عباس كاظمبابل

رائده عبيسعلي مرزه حمزهبابل

زهره جوادعلي فريق جهادبابل

بشرى عكلوالء صالح هاديبابل

فلاير عزيزمنتظر احسان حسينبابل

زهره شوبهوهاب عرب مفيضبابل

زكيه مهديعباس حسين نجمبابل

حمديه عوادعلي شكر محمودبابل

حسنه عطيهمحسن جاسم محمدبابل

شده كاظمثائر ابراهيم كاظمبابل

سليمه جاسممحمد حمزه يوسفبابل

ترفه متعبسالم صالح صكربابل

شمخيه حسونكامل فداوي كطانبابل

خيريه هاملعدي كاظم عبدبابل

ليلى حمودسيف حيدر حميدبابل

سلمى شعبايهاب رحيم عبدالرحمنبابل

فليحه فاضلمصطفى عباس فاضلبابل

عليه حاكمعلي عامر جبربابل

كتبه جوادثائر جمعه عبيدبابل

حسنيه عبيدرسول لطيف مهديبابل

هديه عبيدمحمد جياد مقدادبابل

بتول حمزهاحمد صباح حسنبابل

سليمه ثانيصادق ايوب فاضلبابل

شكريه شنانكرار ثامر سكربابل



فضيله مرزوكزيد مالك حسنبابل

حمزيه قنديلعلي هادي حلوبابل

حمزيه قنديلحسين هادي حلوبابل

حليمه مرزهاسحاق كريم هاديبابل

فهيمه هاشمابراهيم مظلوم ربيطبابل

ساجده عبدمحمد فاضل عبدالحمزهبابل

كريمه عبدعليصادق مهدي محسنبابل

ساهره فخريمصطفى منعم كاظمبابل

غنيه كاظمستار كريم عبدزيدبابل

فوزيه محمجنصر فخري عبيدبابل

كاظميه حمزهمحمد مظلوم محمدبابل

مهديه عليجالل كامل سلمانبابل

شكريه نايفرائد حسين عليبابل

فخريه ظاهرمصطفى كامل جميلبابل

كميله رسنعباس كاظم خضيربابل

امل كاظممحمد طالب كريمشبابل

زهره عزيزصالح بدر علوانبابل

زينب ناصرمعتز صالح هاديبابل

حمزيه عباسكاظم عيدان حسينبابل

كميله عطيهعادل حسين عليبابل

نجيحه زيدسلطان هاشم معيوفبابل

ازهار جاسمفواد كاظم شعيرهبابل

ايمان جاسمعباس طالب عبيدبابل

حسنه واويماجد عبد علويبابل

رزيقه ابريهيحسن حيدر عايزبابل

حمديه حمزهعالء عماد مصيخبابل

سهام نكروزظاهر ناجي هاديبابل

دالل كيطانحيدر حسين حريزبابل

وداد زباربكر علي كبربابل

قاهره رحيلمالك والي بديويبابل

عليه شدهانسالم جرو عطاهللابابل



زهراء علوانسجاد يوسف عليبابل

ضحيه راضيعباس فاضل عبدبابل

زكيه خريبطقاسم عمار حسينبابل

فاطمه عبيسحسين باسم هاتفبابل

طلبه عبيدمصطفى فهد هاشمبابل

عليه هاديعباس عجيل ترفبابل

ايمان عبدالحسينزاهر عبيد جاسمبابل

سهام اسماعيلماجد فليح حمزهبابل

انسام نعمهحيدر احسان مهديبابل

شفاء حامداكرم محمد شعالنبابل

قبيله نعمهسعد حمزه شعالنبابل

حمزيه حاجمباسم حمزه كاظمبابل

فاطمه محمدعبدالرسول جابر حسنبابل

رجيحه عليجعفر عبدهللا جعفربابل

عاليه بهوحازم ابراهيم طعمهبابل

صبريه شدهانازهر عبدالرزاق حمزهبابل

سهاد حسينعلي محمود نصيفبابل

صبريه مهديعلي عبدهللا كاظمبابل

فوزيه خلفايهاب حسين جمعهبابل

كريمه حميدسعد حسين مرزوكبابل

عاصمه عليمصطفى اكرم جريوبابل

فاطمه محمدنجم كاظم عبودبابل

حسيبه ناصرسلمان جلوب علوانبابل

نجمه حامدسرمد ايوب عبدالمهديبابل

رتبه هادييوسف عباس حسينبابل

سهيله هاشملؤي جاسم هداويبابل

حوراء جوادعمر فاروق محمودبابل

جنديه هاللكاظم سعيد مجبلبابل

فلحه ابوسالكعالوي حالوب صويحبابل

نوال جهادسيف عباس هاتفبابل

تغريد باقركرار علي حمزهبابل



هضيمه محمدطارق هادي راشدبابل

حسنه دوالبحسين فرحان كاظمبابل

حسنه موحانامجد محسن راشدبابل

فرحه ارقاويياسين نجم عباديبابل

مديره جمعهمحمد عبدالحمزه حسنبابل

رحيمه عبودمحمد جاسم حسينبابل

مائده حميدبشار علي موشنهبابل

امل عليكرار علي مرزهبابل

هناء برهيامجد عباس محيبابل

حسنيه ناجيسعيد عباس منعمبابل

وداد خواممهند ابراهيم محمدبابل

كريمه كاظممنتظر سعيد اكبيحانبابل

زهره صابررجاء داود محمدبابل

جنان عبيسمهند كريم عبداليمهبابل

فلحه صحصعكرار حميد رشيدبابل

نوال محسنعلي حسين ساميبابل

زينب جميلمصطفى هادي كميلبابل

اقبال حسنمحمد صبحي كاملبابل

فوزيه كمرعباس مزهر تاليبابل

زنوبه عفتانموفق حمزه حسونبابل

تغريد فوزيحسين محمد عبدالواحدبابل

طلبه عليويناظم شهيدج خشانبابل

عليه عبيدسعد كاظم شياربابل

مائده فرحانحسين عثمان محمودبابل

عليه حسينمصطفى سالم حسينبابل

نجالء فريداحمد هاشم حسنبابل

شكريه محيبسخضير عطيه حمدبابل

طليعه عباسفليح حسن شبلبابل

حمديه ياسينعلي عبدالخضر ابراهيمبابل

شهيده فارسحسنين رحيم كدربابل

سته عبدعالء مسلم عسلبابل



جميله اركانعباس فاضل خليفبابل

غنيمه يوسفصالح زايد عتاببابل

جبره عليمحمد حاكم حسنبابل

كاظميه عبيدعباس محسن كاظمبابل

كتبه حمزهحسن عبدعلي عبدالكاظمبابل

نهار عبيدعلي كاظم عبيدبابل

تركيه حسينعيسى عبدالحسن عبدالعباسبابل

مليحه نعيمحيدر جاسم حمزهبابل

تركيه حسينسلمان عبدالحسن عبدالعباسبابل

مدلوله ضايفعلي حمزه جيادبابل

رزيقه سعيدعبدهللا محمد حسنبابل

نصره عباسزيد سلمان حنينبابل

شكيه رهيفحسين كريم متعببابل

جميله حسنيحيى عطيه ابراهيمبابل

مديحه كاظمعلي كريم شمرانبابل

ايمان نورفرقد علي عزيزبابل

بدعه خضرجالل كريم حسنبابل

سليمه حسناسعد عبدالهادي عبودبابل

كواكب حسنمحمد عامر شمرانبابل

عذراء عبدالرزاقمحمد صالح هاديبابل

ملكه كاظمهشام فيصل طعمهبابل

طلبه سلمانفوزي صكر حراكبابل

ساميه نايفحسين مجيد هاشمبابل

روزه عطيهحيدر هادي عبدالزهرهبابل

مديره يوسفعايد عباس مسلمبابل

نديمه ديكانضياء حسن حمزهبابل

مديه خشانحيدر راجح خضيربابل

هالتله مزعلمحمد حسن جعازبابل

فوزيه عبيساسامه رحيم حمزهبابل

حكمه كطوانعدي حمدان محمدبابل

هالله عبيسحسن ناصر وناسبابل



قسمه مطرامير عباس كتاببابل

نجمه عبيدرياض زغير حسانيبابل

ليلو سلطانسعد جبر كاظمبابل

رتيبه عمرانياسر حامد ديليبابل

زهره كاطعسيف سعد جابربابل

فلاير عبدالحسيناحمد ناظم عبدالزهرهبابل

قسمه مطرعلي عباس كتاببابل

رشده هماشصالح غازي فضلبابل

اشواق شاكراحمد عدي ستاربابل

حسينه ياسرمالك غازي عبيسانبابل

غيده دوالبستار جواد كاظمبابل

تمام سلمانعلي حمزه خادمبابل

رجاء راهيعلي اياد كريمبابل

صبريه وناسحسن راجي حسينبابل

الميه عبيسمحمد جاسم محمدبابل

رضيه خشانسجاد سامي كاظمبابل

جاسميه عبداللثامر عبدهللا محمدبابل

بشرى سلمانحسين جعفر هاللبابل

رياض عبيدحليم جمهوري كركانبابل

عليه حسينقاسم محمد عبدبابل

حميده عبيدمحمد عمران حاجمبابل

حميده عودهعبدهللا فاضل عبدبابل

شكريه عبادياحمد ردام حبسبابل

نزيهه جعفرتوفيق اكريم محمدعليبابل

كاظميه راشدشعالن عاجل عبدبابل

فطيم عليحيدر نصار كاظمبابل

رازقيه حديدعواد ابراهيم عليبابل

وضحه ذيابعادل سلمان حنشبابل

وزيره حسناحمد عبدالحسن كاظمبابل

نضال عبدزيدحسام ناجح جابربابل

صبريه عاتيعلي سعيد جوالنبابل



هديه حسينعامر رحيم مهنهبابل

فاطمه فاضلعلي محسن سلمانبابل

عليه نجممفيد خالد كايمبابل

انوار هاديباقر كرار ماجدبابل

صفيه حسنغانم عاشور كاظمبابل

رجيحه حمزهعلي هاشم عبدالواحدبابل

شكريه محمدامير طارق محسنبابل

اميره عبودزيد محمد عبدالرزاقبابل

ساجده طرادعلي يوسف عنادبابل

حكيمه غلفصهادي حسن مرادبابل

سعديه سهيلعمار حامد طلببابل

امل خضيرمحمد قاسم ناظمبابل

مديره طالبحيدر وحيد طفاربابل

كواكب حسيناحمد علي جيادبابل

نعيمه عبيسصدام قحطان عبيسبابل

منال صبيحعلي صالح سعدبابل

خلفه راشدشاكر غافل شوكانبابل

سعديه عسافرعد هيل دريجبابل

عفيفه ساجتحيدر علي حسينبابل

اسعيده كاظمصباح هادي علوانبابل

رسميه عبدالعباساحمد جاسم محمدبابل

فلحه حسينحسنين محمد جاسمبابل

كظيمه جوادحمزه عاكف عبدهللابابل

صبحه دينانحسن علي حميدبابل

غازيه سلمانعالء عبد كاظمبابل

عليه حسوننزار صاحب عبيدبابل

زكيه لوتيصبيح مزهر مياحبابل

فطيمه جبرحسين نور حسنبابل

نزهه عبيدمحمد سعود محمدبابل

فليحه حسنغانم عبدعلي كاظمبابل

جنان جدوعياس فارس غنيبابل



كلثوم رسنعدنان غالب جاسمبابل

رجاء عبدايوبمحمد هديه تاليبابل

سميره محمدحسام نوري قاسمبابل

ناهده حسنكاظم خليل كاظمبابل

ناجحه جفاتاحمد عبدالزهره حمزهبابل

سكنه عبيدعباس كامل حسينبابل

لذه زنوحعلي كريم جبربابل

زينب عدايمازن عائد خوامبابل

هيفاء هاديوسام باسم عبدعونبابل

فردوس معيناحمد ثائر صبريبابل

سليمه عبدالكريماحمد حازم ابدينبابل

نشميه عزيزقاسم هند طريفبابل

كسره عبدهللاحسين حمزه هاشمبابل

واجده كاظممحمد عباس فاضلبابل

صبحه زغيرمحمد عبد مطرودبابل

زينب عباساثير عبدالحسين عبداالميربابل

فاطمه عزيزعلي عادل عليبابل

كميله طرادجعفر مهدي شحاذهبابل

ملكه عبدالسادهحيدر فرحان درويشبابل

شهناز شويخطالب جاسم عبدبابل

نجمه فيحانطالب صالح هراطبابل

ماليه جفاتمسلم كاظم نعمهبابل

احالم هاشمعلي سليم رحيمبابل

جاسميه محمدولي حسين حمدبابل

تويهه كاظماحمد ناجي حمزهبابل

رياسه خضيرسهيل علوي شداربابل

امل مكوطرصالح هادي عبدالجاسمبابل

مكيه عبيدعلي حسن جاسمبابل

حكمه تركيقائد عيدان مطربابل

صبحه عبيدفرحان عبيد مخيفبابل

بدريه يوسفسجاد عبداالمير هاديبابل



كميله جبرحسين عالوي عويدبابل

فظيله عليويعواد فاهم عباسبابل

هيفاء محمداسامه علي عذاببابل

نوريه محيسنزيد عبيد ضاحيبابل

خيريه جوادمردان حمود عبيدبابل

كظيمه رحيمنسيم عليوي نعمهبابل

زكيه كاظمحامد حبيب ظاهربابل

مائده عليبارق يحيى جعفربابل

زكيه عبدمحمد رباط محيميدبابل

بشرى صباحنبيل عباس كاظمبابل

حسنه جبرقاسم خريوع محمدبابل

صيته ياسرعايد هادي جابربابل

طلبه هاتفسامر عباس محسنبابل

نجيه جاسمعامر منديل شبوطبابل

صبريه حسينباسم سعيد دهشبابل

كظيمه حسونمحمد غانم حسنبابل

سعيده عبيسرياض عباس محمدبابل

حمره مهيديكاظم صلبي فكريبابل

هنجود حسنعلي رحمان هاديبابل

سهيله كطانعبدهللا سليم خزعلبابل

حمزيه دايخاحمد عواد كاظمبابل

نجود عليصالح هادي زغيربابل

حمده صاحبعامر كاطع عبيسبابل

هديه حسنطالب محسن كاظمبابل

وداد محمدحسين عيدان حسينبابل

شكريه خليلحسن علي اسماعيلبابل

نعيمه حميدحسين كامل حسنبابل

ثمينه عليمثنى ماجد مدلولبابل

نجيه عبدالكاظمعبدالجبار منعم كاظمبابل

بشرى عبدهللااسامه ثامر عليبابل

زينب عبدزيدعقيل فارس حاتمبابل



جبريه عبيدحمير خليل داودبابل

حياه حمزهعباس معين مرزهبابل

قهيمه كاظمحمزه جابر جاسمبابل

فضيله مطرعباس رحيم جاسمبابل

كظيمه حبوبحميد هادي واعيبابل

فلاير عباسمحمد صباح كاظمبابل

خلود عبدالواحدسجاد ميثم عباسبابل

زينب عبداللطيفامير عوده هاديبابل

ندى عبدالكريمعلي عبدهللا عبدبابل

زينب عبدعليمصطفى سعد تركيبابل

هديه جربوعخليل علي عباسبابل

صفيه شاكرقاسم عبد جباربابل

عائده كاظمنبيل عويز ياسبابل

بتول جيجانمحمد محمود عبدالحسنبابل

فائزه عبدحسين عامر كاملبابل

رزيقه جبرميثم ابراهيم جبربابل

نبهاره عبدكامل مجيد حسينبابل

حنتاوه حسنطارق جبار هاشمبابل

فرحه مسيرعقيل شاكر مغيربابل

عزيزه عليعالء غضبان علوانبابل

سهام عبدالحمزهعباس حامد فخريبابل

شكريه عبيدصالح سريع جمالبابل

باسمه طالبسعيد صالح حسنبابل

احالم عطيهعالء محسن صبربابل

فوكهن صخيلحسين حمزه زرزوربابل

فاطمه عزيزحامد فتح هللا جاسمبابل

هاشميه عبيدعباس عبيد راضيبابل

ربيعه عاصيخالد جمال عطيهبابل

عقيله سلمانمراد عبداالمير علوانبابل

جبره كتابعلي مراد عبدسلطانبابل

عطيه مناعسعدون كاظم مجباسبابل



حمديه حميدسجاد حسين جروبابل

دنشه عدايعباس عبادي نزامبابل

جاسميه محمدرحيم صالل عراكبابل

ابتسام كريموالء جميل عبدبابل

خيريه عبودمحمد عبدالعباس نجمبابل

شكريه عبدالمحسنفاضل راشد عبيسبابل

يسرى ناصرحيدر جاسم حمادبابل

بركه راضياحمد حسن ابراهيمبابل

واجده خلفكرار سعيد يحيىبابل

جنان تقيميثم كريم كاظمبابل

نهله هاديمحمود شاكر سعدونبابل

ملكيه دودانحسين عليوي خادمبابل

هديه عباسسعد عبدالحسن راضيبابل

نسمه يحيىرائد حسن حمزهبابل

عطيه محمداحمد عبداالمير شهيدبابل

زبيده منصوريحيى هادي عبيدبابل

امل عبيسوجدي عامر كاظمبابل

فاطمه كريمسجاد رحيم حمزهبابل

نونه حماديعلي ابوحسين خضيربابل

رشيده اعليويمحمد زيدان عبيدبابل

رضيه مجيدمسلم عقيل حسينبابل

هديه رضاعالء عبداالمير شهاببابل

نعيمه عليمحمد علي فراسبابل

امل زراكمرتضى كاظم عبيدبابل

زهراء عويدياس فاضل عباسبابل

رابعه احمدعدنان مالح عيدانبابل

امل حمزهياسر اياد عبيدبابل

رسميه مطراسعد عبداالمير نجمبابل

نصره كاظمعالء خضير سعيدبابل

منال داودسجاد احمد نعيمبابل

مياسه نجماحمد تركي عبيدبابل



زهره جمزهجاسم محمد نجمبابل

ليلى حمزهعلي صالح مطشربابل

فليحه عبدهللاعلي حميد عبدعمرانبابل

قسمه محمدخضير عباس عبودبابل

سعديه شاكراياد عبيد عبيدبابل

كاظميه عباسعلي كاظم محسنبابل

شعاع حمدفائق هادي خضيربابل

امل مطشرلؤي هادي عباسبابل

بهيجه حسينمحمد عبد حسنبابل

غازيه حسينعماد نعمه عبيسبابل

خوله احمدعالء قاسم حميدبابل

حسنه عليحسين حامد عبيدبابل

خلود مرزهناصر مروان خضيربابل

جميله علوانحسين حسن كاظمبابل

ليلى كاظمجاسم حاكم حاتمبابل

خديجه بدرصالح محمد عبدبابل

منى عبدعلي فالح حسنبابل

سكينه ى نعمهرافد غالب مرزوكبابل

سليمه عبداالميرحسين غافل حسينبابل

سليمه عمرانجاسم محمد شاكربابل

نبهه كريمغانم صالح جباربابل

بدريه مطلكعمار حامد عليبابل

كميله فارسحسين صافي منذوربابل

نجيه جبرقاسم مهدي محمدبابل

وفيقه محموداحمد محمد عليبابل

بشرى تركيروناك حاكم حسينبابل

خديجه كاظممحمد غازي جاسمبابل

بتول ردامعالء ستار سلمانبابل

رقيه عليلهيب عباس عبدالحسينبابل

صبيحه كاظمميثم فاضل حسينبابل

كواكب حاتمخالد محمود كاظمبابل



صبيحه خويطمحمد علي طالببابل

عنيده حسنرعد ابراهيم خليلبابل

تفاحه راشدطالب عبدالكاظم مهديبابل

دعبوله فضلعثمان زويد فليحبابل

عليه محمدحسن عبيد محمدبابل

رسميه سرحانحسن سعد عبيدبابل

نسمه فيحانحيدر علي عبدالحمزهبابل

سهام شناوهمحمد صباح غازيبابل

عدوه شهدمديح فرحان زغيتونبابل

كميله عبدعلي كريم محمدبابل

نجيه عاجلعدي ناجح جيادبابل

كاظميه جبارعباس كريم ناصربابل

تعبه صدامصالح حمود عبربابل

امل سلمانرسول صبيح لفتهبابل

فوزيه خضيرمحمد عدنان ابراهيمبابل

كتبه كاظمعبدعلي جبر ناصربابل

مديحه رسولعيسى عبدالرحمن عليبابل

نصره حسينموسى كاظم محسنبابل

نوريه حمزهوسام مالك ناهيبابل

هاجر جاسمرحمن محمد حماديبابل

دالل حسينمنتظر حسين عباسبابل

راجحه جابرغيث عبد كاظمبابل

شمسه طاهركاظم عبدهللا شاللبابل

طلبه شنانفيصل جبار ناجيبابل

ايمان خليلعلي حسين كاظمبابل

فخريه طرطيركامل ذياب دردوحبابل

سليمه حمزهحمزه جاسم محمدبابل

صبيحه عبدالحسنعالء عدنان الفيبابل

فائزه ناجيسيف سامي ناجيبابل

صبريه اعورقاسم محمد عبيدبابل

نعيمه عبدزيدامير لفته داخلبابل



امير صبريمحمد ناجح كريمبابل

نوال كاظمحسين خضير عبيسبابل

حكيمه محمدحيدر وهيب حجيلبابل

خيريه صبخهمظهر حسن طرادبابل

نوره عبداالميرزيد حميد حسينبابل

رغد عبدالحمزهعلي داخل زايدبابل

نظام ياسينجميل سالم عباسبابل

فضيله راشدامير عبيس حسونبابل

هديه كاظمرائد حسن عبيسبابل

كافي صبرحسن حمزه كاظمبابل

ماليه طالبطاهر صميدع حسينبابل

كريمه كاظمسيف الدين هادي عبدالحليمبابل

هاتفه عبدعلي هالل مركزبابل

زينب عليميثم ستار مركزبابل

وفيه صافيحسين علي محمدبابل

ورده علوانجميل عبدالساده حسينبابل

نجاه محمدحسين علي محمدبابل

فضيله حسنصادق حبيب اطحميربابل

سهيله كاظمحسام قاسم شاكربابل

دله عليسالم جياد علوانبابل

بدريه محمدحسن داخل عودهبابل

حسنه عليحمزه حسين عباسبابل

عمره عبدالقادرعباس جاسم محمدبابل

محاسن ياسرعلي عبدهللا عويدبابل

سعديه عبدحيدر علي عبدهللابابل

وفاء سعيدامير ناظم هاشمبابل

سعاد كاظممصطفى محمد عليبابل

فوزيه جساممحمد ناصر حسينبابل

خزنه دويجميثم حميد حسانيبابل

حديده حسينحميد شهاب علوانبابل

صبحه دحيدحايوب خالوي سفاحبابل



نعيمه عبداالميربهاء احمد مروحبابل

كميله مولاحمد حنتوش عبيسبابل

ورده جمعهعلي حسين محمدبابل

كريمه حسنحيدر علي مزهربابل

زينب حسنرائد غازي فيصلبابل

نضال عيسىليث يونس عبيسبابل

سناء عريبيسجاد محمد كاظمبابل

نوال ناصرمصطفى عبدهللا سلمانبابل

الهام خلخالمهند اكرم عبيدبابل

احالم عيدانمصطفى محسن جوادبابل

ماجده حميدفهد هادي فريجبابل

نضال عيسىعباس يونس عبيسبابل

سريه حسنزيد علي عطيهبابل

ناديه دايخحسين كريم حبيببابل

كظيمه عبودابراهيم سعيد كاظمبابل

خديجه عبدالحمزهضياء علي حسينبابل

حذام عليكرار عبدالرحمان داودبابل

زهره شاكربهاء عالوي هانيبابل

شمسه عمرانحسن فاضل خليفبابل

حكمه خضيررضا علي كاظمبابل

هناء حسينعلي صباح حسنبابل

سعديه عمرانمرتضى محي ناصربابل

هناء بدريداود سليمان مردانبابل

جمهوريه مزهرمهند متعب كعيدبابل

هبوب مفتاحفاضل غني بعيوبابل

رسميه عبدحسين علي يوسفبابل

شكريه سواديوسام محمد عبيدبابل

شكريه سواديحازم محمد عبيدبابل

جميله علوانصاحب حسون كاظمبابل

زهره حنيفحامد حسين جريمطبابل

باسمه خضيرعامر رحيم عبيدبابل



لطيفه حسينيوسف نعمه جوادبابل

نظيمه منخيحسن محمد عبدبابل

هيفاء حسينعلي مادح جلويبابل

حكمه حسنعبدالحسين صكر شهيببابل

غنيه عبيسحسين عبدمسلم محمدبابل

سناء فريحامير رياض عبيسبابل

بيداء يحيىصفاء سالم محمدبابل

قسمه ياسينمحمد فاضل ماجدبابل

وزيره احمدبارق محمد برثوبابل

قسمه خشيشعمر عبيد حمودبابل

منتهى داودمجيد حميد عبدهللابابل

خالده كريموليد محمد ابراهيمبابل

نجمه سويدانكاظم حسوني دمانبابل

اقبال ناجيكرار صباح كزاربابل

مديحه كاظمفاضل نويلي كاظمبابل

اقبال احمدعلي حسين كاظمبابل

حسن علياحمد امين عودهبابل

عباسيه عليمصطفى زاير عيدانبابل

فليحه عايزاحمد حسين خلفبابل

فاطمه عبدالحسينحسن محمد هاتفبابل

جاسميه وحيدناصر حمزه لفتهبابل

طلبه كاظماحمد حسن موسىبابل

زكيه عبيدغانم راشد جابربابل

فوزيه عمرانقصي حميد عليبابل

اسيا حميدمصطفئ مازن محمدبابل

حميده حسنعلي فالح حمزهبابل

عبيسه عبيدسعد مطر محسنبابل

سليمه امطيراحمد حمزه احميدبابل

امل محمدصفاء عباس ذياببابل

فرات حسينوسام رعد سعدونبابل

كاظميه نعمهقاسم مجيد حسينبابل



امينه جابرمنير ماجد ياسربابل

شفيقه مهديعلي كاظم عبدبابل

نظام خليفكرار محمد جبربابل

جميله عبداالميرقاسم رحيمه موسىبابل

خلود حميدحسام حسين عطيهبابل

نجيبه كاظمصادق خالد عادلبابل

سعاد غافلعلي محمد عايزبابل

امل جابرمحمد صالح شاكربابل

سعديه مسيرمهند صالح حسينبابل

شكريه نعمهقاسم ابراهيم حسينبابل

نوريه ابراهيمهادي سعدون حمزهبابل

حكمه عليعلي ياسين عبدبابل

اخالص صبيححسن لفته عبدالرضابابل

شريفه عبيدكريم صباح هاشمبابل

جواده محيمحمد مشكور طشاربابل

نعيمه بلبلعلي جواد مجبلبابل

طلبه عبيسحسام حسن داودبابل

ليلى علياحمد مصعب اسماعيلبابل

نجيه حمزهناظم علي جاسمبابل

ايناس عباساحمد كاظم محمدبابل

عليه عبدعلي هادي عيفانبابل

حسنيه عبيسماهر جاسم عكرببابل

ليلى موسىخالد حسن كاظمبابل

هديه بوهانصادق خليل عجيلبابل

سليمه ستاراسماعيل كاظم رهكبابل

ساهره فخريمثيم منعم كاظمبابل

زهره كريماحمد حسن عبدعطيهبابل

منتهى بدرفاروق سعدي جاسمبابل

كريمه سيتيقيصر فاضل حديدبابل

هاشميه حسنامجد كاظم عنادبابل

فتحيه رضارام ياسين عليويبابل



لميعه هاديعماد علي جاسمبابل

سميره مكطوفحسين وزير تومانبابل

ايمان مجبلابراهيم حسن هاشمبابل

ناهده عبدصدام عبدالعباس درويشبابل

صبيحه مسيلمرحيم فرحان عليبابل

حال جاسمضياء صباح حيذوربابل

سعديه حسينحيدر علي مدلولبابل

سهير عبدالكريممروان حسين عليبابل

بشرى مهديعباس هادي عبيسبابل

صبحه صباحرائد حمزه راضيبابل

عوفه كاظمعدنان شذر هاشمبابل

هناء محمدعلياحمد حمزه عليبابل

واجد تركياكرم ناظم علوانبابل

ساميه عبدصالح ثابت كمازبابل

عبده ذبانخليل سعود طينانبابل

ساعه نشميرضا عبدهللا جاسمبابل

عبسه دعينانمحمد سعدون عباسبابل

حنتاوه جودهحامد حموز حداويبابل

نبيهه جاسمحميد عبيد حبيببابل

هيفاء عليعلي مهدي ناجيبابل

بتول عليحسين الزم غاليبابل

عبسه محياحسان كاظم منذوربابل

عليه عجيلمحمد حسين خضيربابل

هويه كاظمخالد عوده مسيربابل

ايمان حبيبوسام رعد خضربابل

خالده كريمعلي ماجد حسينبابل

رزيقه جوادقصي حسن عبودبابل

سوده حيالعبيد حسن جبيحبابل

فطيم محمدمحمد قاسم خضيربابل

فهيمه رغيفعالوي حاتم شويلبابل

سعديه جوادماجد نعمه كريمبابل



حمديه محسنكرار محمد سعدونبابل

هيام عبدالخضرمحمد عثمان عبدالعباسبابل

رسميه جبررحيم هندو حسونبابل

سعاد فالحياسر عبدهللا عبدالزهرهبابل

زينب عالويسجاد مالح حسنبابل

كتبه حمزهعباس طالب جبربابل

عليه حسينامير كريم عبدالزهرهبابل

سميره مهديادريس سامي سكربابل

فرحه محمداحمد عزيز حمودبابل

فخريه مجيدباسم عباس صباحبابل

نعيمه جوادباسم حميزه سكببابل

فتحيه محمودعباس محمد سعيدبابل

زينب عبدزيدزياد حسين رشيدبابل

نفوذ فارساحمد غازي سلمانبابل

ايمان حسينعلي ابراهيم اسماعيلبابل

صبيحه سكررسول جواد شاكربابل

سعديه عبدهللاحسن رعد حسنبابل

خوله حسنعقيل جواد كاظمبابل

قرعه خضيرعباس جاسم سفاحبابل

شعاع دوايبجاي حمد حادوربابل

حكيمه عذابفاضل مرصوص عطيويبابل

سعاد حسينميثاق طالب مالكبابل

ليلى عذابحيدر علي وروربابل

مناره جالويمريدي حزيم محيسنبابل

مشهديه كاظمسليم سلمان ناصربابل

سهام عجاجهشام عباس طرخانبابل

زهور جنديمعين سعيد حسينبابل

قنديل مهديمحمد نصر مطلببابل

صبيحه حميدمحمد قاسم طالببابل

رسميه اكتاباكرم ناجح حاتمبابل

حسنه حربيفاهم مشعان جاسمبابل



طلبه ثجيلعباس سواري حمزهبابل

سكنه حمدعلي نجم عبدالكاظمبابل

زينب عباسقاسم حسين هاشمبابل

فاطمه مهديبهاء خضير عباسبابل

رضيه عليحامد عبدالرضا مهديبابل

سكينه عبدالزهرهباسم سعد عبيسبابل

اخالص حموديمخلد احمد حاتمبابل

شريفه حماديهشام طرخان كاظمبابل

بشرى راجيعباس فاضل راهيبابل

شكريه هنديعقيل محمد حسينبابل

فليحه حسينعلي صادق شياعبابل

حياه عبدالكاظمرسول حيدر عبدالكاظمبابل

حمديه صاحببالل جواد مزاحمبابل

ازهار حميدعالء حسين عطشانبابل

جبره كاظمعلي محمد عبدبابل

خالده حمزهكرار عبدالعالي مهديبابل

اميره جعيفرفاضل محسن عبيدبابل

فضيله كريمحسين عبدالمحسن عبدالحسينبابل

اقبال محسنزيد حسين مجبلبابل

عايده رشيدحسن علي حسينبابل

غيده عبدبهاء نوري سلمانبابل

صبريه اسماعيلعمر اسعيد حمزهبابل

كريمه رسولنور حسن دوهانبابل

نقليه كريماحمد هادي سميربابل

منى كاظمسمير ماهر محمدبابل

عيده ابراهيممصطفى قاسم مرادبابل

فاطمه عبداالىمهقاسم داخل حسينبابل

منتهى احميزهعلي هيثم عبداالميربابل

مليحه هاديعدي كريم صالحبابل

خيريه سلمانمروان حسن عمرانبابل

فطومه عباسحسين عبود سلمانبابل



حميده شناوهحسين جبار ناصربابل

غازيه هاللحسام كامل عامربابل

يزي عليويامير سعيد كاملبابل

فطيم هاتفثامر جواد كاظمبابل

اقبال حسناحمد صبحي كاملبابل

ساميه كاظمعامر حاتم ثامربابل

زهره كاظموعد جبر فضالهبابل

نجمه عبيدعبدهللا شاكر محمودبابل

سعديه مخيفعلي هادي مرادبابل

ناديه دواسليث حسين حمزهبابل

حياه حمزهمحمد كاظم علوانبابل

حنويه كاملاكرم عليوي زاملبابل

فاطمه حسينعباس تركي جاسمبابل

هديه مطلبحسن هادي مطلببابل

سكينه مخيفعلي حبيب صديقبابل

جمال عباسماهر شاكر جدوعبابل

انتصار حامدعايد ياسر عاصيبابل

سهم رحمنقلسم علي جهاديبابل

جبره عباسجاسم عباس حمزهبابل

فاطمه ناصراحمد حسين جوخبابل

كافي عباساحمد عبيس مهديبابل

غازيه سرحانمكي محمد حسينبابل

سعديه زعالنتركي غازي طعمهبابل

ازهار امينوسام كاظم محمدبابل

ماجده مزعلحسين فاضل نعمهبابل

سعديه حميدهاشم احمد حسينبابل

كتبه طاهرصدام رعد وافيبابل

حسنه خليفاحمد حسين علوانبابل

احالم مطيعلؤي محمد ناصربابل

سليمه هانيمصطفى عباس عبدبابل

سميره تركيحيدر ابراهيم اسماعيلبابل



نعيمه جاسمكرار عبدالرضا حبيببابل

نوريه حسينرائد عبيد جاسمبابل

وزيره يوسفهيثم مطلك عبدبابل

حميده مطلبلؤي علي حسينبابل

خيريه ساجتفراس محسن عطيهبابل

سهله جوادحسن كاظم عبيدبابل

فخريه كاظمصالح ساير عبدالحسينبابل

نوال فاضلعباس شنوت عطيهبابل

وزيره هاديحسن محسن محمدبابل

هيبت عبداالميراركان عباس سلمانبابل

كافي فاضلعلي صاحب عدايبابل

موشنه كاظمعالء كاظم ايدامبابل

نوال عبدالرضااسرار حسين سلمانبابل

انهيه عمرانعواد كريم عالويبابل

حلوه صياحنجم عبدهللا طياحبابل

نداء احمدسجاد عالء حسينبابل

احالم حسناحمد عبدالستار عبودبابل

حليمه حمزهحسين كاظم عباسبابل

سعديه هاديجبار طالب عبدالحسنبابل

رجاء حمزهعلي عبداالمير جاسمبابل

سعيده صاللرافع محمد ناجيبابل

شراره كاظماسماعيل طالب حمزهبابل

طلبه هاديعباس نوماس مزهربابل

جكومه طعمهمحمد بزون خليفبابل

سوسن محمدمطظفي جواد كاظمبابل

هيبه محسنميثم حمود موالنبابل

فوزيه عبدعالء عباس حسنبابل

كميله عبدعليرزاق فرحان حمزهبابل

هاشميه سلمانخضر صباح مهديبابل

بدريه نعمهحسين هادي مطربابل

ليلى عبداللطيفزهير جبار محمدعليبابل



سليمه جواداحمد عباس حسنبابل

سليمه حمزهساري حسين فاضلبابل

عليه ناصرموفق محمد دحامبابل

ليلى عبدالرضاجمال كامل خايفبابل

صبريه ابراهيمميثم محمد خليلبابل

طلبه نكيلعزيز سوادي حمزهبابل

بهيه شرادعدنان ظاهر عيدانبابل

نفود عبيسرعد حيدر هاديبابل

نوال محمداثير صباح عبيدبابل

امينه شميرغزوان امين زغيربابل

خريه عليزيدان ناجي شاطيبابل

محاسن محمدعبدهللا عالء ثابتبابل

سهام عبيدعبدهللا كريم عبيدبابل

حليمه سالمعلي فارس اسماعيلبابل

نوريه خزعلعايد خلف طرينبابل

نضال فاضلسعد ياسين خضيربابل

كتبه حسينوليد مراد كاظمبابل

كميله مهديشاكر زيدعبد سلمانبابل

نعيمه رحمانعبدالزهره عبدالرضا محمدبابل

حده حسينعلي محسن كاظمبابل

رزيقه مكيعلي عبيس كاظمبابل

سعديه عبدالكاظمسعد عبدالحسين عنادبابل

كميله حسينقاسم عبدالهادي حسنبابل

اشواق ستارسجاد حمزه ضيدانبابل

اخالص عبيدسيف يحيى عبيدبابل

ناهده غازيحسين بريسم كيطانبابل

سعديه ضايفعباس عبداالمير اخضيربابل

عبيسه حسنمحمد عبيد منشدبابل

بشرى سعدونعلي غانم حسنبابل

حمزيه خضيرعلي كريم ابراهيمبابل

رسميه مردانمروان غانم عبيدبابل



سعده سالماحمد مكي عبدالقاسمبابل

مجوده ناجيرعد خضر جاسمبابل

عليه داودسعد سلمان داودبابل

صبيحه هاديحسن تيمول فاهمبابل

سليمه عليمحمد كريم كاظمبابل

خضيره لفتهسيف سعد عليبابل

صبيحه منصورعباس داود سلمانبابل

هناء جوادشاكر محمود عبدبابل

سعديه ابراهيمحيدر حبيب مظلومبابل

اعتماد كاظموسام نعمه ناصربابل

فوزيه محمدسعد حمد غاويبابل

تركيه سفاحمهدي حامد شطببابل

نسوم حمزهكريم عوده مرزهبابل

ليلى عبيدخلدون خليل حمودبابل

يزي عبوداحمد موعد جاسمبابل

ثريا نعمهبهاء حاكم نويربابل

بدريه كوكزاثير خالد سالمبابل

امل جوادحاتم ستار حسنبابل

عليه سعلوصادق كاظم مرادبابل

سعاد عليويامير علي ناصربابل

تركيه سفاحصادق حامد شطببابل

سليمه فاضلاحمد حسون هدالنبابل

طلبه دوشانزامل فرحان حسنبابل

ايمان علوانحسين جواد عباسبابل

عليه حسينصادق حسين راشدبابل

صالحه حسنمحمد عبداالمير عبيسبابل

نصره عكاباحمد لقمان هاتفبابل

شكريه حمزهعالوي نوري عليويبابل

جنان جوادحسان احمد جميلبابل

بشرى عثمانمهند عالوي راضيبابل

حمديه عليحمزه علي حمزهبابل



حليمه يوسفاحمد جبار حسينبابل

حياه ليلوحاكم حامد ثجيلبابل

حوراء غاليحسين علي كاظمبابل

حكمه محيسنقاسم عبد سرحانبابل

نضال شنبارهبهاء صاحب هاللبابل

رياسه حسينحمد منير حسونبابل

فخريه بديويرائد حسين وصخبابل

سندس هيبتحيدر وصفي مهديبابل

نعيمه كريمباسم جميل عبدالحمزهبابل

رشده جعفرباسم مجباس حيدربابل

حليمه عبودمنذر جميل نعمهبابل

سالمين راضياباالفضل مثنى ابراهيمبابل

كافي عبداالميرعلي عبيد كاظمبابل

ساميه خضيراحمد رضا عبدبابل

هناء بدرعلي حسين عباسبابل

معينه احمدمحمد ديوان شياعبابل

سعديه صاللمهند جليل محمدبابل

ثمره صكبفاهم حامد حسينبابل

سهام كاملاعالن محيف غاليبابل

صبيحه كاملمهند جواد كاظمبابل

كاظميه بخيتعامر ستار جباربابل

فخريه دوهانقائد شهاب محمدبابل

فوزيه جبراسعد كريم عبدزيدبابل

مريم شناوهاحمد شاكر جرختبابل

سميره عبدهللاعالء احمد عكاببابل

ميوده جاسمبارق جابر حسنبابل

رضيه رزاقعلي نعمه داوودبابل

حليمه حسينغيث ناظم عباسبابل

فليحه حسنعلوان غالي بكهبابل

فضليه حسينصباح خضير بشيشبابل

نوريه حسينطالب محمد لفتهبابل



عباسيه حمودمحمود حسين عبسبابل

صبيحه عبدالنبيحسن علي ظاهربابل

واجد سلمانفراس راهي سلمانبابل

امنه عبيدزيد عايد باجيبابل

نجاح عناداحمد طاهر عبدبابل

سعيده سيدرائد مسلم هاشمبابل

نعيمه زراكعمار علي محمودبابل

قسمه رزاقرضا فالح حمزهبابل

بدريه صالحرياض غانم عيدانبابل

حسنه داودسعود عويد عبدهللابابل

وزيره ضميراحمد حامد عبيدبابل

امل هاديمصطفى عبدالستار جبربابل

نضال ثائرعادل ابراهيم عالويبابل

سالمه ساجتامجد سلمان علوانبابل

هدهن طعمهمكصد سالم عجرشبابل

كفايه طالبمحمد طالب جاسمبابل

قسمه عبيدباسم سمر ياسينبابل

قنده شياععبدهللا جاسم محمدبابل

زهره كاظمكرار محمد حسينبابل

مكيه كاظمعباس كاظم عليبابل

مدلوله عبدعيسى ماجد حسينبابل

شكريه عبودعبدالرحمن محسن عالويبابل

جسمه طارشباسم عذاب محمدبابل

سعاد عبيسعبدهللا جوده مهاوشبابل

طليعه مهديسعد جبار جيادبابل

رسميه مربعحيدر صافي صايلبابل

بدريه محيلخالد هادي سرحانبابل

هضيمه جاسمعقيل مسلم تركيبابل

كوثر حمزهاحمد حسين عليبابل

نهله حمدمروان عبدالخضر رزاقبابل

فضيله عبدعادل سليم خليفبابل



مهديه هبيشمالك حمزه حسينبابل

زهره صاحبعلي حسين هريربابل

فطيم ساجتحسين عدنان فرحانبابل

فهيمه كاظممصطفى محمد حسنبابل

هناء هانياشرف صباح مهديبابل

سعديه كاظمعلي كامل محسنبابل

محينه تايهعلي حسين شناوهبابل

وحيده ابراهيمرحيم عيسى عبدالحسينبابل

ليله حسنفجر عبد محسنبابل

غنيه زغيرمصطفى حاكم داودبابل

سناء كاظممرتضى سامي جاسمبابل

صبيحه مسلمفاضل خليل علوانبابل

شكريه مزهربسام عدنان حمزهبابل

ماليه دروالابراهيم وداي سواديبابل

مجوده كاظمضياء محمد كاملبابل

انتصار عليسيف عادل كريمبابل

زغيره جودهصبر كاظم عباسبابل

طليعه ابحسين علي محمودبابل

حليمه مصبيحاحمد صبر جاسمبابل

جماله علوانفالح حسن حمزهبابل

فطيمه جاسمحسين جاسم حسينبابل

طلبه بشيرماهر ناصر مسيربابل

عليه ابراهيمحيدر عاصي كنيويبابل

هديه كاظمسرمد مهدي عبداالميربابل

راجحه غركانابراهيم فاضل عبيسبابل

سناء عبدالزهرهاحمد مطهر عاشوربابل

وداد عليويعلي عباس عبدهللابابل

شروق عليحسين يوسف عودهبابل

فاطمه جسامماهر عبد دعاربابل

عنود عزيزحسين علي عبدالكريمبابل

امينه حسيننصر حميد جاسمبابل



ميريه سلمانحسين احمد فالحبابل

جميله خليلمهند كاظم ليلوبابل

هويده فرحانمهدي جاسم حمودبابل

امل حمزهمحمد اياد عبيدبابل

بدريه عبودحسين حسن حميزهبابل

كلثومه كاظمناطق تركي عبدبابل

امل هاديمحمد سعيد محمودبابل

سياسه محمداكرم علي كاظمبابل

هديه جاسمرياض محمد رضابابل

رسميه حسنحسين علي موجدبابل

سميره خضيرمحمد سعد فياضبابل

حمزيه جابرمحمد حمزه محمدبابل

هضيمه محمدعقيل مطر عبيدبابل

قادريه عبداحمد جاسم محمدبابل

قسمه كريمرحيم رعد عبدالحسينبابل

صبيحه كاظمايهاب حميد شهيدبابل

عزيزه مزهرعلي حاتم خادمبابل

عزيزه سلمانمحمد اسماعيل عبيدبابل

قيبله جوادصادق جعفر صالحبابل

كظيمه عبودحمدان حاكم هاللبابل

حكيمه سلمانليث جمعه ابراهيمبابل

نداء عباسضياء مرزه حمزهبابل

وزيره حسونمصطفى فرحان شهدبابل

حميده كاظمحيدر كريم اسمربابل

عليه عرعوركريم محمود حلمانبابل

امل راضيحسين علي عبيدبابل

ليلى حسينسليمان عباس كافيبابل

امل طالبعلي فراس خيريبابل

قسمه جاسمحيدر علي حمزهبابل

رفعه محمداحمد حسين عليويبابل

عنود حسينحسن حايف نواربابل



سليمه بديويعلي نومي طعمهبابل

هالله عبدزيدهادي محمد مردانبابل

حنان كاظممحمد جبار ناجيبابل

امنه محمدوليد احمد عزيزبابل

خالده جابرامير سعد طهبابل

قسمه هاشمماجد كريم عارفبابل

ثجيله عبدالحمزهحمزه محمد عودهبابل

فليحه حسناكرم سالم حسينبابل

نهله كريمبهاء سعيد عبدهللابابل

رباب حسينحاكم مبدر مهديبابل

نوال جبارانوار سعيد عبدالحمزهبابل

ام الزين محمداحمد كطوف عليبابل

وضحه كاظممهدي سالم بريجبابل

سعديه جالبيوسف عبدالساده جابربابل

هديه جاسممرتضى تركي شنانبابل

منوه حركانفاضل هادي حمدبابل

سمره فضلثائر منعم فيصلبابل

بشرى سعيدعبدهللا ثامر عبيدبابل

سليمه كزاركرار سعد فليحبابل

عيده عباسليث عبدالكاظم علوانبابل

بدريه محمدحسن محمد سلمانبابل

صبيحه اسودابراهيم محمد عبيدبابل

سكنه كاظمهيثم عامر حمزهبابل

عطيه عبدالسادهعماد حيدر منسيبابل

حنينه عبداالميرمسلم علي عبدالحسينبابل

سهام محمداحمد موفق عبدالحسينبابل

نوريه عبدزيديوسف اسماعيل جاسمبابل

اشواق وهيباحمد صبار كتاببابل

عليه جاسماحمد حمزه حسينبابل

حليمه محمديوسف علي ياسينبابل

بدريه عبدموفق كامل هاملبابل



جميله مطلبسالم عبدالحمزه مصحببابل

بشرى عزتعلي باسم محمدبابل

سليمه كاظمعباس شهيد جاسمبابل

قسمه عبدهللاجاسم حمد شهاببابل

كريمه درديدححيدر جري عاشوربابل

رسميه حسنوليد عباس عبدبابل

جاسميه فاهمشهاب رزاق عليبابل

سعيده حسنغسان سمير عباسبابل

حسنه عبدالهاديعباس فاضل حسنبابل

هديه سلمانعلي فاضل عليبابل

زهره عبدالحمزهمحمد حيدر سريافبابل

حظيه عبيدعلي حسين سعيدبابل

انتصار زعالنجاسم محمد لفتهبابل

جنان فضلمحمد غالب عوادبابل

هيله محانقاسم عبدعون جاسمبابل

باسمه فرمانسلمان ثامر سلمانبابل

لميعه اسماعيلجاسم عباس حمزهبابل

صفيه حمدسليم هاشم عباسبابل

سعديه لطيفعلي كريم عوينيبابل

هديه عباسحميد حمزه حمدبابل

وداد طرادكامل منجل هاملبابل

فوزيه عيدانعلي ناجح حسنبابل

حميده عبدالزهرهمصطفى عبدالكاظم كعيمبابل

ناهده حسينمحمدعلي رياض نجمبابل

سعاد هاشممحمد علي عوادبابل

اميره حسينفالح جواد كاظمبابل

حميده شهيداحمد فخري داودبابل

عذيه حمزهجاسم محمد عببدبابل

وحيده ناصراحمد مطلك حسنبابل

سعديه عبدعليسعد حسن علوانبابل

وداد كاظمرسول حاتم عليبابل



جاسميه عطيهماجد موسى خضيربابل

زكيه كاظماحمد جميل جوادبابل

فاطمه عباسجاسم محمد جبربابل

سعديه شمرانعلي حمزه غبيشبابل

صبيحه نجممحمد شكر محمودبابل

جاسميه رضاعقيل محيسن عليبابل

بسهي ناصرعباس صباح حسينبابل

رجاء عبدالهاديعلي محسن عبدالواحدبابل

زينب مهديعلي هادي عباسبابل

حمده ناجيميثاق عباس مصحببابل

زينب صاحبعلي محمد جاسمبابل

بشرى ابراهيمحيدر محمد جاسمبابل

حميده كيجانمصطفى قاسم عبدالرضابابل

هناء حمزهمحمود غضبان حسنبابل

الهام عباسعلي فائز محسنبابل

سعديه فرحانضياء ستار حمدبابل

حسنه جوادغانم عبدهللا واليبابل

خديجه عبدهللاسعد طه راشدبابل

نضال عبدالجباراحمد حسن عليبابل

سالميه عيداناحمد راضي حسينبابل

خيريه كاظممالك عبدالحافظ عمادبابل

كلثومه حسينصفاء محمد وحيدبابل

امل جاسمهادي قاسم موالنبابل

فليحه عبدالحسنباسم حايف عبودبابل

باسمه جاسمثامر جواد كاظمبابل

زهره جنادعباس عيد سويفبابل

امل حمزهعلي موفق محمدبابل

غازيه سرحاناركان محمد حسينبابل

قسمه شاكرضرغام حسين صالحبابل

فتحيه ابراهيمعباس فاضل حميدبابل

شيخه هاديهاشم عبدالحسين كاظمبابل



فخريه عجميهاشم محمد عبيدبابل

نعيمه صكبحسن غاوي سفاحبابل

زينب ميزعدنان هادي جابربابل

رمزيه الزمحبيب ظاهر كريديبابل

نسرين مهديحسين ميثم حسينبابل

مريم راضياركان تركي نايفبابل

سميره جاسمحسين مالك كريمبابل

طلبه كاظمعامر حاكم هاللبابل

عباسيه ياسرصدق جعفر عليويبابل

هاشميه عبيدعليوي ضايع حسانيبابل

سهيله عراتابراهيم سالم حمزهبابل

رسميه حمزهحسين طالب كاظمبابل

ذكرى عليعلي شعالن كاملبابل

نضيمه جالبعلي مهدي مجذاببابل

ساجده حسنصادق جعفر محمدبابل

روميه عبدهللازيد ماجد هاديبابل

فطيم كميلعلي حسن زيدانبابل

عليه طالبمالك عباس هاشمبابل

كظيمه عبيدترمن صبار اسودبابل

كظيمه عبدالعباسمنير ضامد عبيدبابل

زهره عكاشجواد كاظم عبدعليبابل

حليمه صالحبشير ياسين خضيربابل

سميره ناصرعباس حسن علوانبابل

مكي صالحاحمد عوفي هانيبابل

قاهره عبدهللامحمد صالح كريمبابل

حميده عبدالحسنسفير محمد عبدالكاظمبابل

فردوس محسنكاظم مطيلج عباسبابل

مدلوله ناصرمسلم فالح حسنبابل

هديه عبدالحسينحسين علي حسينبابل

عطيه حمزهرعد عبدالجاسم سلطانبابل

كريمه وحيدابراهيم جاسم عبدهللابابل



صبيحه عبدزيدصفاء لطيف عبدالعباسبابل

قبيله عبدالعظيممؤيد اسماعيل صبربابل

تركيه عباسعلي طه زراكبابل

حليمه جوادعمر علي عبيدبابل

رازقيه عبدهللاصالح هادي زغيربابل

زينب عمرانمصطفى حكيم عبدالواحدبابل

عليه سعودحيدر جاسم تايهبابل

نزيهه كريمعالء عبدالهادي موسىبابل

وداد فتحيعبدالمجيد ضاري مشيربابل

هبه ناهضحسين زياد تركيبابل

نوريه نوريباسم خليل محمدبابل

عليه موسىفارس عدنان عطيهبابل

قبيله جاسماحمد وحيد جابربابل

فطيم حميدمحمد عيسى عمرانبابل

كميله جبرعلي سالم لطيفبابل

سالميه لطيفحميد صبر سايببابل

خيريه هاملعلي كاظم عبدمسرهدبابل

سهال خلفانور كاظم حاكمبابل

سعديه فرحانوليد ستار حميدبابل

افراح عبدالرضاكرار عاهد حسينبابل

فليحه عبيداياد مالك نوريبابل

امل خضيركرار ناصر داودبابل

فهيمه ظاهرحسين علي خميسبابل

زهور جابرضرغام صالح مهديبابل

زهره كريمحبيب صالح صكربابل

سنيه محسنحيدر علي عبودبابل

كرجيه داغروسام كاظم حسينبابل

فليحه عودهخضر طارق محمدبابل

حكيمه جبرحسن طالب هاشمبابل

زهره كاظملقاء صباح عبداالميربابل

رباب عبدفالح مهدي عبيدبابل



قسمه ناهيعلي جبر شدهانبابل

حميد زغيرعالء حسين عليبابل

ابتسام حمزهبركات محمد عليبابل

سليمه صالحعامر عبدالكريم ياسبابل

زهره خليلعلي عباس حسنبابل

سته هندولمؤيد حسن اسماعيلبابل

بدريه عزيزفاضل جبار كاظمبابل

مليحه عبيدحسين هادي شاكربابل

فاطمه كاظمايهاب ناجح جارهللابابل

بشرى مجيدعلي فؤاد كريمبابل

زينب شاكرحمزه جواد كاظمبابل

شكريه نايلحيدر برطيل فرحانبابل

هيبه وحيدحسين ديهم عبيسبابل

زينب حميداحمد محمد حسنبابل

رقيه عبدعلي عبدالحسين عجاجبابل

بدور حسنعلي حسين وحيدبابل

سجوده عجيلسامر مرتضى محسنبابل

سلوى عبدالكاظمحسن علي صكببابل

حليمه جاسمجهاد محمد زويدبابل

شكريه جاسماحمد حسون صبحبابل

زينب ياسرفالح حسن عبيدبابل

مريم محسناحمد شاكر شمرانبابل

صبيحه عطيهحيدر عبدالساده عبدالعباسبابل

بدريه كاملثامر نعمه جيادبابل

مطره علوانعيدان كاظم عليبابل

كريمه عطشانحمزه وادي هاديبابل

حسنه حلواصهادي وحيد حسينبابل

صبيحه شعالنضياء غانم مايحبابل

ميسون خضيرسعد محمود عبيدبابل

فوزيه حسابياسر نعيم نايفبابل

كفايه حسونابراهيم عبود لفتهبابل



سليمه ترفستار ياسين حميدبابل

صبريه دويجعبداالمير كامل مدلولبابل

فوزيه كاظممحمد عبدالرضا محيسنبابل

كتبه اسماعيلخليل كاظم هاديبابل

موشيه دليلهالل ساجت سهيلبابل

سكنه فاضلحيدر عبدالرسول خالدبابل

بشرى عباسخالد سعدون شاكربابل

سميره سلمانماجد كاظم عبدالسادهبابل

لطيفه جاسمكرار حمزه عليبابل

سعديه شبيبعلي صالح مهديبابل

نوال كريمحسين حاكم بنويبابل

نجاه حسيناحمد محمد كطرانبابل

بدريه عباسرياض سكطري نوماسبابل

زهره خضيرحسين عبدالحسن وهاببابل

نضال عبداحمد جابر مهديبابل

نضال مزهرزيد مايد زويدبابل

نجيه علياحمد حسين سلطانبابل

حليمه كريمحسين محمد ظاهربابل

كميله صكرعالء محسن عنتوفبابل

عدله كاظممسلم حسن ظاهربابل

ايمان حبيبحسام رعد خضربابل

بثينه حميدحسين عالء غافلبابل

خلود عبيدمحمد فالح عبيدبابل

مهديه عبيدمنير صالح عبدراضيبابل

بهره لفتهسالم حاتم شعالنبابل

وزيره هادياحسان عالوي حسينبابل

فاطمه كاظمعبدهللا رحيم فرجبابل

ليلى حسيناحمد هاشم صالحبابل

بدريه صاحبعبداالمير عباس حميدبابل

زينب حميدقاسم جاسم حنتوشبابل

سعديه جبارعلي فليح حسنبابل



ساهره صبريمحمد فاضل خميسبابل

اخالم ياسينعلي اسماعيل خضيربابل

عزره حالويتوفيق راضي عبدبابل

كلثوم يحيىسعد عباس كاظمبابل

حميده ميدرعقيل طالب حبيببابل

سليمه عزيزمصطفى عبيس جاسمبابل

فليحه عبدالحرنعمه عبدالرضا محمدبابل

صفاء عبدالكاظممنتظر حسين عبدعليبابل

زهره جوادكرار فوزي عبدالحسينبابل

فطومه محمدوالء ضياء جهادبابل

انتصار حسينوالء عبدالمحسن كريمبابل

صبيحه نعمهصالح سعد صالحبابل

خالديه علياثير احمد حسينبابل

عليه حمزهرياض عبداالله ناجيبابل

بشرى فاضلمرتضى نجاح اركانبابل

ابتسام مرادحسن فالح حسنبابل

سكنه عبدالرضاحسين سهيل عبدعليبابل

فاطمه حميدذوالفقار موسى عبدالحسينبابل

شكريه مهديعدي حسين صلبيبابل

لمياء عدنانليث علي عطيهبابل

زغيره زعيمفالح مهدي خانسبابل

سعديه جميلكرار حيدر كاظمبابل

ليلى ياسينعباس علي عباسبابل

سليمه ابراهيممنشد داخل هاديبابل

وسميه حسونماجد ساير حمزهبابل

فاطمه مهديمحمد خضير عباسبابل

فضيله عبيدغسان حسن جاسمبابل

زنوبه غايبمنتصر ياسر جودهبابل

طلبه هاديامجد بجاي عطشانبابل

وثيقه جاسمياسر احمد جميلبابل

صبريه عباسنجم عبدهللا حسنبابل



حسنه جاسماحمد محمد شعالنبابل

شكريه هنديخليل صاحب كاظمبابل

رسميه اكتابحيدر ناجي حاتمبابل

لطيفه غانمعلي عبدالحمزه مشاريبابل

سميره جاسماكرم حسين روميبابل

ضحويه حايفحسين حميزه شوافبابل

فاطمه مطشرحسين عماد سلمانبابل

سميره عبدالسادهمهند جبار عبيدبابل

عوفه حسنمحمد ناظم شهدبابل

صبريه واديمحمد غالي حسنبابل

رسميه عبدالزهرهمنير حسين عباسبابل

بهيه ثجيلحسين جاسم عسكربابل

غنيه عبدعليفاضل غازي كرمبابل

رسميه كاظمطالب صبيح جمعهبابل

امل عبيسايوب جاسم حسنبابل

حياه ضحويعلي سالم شويشبابل

خديجه عبدابراهيمعلي شمخي طالببابل

فطيمه كاظمهاشم كزار زيدانبابل

حنان جعفرعلي محمد مهديبابل

زهره عبيسباسم محيسن ناصربابل

عليه حسينمحمد عسكر صكبانبابل

مايعه حندفائز عبد زهيانبابل

حسنه سايبوسام محمد مرهجبابل

فخريه راضيحسين علي عسكربابل

مطره مظلومعلي فرهود عيسىبابل

سعيده جسومعلي راشد عبيدبابل

رسميه اسماعيلمهدي صالح جالتبابل

شيماء محسنعبدهللا رائد صاحببابل

فهيمه عبيسمحمد جاسم عبيدبابل

عانه جديوميض عباس مهديبابل

معصومه عبدالكاظممصطفى عباس ارحيمبابل



هديه زغيرمحمد بدر محمدبابل

سليمه شمرانعلي صيهود عبدالكاظمبابل

سليمه عبدالكاظماحمد حسن كاظمبابل

حظيه عطيهيوسف كريم بلبولبابل

ملحه كاظمحسن عبد علكمبابل

ياسه مرهشموسى حسين عليبابل

صفيه جاسمعباس حسين موسىبابل

مايهن عكروكظافر عبد جوادبابل

هيام كاظمرسول هشام عبداالميربابل

صباح سلماناحمد صبح سلمانبابل

عليه خضيرمحمد نعمه غديربابل

احالم ادريسفراس عبداالمير عبيسبابل

عالهن خلفابراهيم غازي علوانبابل

سليمه شنينكرار رزاق مكطوفبابل

سعديه رسمعلي حسين صالحبابل

عليه هزاعيوسف سلمان حسونبابل

خيريه جاسمعامر حسن راضيبابل

زهره كاظممحمد عليوي حسانبابل

فوزيه حداويحيدر حديد محمدبابل

فاطمه جبرعقيل سعدون لهمودبابل

سهيله كظومعلي رزاق عبدالحسينبابل

نوره خشانحمد عمران ابراهيمبابل

عليه علوانحسن جوده كاظمبابل

وداد نايفعلي براهيم عبدالعباسبابل

حليمه كميلاحمد كاظم اسماعيلبابل

كرجيه غراباحمد علي راضيبابل

جاسميه حسينصفاء محسن ضاهربابل

نداء عبيسعلي عمران حسينبابل

نجاه ناصراكرم كريم حسينبابل

هناء عبيدمقدام كريم كاظمبابل

بدريه عطيهجعفر علي رحمنبابل



وحيده حسنمعد عبدالكاظم عبدبابل

كريمه عبدالمحسنحيدر طارق جيادبابل

سعديه عبدالرحمنهيثم علي طهبابل

فضليه عيسىمحمد عبدزيد حسينبابل

كرداحه يوسفسالم طعمه كاظمبابل

صبحه نايفسالم هادي جاسمبابل

جبره عبداالميرحسن هادي حمدبابل

حكيمه عبيدموسى صباح كطرانبابل

ابتسام رحمنابراهيم جميل كريمبابل

سليمه خليلنبيل نجم عبيدبابل

ايمان هاديعالء مجيد كطيفبابل

رسميه عليحيدر عبيد كاظعبابل

هيام محمداحمد غانم كاظمبابل

قبيله متعبطه هادي ناصربابل

عجيبه عطيهاركان فليح حسنبابل

اخالص عمرانامير سمير حمدبابل

سنيه محمودعلي هادي عبدالمحسنبابل

هناء عباسصفاء هادي صكبانبابل

امل حمزهعباس فاضل حسينبابل

نعيمه هاشمرائد شاكر ناجيبابل

حمزيه نايفصفاء فريق عبدهللابابل

حظيه عبدهللامحمد حنش جاسمبابل

خزنه بداحشمال صكيب مصيخبابل

حسينه محمداحمد جنعان غبيشبابل

ماجده جاسممروان بسام محمدبابل

سليمه مخبلفسجاد احمد عبدبابل

فتحيه رضااحمد ياسين عليويبابل

تركيه نايفعلي فرحان شهاببابل

خلود عبيسكرار حيدر مصحببابل

امينه طهمحمد صالح عبدعليبابل

ضحيه محلاحمد عيال شاهربابل



حمديه جباريوسف علوان جاسمبابل

هند عباسزيد وسام عباسبابل

ساره كاظممحمد ناهي ياسبابل

فاطمه محمدغسان يوسف مهديبابل

سليمه عبدالزهرهسالم عبدالوهاب ناجيبابل

صبيحه نصيفامجد حميد علوانبابل

كميله عبدالستارعدنان حميد حسينبابل

كلثومه عبدعليقيس جساب فرهودبابل

حياه مالكعلي حسين محمدبابل

هاشميه ناهيعبدالكريم غضب حماديبابل

سناء عليحيدر عبدالمنعم حميدبابل

كظيمه جليلعلي سالم صباربابل

حياه زغيرمعتز محمد هاشمبابل

خمائل كاظمميثم سالم وحيدبابل

نوره عبداالميرعامر حميد حسينبابل

قسمه عطيهفالح حسين سالمبابل

كريمه كاظممحمد كاظم كاطعبابل

وظيفه حسينماهر طعمه حمزهبابل

بسام حمزهعباس رحيم حمزهبابل

ورده جاسممحمد عايد هاديبابل

غنيمه حنفحيدر غضب شرادبابل

صبيحه خويرعبدالعظيم رحيم خالصبابل

وفيه كريمعبدالكريم حسين ابراهيمبابل

زينب فرجماهر خضير عباسبابل

برقيه عباسمحمد فريد محمدبابل

مره ابراهيمعمار جواد كاظمبابل

بدريه صويححسين رشيد فليحبابل

شكريه عبودمظفر صادق خشانبابل

ليلى جاسمحسين فليح حسنبابل

زهره حسنمحمد عبداالمير جاسمبابل

حمديه كاظمعمر عبدعلي كاظمبابل



قدريه مرزهمحمد صالح محمدبابل

ورده نوحانثائر عبدالرزاق ناشيبابل

بدور حسونسلبم حميد عبدالحسينبابل

وحيده حسنثامر كاظم اسماعيلبابل

سحر سلمانكرار حمير ياسينبابل

ايمان عبدالميرمروان محمد جوادبابل

عواطف محمدعليصباح سعيد حميدبابل

فطيم عبيسنعيم محسن محيميدبابل

نجله رشيدحسين كامل محمدبابل

عصمه محمدعلي محمد احمدبابل

عليه كزاراسعد عبدحمزه عبيدبابل

يسرى جدوعمحسن علي محمدبابل

هديه حمزهحارث كامل خليفبابل

سليمه عبيدصالح قاسم محمدبابل

بدريه هاديعالء حمزه حسينبابل

نسمه حميدعلي حسين رحمانبابل

فاطمه عليعلي مرضي مشعلبابل

رزيقه جوادوعد جميل محمدبابل

صبريه حسنحيدر حسن حبيببابل

خلود جربانعالء مهدي ناصربابل

فاطمه عليامير كاظم عبودبابل

نجاح فاضلبهاء حميد مخليفبابل

حليمه عالويعمار مهدي حلبوصبابل

حمديه شناوهعلي جبار عباسبابل

مديحه حسينمحمد علي محمدبابل

هيفاء كاظممحمد حمزه عبيدبابل

زغيره راضيبشار راجح جودهبابل

سعيده صكباحمد شاكر هنديبابل

جاسميه مطرشهاب حامد جروبابل

صبيحه حسينكمال سعيد كريمبابل

اقبال جفاترائد عماد حمزهبابل



دخيله عبيدوسام محمد عبدالمحسنبابل

جله فهدضفاضل جمام رشدانبابل

شكريه كاظمصادق كاظم عبدالحسنبابل

سكنه حسنصفاء عباس حاتمبابل

وزيره سواديفائز جاسم جبربابل

ساميه احمدعباس ناصر كاظمبابل

نوريه محمدميثاق قاسم حسينبابل

حياه نجيبحسنين دوالب رحيمبابل

ماجده مهديحسين هادي حسينبابل

زهره محمودعلي احمد مرزوكبابل

ميسون محمودحيدر جاسم محمدبابل

حسنه عباسراضي جاسم هاديبابل

كظيمه مهديحسن علي كاظمبابل

حلوه شنانحسين مسيلم حنينبابل

وضحه داودسالم محمد خليلبابل

حمديه عباستحسين علي شعالنبابل

فليحه هاشمفاضل كاظم كمونبابل

هاشميه عبدعلي ناجي عفيصانبابل

نظام بديويعلي رزاق خليفبابل

حسنه كاظمعلي زيدان عبودبابل

بدريه محيسنخميس حسين عبدهللابابل

رسميه جهيرعلي منديل هاشمبابل

مكيه محمدارشد جواد موسىبابل

فضيله حمزهحيدر عبدالزهره شكربابل

شنيار كاظممجيد كطيف هويربابل

نجيحه جبارضياء احمد كاظمبابل

خيريه مرزهرياض ناصر حسينبابل

رضيه عليحسن علي واويبابل

سكينه لوليحسن طالب عباديبابل

صبيحه عليمهدي عدنان حسينبابل

نوال موجدامير علي حمزهبابل



غيداء قصيعلي عباس اسكندربابل

خديجه جوادوسام محمد دكاظمبابل

نوفه عليصادق محمد حسنبابل

فاتن خماسمحمد قاسم كريمبابل

سهيله عودهاحمد عبدالخضر حسنبابل

وبريه كاظمعباس فاضل محمدبابل

زهره كرارحامد نعمه حسينبابل

لميعه عبدالواحدعلي فاضل حسينبابل

فضيله جاملحسين فرحان ناصربابل

ترفه شاكرعبدهللا علي حامدبابل

حمزيه محمدحسين هادي عطيهبابل

رحيمه عبيدماجد ابو الشون زغيبيبابل

فهيمه علواناحمد داود سلمانبابل

سميره نجمسالم علي مرهونبابل

مهديه عطوانمصطفى اربيع حصنيبابل

سته ابراهيمباقر ناصر عليبابل

زينب سعدخليل ابراهيم حمزهبابل

امل ياسينعباس صدام حسينبابل

خيريه محسنمنصور حسين حمودبابل

نغماشه مظلومعبدعلي محمد ساجربابل

ماجده عباساحمد فاضل عليبابل

شعاع وصخمحمد جياد فيديبابل

عاليه عبدهللاصفاء حسين نصيفبابل

لطيفه هضيمحسن عدنان ابراهيمبابل

حميده هارونكاظم احمد عبدالزهرهبابل

حميده صدامباسم سالم عبدالحسينبابل

حمزيه زبالهصفاء صبري عبدبابل

صبيحه ونديغزوان جميل برينجبابل

نازي عبدالرضاكرار وليد غنيبابل

جاسميه عليعناد مرزوق حجاربابل

ساهره عبيدحيدر حسن جعفربابل



قنديله خضيرمحمد عدنان عبدبابل

جوريه حسينعبدالقيوم فاضل محيسنبابل

خديجه مقدادوليد هادي عبيدبابل

نوره جفيلصاحب كاظم عبدالحمزهبابل

سليمه عبيدحميد محسن سايجبابل

وزيره فجربهجت حامد عبيدبابل

حياه كاظممشتاق ماجد شهيدبابل

رفاه محسنسالم عبدالحسين عبدبابل

ابتسام محمجعلي حسين هارفبابل

امل حمزهبهاء جبار عطيهبابل

ريمه كاظملوي فاضل حمزهبابل

حصيله سميرفهد مجيد نايفبابل

ساهره حماديانور عدنان نعمهبابل

هديه سعيدمحمد فارس يوسفبابل

شكريه عبدالزهرهكرار كاظم سلومبابل

عليه خليفاحمد علي طالعبابل

خديجه نايفاحمد جاسم حسينبابل

هاشميه حمزهعقيل جاسم جوادبابل

عيده شياعاثير سلمان حسنبابل

عليه حسينفارس ردام غاليبابل

نوال عبيداحمد حميد حمزهبابل

امل حسينحميد عبدالحسين عليبابل

بدريه سليمعمار هادي جاسمبابل

انتصار طالبمحمد ماهر عذاببابل

مليحه خشانمروان جاسم دريسبابل

كوثر كاظمعلي مالك عليبابل

فاطمه حبيبحسين نايف عودهبابل

رسيبه اسماعيلرحمن صالح جالتبابل

حميده حمزهمثنى علي كاظمبابل

فاطمه صبيححيدر علي حسينبابل

سناء كاظمماهر حمزه كاظمبابل



رسميه هاديعلي حسين موسىبابل

حسنه داودسعد عويد عبدهللابابل

لميعه جالبحيدر محمد حسنبابل

زياده حمزهوسام رزاق حمزهبابل

نوال جاسمزياد محمد رضابابل

ليلى عباسابراهيم رشيد محمدبابل

رباب كاظمباقر مكصد طاهربابل

فليحه جبارمحمدمهدي حميد مجيدبابل

غنيه حسنازهر سالم نوريبابل

قبيله حسنعلي حامد برهيبابل

سليمه عبدالجاسماحمد عباس حماديبابل

بهيجه محيسنعلي بدر جبربابل

كظيمه عبودابراهيم سعيد كاظمبابل

بدريه مطلكحازم حامد عليبابل

حمزيه غافلعيسى محمد عبدالحسنبابل

كريمه موسىمحمد كريم عبيدبابل

سعاد عيدانعلي كاظم عجميبابل

حياه عباسعباس صادق هاديبابل

سحابه بهيجاكرم حسين عبيدبابل

بزهي عليابراهيم هادي يوسفبابل

افراح جاسممحمد عادل كاظمبابل

سعديه كاظمامجد صالل كاظمبابل

موزه جابرجالل كتاب عبيدبابل

فهيمه عليمحمد حسن حامدبابل

عليه شنانعلي عبيس ناجيبابل

تنزيل نعمهعلي عزيز هاشمبابل

سليمه حسناحمد داود غالببابل

ماجده خضيرعدنان محمد ياسبابل

زويده جبرعواد كاظم حسينبابل

حياه حسونعلي حمزه وناسبابل

ماهيه مطرشهاب حامد فارسبابل



سميعه نايفمحمد داود عبدهللابابل

مهديه عبيدعلي حمود جاسمبابل

عمشه حسينمحمد حسين كاظمبابل

سمره حسينرزاق حمزه صيهودبابل

رجيحه عباسعلي حسين بخيتبابل

ايمان جوادبراق مجيد عبيدبابل

سمعه سلمانمامون مايح حريفبابل

رضيه سعيدمحمد فالح جباربابل

زينب بريبرقاسم عامر جاسمبابل

فطيم هاديحسن مطر مهديبابل

فطيمه طريطشمكي حسن مطربابل

حسنه حلوفوزي هادي ابراهيمبابل

حسن كاظمعقيل جاسم محمدبابل

حوري صاحبفالح عوده رضيويبابل

انصاف عبدحمزه ساهر حمزهبابل

مديحه عليوياحمد عبيد محيسنبابل

سعديه مهديزيد جابر صاحببابل

حويه مظلومعباس حمزه حميديبابل

علياء حسينامير قاسم رحمنبابل

حكيمه جابرمرتضى كامل عبدبابل

زهره جاسمماجد عبود عباسبابل

تراث نجمعلي ستار سالمبابل

جويده عبيدسامر كاظم عليبابل

رباب كريمعلي عيدان جهاديبابل

كنطاره بريسمحمزه زغير مطربابل

مديحه حسناسير غازي خضيربابل

سحر جابرمهند محسن حسينبابل

ضحويه حسينمحمد حمود عبربابل

نداء عباسعلي حسين عليبابل

حسنه عبدالكاظممرزوك عباس عبيدبابل

بتول كاظمماجد جاسم وحيدبابل



عليه عليويمحمد كاظم عبدهللابابل

سعيده فالحصالح عبدعلي عالويبابل

حبسه نعيميعرب نديم مطلكبابل

فرحه عليعدنان خلفه نعمهبابل

رضيه كاظمحسين كاظم سالمبابل

ميريه دعاروليد جسام محمدبابل

اميره عيسىحسين منصب كاظمبابل

بهيه عبيدمنتظر صدام كزاربابل

زهره عبدالحسينقاسم نوري عبيسبابل

سهامه زغيرعدنان عريش عبيسبابل

بسعاد علياحمد عدنان محمدبابل

سناء ضيداناحمد قاسم عبدالواحدبابل

نذيره رزاقزيد فاضل جوادبابل

احالم علييحيى جواد كاظمبابل

صبحه حمدغازي لملوم حسينبابل

ساميه حسنمهند محسون ابراهيمبابل

حمديه كريمحيدر حميد عبدهللابابل

هيفاء فالحعباس حسين جنيكبابل

خديجه جاسمحسين عماد كريمبابل

ساهره جبارحاتم كريم ناجيبابل

سميره ذيابحيدر كاظم ناجيبابل

ساهره ساجتاسامه عمران عبيدبابل

بدريه جوادعادل مهدي كاظمبابل

فرحه ذويبحميد ضاري سبعبابل

حسنه كاظمرياض فليح حسنبابل

كظيمه كيطانحسين كامل راضيبابل

مصر حامدحيدر كريم هاشمبابل

جديله كاظمحاتم فخري شنانبابل

حسنه زاحمحميد بندر فيصلبابل

سعديه محمدسيف علي جميلبابل

عليه عبدالزهرهاسماعيل جاسم عبدالحسنبابل



نعيمه عبدزياد طارق عبدنوربابل

اميره اسماعيلرائد زعومي عبدالكاظمبابل

تركيه نوميعلي حبيب محمودبابل

فهيمه عبدهللاعالء جبر كاظمبابل

هدى كريمسجاد احمد دريسبابل

زمان عبداالميرسيف فارس عبدالمجيدبابل

بدريه فياضصدام مصحب جباربابل

سميره جباربهاء فوزي جتانبابل

جلوه منيرباسم كاظم عبودبابل

ماصار شمرانمحمد عباس مجديبابل

رضيه نوريحيدر كاظم جلعوطبابل

فخريه دخيلحسن كامل عبودبابل

مها صيهودياسر محمد عبودبابل

قبيله حماديمحمد شاكر شذربابل

فاطمه افندييونس صباح حماديبابل

فوزيه هنديحسن خليف هاديبابل

هيام عبدالرضاحارث علي حسينبابل

سناء وهاباحسان علي هاديبابل

شيماء عليعباس هاشم حامدبابل

رسميه حسيننبيل عباس عبيدبابل

ازهار خوامفاضل حسن خليفبابل

ليلى حسيناحمد مالك حيدربابل

هديه جاسمعثمان تركي شنانبابل

سليمه حسنبسام غالب عبدبابل

فوزيه ارحيمنوري صبيح محمدبابل

فوزيه محمدحسين فاضل عبدعليبابل

هناء محمدداود شاكر عاجلبابل

ابتسام حسينحسن هادي محمدبابل

حمزيه مسافرعباس بدر طهبابل

احالم جواداحمد غانم جريانبابل

كظيمه عليعدنان عبد عباسبابل



فضيله عبدالحميدمثنى مصدق عبدالكريمبابل

ارزيجه عبيسخضير اموري علكمبابل

ضحيه عباسوليد جبر عبيدبابل

عنود حسينسالم قاسم خضيربابل

صبيحه عليحاتم تركي شاكربابل

رحمه كريماحمد كريم عبدزيدبابل

غيده عبدالسادهعلي حيدر عبدالزهرهبابل

فاطمه عبيسهادي كاظم فرحانبابل

اسيل حامدسامر حسن كاظمبابل

غنيه معيوفعثمان ريس صالحبابل

شيماء محمدسيف محسن حامدبابل

فاطمه كريمابراهيم حسين حمزهبابل

نعيمه محمدحميد محيسن حسنبابل

خزنه محسنمالك خلف عبدبابل

امل دحاموسام حسين صويحبابل

وفيه يوسفسعد زيدان حسينبابل

رباب محمدحيدر خضير عماربابل

وضحه مجيدارشد راضي كاطعبابل

فوزيه عليرياض كريم ساجتبابل

شكريه عطيهعالوي كريم فيروزبابل

بشه كاظمحيدر علي حطحوطبابل

جميله حمزهحسين محمد عريبيبابل

ساميه صالحقصي زغير عجيلبابل

ماري حسينفاضل جاسم حسنبابل

رضيه محمدامير حسن هاديبابل

نجاه عبيدجعفر عدنان كاظمبابل

قسمه كريمخالد عبد جبربابل

فخريه كزارمرتضى علي عبدالحسينبابل

ليلى عنونعلي صباح فرحانبابل

نوال علياحمد فاضل شاكربابل

سعاد عبدالمحسنمويد قاسم كاملبابل



رزوقه منصوراحمد توفيق حريمهبابل

ونسه داخلعلي كامل عطيهبابل

مريم زكيعالء صادق محمدبابل

خالده عبدنورسيف طارق خليلبابل

نوفه هانيرحيم صالح حسينبابل

حسنيه كاظمحسين سرحان عبدالحسينبابل

شنزنه جبرسالم سلمان قاسمبابل

مريم سوادينجم عبيد مهديبابل

ليلو عبيدنايف مدب سلمانبابل

كتبه عبيدعباس كاظم عبدالعباسبابل

بدريه عبيسصاحب رحيم سلومبابل

بدريه كاظمكرار حسين عليبابل

ضويه مروحغسان ياسين عيثهبابل

حميده خلفحسين جفات احمدبابل

فاطمه عبيسعباس شدهان عجيلبابل

حميده غنامعلي عبيس دويريعبابل

امل عبدحسين حامد دايخبابل

غازيه عبدكريم هاشم عوادبابل

فائزه طالبزيد يوسف صايلبابل

حسنيه ناصرحمزه محسن مطلكبابل

حكيمه عبدالحرمحمود صالح كتاببابل

وفيه حسنعباس خليفه محمدبابل

كريمه نعمهعلي جابر ذبانبابل

طلبه مجيدمهند صالح هاديبابل

عظيمه حمزهمنتظر حازم جاسمبابل

حويه مظلومعبدالسليم حمزه حميديبابل

عليه جاسماثير محمد سعيدبابل

ثريه جاموسعالوي كتان عامربابل

نجاه حمزهحسن صبيح عبيسبابل

رباب عليحسين نور حسينبابل

قبيله رحيمخالد كريم عبيدبابل



ملكيه قنديلبشار جاسم حلوبابل

عيده عبدالحسنعباس شهيد جابربابل

سهيله محمودجعفر وليد احمدبابل

التفات عبدهللاكرار حيدر حسينبابل

االء عبدهللازيد احمد طاهربابل

حمزيه ورشانوناس هادي شنانبابل

موحه ثامرحسين حميد مزهربابل

بتول نافععلي عباس عبيدبابل

احالم شاكركرار جواد محمدعليبابل

بسهيه نافعواثق حمزه عبيدبابل

عليه حسيناحمد صباح حسنبابل

طلبه عبداحمد دوهان كاظمبابل

ليلى عبيدعلي شافي خلفهبابل

صبريه حمزهطالب مناحي كاطعبابل

هديه تركيعباس ياسين هليلبابل

امل شريفحسين ظاهر مسافربابل

فرهوده بكهعبدهللا ساجت رفيحبابل

مديحه نوافعلي فيصل عبدهللابابل

سهيله مريرياض صبر جباربابل

فخريه كاظممحمد كامل نايفبابل

فوزيه بدرامير علوان كاظمبابل

بسعاد كوينعادل صبيح سلمانبابل

زكيه حمزهمرتضى رحيم حمزهبابل

اقبال صاحباحمد داخل بطاحبابل

فخريه مردوفاسماعيل نده نوفلبابل

فوزيه رحيموائل عباس ناصربابل

مجيده نعمهسامي حسين جاسمبابل

سعيده دغيمشمحمد كاظم كعينيبابل

زهره حسنمثنى عباس حسينبابل

سميره عبدالرحيمعالء عبدالرحمن عبدالخالقبابل

خيريه محمدسجاد طالب عبدالرضابابل



قسمه جملحمزه كاظم عكاشبابل

سعديه شاكرضياءالدين محمد حيدربابل

بشرى ناصرعباس علي ياسينبابل

صبيحه كريماحمد علي عباديبابل

رسميه حمزهمالك فاضل محسنبابل

جميله يعيويعباس كريم حميشبابل

بدريه عباسسيف سكطري نوماسبابل

نوفه حمودسيف علي راهيبابل

عذيه نايفجواد كاظم حسينبابل

غويه فالحعباس سحاب مطربابل

خوله ابراهيمعبدالخالق جبار عليبابل

صبيحه محيسنعباس فاضل محسنبابل

بدريه لفتهمحمد حسين حمزهبابل

رداعه فليحاحمد حسن جباربابل

نهيه عبيدحسين حسن حسينبابل

هيفاء عدنانسامر وسام نعمانبابل

سهيله عبدالواحداحمد علي جباربابل

زهره عبيدمحمد يعرب حسينبابل

فلحه شرادوحيد كدر متعببابل

جميله عطيويحسام علي جنديبابل

راجحه حسينمحمد طالب زمامبابل

صبريه عبيدعلي عبيد جاسمبابل

وفيه كاظمجواد عباس عبودبابل

فخريه حسنجاسم دلف محيسنبابل

ندوه نومانحيدر عبدالرضا محمودبابل

ليلى سعيدحسن فالح عبدبابل

سميره عبيدصالح حسن عباسبابل

فرحه عاجلسعد طراد ربيعبابل

مي طهاحمد حسين محمودبابل

مديحه جاسماحمد جواد كاظمبابل

حليمه عليسيف نجم عبدبابل



فرحه مجبلحسين غانم لهمودبابل

احالم حمزهعلي نايف كاظمبابل

ميريه محمداحمد مطلب مهديبابل

عليه حمزهمصطفى عامر ابراهيمبابل

هظيمه خليلصادق جاسم محمدبابل

كريمه عبدالرضاعماد احمد عبيدبابل

نعيمه اكريديحسين عباس فاخربابل

سليمه غانممهدي جعفر زغيربابل

شريفه عبيسعالء عبد جودهبابل

اشواق عباسمحمد فائز محمدبابل

قدوه كاظمسلمان عبدالجليل برهانبابل

سعديه شعالنعالء جواد حسينبابل

نعيمه جبارجبر تايه طالببابل

فوزيه وحيدحسين جمعه ناصربابل

شريفه طالبمسلم علي عبدبابل

بسعاد طالبامير حامد كاظمبابل

فلحه عيسىحمزه يونس عبيسبابل

بدريه دخيلحسين محمود عبودبابل

امل جاسمامير حامد خليلبابل

بيكم موجدماجد صقر مشعلبابل

رحمه لطيفعلي مزهر هاديبابل

فرات كاملحسن علي عزيزبابل

رسميه حسينمصطفى جبار نهابهبابل

جميله فاضلستار جباره حداويبابل

عبيسه نايفهيثم جواد عبودبابل

سجى حميدايمن سعدون جميلبابل

عليه دوخيحامد اصالن شكربابل

حميده كريمحسين عوده رحيمبابل

اخالص جلدسيف علي نعمهبابل

هيفاء عليهيثم مهدي ناجيبابل

مريه هدهودعلي حسين مهنابابل



حسنه عطيهمرتضى جاسم محمدبابل

ماليه محمدامير ثامر عبدهللابابل

مجيده حميدقاسم حسين عليويبابل

حسنه معينمكي عباس فصوعبابل

ملكيه مشعلثامر راضي حسينبابل

سميره كاظمشهاب كاظم شلتاغبابل

كميله مولعادل حنتوش عبيسبابل

عيده حمزهفرهود عاصي طرينبابل

ليلى عباسبشار علي هاديبابل

نجاه عباسعلي يسين عبدالحسينبابل

عنيده سرحانسالم بنهار عبدالحسينبابل

حضيه مرادحسين علي حسينبابل

حوراء حسينعلي حسين حمدانبابل

رواء كاظميوسف عزيز عبيسبابل

كتبه اسماعيلبدر كاظم هاديبابل

حمزيه حسيناحمد راضي بدربابل

تحرير مهديزيد جبار حميدبابل

بتول عبدعونمحمود شاكر عبدزيدبابل

باسمه حبيبعقيل عبدالكاظم عكروكبابل

امل مرادثائر رحيم طرادبابل

صبيحه سرحانسعد ماجد رعدبابل

زينب هاديمحمد رزاق حمزهبابل

سميره طهرافد مجيد صينخبابل

جاسميه محيسنمؤيد جاسم عبودبابل

طلبه حمزهجاسم محمد عبدهللابابل

فرالت كاظممحمد راىد هاللبابل

فاضي حسناحمد علك كافيبابل

جنديه محمدكاظم عبداالمير مجرحبابل

بدره جواداحمد جاسم جودهبابل

حليمه محمدابراهيم عبدالرضا عباسبابل

بدريه حسنحيدر علوان ناجيبابل



شكريه جوادحسن هادي شعالنبابل

زهره حسينتحسين عبد الحمزهبابل

نوره سلمانمحمد عزيز هاشمبابل

ربيعه محسنجاسم مالك كريمبابل

رجوه جوادحسين راجح عليبابل

امل شاكرحسين حسني عليويبابل

عليه حسينجبار جاسم محمدبابل

سعده عليخالد اسماعيل خلفبابل

نوره كاظماحمد رحيم فريحبابل

حسنه عبيدحيدر نعيم عبودبابل

شكريه حسينميثم علي حميديبابل

بتول ياسرحيدر هادي عبيدبابل

زهره حسينعباس جاسم محمدبابل

انتصار جوادوسام فاضل عليبابل

ابتسام هاديعمر احمد هارفبابل

امينه درباحمد عبدالكريم ساهيبابل

فهيمه عبدالحسينحيدر محي كاظمبابل

بدريه جوادسعد صالح حمزهبابل

سهامه يوسفاحمد مهدي حميدبابل

بشرى رحيممالك جبار عباسبابل

نهايه محمدعبدالباسط عباس حامدبابل

نجالء حمزهليث محمد عبدالزهرهبابل

احالم محمدمحمد قاسم محمدبابل

نجيحه صبارحسين سعيد كاظمبابل

صبريه غالياحمد محمدعلي حسنبابل

شمسه عبيدناظم حسين جيادبابل

ربيعه عبدهللامحمد محل تاليبابل

سهام شاكرضياء احمد هاشمبابل

شنه عنيزانحسين هالل محمدبابل

حياه عبدالحسينعقيل جاسم محمدبابل

انتهاء عبدالكاظمامير خالد هاديبابل



ساميه عليكرار علي راضيبابل

زينب حسيناحمد موسى غضيببابل

سكنه جوادعمر علي عبدالرضابابل

وحيده خزعلحامد فاهم محمدبابل

نوال عبداالميرمصطفى عبدالحسين وهاببابل

فاطمه محمدمشياق مطر حسينبابل

فلحه خليفعلي عبدهللا بوانبابل

كظيمه حسينمطشر عبيد جاسمبابل

كتوبه سبيعرزاق عادي حسينبابل

بشرى حمزهعالء حسين شمرانبابل

انتصار احمدصفاء فوزي عبدهبابل

سهام جابرضياء حسين عليبابل

سوسه خضيرصباح حليس هبانبابل

سكينه تايهحسين شداد جاسمبابل

مدلوله خليلمهدي صباح وسميبابل

حمديه حاتماحمد محسن حسنبابل

بسعاد هاديامجد عباس حسينبابل

صبيحه اسماعيلاحمد عدنان كاظمبابل

شمسه حسينحسن عبد علوانبابل

زكيه عبيدمنتظر عبيد درببابل

دله جاسمجليل علي ادريسبابل

فضيله كاظماسماعيل ابراهيم صاللبابل

حسنه حسينحسن فليح عليبابل

حليمه شاكركاظم جاسم محمدبابل

طلبه حمزهصالح هاشم جعفربابل

نوفه خضيرمحمد جدوع عبيدبابل

خلود كاظممحمد علي نوريبابل

ايناس سعديعلي حيدر مرزهبابل

كظيمه عبدالزهرهخالد ناجح موسىبابل

لطيفه عكاراحسان مطرود عطيويبابل

حرشه كريمعبدالكريم علي خميسبابل



سليمه حسينهيثم يوسف سرهيدبابل

امل عبدالعالاحمد خضير عباسبابل

هديه فرحانهادي جبار فليحبابل

سليمه امانهبسام حمزه هاشمبابل

نجله عباسيحيى خضير عبيدبابل

هديه حمزهنعمه رحيم راشدبابل

عليه عبيدسليم مهاوش فنخيبابل

زهره مظلومحمزه جبار لفتهبابل

هالبهن عبيدرياض حسين بجايبابل

سهى عبيدعلي حسين سلمانبابل

زهره حكيممحمد خليل عبداالميربابل

كرجيه بريسصالح محمد حسنبابل

كظيمه مكطافصالح عبيد شدادبابل

نجيه عبدكريم عبادي عبيسبابل

فوزيه عبيدحيدر كريم عبدهاشمبابل

ليلى عبدهللاسالم نجم كاظمبابل

هيفاء مزهرخالد عوده عليبابل

كنطاره خضيريقيس صكب رجهبابل

موحه حسينحاتم بدري هنديبابل

حمديه كريمغانم حامد حفيلبابل

تنزيل مهديليث حيدر عبدالحسينبابل

افتخار عيالمرتضى محمد سلمانبابل

صبيحه حسينطارق سعيد كريمبابل

عليه خضيررائد جبار متعببابل

هناء عبدالحسينابوذر علي حمودبابل

برقيه حمزهحيدر فالح غاليبابل

حسفه خضيرمحسن رائد عبيسبابل

نظام حسينعماد حمزه راضيبابل

حكيمه داودعلي عبدالزهره فصوعبابل

اقبال راجياحمد مهدي كريمبابل

كظيمه تايهباسم عالوي علوانبابل



انتصار خالدحسن عبدالحسين جاسمبابل

قسمه عباسابراهيم فاضل كزاربابل

كميله عبداالميرجاسم جواد كاظمبابل

صبريه حسينمحمد حميد شعالنبابل

جميله كاملعلي حامد ظاهربابل

خضيره غازيعزيز داود سليمبابل

تركيه ناجيحسين حسن كاظمبابل

رزيقه عباساحمد وفي عليويبابل

هديه مشجلعلي حمزه كاظمبابل

نعيمه جيادمرزه حمزه حسينبابل

سندس غالباكرم جاسم كاظمبابل

وجه كاظمحسين حمود سلمانبابل

فيحاء هاديسيف مهند مهديبابل

عبده سفاحسعود نوري فالحبابل

قسمه جاسممحمد علي حسينبابل

جاسميه محمدحسين كطران مجبلبابل

خضيره كاظمجبار علوان عباسبابل

رضيه خلبوصراسم كاظم مشكوربابل

عيده عبدعليكاظم عباس فاضلبابل

عليه عبيدحسين عبد محمدبابل

هديه فالحاحمد شاكر حالويبابل

زهره طاهرفاضل علي عبدالحسينبابل

فاطمه محمدعلي صباح كاظمبابل

سهام جاسمحسين علي هاديبابل

بشرى طويراحمد كامل كريمبابل

هالله عبيدصباح عيدان مطربابل

فاطمه طرادسيف عويد حيدربابل

كظيمه علوانمظهر حبيب عباسبابل

رسميه عبدعلي فليح حسنبابل

فطيم تخيلحسن عويد عبيدبابل

فطيم عليعلي لفته عباسبابل



صيبحه خضيرحمزه محمد عباسبابل

سفيه حسنابراهيم طحيور مزهبابل

كظيمه حسينمنتظر عبدهللا محمدبابل

مديحه علوانحازم هادي اليجبابل

سوسن عبدالرزاقياسر احمد حيدربابل

بدريه غالياحمد عبدعلي فارسبابل

خزنه دويجاسحاق حميد حسانيبابل

دالل جوادمصطفى عباس داودبابل

ياسمين عليامير عامر عبدلفتهبابل

كريمه حسيناركان عاصي عبيدبابل

هيفاء هاديظيف هاني جابربابل

سناء صاحبمصطفى كريم كاظمبابل

ساميه عبدسالم كامل عبودبابل

كاظميه جوادطه غفار عبداالميربابل

سهيله عباسمرتظى محسن حسينبابل

نوريه حاتمعباس كامل عريبيبابل

امل عباسعماد فاروق محسنبابل

امل حميدضياء عباس جوادبابل

حظيه بدرعماد علي حسينبابل

مشايه عليعلي عوده شبيببابل

هظيمه مطراحمد هاشم عباربابل

ايمان كاظمامير ابراهيم حنينبابل

زهره عبدالزهرهاحمد راضي جدوعبابل

زهره عبدهللاعظيم كريم مهديبابل

عليه اسماعيلعلي جابر مذيريبابل

امانه عليويعلي مرزه حمزهبابل

فوزيه حسابحاتم نعيم نايفبابل

فريحه عويفهاني ابراهيم فارسبابل

فرات عبدالزهرهعباس فاضل عبداالميربابل

منال كريمسجاد حسين حبيببابل

صبيحه عبيسسجاد علي حمزهبابل



سعديه شحادهضياء هاشم عبيسبابل

خيريه كريمعالء كاظم جبربابل

خالده نعمهحيدر حميد صالحبابل

سميره جاسماحمد رياض عارفبابل

ليلى براكمحمد بكر ادريسبابل

زينب محسنحسين حافظ عبدالمحسنبابل

جنان رسامعثمان منيهل ساميبابل

فهيمه خضيرعباس دبيس رزيقبابل

سليمه عبيدسجاد محسن سايحبابل

قسمه شعباناحمد علي مرادبابل

اميره حسينحيدر وناس عبدالحسينبابل

مديحه حسناحمد عبيس عبدالحسينبابل

دوخه عبيسقاسم محمد مرزوكبابل

عطيه حسنحسن فرحان مسيطبابل

شكريه محمودصباح علي خضيربابل

سليمه كاظمصباح هادي سريحبابل

نعيمه جوادسعد عبدالحسين عطيهبابل

منسيه صبارسيف نجم عبدهللابابل

هاشميه عباسسالم حسين محمدبابل

حكمه عاشورناهض محمود لهيدببابل

جويده شعالناحمد فواز احمدبابل

مكدر سلمانسعد موسى سالمبابل

فاطمه كاملعلي ناظم حسينبابل

فاطمه جواداحمد سجاد مرزوكبابل

هناء عبدعليحسين محمد خليفبابل

خليفه مرزهعلي عبدالحسين جاسمبابل

ايمان اسماعيلنصر عباس سلمانبابل

شيرين ناصرمرتضى علي سلمانبابل

غنيه صاللعباس سعدون فليحبابل

بدريه عبدفالح عبيد جاسمبابل

ساجده عطيهحسين كاظم عبودبابل



فخريه كاملحسين فاضل عباسبابل

سعديه شاكرعلي عبيد عبيدبابل

بشرى رحمانمحمد كامل حسونبابل

ربيعه حجابسعد رواك كاظمبابل

الهام مكيحسين علي خلفبابل

ايمان محمد جوادعلي عبدالكريم فرهودبابل

اميره عليرعد جواد كاظمبابل

نهيه طعمهحسين علي حسينبابل

سهامه طاميحسن علي ناصربابل

شائعه حمزهعلي حمزه تركيبابل

سعاد وناسعمر سردار بيربالبابل

فضيله مطرحيدر صالح ناجيبابل

بزهي عليحبيب هادي يوسفبابل

فرات جوادصالح ادهام هراطهبابل

مهيه عريانمحمد صباح عبدهللابابل

طلبه سمومحامد يعقوب يوسفبابل

انتظام عبدماهر خضير عباسبابل

هديه رضامحمد عبداالمير شهاببابل

نوال قاسمضياء نعمه حسنبابل

فطيمه هاديكرار حيدر حمزهبابل

ظفيره علوانهادي حسين مهديبابل

حوريه نايفخالد احمد عبدهللابابل

نعيمه علوانفاضل عباس فاضلبابل

جنان محسنقيصر عقيل نوريبابل

حسنه عباساحمد فاضل عوادبابل

هنوف ياسينفاضل عنيص مدلولبابل

فاطمه كاظمحسين نور سلمانبابل

سوسن نصيفعباس حيدر عليبابل

جويده كاظمحسن احمد عبيسبابل

عليه جاسممهند محمد سعيدبابل

عطيه شدهانانور عيدان عليبابل



فليحه طعمهعلي احمد عباسبابل

امل عبدالرحيمطاهر عبد عيدانبابل

عذراء فاضلحيدر ميثم مكيبابل

مريم مزهركرار محمد كريمبابل

هالله جبرفرحان سالم جوادبابل

شياله سيابمسلم سلمان مريضبابل

محيله عبوداركان عبد كاظمبابل

ماهيه خضيرمالك مهدي خضيربابل

نهايه حسنمهند جابر حبيببابل

ايناس كريممرتضى محمد حسنبابل

رازقيه حسينليث عبدالرزاق ناجيبابل

حمزيه حميدصالح عيدان عبدهللابابل

كميله كاملحيدر عبدالرزاق حسينبابل

فوزيه حمزهعبدهللا صالح عبدبابل

فاطمه خلفعلي احمد عمرانبابل

وحيده ابراهيمعبدهللا ابراهيم عبدبابل

زكيه ادريساحمد نجم عبدهللابابل

سحر ناجيمصطفى عيسى طالببابل

صبيحه حسينراضي جاسم محمدبابل

بثينه علومعباس علي حسينبابل

زهره حمزهسجاد محيسن حسينبابل

ترفه ياسرعباس تايه مدلولبابل

هديه حسناحمد جاسم عسكربابل

بتول محسنحسين علي جاسمبابل

سكينه حسنصالح حسن عبيدبابل

باسمه طالبعالء صالح حسنبابل

شكريه عزاويمرتضى حمد علوانبابل

خطر شاكرعناد حسين لهواكبابل

خميسه علوانعبدالحليم عبدالحمزه عبيدبابل

فطيم خضيرهاشم احمد عبدهللابابل

عليه نعمهمحمد قحطان كريمبابل



فطيمه محمودمهند كاظم محيسنبابل

احالم عبدالحسنحسين علي عبدالحسينبابل

حذام حسينعباس باسم محمدبابل

صبيحه عبيسطارق بالسم مدحوسبابل

نوره حدوسسعد زيدان محمدبابل

فضيله جاسمليث محمد غايببابل

بهوره عبودرشيد عبدهللا شروينبابل

زهره مرتضىحسين حمزه كاظمبابل

سنيه سلمانعلي ابراهيم مصحببابل

بدريه عبدالكاظممحمد فليح حسنبابل

شيبه هاديثامر غازي لملومبابل

كظيمه علوانفالح جاسم عليويبابل

امل غازيعلي محمد عبيدبابل

حليمه عبودفاخر سالم عبدالحسينبابل

قاسميه عبدمحمد هالل عبدنوربابل

عبده محلعالء فاضل بديويبابل

الهام كاظمعلي كريم كاظمبابل

مهديه كريمعباس حميد علوانبابل

غازيه عبدهللابرهان تركي فاضلبابل

فوزيه جوادعلي نجاح مليحبابل

حمديه سعيدعقيل سياب حسنبابل

عطيه خليلخالد سهر نوميبابل

حميده عبدزيدمحمد عدنان محمدبابل

قسمه عبدالعباسمرتضى محمد فاضلبابل

نضال عبيدعلي فالح عودهبابل

قسمه شعالنكامل حمزه مردانبابل

فطيم كريمنومان عدنان جغيفلبابل

نجاه حسينمحمد كاظم عبدالنبيبابل

رسميه حمدضياء الدين موسى عبداالميربابل

رجيحه عبيداكرم سالم حسونبابل

فضيه حسنسالم محمد حركانبابل



حيهن حسينحسين ابراهيم هنديبابل

صالحه سليمحميد حمزه حمدبابل

ورده حمزهحسين خليف جباربابل

امل واديلؤي عبيد عباسبابل

خمائل شاكرامير ناصر حسينبابل

فاطمه عدناناحمد حسن جوادبابل

اقبال محمدحيدر عباس عزيزبابل

رحمه عبدجوادجاسم فاضل حسينبابل

نوريه عباسعباس علي حبيببابل

رزيقه عباسامير رحيم كاظمبابل

نجيه عليمسلم علي عبدعونبابل

طليعه سروحثامر وحيد موسىبابل

سعديه حسنسعد عبداالمير حجيمبابل

حليمه مرزوقشامل جابر سلمانبابل

فليحه صادقبشار عباس محمدبابل

اقبال طلبحسين حميد ناجيبابل

زهره اليجعلي عبد هدهودبابل

كوكب كاظمرياض ابراهيم حمزهبابل

كمله عبودخالد عبد عباديبابل

رزيقه حمدحسن علي راضيبابل

افطيمه سلومياحمد مدلول طخاخبابل

عباسيه عبيسمصطفى خلفه ناصربابل

زهره جودهعلي عزيز راضيبابل

فرحه جاسممحسن عبدالرضا فاخربابل

رباب حكيمانور حامد عبدهللابابل

حميده سلمانحسين ناظم محمدبابل

جماله خبازاحمد عبدالكاظم عيالبابل

فخريه يوسفسالم حسين خضيربابل

رشده جاسمحسين هاشم خضيربابل

كميله ارحيمعلي مارد عبدهبابل

انتصار عبدهللاكرار حميد مالكبابل



رداعه هويشحازم سلمان هلبانبابل

حسنيه ناصرخالد ثابت لملومبابل

منى حسينمحمد احسان عبدالهاديبابل

نجله رشيدرسول كامل محمدبابل

تينه عكروككردي شداد عبدبابل

عليه حسينعلي خضير عباسبابل

انوار منصورسيف ناصر محسنبابل

نجيه علوانعبدالخالق عبيد مهديبابل

سكنه موحمحمد عايد عليبابل

نهله كاظمحيدر عدنان عاجلبابل

ثالثه حمزهباقر ميل مزهربابل

مجو هاديمحمد حسين عصفوربابل

حكيمه سحابجاسم خليل رحيمبابل

دوله محمدحسين عبدعلي حلبوصبابل

عطيه حسيناحمد عبد عبيدبابل

ملكه احمدحسن علي خضيربابل

ابتسام عباسحمزه عبدالستار جباربابل

ايمان عليكاظم خضير دوهانبابل

زينب عبداالميرمحمد زيدان محمدبابل

زكيه هاديعبدهللا حسين كوكزبابل

عليه كاملحيدر نصيف جاسمبابل

نعيمه عزيزوهب عباس فاضلبابل

فطيم هاشماحسان عليوي عودهبابل

ماجده كاظمصفاء كريم علوانبابل

حسنه جالبمحمد عبدالحسين جاسمبابل

امينه مرزهسعيد عالوي رهيفبابل

رسميه هاديكرار خضير حسينبابل

فائده جوادحسن سعد سلمانبابل

سالمه داودماجد علي شميطبابل

هديه عبدهللابشار رائد عباسبابل

هدى محمدعلي ابراهيم حسنبابل



حسنه عبيدحسين حمزه حسينبابل

هندازه نصيفعادل عواد لفتهبابل

وداد جوادصالح علي صافيبابل

قسمه ناجيحسين خالد جابربابل

فوزيه عبدالزهرهعمر تحسين سعيدبابل

حليمه عبدمصطفى عبداالمير محسنبابل

ساجده عبدحكمت يوسف عطيويبابل

دالل عبدعليعلي رسول جاسمبابل

رشا نجمهاشم احمد محمدبابل

فرحه جبارفاهم صعب رجهبابل

هيبت عليمسلم كريم محمدبابل

سالمه فرحاناحمد شاكر حميدبابل

سليمه كاظمصباح كريم فهدبابل

عزيزه عليعلوان غضبان علوانبابل

اقبال غنيماهر عادل حميدبابل

سليمه نجمحسين سالم مطيلببابل

اميره خضيروسام تركي كريمبابل

حمزيه عباسعالء هاشم شاطيبابل

عويزه عليسلوى حسن خليلبابل

حميده خليفمصطفى سوادي خياطبابل

هديه فاضلصفاء عذاب عبدبابل

ثناء غافلعلي مهدي صالحبابل

هناء داودارشد جميل ابراهيمبابل

زهره طعيسكاظم علي دويجبابل

فظيله مردانفالح نصر محيسنبابل

زهره مطلكعبدالكريم كاظم عبداالميربابل

جويده محمدبارق عذاب مرزهبابل

بثينه حسينسلوان نجم عبيدبابل

سريعه جوادهادي فخري مرعيدبابل

راجحه غركانعباس فاضل عبيسبابل

مفيده عبدالحرنزار علي عبداالميربابل



رتيبه حمودعلي شحيل اسماعيلبابل

ليلئ عباسعامر عبيس مهديبابل

سعديه كاظمقصي طالب حمزهبابل

حمديه كزارطه خليل ابراهيمبابل

رجاء عيسىصفاء تركي خضيربابل

رسميه عبدالعباسحسين رحيم ابراهيمبابل

حمديه جوادعلي فضل سلمانبابل

سعديه كاظموسام ظاهر هاشمبابل

سعديه حمزهباقر هادي هاشمبابل

غنيه وريورحيدر صليجي جهاديبابل

سليمه كاظمحسين حمزه جاسمبابل

ريمه جوادمشتاق طالب خشانبابل

ظنه طالببمحمد مراد يوسفبابل

كظيمه واويعاجل عبدالجاسم كاظمبابل

نجاه جاسمحيدر حامد مهديبابل

زنوبه عدناناحمد محمد كاملبابل

ناهده خافرهعالء حسين ضاريبابل

سلوى مغيرعباس صالح هاديبابل

سميره مرادزيد عيدان نايفبابل

عباسيه هاشمطالب حسون عباسبابل

اميره شاكرمثنى محمد جاسمبابل

فوزيه محمدحسين ياسين عبدبابل

حسنيه حسنمازن عيسى محسنبابل

امل جرومصطفى طالب جوادبابل

تحيه سلمانطه عبدهللا خضربابل

حليمه سكرانحمزه مطشر هاديبابل

يزي هاديسالم عباس كاظمبابل

هديه عباسمحمد رزاق مكيبابل

بسيمه شاكراحمد حسين عليبابل

سميره محمدحسام حامد هاشمبابل

نبيهه جاسمحيدر عبيد حبيببابل



ملكه هاتفرضا محمد عليبابل

نوريه خزعلزيدان خلف طرينبابل

عالهن خضرابراهيم عباس عبودبابل

حميده جبرعبدهللا مرزه عليبابل

فطيم خضريمحمد حسين عبدالكاظمبابل

مهديه عبدهللامهند نجم عبيدبابل

صبيحه سعدونفاضل تايه خليفبابل

كميله مالكحيدر عباس عبدالحسنبابل

عذبه لفتهعامر شياع وصخبابل

امال خضيراحمد رائد كريمبابل

مليكه حمزهحيدر امين عبيسبابل

خديجه عبيسغانم احمد منسيبابل

خيريه دوحانحيدر كامل رجيببابل

سهام حسينوسام جاسم عبيدبابل

شكريه فليحرزاق كاظم حرانبابل

طليعه ناجيياسر عبدالحمزه هاديبابل

مهديه لايرمحمد رزاق جمعهبابل

زينب عباسمحمد جليل كاظمبابل

بسعاد عبدهللاحسن جاسم عبدالزيدبابل

فضيله حافظستار عالج ظاهربابل

حسنه خضيراحمد طليع شلببابل

مصريه عبداثير نجم عبيدبابل

حسونه هبيدموسى جاسم حسينبابل

ايمان فاضلعباس فاضل كاظمبابل

نجاح محمدعايد عطاهلل اسعدبابل

حسنيه عباسيوسف كاظم منصوربابل

حمزيه محمدحامد ناهي جسامبابل

غازيه عبدهللاعباس فاضل ناصربابل

نعيمه نايفعلي سعد خليفبابل

عوفه كاظمحافظ شذر هاشمبابل

هيله حبيبحسين جبال رحمانبابل



رجاء سليمزياد علي جبربابل

سعيده عبيداحمد تاج كاظمبابل

عليه فرهودزينالعابدين حسين دهيمبابل

خديجه حسينخالد غازي عبدهللابابل

مرهن خضيرابراهيم فالح عبيدبابل

وفيه كاظماحمد عبدالكاظم حميدبابل

خديجه كاظمنصرت فخري بليبشبابل

فاطمه سلمانقاسم هادي حسينبابل

حكيمه مدلولمنديل صالح مدلولبابل

امل حسينجالل سرحان حماديبابل

ابتسام عبدهللاغسان جاسم حسنبابل

حسنيه عبيسموسى جاسم عكرببابل

بدريه حطابرعد مغلوش حمدبابل

ايمان حسينسجاد شالل حلوبابل

ضويه جبرعالء جبار زغيربابل

كتبه غافلمحمد حسن محمدبابل

طلبه محسنحسين نغيمش حسونبابل

نعيمه جبرمهدي عبد راضيبابل

عليه هاديباسم رزاق حسينبابل

حسيبه محمدعالء بدري خابطبابل

ساميه نايفسالم مجيد هاشمبابل

سنيه حسنسجاد قاسم فاضلبابل

مهديه هندومرتضى ابراهيم عبدبابل

سليمه ترفعباس ياسين حميدبابل

جليله عبيدمحمود عبدعلي شنتهبابل

عمره حسيناحمد شخير كاظمبابل

فاطمه جبرنذير سعدون لهمودبابل

بهجت حسينمحمد قاسم جوادبابل

مدينه زبالهعباس محيسن ادمانبابل

حميده مهديعبدهللا حاتم حمزهبابل

سلوى حسينميثم حيدر حامدبابل



فخريه وحيدحسن عباس حسينبابل

حمده رداممحمد حمزه دحامبابل

هيبت عبداالميرزهير عباس سلمانبابل

خضيره ابراهيمعلي هادي عبيدبابل

حسنه محمدعلي حسين عودهبابل

بتول حسينمحمد حيدر مجيدبابل

اميره مجيدمنتصر عادل عبدالكريمبابل

نصره سعيدسالم عبيد عبدهللابابل

حليمه عبدهللاصدام كشيش كاظمبابل

فوزيه حمدحسين بدر دوايبابل

سميره نجممحمد قاسم طالببابل

رضيه هاديحسام خضير نوحبابل

فضليه عبدعونمحمد حسين خضيربابل

انتصار كاملاحمد عبدالسالم لعبيبابل

حكمه دويجحسن ابراهيم خليلبابل

لميعه عبداالخوهعقيل قاسم جبربابل

رحيمه سريعحيدر خليف كاظمبابل

نظام عليوياحمد راضي طاهربابل

فظيله مهديايهاب رزاق عايدبابل

كميله حالوبنذير مجهول حسينبابل

صبريه جوادحمزه عباس محمدبابل

زهره مطرحمزه خلفه شمرانبابل

فوزيه جميلفالح هنيوي فرهودبابل

قبيله حسينسيف علي كاظمبابل

جنان عبدالهاديمحمد ثامر جباربابل

سعديه عبيدمنير جاسم ياسبابل

ملكيه مشعلاحمد راضي حسينبابل

وداد جاللمهند عباس حمزهبابل

فاطمه طالبعلي سرحان حسينبابل

فخريه جبرينخليل طاهر حسينبابل

عدويه محمدكرار عبدالوهاب عبدزيدبابل



مقبوله سلمانحسين خضير عباسبابل

كدره عارفمهدي عمران تركيبابل

زهراء جابررقيه حيدر جخيربابل

زينب عبدالعباسعمار حسن رشيدبابل

سميره محمدماهر علي جاسمبابل

دكه باويعبد الحمزه مدلولبابل

فطيمه حسنهاني محمد حسينبابل

عليه عبدالزهرهفراس حسن عبدبابل

فردوس شاكرمحمد فاضل شاكربابل

احالم جوادسعد كاظم محيسنبابل

قسمه جبارهادي عبداالمير جوادبابل

كظيمه محمدحسين خليل ناصربابل

كريه عبدحسين هالل احمدبابل

بطيخه معضدحسوني فالح ضايفبابل

امل عبدحسن علي غزوانبابل

ملكه حسينجاسم تركي هاديبابل

منى غانمزيد سعد رهكبابل

اخالص جباراحمد جاسم عبداالميربابل

فطيمه محمدحسين طالع شرقيبابل

برقيه عبدزيدفريح محمد حميديبابل

فليحه حسينعدي صادق شياعبابل

رحيمه عبدهللااحمد مرزه نجمبابل

داخله فجرحيدر عيسى مكطوفبابل

زهره جبرابراهيم محمد كاظمبابل

ليلى سلمانفؤاد كاظم عطيويبابل

حنينه مهيمرحمزه رامي عباسبابل

غنيه جاسمحمزه هاشم عودهبابل

شعاع جاسمحسون عاكول مرزهبابل

بتول كاظمكرار عبيس جباربابل

رازقيه حسينحامد عبيد ابراهيمبابل

مشرق كاظمرعد محمد عبدالحسينبابل



كلثومه نوارعباس علي حسينبابل

حليمه محسنمحمد راضي كاظمبابل

نعيمه سرحانوسام حامد عيدانبابل

ساميه حمزهعباس فاضل صباحبابل

فاطمه خضيرحسن علي دفاربابل

امل فرحانوليد توفيق خسارهبابل

زينه جبرمحمد حسون عباسبابل

نوال مالكعباس حيدر عليبابل

ايمان فاضلحيدر غالب زيدانبابل

يازي جدوعفاضل هاشم محمدبابل

عسكوره شهابفاضل محمدحسين كاظمبابل

سكنه حسنسعد عبود ذياببابل

فهيده عفينمحمد علي جوادبابل

فضيله محمدعثمان حسن عليبابل

هناء عيبدانضياء حامد طرادبابل

رسميه مجبلعلي مظلوم مجيدبابل

ناهده حسينكرار كريم لفتهبابل

حسنيه عبدمحمد حسن عريبيبابل

كريمه محمدحسين نور نعمهبابل

مهديه فليحكاظم منصور صالحبابل

ماهره محمدامير ظاهر مزهربابل

زهور محمدحيدر كاظم عبودبابل

عنونه داودصير ناجي عبدالحسينبابل

حميده نصيفباسم حسن سلطانبابل

احالم جوادعماد كاظم محيسنبابل

كلثوم برهيجبار عبد لفتهبابل

رباب دحامعبدهللا ابراهيم سعدبابل

طلبه مطلقمنعم علي حسينبابل

ابتسام حسينسجاد علي محيميدبابل

عدويه ياسينمصطفى كاظم جوادبابل

نوريه جوادهاشم كريم كاظمبابل



حميده معينمحمد نور حسينبابل

فاطمه عبدالجوادعماد داخل عبيدبابل

نصيره حسينعبود عثمان حسنبابل

دنيا عبيسصفاء هادي كريمبابل

سميره وحيداحمد طاغوت خليلبابل

فضيله جاسمقصي دحام حاجبابل

صبيحه عليمحمد جواد كاظمبابل

ونسه محلوليد جاسم عبدالرضابابل

سعاد عليويزياد علي ناصربابل

فضيله مهديحيدر كاظم عبيدبابل

عفته نجمحيدر وصفي مشعلبابل

مرزوكه غزوانامير غائب هاديبابل

نعيمه شعالنرحيم ناجي عبودبابل

جنديه حسنحسن كاظم شهيدبابل

حليمه كريمشيوسف محسن كاظمبابل

شكريه رهيفعالء كاظم خلبوصبابل

نجاه فارسجاسم هاشم سلطانبابل

عنكه براويمحمد موسى حسنبابل

زهره عزيزثامر بدر علوانبابل

صبيحه سرحانصفاء ماجد رعدبابل

خيريه محمدعلي حسن هاديبابل

ظلمه عبدياس خضير عبيسبابل

فضيله احمدباسم فليح حسنبابل

ايمان جبراكرم فاضل نهايهبابل

مليحه حميديعلي ماجد ناجيبابل

نسرين حميدداخل عالوي عودهبابل

عدوله كريمصفاء عبدالزهره كاظمبابل

مديحه غانمعلي عبدهللا خماسبابل

نضال عدنانحسين جبار حميدبابل

نزيزه عبيسوليد ظاهر حسونبابل

ليلى شعالنمحمد شعالن حسنبابل



فوزيه حسينعباس فرحان عزاويبابل

سعيده كاظممهند فاضل عبيسبابل

جواده عاشوراحمد فائز صغيربابل

سهام داودحسين شاكر عبدبابل

سحاب خفهعباس علي عباسبابل

زهره كاظمعالء رسمي حارثبابل

جويد راضيحسن عبدالحسين احمدبابل

خضيره هاديمحمود عبداالمير هاشمبابل

لميعه شاكربشار غاوي عيدانبابل

نصيره حسينعايد عثمان حسنبابل

جوري حسنحسين حبيب محمدبابل

فخريه عبيدعيسى مهدي عليبابل

فخريه اسماعيلياسين وناس عبادبابل

بسهيه كاظماحمد ناهي عباسبابل

سعوده عبيدراسم جاسم حمزهبابل

فطيمه كاظمعلي ابرك مسلمبابل

سنيه دوهاناحمد حمد غنامبابل

ايمان طاهرمهيمن محمد عبيدبابل

مهديه عبدالكاظمسالم كريم حميدبابل

حكمه كاظمكاظم تركي حالفبابل

ارهيه جبرصالح حبيب ابراهيمبابل

يسرى دوهانمشتاق طالب عبدالكاظمبابل

سجوده حسيناحمد هاشم مطلببابل

انصاف حمزهشاكر طاهر مرزهبابل

حليمه عبدالحمزهميثاق مهدي راضيبابل

فخريه حاجمرعد لطيف عبدعونبابل

صبيحه محسنسجاد محمد عكاببابل

نداء ديدوكرار علي طالببابل

حمديه عبدصادق هادي كاظمبابل

فاطمه خفيفصفاء فاضل رهيفبابل

قبيله سلمانجبار عيدان جبيربابل



والء جليلزين العابدين ستار طالببابل

نغم محمدعباس حامد محسنبابل

منى حميداكرم ابراهيم منيربابل

سره طعمهستار عبدالخضر فرحانبابل

هناء عبدالحمزهنبيل جواد ساميبابل

هيفاء رزاقسمير سعد حاكمبابل

االء كاظممصطفى محمد عبدهللابابل

مياسه عثماناحمد دايخ يوسفبابل

بدريه زانيعالء صبيح عبيسبابل

انهيه عبدالزهرهاحمد نجاح جساببابل

مياسه عثمانليث دايخ يوسفبابل

زهره خضيرحسن جميل علوبابل

نعيمه مجيدبهاء صالح حسينبابل

امل صاحبزيد شنشول عبدالزهرهبابل

مناره مظلوممكيعد حمزه مطربابل

بشرى جاسمحيدر يوسف دوهانبابل

سندس صاحبمالك عباس مالكبابل

سهيله كريمعلي حسين جوادبابل

زهره سمعياحمد علي كاظمبابل

امال اسماعيلحسين سامي عبدالرضابابل

رحمانه خلفوسام خضير عباديبابل

وزيره فجرحيدر حامد عبيدبابل

كميله رحيمخالد عبيد كريمبابل

نسمه ياسينحيدر عباس كاظمبابل

صبيحه عبيدسامر ستار سلمانبابل

كريمه عبدزيدوهاب رزاق هاللبابل

ملكيه حسيناحمد محمد عذاببابل

نظيمه رهيفسعد ثجيل لفتهبابل

ملكه سميرحسين لطيف راشدبابل

سليمه حسينحيدر رحيم عبدالعظيمبابل

تنزيل عبيداحمد بهلول عليبابل



سته شنانهاني عبيس لفتهبابل

حميده حسينفراس عبدالكريم ابراهيمبابل

رجوحه حسينجاسم محمد جباربابل

صبيحه عباسصادق هادي فليحبابل

سعاد هادياكرم خضير جريانبابل

سميره ابراهيمحسام حسن شعالنبابل

سهام رحيمابراهيم خليل شهاببابل

صبريه حسينكاظم رهيف غافلبابل

كريمه بدريمرتضى عبيد كاظمبابل

سليمه محسنشهاب احمد حسنبابل

ايمان تايهعبدهللا احمد ناجيبابل

ابتسام جاسمحسين محمد عبيدبابل

مقبوله عبدمحمد علي حسينبابل

نضال موازيكاطع شارع مياحبابل

سوسن يوسفزيد حيدر حسنبابل

خالده عبدهللاعمر شفيق شافيبابل

نقود فارسفيصل غازي سلمانبابل

رسميه نذيرعلي منير ساميبابل

فلحه مشجلابراهيم علي مرادبابل

لطيفه عبدالكاظمسرمد شاكر محمودبابل

زهره عباديجليل علكم عبيدبابل

زهره عباديفارس علكم عبيدبابل

بتول محمدحيدر خضير عبدالعباسبابل

كميله جوديحسين ابراهيم واديبابل

وضحه حمدمحمد خليل جندلبابل

سناء حميدصالح حمزه عطيهبابل

حسنه جاسمماجد عيدان كاظمبابل

فطيم علياحمد عبدالساده كريمبابل

وزيره خضيراحمد محمود حمزهبابل

هيله محمدحسنين رحمان دايخبابل

زينب محمداحمد خضير ياسينبابل



كريمه خلفسعد مغير مهديبابل

امل شالنرامي ساكر لطيفبابل

حكمه عبيدحيدر حسن علوانبابل

بهيه عباسحميد قاسم عبدهللابابل

صبريه حسينعماد جبار عباديبابل

نجله محمدرائد علي عبيدبابل

منتهى رديفهاشم مهدي هاشمبابل

كريمه عبدانور صبحي كريمبابل

رغد مهديعلي واثق عمادبابل

رحيمه عليباسم محمد حسنبابل

هظيمه هادينجم عيدان حسونبابل

سكنه خبالهمهند حسين كاظمبابل

مائده شبوطباسم جبير كاظمبابل

حميده حمزهاثير محسن عليبابل

خديجه جوادجاسم محمد كاظمبابل

حمزيه مشرعسعد اسيود سلمانبابل

هديه جسامجواد عيسى عبيدبابل

تركيه ذعارمحسن دايخ عكاببابل

ازهار ناصرانور خالد كريمبابل

انتصار عباسعباس خضير عباسبابل

جوهره درفيشزهير كريم ياسربابل

حظيه توفيقمرتضى حسن دوهانبابل

سليمه عبيسمحمد حسين عبدعليبابل

ميريه حبيبعمران عبدالرضا محمدبابل

زهره هاديسجاد ستار شاكربابل

انتصار عبدزيدحسنين حسن عباسبابل

عليه جواداحمد عبدالرضا خضيربابل

رسميه كاظماحمد محمد عبدبابل

حليمه عبطانحسين ابراهيم صديقبابل

بشرى فيصلسمير عبدالواحد جاسمبابل

حياه محمدحيدر مكصد هاديبابل



فضيله عبيدعلي طالب سلمانبابل

ضحى حمزهانور فارس كاظمبابل

ابتهال محمدكرار كامل رزاقبابل

جميله حسينضياء محسن عبدالعباسبابل

اسيل محسنعلي حسين كاظمبابل

حمديه قحطوليد حسين مرزهبابل

كمله عبودرائد عبد عباديبابل

سعديه منجياحسان عالء غازيبابل

حده هاشمحسام سامي جبيربابل

مجيده خاجيمهند عبدهللا محمودبابل

كميله غيدانايسر طعمه عبيدبابل

مدينه حسنفاضل عباس ابراهيمبابل

رجوحه جاسمامير حسن عباسبابل

باسمه حمزهسالم فليح حسنبابل

ناديه شاكراحمد عادل مطشربابل

عيده احمدفالح عبيد موسىبابل

رزيقه طالبمصطفى محسن شكربابل

بدريه داودمحمد حبيب عبيدبابل

زهور عبدمنير علي ذياببابل

فضيله جابرحسين علي مظفربابل

حكيمه ضعيفعلي عبيد عبدهللابابل

كريمه عبيدخالد ابراهيم عليويبابل

نداء محسينماهر كاظم عبيسبابل

بسعاد خريبطعباس لطيف حميدبابل

كسره عبدعصام عبدالزهره كاظمبابل

ساهره عطيهعماد ماجد حميدبابل

فخريه حسيناحمد هليل حميدبابل

مناهل حسانعلي كاظم حسينبابل

سعديه عبدعالء مهدي صالبابل

كالفه عبدرسول فاضل بيكبابل

حنان عبدالحمارمصطفى ريحان انكالبابل



حمديه عطيهعمار حيدر حسنبابل

فضيله جبارضرغام كريم عبداالخوهبابل

نجوم شبوطرسول عوده عمالبابل

زهره كاظمعباس عبد جباربابل

عليه جابرمحمد هادي جابربابل

خلود عليحسين سعد راضيبابل

حكمه هاديمرتضى سلمان عبيدبابل

امل جاسممصطفى طالب حسنبابل

جسومه موسىمهند حمزه حمدبابل

سعديه حسينحيدر حمزه عبدايوببابل

حمزيه بدريمنتظر محي داودبابل

ايمان نشميعمر احمد هاشمبابل

مريم كاظمعلي رحيم منوربابل

هديه جلخالانس علي مطربابل

زهره مهديمهند كريم عبدهللابابل

افطيمه عبيدمحمود جبار محمدبابل

اسراء فؤادزين العابدين اشرف رزاقبابل

كريمه محمداحمد زبن حميدبابل

امل عبيدكريم دايخ هاديبابل

فتاه محمدكاظم الغيظ ضياء كاظمبابل

مريم يونسامير علي عاشوربابل

غنيه ياسينطالب سلمان موسىبابل

سليمه حمزهزيد سجاد جاسمبابل

سهام عبيدوسام جالل عبدعليبابل

منتهى كاظممنذر فاهم حربيبابل

نسب كاظمعلي محمد جاسمبابل

جودي عبدزيدقاسم واثق كاظمبابل

بلقيس سلكامعالء جابر حسينبابل

ماليه خليفطعمه حسون وهدبابل

كافي عبيسمحمد عادل عبيدبابل

رحمه عبدعامر فاضل حسينبابل



فخريه محمدعباس جاسم محمدبابل

حميده يوسفصفاء صالح حمزهبابل

قسمه حسينصالح مهدي اسماعيلبابل

سعاد حمزهعلي غالب عباسبابل

رباب عليعلي كريم ناجيبابل

يزي جودهعلي فاضل يوسفبابل

زينب عبدالحسينمحمد اياد هاللبابل

خوله سرحاناحمد ماجد فرحانبابل

هديه هويشستار سالم هلبانبابل

زينب حسينعباس رعد غايببابل

كريمه خميساكرم عطيه عباسبابل

غازيه خليفصباح كارشن عسلبابل

زينب جاسمقاسم اسعد قاسمبابل

سعيده عبدهللامهدي عبدالحسين جودهبابل

عليه عبدحسام حمزه عبدالنبيبابل

هديه لفتهزين العابدين جاسم عليويبابل

فطيمه حسنحسين حبيب فاضلبابل

مديحه ناجيعلي حاتم كريمبابل

عليه رهيفحسين احمد محيسنبابل

طلبه عليويسعد علي كاظمبابل

زهيه عباسحسام رشيد خضيربابل

صبريه عبيدحسين محمد خليفهبابل

نضال سلمانعز الدين حميد كاظمبابل

حميده حسيناحمد رايد ساميبابل

انفال محمدحيدر جاسم محمدبابل

زهير خلفعلي خضير كريمبابل

عليه حمزهباسم حمود عويدبابل

خيريه حامدايهاب بشير جاسمبابل

نجمه عبدعلي حمزه ياسينبابل

حكيمه فالحزياد لطيف منديلبابل

سمعه عبدسعد حمود عليبابل



حميده ابراهيمعباس محي عليبابل

خديجه حسينالزم غازي عبدهللابابل

فطيمه مرزوقكاظم عباس حسنبابل

روضه عمرانميثم ناظم ابراهيمبابل

حمزيه خضيرامير هاشم سلبوحبابل

امل جاسممهند عباس عمرانبابل

سكينه تبلمحسن منذور عبدالحسنبابل

حلبيه فهدعادل غازي شهدبابل

سميره خلفمرتضى محمدحسن قاسمبابل

صعيبه محمدحيدر رحمان هاديبابل

سعاد جبرمحمد حمد عامربابل

خوله عبيداحمد عصام كاظمبابل

انوار لطيفربيع عامر ساجتبابل

صفيه عمشانجبران عبادي مانعبابل

امينه عبدعمار فارس عباسبابل

حسنه حسينباسم عدنان محيسنبابل

بسعاد خضيرمحمد وحيد رعدبابل

عسله زغيرغانم خوام عبيدبابل

هديه مباركسعد عبداالمير عبدهللابابل

شيخه محمدطاهر عبيد نايفبابل

رشده وطيفيمحسن راشد شنابهبابل

مكيه محمدحامد جوده كاظمبابل

عليه شرقيصبري حسن لطيفبابل

مريم راجيواثق عليوي حسينبابل

ابتهال سالمعلي حسين عبدالحمزهبابل

حمزيه عليحسون ابراهيم دحامبابل

نظام هليفصباح محمد جبربابل

عيده عباسيعرب عبدالكاظم علوانبابل

زنوبه كاظممرتضى كاظم خضيربابل

كريمه ابراهيمسالم فوزي فيصلبابل

فضيله جبارحليم محمد جاسمبابل



خوله عبيدمحمد شاكر خضيربابل

جاسميه جاسماثير عبد فهدبابل

سهيله مزعلاكرم طالب نهربابل

فليحه مهديقيصر فالح علوانبابل

سميره هويدياحمد كاظم علوانبابل

بشرى مهديحيدر هادي عبيسبابل

امل عبدالكاظمزيد اسماعيل فرحانبابل

هيبت علوانذوالفقار عبيس عبيدبابل

نرجس جبارماهر محمد ياسربابل

كميله عبيدحسن شافي جودهبابل

زعيله نجمصالح فاضل دردوسبابل

سهام كاظماكرم كريم حسينبابل

بدريه كاظمنزار ستار خلخالبابل

قبيله نعمهغانم حمزه شعالنبابل

امل نعاسناطق عبدالرزاق سليمبابل

عليه حسيناحمد حامد حمدبابل

ضويه محمدباسم عكيل هاشمبابل

ساهره عدنانحسن حمزه حسينبابل

صبريه كاظمزياد عباس حمزهبابل

رديفه عبيسزاهر ناصر عباسبابل

هاشميه شاكرحسين عباس هاشمبابل

فضيله عباديعلي غانم عبيدبابل

ماليه موحانحيدر نور عنادبابل

تركيه سلمانحسين فاضل غركانبابل

سعده عبرحسين بدر حسينبابل

فطيم عباسعدنان فالح حمزهبابل

سميره جليلحسن محمد عبودبابل

تركيه ناصرصباح مهدي زراكبابل

ساعه نشمياحمد عبدهللا جاسمبابل

مائده كاظممحمد سعيد حامدبابل

سليمه حمدعامر واوي ياسبابل



حسنه حنفوشصباح عبدالحمزه عطيهبابل

نعيمه عبدحبيب حمزه رملبابل

حليمه كريمعالوي عثمان حسنبابل

نعيمه يونسقصي صاحب صكببابل

كريمه عبدعاجل جاسم محمدبابل

جماله هاديامير عجيل عباسبابل

رسميه هادياحمد كاظم حسينبابل

سميره مرادقيس عيدان نايفبابل

صبيحه عبدزيدمشتاق طالب عيدانبابل

كظيمه كاظمعلي جاسم محمدبابل

سهيله كاظممهدي صالح عبيدبابل

مالك عبدظافرعلي خضير عباسبابل

سراب سامياركان عويد عبدالكلظمبابل

نجيحه كوكزعلي حازم محيبابل

ساميه شمرانخالد عبيد جالببابل

بهيه كيطانابراهيم لطيف حسنبابل

كونه درويشكاظم عباس دويشبابل

مهديه محمدمحمد كريم كاظمبابل

نجاه محمدحيدر حمزه سلمانبابل

سعديه عجاجمحمد كريم حميدبابل

يصغ رحيمليث عبدالحسن كريمبابل

فلاير حسينمحمد حمزه فاضلبابل

ساهره عمرانمحمد عالوي حماديبابل

طلبه ابراهيمحسين علي نايفبابل

بشرى عليمحمد عماد نعمهبابل

نوفه محمودحيدر عبيس بلبلبابل

كريمه حسينمصطفى سالم عبيدبابل

رضيه محمدصفاء كامل فيصلبابل

كاظميه جدوعاسماعيل ابراهيم يعقوببابل

خلوده ابراهيمامجد عمران يومبابل

فاطمه حسيناحمد عصام حسنبابل



سندس جاسمعباس فاضل عليبابل

نعيمه حسونمهدي عباس اسماعيلبابل

سميره كاظمرائد مهدي محسنبابل

كريمه منصورسمير نجم عبدهللابابل

حليمه حسونيمصطفى مظفر عبيدبابل

شكريه مهديرباب هاتف صاللبابل

علويه كريكشسعد كاظم مالكبابل

اسيل صالحسجاد احمد محسنبابل

وفيه برهيسجاد عزيز خليلبابل

حنين عبدحسين علي حمزهبابل

جديه مزهراحمد حميد حسنبابل

حميده طرادمحمد ماجد كاظمبابل

فطومه عبداحمد حمزه حسينبابل

صبيحه كاظمحازم عبدالواحد محمدبابل

سعديه سواديضياء حسن عطيهبابل

رفيقه طالبعلي احمد حسينبابل

هديه جاسمفالح حسون عبيدبابل

وزيره قاسمعايد هالل جرادبابل

قسمه حمودعلي سامي جهاديبابل

جميله فضالهقيصر خضير وناسبابل

زينب كاظمسجاد رحيم عبيدبابل

سهاد محسنجاسم محمد لطيفبابل

صبيحه شريفجاسم محمدعلي خلفبابل

صفيه حراناحمد مهدي صالحبابل

فليحه دواينزار موازي مطربابل

انتصار بنايعلي حسين كاظمبابل

حسنه حمدعلي سعد حسنبابل

زهره مطرمالك خلفه شمرانبابل

حسنيه طررخانعلي عجاج حسينبابل

غازيه عطيهاحمد حسين غاويبابل

نجود راضيمالك كاظم حميدبابل



كظيمه مطرجاسم حميد غاويبابل

سليمه حميدصادق مهدي جاسمبابل

زهور عبداحسان عبس عليبابل

هديه حسنحسين عبدالمحسن صكببابل

كفاح حبيبغيث عدنان جاسمبابل

سويه مزهرقاسم عبدالحسين عبدبابل

محنايه صفريونس نعيم جبربابل

ختام خضيرظاهر حبيب محسنبابل

كظيمه عجميرسول منصور دليلبابل

هظيمه عبدحسن علوان عبدبابل

نوفه حسنعباس عليوي محمدبابل

حمده عايدحسين مطلب سويدانبابل

كميله عطيهاسعد حسين عليبابل

كفايه حسنرحمان دايخ حلواصبابل

مديحه عبودعماد خليف عليبابل

عزيزه محمدنعمه حسين حسونبابل

كرجيه خليلعلي محيل اسماعيلبابل

مديحه حنونحسام خضير عصريبابل

سعديه عوادماجد حامد حمزهبابل

زهور خلبوصعلي كاظم جفاتبابل

دجله فارسحيدر خضير عباسبابل

هيبت تركيحسين سليم محمدبابل

مكيه حمزهصفاء ستار مطلكبابل

زكيه عبدهللاطه عبيس عبداالميربابل

زينب عبدالصمدوعد احمد جاسمبابل

نضال دانهخالد غازي كطوفبابل

سالله ظاهرنوري شالل حبيببابل

طلبه غضبانليث رشيد عليبابل

سليمه كاظممحمد عضيد جبربابل

زهره فرحانحسام ياسين حسينبابل

نوال علوانحسنين علي جابربابل



حياه ناجيميثم سعيد جليلبابل

شكريه نايفعلي حسين عليبابل

حمزيه يوسفستار جبر عبيدبابل

رحمه راضييوسف هادي حسنبابل

سناء عبدالزهرهاحمد عمار عبدالحمزهبابل

سليمه حمزهمهند ساجت عليويبابل

ضميده حمزهكاظم عباس حسنبابل

خوله عبيدمشتاق شاكر خضربابل

شكوره خضيرشعالن ريب خليلبابل

صالحه عوادمحمد ماجد عرموشبابل

زينب هاللعباس فاضل نجمبابل

بلقيس حسينسلمان كاظم تمربابل

امل طارقعلي عباس احمدبابل

فاطمه جفاتحسين حيدر عبدعليبابل

تموين كاظمرحيم صاحب حسونبابل

سميعه خليلسالم جواد كاظمبابل

حسنه كريمحسن جالب عبيدبابل

كتيبه جبرحلواص ياسر جعفربابل

امل حسينمصطفى محمد خليفهبابل

فضيله علوانمحمد حسين سلمانبابل

نديمه كتابحسين كريم عبودبابل

حميده طاهررعد سعدي محمدبابل

ايمان حامداحمد سعد صباحبابل

نجاه ابراهيمكرار مهدي خليلبابل

ساجده جليلحسن عدنان كاظمبابل

معصومه فاضلارشد جاسم محمدبابل

ثمينه فليحكرار كاظم خليلبابل

عمشه محسنحسن مكي حسينبابل

هيام عبداالميرعلي فوزي طالببابل

خوله عبيداحمد شاكر خضيربابل

الهام هاديمحمد هيثم فتالويبابل



راجحه نعيماحمد محمد عبدعونبابل

فطيمه محمدحيدر عبداالخوه محمدبابل

سحر عبيدمثنى حميد عبيدبابل

سليمه عودهرعد عبدالحسين حمزهبابل

رزيقه صالبنصر عبدالمحسن جباربابل

كريمه جدوعخضير حمزه محمدبابل

رسميه فيروزقاسم موسى علوانبابل

امل جبيرمصطفى عباس كريمبابل

خديجه عبدهللامحمد عباس مجيدبابل

جوزه خلفعلي حيدر صلبيبابل

امل جبارلؤي عبدالعباس عليبابل

صبيحه زرارعلي رزاق حسينبابل

هديه برهيهادي شريف حسنبابل

كريمه شريفحسين خليل صليخبابل

حمده حسينمحمد محسن كاظمبابل

رسميه عبدالعباسقصي علي سويدانبابل

شكريه ياسرجبار حديد منيخربابل

صهيره مواشدريعي كاظم سميربابل

جاسميه سرحانمدلول حجار سعيربابل

شكريه مجوليحيى علي خليلبابل

سهام كاظمحيدر حسين عليبابل

عبليه كطوفحسام ناظم ذبانبابل

فضيله عليماجد عذاب حسانبابل

بيجيه لفتهمحمود زنكاح كيطانبابل

جماله عذيراحمد وحيد ديناربابل

مطيعه عكلهغانم صافي منصوربابل

وفيه مكرودعقيل رسيم حسينبابل

طلبه مصطفىرافد احمد شهاببابل

سعيده مبدرحسين علي حسينبابل

منيره ابراهيماحمد خضير عبيسبابل

نسوم حاتمعلي كاظم حمدبابل



نحيه جاسَمماِلك محمد جاِسمبابل

فنر عبودعبدالحسين عبيس حسونبابل

صفيه عبداحمد فخريه جوادبابل

جميله جفاتمهدي حسين كاظمبابل

وفاء هاديعلي حسين حسنبابل

ايمان عبدالكاظماحمد علي غانمبابل

رحمه جبيراحمد سلمان عليبابل

رجيحه عبدالحسينموسى علي شمرانبابل

انعام صالحامين كاظم نعمهبابل

فطيم محسنعادل راضي شاهينبابل

كصاده شعالنحسن ثامر عباسبابل

صبحه كاظمعالء خليل اسماعيلبابل

زهره عطيهمازن عبدالكاظم عبيسبابل

نزيهه تركيقاسم كاظم اعبيسبابل

وجدان وناسحسين علي طالببابل

سكينه جاسمصالح هادي جباربابل

بخيته حسينموفق شريف حمزهبابل

نجمه عبودعلي سالم عبيدبابل

زكيه عنادكريم احمد ابراهيمبابل

حدوده شنشولعبدالحسين عبدزيد حسينبابل

بطوشه محمدعماد عيسى هاشمبابل

ساميه عبدهللاعصام رضا حسينبابل

فوزيه حمزهسرحان حسين صاللبابل

خيريه سعدرياض جاسب سمحانبابل

امنه عبدهللاعمر مزهر خلفبابل

امل وحيدعلي صالح مهديبابل

ساجده عبداالميرسلطان احمد عبيدبابل

زهره هاديوليد عباس عبدالحسنبابل

اسيا شاكرسعد حربي مهديبابل

يشرى محمدحيدر جاسم محمدبابل

جوزه عكليوسف عبيد شذربابل



نعيمه حمزهعلي عبيد سلمانبابل

وداد خليلامير عدنان كميلبابل

سليمه نعمهمحمد حاتم عدنانبابل

شوغه مجيدمثنى اعالن محسنبابل

بسهيه مبدررائد وهاب سليمبابل

حليمه عبدهللامحمد حسين عطيهبابل

فضيله عبيدعباس ابراهيم عباسبابل

فاطمه طاللوسام نعمه عليويبابل

حمزيه عيدانحميد عبدهللا خليفبابل

حسنه عبيدحسن عليوي هاديبابل

نضره حسينحسين عباس حمودبابل

ضويه حسينهادي كاظم عكلهبابل

تموين فهدسليم جاسم عاجلبابل

امل كاظمسعد محمد حسنبابل

ونسه محسينعلي هادي حمزهبابل

سليمه كريمطمهدي صالح زعالبابل

حمديه فليحمحمد عبدالحمزه حسينبابل

ملحه كاظمشعالن عبد علكمبابل

حياه خضيرعامر منصور حسينبابل

ليلى حسينحيدر محمد عبدهللابابل

غازيه حسنخضير كاظم غاويبابل

حمزيه حبيبمصطفى حسين بنيانبابل

سعديه محمدعلي عدنان شهيدبابل

غازيه حميدمحمد جاسم مزهربابل

درباشه حيدرفائز راشد جعفربابل

جنان مهديعلي سعد رزوقيبابل

شروق حسيناشرف صادق صاحببابل

عجيبه راشدسليم رزيج سويفيبابل

رسميه بعيويحيدر جاسم محمدبابل

رزيقه جبرمحمد ابراهيم جبربابل

فائزه دوادزيد مهدي كاظمبابل



سعاد عمرانليث اسماعيل محمدبابل

فهيمه احمدمازن محمد عبيدبابل

غنيه عبدعليمكي حمزه عزاويبابل

جليله كريمقاسم خضير عباسبابل

نوال حسنعلي حسين عبودبابل

ميريه كريماحمد ابراهيم عبداالميربابل

حميده عبدهللاامير هاشم محمدبابل

بهيه عبيدلؤي هادي زنخبابل

رسميه بعيويراضي جاسم محمدبابل

رسميه جاسمسالم جبر حمودبابل

غنيه علوانرحمن عبدالحسين كاظمبابل

عيده محمدعلي حسين عليبابل

وفاء جاسمزين العابدين عباس جباربابل

نداء جبراحمد جاسم كريزبابل

بلوه عباسمكي محمد حسينبابل

كظيمه جاسمفاضل فرحان حمزهبابل

نشعه عبدالكاظممحمد كاظم جادربابل

حمديه بريسمعلي حامد جفيلبابل

صبيحه كاظمصنام خليل ابراهيمبابل

حوراء حسينحسين عالء عمادبابل

بدريه كاملعامر نعمه جباربابل

فهيمه محمدثامر حسن صالحبابل

ماجده جفجيفعلي مديح فرحانبابل

ريسه كاظمحسن علي جودهبابل

حنان هاشممصطفى كريم مرداسبابل

عروبه حسنعلي احمد عباسبابل

رجاء حسنحسنين هادي مجيدبابل

نهيه صالحسالم موسى فاضلبابل

حسنه عبدالواحدكاظم عارف سليمبابل

لهيده كاظممحمد هادي عبودبابل

ميثه عبيدابراهيم عناد كاظمبابل



وفاء محمدسيف سعد حسنبابل

ماجده ناجيعلي نعمه كريمبابل

ماثر حسينحسن رحيم حمزهبابل

سليمه حميدمنتظر عبداالمير عبدعليبابل

سعده عبدستار بدر حسينبابل

فليحه علواناسماعيل مهدي حسونبابل

رضيه مبلطحيدر محمد فرهودبابل

فاطمه عبدالحميدعمر احمد ظافربابل

رضيه مجباسمصطفى خليل علوانبابل

قبيله ابراهيمامير حميد عبيدبابل

خوله خليلهمام عبدالرحيم عبدهللابابل

شكريه كاملفارس عبدالرضا شليخبابل

فتحيه كطوفعقيل عالوي كريمبابل

سهام عليحسين علي حسينبابل

نضال حسيناحمد صباح عليبابل

ندوه سبهانمحمد احمد جاسمبابل

صبيحه عمرانحسين فاضل حميدبابل

تركيه عليويحيدر حامد عبدهللابابل

االء حميدعالء عباس صاحببابل

سعديه عبيدمحمد كريم عبدعليبابل

ايمان حسناحمد عباس فاضلبابل

حسنه مجحلحسن علي مصحببابل

رسميه محمدمرتضى صالح شياطبابل

رجيحه كاظممالك حمزه نجمبابل

شعاع ملهحمزه ثويني مطربابل

بتول صالحاحمد عباس كرمبابل

شمسه حمزهنزار هادي كاظمبابل

خلفه عبدهللاحسين ادنان كاطعبابل

عاليه موسىرائد مهدي داودبابل

جاسميه عذابحازم حسن هاشمبابل

زينب جبروسام احمد عطيهبابل



عالهن هاشمعلي راضي حسينبابل

حمزيه ناهيعباس عبدالحمزه جباربابل

ماهيه عبدفرحان جبار عبدبابل

سهاد عبيدسالم حيدر حسنبابل

سعيده حمدعباس شدهان كاظمبابل

شريفه عباسليث كاظم حاتمبابل

حمديه حسينمحمد مهدي سلمانبابل

حسن عباديمحسن فخري محسنبابل

وفيه عليحيدر محسن كريمبابل

فاطمه حسينمهدي صالح حسنبابل

بدريه عبدهللاعمار زيدان خليفبابل

مجودبه هاديسعيد حسين عصفوربابل

نعيمه صكبعلي غاوي سفاحبابل

فاطمه جابرزيد مجيد عبدبابل

حسنه حسينطالب عبيد حسينبابل

مهديه زراكوسام حربي مطربابل

مديحه خضيرعمر ياسين محسنبابل

نجاح كاظمعالء بدر عليبابل

صبيحه مكيعلي عبدعون جابربابل

حنان خليلحسنين حسين محسنبابل

عليه حسينمالك حسين عبدالحمزهبابل

كتبه محمودحسين رحيم جبربابل

ترم مرزهجبار حسين كعيمبابل

كاظميه عباسعلي يوسف كاظمبابل

نعيمه حسينحسين رعد عبداالميربابل

غنيه عيدانعباس حسن سرحانبابل

صبيحه ابراهيمصالح مهدي منسيبابل

اسيل شمخيياسر صباح مطلببابل

عبله ميدانحسن حسين مرزهبابل

هديه مجيدناصر عوده حسنبابل

ماليه مهديحمزه عباس عمرانبابل



وسن كاظمعلي حسين لطيفبابل

زكيه عبيدجمال سلمان عجيلبابل

وداد عبيسخالد محمد عليبابل

سعديه حامدعلي عادل عبيدبابل

سعديه عيسىسجاد مزيد مدلولبابل

هناء عبيداحمد كريم كاظمبابل

زهره علياحمد سامي عبيسبابل

بتول جاسممنتظر حسباهلل كتاببابل

سلوى محمدحسام فيصل بارحبابل

جميله جابررشيد نكروز جاسمبابل

صالحه عباسصدام حسين نجمبابل

مصريه عبدالحمزهعامر عبدعلي حمزهبابل

زينب راضيحسين علي عدنانبابل

امل طاهرغسان نجم عبدهللابابل

عليه امانهعلي سلمان جبربابل

نداء جبارمحمد صالح مهديبابل

كواكب علياسامه خالد موسىبابل

فرحه عبدمحمد كاظم حمدبابل

هناء هاديكرار حيدر حسينبابل

نضال سلطانحيدر عواد عليبابل

راجحه خضيرايسر محمد حسنبابل

فرهه حسنسعيد محمد كاظمبابل

ثلجه هزاعحسين جبار بريجبابل

انتضار محمدعبدهللا عباس ناصربابل

عالهن كاظمحيدر حسون ناصربابل

ايمان حسيننور الدين حسن اسماعيلبابل

عليه سلمانوسام صالح راضيبابل

رسميه عليمرتضى جاسم محمدبابل

احالم شافيحسن زياد طارقبابل

فوزيه محسنحسين خليل حمزهبابل

مكيه مسلمكاظم جواد عبدالكاظمبابل



هديه محمدفالح خليبص تينبابل

قسمه رحمتفالح حسن شكربابل

زهره عليعدي عايد ناصربابل

مديحه هاديعمر منذر حربيبابل

سعديه هاديسيف طالب ناصربابل

االء نوريمحمد حسين عليبابل

فنديه عبدحمزه محسن اليجبابل

مجده طرادعمر طالب مخيفبابل

صيبحه عبيسفائق باليسم مدحوسبابل

حليمه مسلمحسين جابر عمرانبابل

جمهر شمخيحمزه كطوف سلمانبابل

نهله جباررشيد سالم حسنبابل

سعديه مزهرجعفر عادل كاظمبابل

نجاح خلخالعلي شهاب حمدبابل

زينب حامدجاسر نظير طالببابل

حياه نايفكمال هديب مرادبابل

صبيحه حسينضياء جاسم محمدبابل

كلثومه حمزهقاسم عماد كاظمبابل

سهله موجدضياء فتنان حمدبابل

غنيه فاضلكاظم حمزه حسينبابل

ايمان كريمستار جبار عليويبابل

امل قاسمنصر حسين ناصربابل

حسنه علي حسيناحمد خضير عباسبابل

محسينه الفيهيثم عبيد هاديبابل

فريده شكرعلي مظهر سلمانبابل

فيحاء عبدعلياحمد محمد طاهربابل

مديحه ربيعسلمان قاسم موحانبابل

فوزيه كاظمهاني ناصر حسينبابل

فرجه جعوبضياء حامد شاطيبابل

عليه رحمصدام زباله حسونبابل

حسنه عبيدعمار ياسر محسنبابل



شنوه عبيدمحمد حسن شكربابل

سلوى محمدحسن علي كاظمبابل

سهام جاسمامير علي زيدانبابل

ليلى حسنحيدر رحيم ناصربابل

نضال عبيدرعد فالح عودهبابل

هناء ناصراحمد حسين كريمبابل

شيخه هاديعلي عبدالحسين كاظمبابل

اميره حسينصالح جواد كاظمبابل

بتول جمعهرسول محمد عبيدبابل

زينب عبدهللامحمد سالم عباسبابل

شريفه ابراهيمصبحي اسماعيل خليلبابل

زينب عدنانعلي عامر جليلبابل

المازه حميدصادق حامد عبدبابل

رسميه عباسحسن ذهيب اسماعيلبابل

نوريه كاظممشتاق طالب كاظمبابل

سليمه عبدالعباسعلي مهدي جديربابل

زهره عليويحسن عباس عمارهبابل

هيام جاسمفراس جاسم عليبابل

زهره جوادبهاء كاظم عليبابل

كميله عليويعباس هليل مشعلبابل

فاطمه حسينحيدر مدلول هاشمبابل

رحيمه كاظمعباس صبار مسلمبابل

كريمه عبيدعلي الدر اياد حسنبابل

مائده جعفرموثق اقبال منسيبابل

اموله عبيسكاظم سلمان كاظمبابل

كريمه عبيساحمد حمود شاكربابل

فضيله احمدعبدهللا خضير عبيسبابل

انتصار عبدالكاظمحسام سليم جاسمبابل

حمديه حسينحازم موسى مرادبابل

فرحه كاظمعباس غافل جاسمبابل

نجاه عيسىحسام صباح كاظمبابل



بشه محمدامير حسين اعجيلبابل

مروه احمدمصطفى عدنان عباسبابل

حمديه صالحمسلم شاكر عليويبابل

رسميه كاظممهند حامد حسونبابل

سجوده عجيلامير مرتضى محسنبابل

فتحيه دانهامير خليف هاديبابل

جميله عطيهاحمد عبدعون عبدالحسينبابل

ندوه عبدزيدزاهر مراد عبدزيدبابل

فضاء عبدزيد علي سعدونبابل

خديجه محمدامير حمزه جابربابل

كاظميه شرهاناسامه جبار سوادبابل

خيريه صايراحمد خماط موازيبابل

مريم كاظمعلي حسن كريمبابل

وزيره خليفادهام طالب يرجدبابل

حسنه بدوياحمد كريم ثامربابل

بهيجه جوادعلي سامي خضيربابل

ميعاد ياسينحسنينن عامر كاظمبابل

مهيه جوادماجد فليح حسنبابل

زهره خليلحسين لفته عبيدبابل

زهره فاضلجواد كاظم حسينبابل

سعديه كاظمفارس عباس هاديبابل

اميره عبدمحمد غانم مشجلبابل

فنديه حمادسالم عدنان حمودبابل

فنديه حمادمحمد عدنان حمودبابل

التفات عبيدحسين فليح حسنبابل

سليمه منصوراحسان حاتم عبودبابل

طليعه عباسحميد رزاق خضيربابل

هاشميه مزهرسجاد عبدالحسين يوسفبابل

ترم مرزهناصر حسين كعيمبابل

حميده عليكامل خضير عبدبابل

زهره سكرانعامر عطيوي كاظمبابل



فضيله ذيابعلي سالم عبيدبابل

حميده حسينمحمد رايد ساميبابل

جمهوريه كاظمعباس حامد دومانبابل

هاشميه شاكربالل سالم جباربابل

فطيمه باشاعباس رحيم بزونبابل

قسمه حسينمحسن حنتوش عبيسبابل

ماجده اسماعيلعبدالملك ذنون ادريسبابل

حمديه خضيروسام فارس محمدبابل

رسميه كاظمعالء خضير جياجبابل

قسمه عدايحسن عبدهللا محمدبابل

امينه عبيدناجي حمادي محمدبابل

بدريه عطيهوليد تركي خضيربابل

سليمه حمزهمجيد عبدحسين دحامبابل

رسميه حمدرائد عمران خضيربابل

عجيبه حسينلواء غازي عبيدبابل

مريم فخرياحمد مهدي هاديبابل

زينب عدنانسالم اسعد جاسمبابل

زهره ثملعلي عايد كريمبابل

حليمه عبيسعلي عامر محمدبابل

نعيمه شعالننور عذاب حسينبابل

هيفاء عبدالحسينمحمد ضياء عبدالمحسنبابل

زينب حسيناحمد فرحان مطربابل

فوزيه جوادحسن ياسين طهبابل

هيفاء كاظممهدي علي راهيبابل

جميله سعيدوسام جليل شافيبابل

امنه حسنمحمد كاظم عبدهللابابل

دوحه عبدايوبعناد هاني عطيهبابل

فطيمه محيسنصادق عباده عليبابل

نجيحه محلعامر تركي جاسمبابل

عليه حسينامجد خضير هاديبابل

حليمه عبودعلي رزاق جدوعبابل



حسنه فاضلعيسى عمران متعببابل

ساره محسنحسين شهيد هاشمبابل

طليعه علوانياسر سلمان محسنبابل

هدله خالصحميد محسن حميدبابل

انتصار عبيدعلي رحيم عطيهبابل

لنده مزهرخالد سالم حنضلبابل

وداد عبيداحمد عباس عبداالميربابل

سليمه جاسماحمد ريس عمرانبابل

سويره كطوفسعد كاظم خادمبابل

حسنه عطيهحيدر جاسم محمدبابل

خديجه هاديستار محمد كاظمبابل

نسمه ناهيبالسم علي خليفبابل

زكيه مهديسالم حسين نجمبابل

ذكرى تكليفمحمد فالح حسنبابل

كاظميه عبدالسادهعباس دحام خرباطبابل

ليلى حمداحمد عاصم محمدبابل

عليه حسينحميد سلمان رهيفبابل

نزهت حسينضرغام فاضل موسىبابل

وداد حسينحيدر كاظم كريمبابل

تسواهن كاظميعقوب يونس نوربابل

حذام عبيساحمد جابر ناصربابل

نجالء مدلولعلي سلمان عبدبابل

سعديه جمعهعدي دعير راضيبابل

نجمه عبدزيدحسن عيدان كاظمبابل

ثمينه فليحجواد كاظم خليلبابل

زينب داودزينالعابدين عباس كاظمبابل

وداد جاسمايسر يحيى هاديبابل

فخريه عاجلرعد غافل فهدبابل

جوده حيرعبدالرزاق هادي محسنبابل

ضويه جبرعلي جبار زغيربابل

بدريه محسنسعد عبدهللا عيدانبابل



غريبه نايفمحمد محمود فياضبابل

فضيله شاطيخالد فاضل دخيلبابل

نزيهه عبدهللاحسن جواد كاظمبابل

فضبله كاظمحسين احمد موسيبابل

جميله نعمهامير فاضل سدخانبابل

حكيمه جودهحيدر جابر عليبابل

فوزيه مصطفىوسام كامل خضيربابل

سعاد حسينعبدالمحسن حمزه نوريبابل

سعديه عبيدمعد ياسين خضيربابل

ليلى عودهسعد كريم عليبابل

فاطمه راضيسالم مشرع عبيدبابل

حياه رزيجيعقوب عيسى غضيببابل

بان محمدعلي صباح مهديبابل

سهام كاظمامير توفيق عليبابل

خلود مسلمعباس عبدالكريم عبدهللابابل

منتهى سلمانخضير عباس شمرانبابل

امريكا عبدحسين ياسر نصيفبابل

حليمه متعبحيدر حسن خضيربابل

فضيله حمزهرائد فاضل حمزهبابل

جنديه زهيانكاظم حند طريفبابل

ليلى علياحمد حمزه عبدالحسنبابل

مهديه جبارسيف هادي غركانبابل

فهيمه حمزهحسين علي حسنبابل

صبيحه طهعلي بهجت عليبابل

سليمه هاديمحمد فاضل محمدبابل

مليحه جاسممنذر وهاب كشيشبابل

سهاد عبدتيسير مجيد هاشمبابل

رسميه كاظمكرار فاضل كاظمبابل

نجيه عبداالئمهعبدالعزيز عويد عبدالكاظمبابل

عليه حسينحسين كريم عبدالحسنبابل

هناء مجيدمصطفى عواد رعدبابل



مديحه عبيدمصطفى جاسم رهيفبابل

رجوحه حسنثائر عباس عبداالميربابل

مهديه حنوسلمان حسين مجيدبابل

صبحه خضيرحسين احمد عليويبابل

ماجده كاظمارشد مطشر زبالهبابل

سمره سلمانمعيوف نجرس خنوسبابل

خيريه محمدفارس عبدعلي عمرانبابل

ربيعه جالبمجيد جابر مهاوشبابل

فرحه عبدعونمؤيد محمد سرحانبابل

صبيحه سلمانعبدالهادي حمزه نعمانبابل

فاطمه عبدعباديعباس فاضل عليبابل

نعيمه هاديكرار انور حامدبابل

فطيم عباسعادل فالح حمزهبابل

حسنيه حمزهغالي حسين علوانبابل

صبريه مهديمشتاق طه حسنبابل

نهيضه نوافقصي فيصل شياعبابل

مديحه فزاعكمال طالب حسينبابل

زهره حسيناحمد ناهي طعمهبابل

راجحه فاضلشكري محمود عبدالحميدبابل

فطيم زغيرعماد عاجل عبودبابل

زينب مجمنمهند محسن سفاحبابل

تركيه جميلمرتضى عبدعلي راضيبابل

ليلى عليعالء حمد خضيربابل

حمزيه سلمانحسن كطاع موسىبابل

امل حسيناحمد طالب مرادبابل

سميره رحمنعلي طالب كريمبابل

نوريه علوانعباس محمد متعببابل

سهره جبراحمد محمد كزاربابل

فضيله عودهعلي سعيد هاشمبابل

عربيه عبدالرحمنمحمد سعدي مزهربابل

قادسيه كمازعباس حسنين عباسبابل



صديقه حمزهمحمد خضير عبيسبابل

نجيه كاظمباسل محمد جاسمبابل

كاظميه عبدعباس كاظم عباسبابل

سعديه حمزهاحمد علي كاظمبابل

نعناعه شاكرعقيل كاظم عبدهللابابل

حمزيه مدلولمحمد حميزه شمرانبابل

ليلى غازيمحمد تسجيل عباسبابل

مزيونه حادوربدر دواي بنوهبابل

فضيله كاظممراد رزاق عزيزبابل

مهديه ناجيجاسم محمد عليويبابل

ناشده عبدالرحيمكرار فليح حسنبابل

كريمه حمدسجاد عبود نايفبابل

سميره عبودجاسم طراد عبيسبابل

حمزيه كاظمصادق جليل حلواصبابل

ماكه فليحاحمد مالك محسنبابل

ازهار خضيرعبدهللا مكي شمرانبابل

امل موسىحيدر حلبوص خليلبابل

بهيجه مكيصالح مهدي جوادبابل

نداء عاصيمهند شاكر مشرعبابل

طلبه كاظمحسين عبدهللا شاهينبابل

جميله طعمهحسن احمد جسامبابل

جبريه راضيفرج سعدون نعمهبابل

عبده مشرفعبيد شذر حجربابل

رسميه عطيهوسام جاسم منجلبابل

دشنه بخيتخضير علي حسينبابل

لميعه عبدعليمحمد فيصل عبيدبابل

نهايه منذورحسنين حميد يحيىبابل

خوله فرمانسجاد عباس كريمبابل

نوال ناصراسامه جواد كاظمبابل

صبيحه عبيدحسين جاسم كاظمبابل

هند ابراهيمعالء مالك جلوببابل



عليه جاسمحسين ديلي جودبابل

اموش حسنحسن محمد حسينبابل

ليلى جاسمحسين حميد كاظمبابل

جميله بدركريم حميزه دمانبابل

نجمه عبيدرضا زغير حسانيبابل

زكيه محمدعامر هادي حمودبابل

سليمه حبيبمحمد عبدالكريم جبربابل

رحيمه كاظممحمد طراد علوانبابل

جاسميه غزالسليم عبدالزهره جاسمبابل

انتذار حمزهعقيل جواد لفتهبابل

زينب هاديحسين رزاق حمزهبابل

قيسيه حبيبعباس تركي اسماعيلبابل

عالهن جابرزهراء حميد حمزهبابل

مدينه زبالهاسماعيل محيسن دمانبابل

بشرى عباسعلي حسين ابراهيمبابل

ترفه عبدالكاظمسهيل نجم عبيدبابل

فضيله حسينحيدر حسين كاظمبابل

بدريه جوادعلي غالب عبيسبابل

فاطمه محمدمحمود حسن جبربابل

كظيمه شنتهجواد مجبل محمدبابل

زهره جبرعالء حسين هاديبابل

سميره علينبيل عبدالكاظم نايفبابل

ابتسام مهديابراهيم رحمان كاظمبابل

فاطمه عبيسمنتظر عباس فرحانبابل

حمديه عطيهمهند شاكر محمودبابل

ليلوه جلوبجعويل خليف حسينبابل

كاظميه عبدالكاظمسالم جبار عطيهبابل

حمديه عبدالحمزهمصطفى احمد سرتيلبابل

يساري خضيرهشاكر صاحب عبودبابل

خلفه عطاهللااحمد عبدعلي مطرودبابل

فضيله عبدالعباسامير محمد ياسبابل



ملحه دفاكحسين كمار جفجافبابل

سلوى حسينعلي عباس مسلمبابل

مهديه صالحعباس فاضل محمدبابل

عنود منسيكرار عصمت فنيطلبابل

زهره حميدماهر محي عبدبابل

فاطمه جابرمنير عباس ايوببابل

نسرين رعدكرار امجد عبدالعباسبابل

عجيله حميدمهدي فالح سلمانبابل

فطيمه عباسسمير حسين مجيدبابل

شنه عنيزانسجاد هالل محمدبابل

خديجه طرخانمحمد سلمان فرهودبابل

امل كاظمحسين علي عبداالميربابل

بهيجه كاظمعالء عبدالمهدي صالحبابل

جنان حسينمحمد قيس كاظمبابل

زهره ناصررسول محي عبيسبابل

شراره كاظمابراهيم طالب حمزهبابل

حسنه ابراهيمعباس موحان اسماعيلبابل

نحفه رويجيمحمد شاكر عامربابل

انتفاضه هاتفمشتاق طالب رحيمبابل

ايمان حسينوليد شالل حلوبابل

سكنه عبدالكاظمفالح حسن جوادبابل

فهيمه حمودصباح قيس شريفبابل

نوريه منسيمصطفى كريم بدويبابل

رسميه طالببشار حمزه عبدالكاظمبابل

فريده حمادياحمد خضير عبدهللابابل

سعديه عبدهللااكرم يحيى احمدبابل

فصل حسينصادق صاحب عبيدبابل

زكيه حسينناجح شهيد دوهانبابل

سكونه طالبمحمد قاسم عبدالزهرهبابل

لميعه وهيباحمد شهيد حسونبابل

جبره عبداالميرعلي هادي حمدبابل



زهره حسنعقيل علي عباسبابل

صبيحه مخيفمحمد عبدالحمزه محمدبابل

درفيله مشحنفمشرق ذياب فالحبابل

حليمه شنانباسم عباس محمدبابل

سكينه حمزهمحمد اياد عبدااللهبابل

لميعه توفيقزيد حميد عبدالكريمبابل

زينب حمزهثامر محمد عبداالميربابل

موحه بريرسليم حمزه حمودبابل

حياه جرادحيدر جبار ازحامبابل

رقيه عبدزيدحسن كريم كاظمبابل

عليه خليلانمار مؤيد عبيدبابل

عليه محيسنعدنان كاظم عليبابل

صبريه كاظمسلطان عباس حمزهبابل

حكيمه مطراحمد عباس كاظمبابل

ضمره كاظمحميد فاضل حسينبابل

كفاح مهديهشام عالوي حمدبابل

برهيه محمدحيدر رحمن شمرانبابل

عجيله عبودوليد عظيم زغيربابل

هديه عبوداحمد فرحان عبيدبابل

جواد سميرهعلي حسن جوادبابل

رضيه جبرفاضل مهدي ابراهيمبابل

سليمه حالوبفاضل عباس حسنبابل

هديه صكبعمار سبتي راضيبابل

زهره عباسقصي ابراهيم عبداالميربابل

خلفه حمدمحمود برهي كاظمبابل

بهيه مسيلمحيدر سوادي خشانبابل

كميله عبيسنصير مزهر حسينبابل

عليه رسمييوسف سعد خليلبابل

ابتسام هاديطالب قاسم كاظمبابل

خيريه حسنحسن كاظم جاسمبابل

ايمان فخريمحمد حيدر عبدالزهرهبابل



لميعه خضيرعامر سعدون محمدبابل

فاطمه حميدغفار عباس عطيهبابل

مريم عباسهيثم فاضل جوادبابل

بشرى شاكركرار جاسم محمدبابل

زهره جاسمعباس علي رسنبابل

نوريه جاسمليث حسن عويدبابل

بدريه فرهودمحمد نجم رخيتبابل

حسنه حسينسعيد دحام مرزهبابل

رجاء حسينعباس عليوي شاطيبابل

لطيفه كاظمعدنان نور جبربابل

نجيحه عبدعلياحمد ابراهيم شاكربابل

اقبال هاديعباس هادي طعمهبابل

هبه عبيدعلي عبدالزهره عبودبابل

غنيه ياسيناحمد عبيس جاسمبابل

نجيحه جدوععمار كريم عليبابل

شكريه علوانميثم عباس عبيدبابل

كظيمه عبدعليهيثم جاسم كاظمبابل

رجاء كاظمحيدر كمال نعمهبابل

فطيم فاضلحسن علي حمدبابل

رجاء عزيزعلي خلف حايفبابل

تركيه كاظمصالح مهدي رحمانبابل

زهره هاديقاسم كاظم واديبابل

بسعاد حميدفاهم حسن محسنبابل

حمديه جيادعمر حسين ساجتبابل

نجاه مجباسحسن مهدي راضيبابل

نعيمه شياعمنصور جبار محيسنبابل

امل جاسمعلي طالب كاظمبابل

فطيمه كاظمخالد علي حسونيبابل

غنيه صبرمحمد جبار شومانبابل

خيريه هاديعلي فالح زايربابل

جميله هاشممحمد محشن جابربابل



نجيه زنبوراحمد عفار هاديبابل

منيره ياسينمنسي عبد كاطعبابل

سميره حسينعباس هادي حسنبابل

نجاه جبارحسن صاحب عباسبابل

وسيله حسينكريم محمد عبودبابل

امل مكوطرعلي هادي عبدالجاسمبابل

سميره عجيلرياض عمران كاظمبابل

نضال هاديوالء باسم سلمانبابل

ابتسام كناويحيدر عبدهللا لطيفبابل

الله سويفاحمد عوفي حافظبابل

سليمه هاديثامر حسين محسنبابل

سعديه خضيرعباس جاسم عبدهللابابل

فضيله مهديمحمد غني حسينبابل

زهره بجايعلي رحيم مشايبابل

طلبه عبدالستارمحمد ناظم سلمانبابل

رابحه طالبرضا حسوني هاملبابل

نزيهه عيداناحمد ناصر حمدبابل

مجيده كاظممالك هادي عاجلبابل

محنايه صفركاظم نعيم جبربابل

حمديه يوسفياسر ماجد منصوربابل

ملكه عبيسحازم كاظم عبدبابل

سليمه ديلياحمد سلمان لهمودبابل

كتبه حسينسالم مراد كاظمبابل

قبيله حسينامتحان هديم عبيسبابل

لهيده حسنمحمد يوسف فراكبابل

نهله دايخسهيل محي سهيلبابل

نوال سلمانناطق كاظم عبيدبابل

ساجده عبودخضير فاضل خضيربابل

جاسميه محمدعلي عادل عليويبابل

هديه محمودثامر علي داويبابل

كظيمه عبيدعدنان براك عبيدبابل



بدريه راشدعبدهللا هادي عبدهللابابل

جنان محيعلي هادي شاكربابل

عيده ناجيعقيل منفي حمزهبابل

كريمه زاملعامر رحمان شمرانبابل

نعيمه كليفمروان مظهر هاللبابل

فهيمه كاملعلي عبدهللا كاملبابل

هاشميه غازيحسن سعد فزاعبابل

صبريه مصيولحيدر طاهر عبدالحسينبابل

نجمه عبيدمحمد خضير حمدبابل

ذبه عبدهللامحسن عباس ياسينبابل

قبيله نعمهسعد هاشم محمدبابل

اقبال غنيساهر عادل حميدبابل

سلوى عليوسام نسيم عمرانبابل

بديعبدريه طهمحمد سعد ياسينبابل

نجمه عبودعامر ورور ضافيبابل

بسمه حاكمحسين علي حسينبابل

زهيه عبدالرحيماحمد قاسم غازيبابل

خالده جبرعلي جاسم عليبابل

ياسمين كاظمعبدهللا محيسن عبدبابل

بسعاد كاظمصابر شعيب عباسبابل

هدى عباسسيف فريد حسينبابل

زهره كاظمحيدر علي سلمانبابل

سعديه دخيلمحمد ابراهيم سلمانبابل

سعديه عباسمظهر هالل نعمهبابل

عليه احمداياد دحام عبدهللابابل

امل عبدالعباسعلي رزاق عبدبابل

رسميه فلواحمد رسن مهيربابل

نضال محمدسيف علي كاظمبابل

دالل عبدعونعقيل عباس عبدبابل

كظيمه حسينزيد عبدهللا محمدبابل

حمديه كعيدارشد كامل جلوببابل



ازهار حميدمروان ناظم عبدالمحسنبابل

امل بسودهذوالفقار علي عبدالحسنبابل

سعدبه حمزهسمير عبدالحمزه مخيفبابل

حمديه رواكمحمد حمزه خليفبابل

حمزيه دنوشصالح عميره حسينبابل

حمديه خضيراياد فارس محمدبابل

سعاد كاظمزمان صاحب محمدبابل

جميله سرحانشوكت عبدعلي موحانبابل

شكريه عبيدعلي يحيى صبحبابل

سهام عبيسحيدر بشير جاسمبابل

بهيه خليفهسهيل عبدهللا عوادبابل

لميعه كاظمعماد كاظم حسنبابل

ساميه غالياحمد قاسم رفيعبابل

رحمه يوسفعلي مسعد مهديبابل

حياه مطلكراهي عجمي مطربابل

انعام يحيىمصطفى احمد نصربابل

جنان رسامعمر منيهل ساميبابل

عليه حسينداود سالم كاظمبابل

حسنه جاسمعلي عبدالوالي عبودبابل

زهراء شطنانخالد سوادي فرحانبابل

نبيه حاتممناف محمد شنياربابل

زهره عاكفيونس حسن حبيببابل

سعديه حسنباسم كوثان برسيمبابل

ليله حسنعصام عبد محسنبابل

عيده مفتاححسين فاضل عبدبابل

نصره مطرعايد كاطع كمربابل

سعديه جمعهاحمد حاتم جبربابل

انتصار ظافرخليل اياد طارقبابل

حليمه عبدمصطفى حامد عبدالحسينبابل

ذيه زيدانهيثم بديوي سعدونبابل

سوسن صبريرافت ياسر كلفبابل



منى مجيدكرار عامر حمزهبابل

احالم محمدحيدر علي حسينبابل

حكمه شاطيمحمد مهدي شمربابل

وسط شعالنحسين كامل خليلبابل

نجالء حسينكرار فاضل نعمهبابل

فاطمه عبدالحمزهحسنين حمزه حبيببابل

سهام دعيجسالم محمد كاظمبابل

صبريه طالبحسين علي عزيزبابل

فوزيه عبدزيدنهاد مراد كاظمبابل

زهره مهديامير سليم عليبابل

حياه كاظمعلي طالب محمدبابل

عليه حسينمصطفى صباح حسنبابل

هناء جبرحسام فالح حسنبابل

فوزيه عبدانفارس ناجح حسنبابل

نجاه تايهغسان طالب عيسىبابل

سليمه حسنحميد سعدون مطربابل

كرجيه حمزهعبدهللا مطر مرموصبابل

سميره عبيداحمد محمد عبيدبابل

فطيم جالتستار جرو اسماعيلبابل

هميان عبدالحسينحسين محمد كزاربابل

زكيه عبدالزهرهعمران مهدي ضاللبابل

نهاد عبيسمرزه رياض عليبابل

فوزيه صايلسالم حسين جلغمبابل

هيفاء غازيصاحب مهدي صاحببابل

سليمه خلفمرتضى ماجد محمدبابل

منعه عبدالكريمسيف عادل عبدالحسينبابل

صبيحه زريججواد موسى تركيبابل

سليمه عليويعماد مظلوم حمدبابل

جبره خضيرحسين احمد ابراهيمبابل

اسعيده كاظمفرحان عطيه عبدهللابابل

فطيمه تركيحسام علي هاتفبابل



عليه مهديمحمد عبدالكريم طاهربابل

صبريه مشيرعلي كاظم سعدونبابل

نعيمه خليلعدنان عباس عبدهللابابل

رسميه مهديمازن علي عبيسبابل

نعيمه اعبيدقاسم كريم عبيدبابل

نسمه فرهودمصطفى عبدالكاظم عطيهبابل

هند مهديحسن خضير ياسبابل

جليله هاشمفيصل نايف عطيهبابل

اديبه طالبعلي جواد كاظمبابل

شريفه احمدمحمد كاظم طالببابل

ميريه حسناحمد طالب عبدبابل

غازيه جوادفالح جبر جوادبابل

خيريه عبيدقحطان عجمي عباسبابل

جميله جوادكرار غازي حديدبابل

صفيه جروحيدر غثوان كاظمبابل

سكنه نوريعلي هاشم جوادبابل

نسرين محمدعلي محمد سعيدبابل

ملكه حسينحسين جاسم محمدبابل

بسعاد عطيهاكرم طالب عبيدبابل

سناء مرزوكاحمد ناظم حاتمبابل

سهام محيسنعباس هاشم عوادبابل

سهله شعيرهحسام عباس تخنيبابل

سليمه ناصراحمد مرموص مزهربابل

حياه شخيرصدام علي صدامبابل

غازيه سرحانكرار محمد حسينبابل

سعيده خلفباسم جبر كريديبابل

سليمه جبارعباس عبدالحسين تركيبابل

مطره حسينمهند مهدي شهاببابل

شاهيه حسنحامد حسين عبودبابل

تركيه عطيهسعد حسن كاظمبابل

ليلى شناويامير علي خليلبابل



زهره كاظمسمير دليهم عسلبابل

جواده كاظمصدام طالب دريببابل

سمره رشيدمصطفى عبدالكرم شهيدبابل

غازيه سرحانقحطان محمد حسينبابل

مكيه حموداحمد سنان طالببابل

فوزيه عليويعقيل داخل عليبابل

قسمه عبدالعباسمصطفى محمد فاضلبابل

غنيه عبدصباح علي محمدبابل

صفيه خطارفليح صعصع خايفبابل

فتيه حمزهحيدر عبدالكريم محمودبابل

سميره عبداالميرعقيل هاني عليويبابل

اسيا محمدحسام غسان حبيببابل

بشرى محمدحسين رعد عبودبابل

اميره جعفرضرغام باسم محمدرضابابل

سعيده محسنمهدي جاسم حسنبابل

حكمه مزاحممصطفى حبيب جبارهبابل

سكينه عليعلي عباس محمدبابل

زينب ابراهيمعلي حسين حسنبابل

فاطمه عالويحميد علي جاسمبابل

زكيه عبدالحسينحليم وسمي عطيهبابل

بشري مهدياحمد فاضل عباسبابل

رشده فياضعدنان ابراهيم زينبابل

اسؤاء صاحباحمد عامر محمودبابل

زهره هاديطاهر حميد كريمبابل

شكريه عباسجاسم علي جاسمبابل

نضال عبيدامير كريم هاديبابل

زريه حمزهعلي كاظم محمدبابل

حليمه حسينياسين خضير عباسبابل

مهديه عليعلي محمد سليمبابل

كريمه ساجتعمار ستار عبيدبابل

حسيبه عليامجد كامل مرادبابل



سناء محمدمحمد مضحي خالويبابل

كوثر منالامير قاسم مظهربابل

فاطمه عباسمحمد علي كريمبابل

سنيه هويشماهر عيال عبيدبابل

نجود ناصرفراس حسين عبدهللابابل

صبيحه محمدعلي احمد خضيربابل

غنيه زغيرمرتضى حاكم داودبابل

صبيحه نصيفعدنان حميد علوانبابل

امل ياسينفراس محمد حامدبابل

سالمه كاظمكريم عدنان حسينبابل

امنيه عمرخالد احمد صالحبابل

فطيم عليسعد نجم عبيدبابل

فليحه حسنانمار حامد حسينبابل

حليمه ابراهيممحمد شافي شاللبابل

نوال سلماناحمد رسام محمدبابل

امل عليعلي سعد عبيسبابل

سهام جاسمعلي حازم جحاتبابل

جماله خيرهللامحمد حمزه طعمهبابل

سهام مال هللعالء كاظم موسىبابل

جميله عليعلي مهدي سرحانبابل

فطيم عبيسعلي ماجد فاضلبابل

هناء مهديرعد قيس عبيدبابل

انعام ارحيمزمان سالم رغيربابل

وفيه علوانزياد معين عبدهللابابل

فوزيه عبيسامير حسين جاسمبابل

خديجه عبداالميروالء رحيم سلمانبابل

جميله حميدغسان سليم جار هللابابل

حميده حسينعلي حسين عليويبابل

بهجت واديعامر احمد ابراهيمبابل

خميسه حميزهحيدر صالح عبدالحسنبابل

نضال مردانقصي فيصل نصربابل



صبيحه كريمعلي نايف سرحانبابل

غازيه لملومراضي حسين هاديبابل

مراتب محمودستار تركي مصيخبابل

ملكه منصورصباح نوري مجبلبابل

ساره كاظمكرار فاضل حمزهبابل

خوله عليويسجاد حميد عبسبابل

جميله ناهيعلي كاظم صويحبابل

نوريه حمزهفؤاد مالك ناهيبابل

فوزيه لهمودسجاد ساهي وجعانبابل

مائده عبدزيدصفاء محمود كريمبابل

ملكيه خليلفالح منعم نجمبابل

هيام عبدكرار فارس عباسبابل

سهيله جالبكار حسين نهابهبابل

لمزه سريحبرزان جاسم عباديبابل

بتينه مالكاحمد رعد حمزهبابل

نوفه عليويعلي حمدان كريمبابل

عايده محمدعالء حسين عليبابل

موحه عليعلي اموحان كركانبابل

كريمه كاظمصالح فيصل كاظمبابل

كاظميه حسينحيدر حسين سلطانبابل

مكيه عليمخلص محمد سالمبابل

حسنه محمدياس كتاب هارفبابل

سليمه شعبانناجي رعد ناجيبابل

جنات عبدالخالقكرار خليل خربطبابل

ايمان نورذوالفقار علي عزيزبابل

تسواهن ناصرجعفر علي فاضلبابل

عطيه حمزهاحمد مزهر جاسمبابل

فرحه كاطعروكان رضا محمدبابل

منيره مرهشعامر حامد حسينبابل

خالده عبدالكاظمقاسم خالد نعمهبابل

سليمه حمزهرائد شاكر مرزهبابل



ملكه جالبابراهيم حسوني عبدجاسمبابل

سليمه عوادعلي كريم جاسمبابل

بشرى عبيدمروان رياض خليلبابل

اقبال احمدحيدر حسين كاظمبابل

صبيحه سلمانفالح هادي تاليبابل

نجيه خليلفالح عبدالحسن جاسمبابل

ليلى نجيبعلي صالح حفظيبابل

فاطمه اسماعيلحسين سامي كريمبابل

صبريه جاسمكريم محمد عبدالكاظمبابل

حوري محمدبشار عبدالرضا حمزهبابل

سماهر نادرعلي عباس عبدالكاظمبابل

كتبه جادرليماء شاكر فاضلبابل

صديقه رزاقسامر عبدالكاظم محمدبابل

سهام حسينوسام علي حميدبابل

طليعه عبيسفؤاد علي موسىبابل

حكيمهكاظم حمدعامر عبداالمير مرعزبابل

مليحه حسينعلي طالب عبيدبابل

جاسميه محمدحميد عناد عبيدبابل

هديه حسينضياء كاظم محيسنبابل

رسميه عبدالصبارحسن رحيم ابراهيمبابل

مديحه حسنعبدالحسن شعالن ساهيبابل

تمثل نوريحسام غالي حمزهبابل

شريفه عنادعلي صاحب ناجيبابل

فضيله سلمانخضير ياس خضيربابل

االء عدناناحمد عالوي موسىبابل

حميده كريمقاسم ناصر كاظمبابل

زهره هاشمبالل كاظم عنيدبابل

مليحه جوادجالل عبدعلي صالحبابل

رضوه مايحهدام حيدر شعالنبابل

خيرىه عليوياحمد خوام كركوشبابل

عبله غافلمحمد كاظم عبيسبابل



ناجحه عبدالحسيناحمد جاسم نوربابل

نجاه ميريحسن فرحان داخلبابل

رزيقه عبدالكاظمفرحان نعمه عطيهبابل

ونسه علياحمد زيدان حمدبابل

سليمه كاظماحمد كريم محمدبابل

سنيه جاسموائل خالد عجوببابل

نهايه كطرانعدنان محمد حمزهبابل

سعديه عبداحمد نعمه سلمانبابل

سعاده عطيهعلي عمران خضيربابل

سعيده حمدمامون ذياب صكببابل

صبريه كاظمزياد عباس حسينبابل

ابتسام حمزهرسول محمد عليبابل

كريمه شذرناظم مجباس مطلكبابل

حوريه عبدالحمزهرحيم جاسم محمدبابل

قسمه كريممرتضى مالك عبيدبابل

ملكه حمزهليث حسين عليبابل

منسيه فارسعباس اسماعيل ناصربابل

اميره شاكرعلي محمد جاسمبابل

حميده علياحمد جاسم عودهبابل

دخيله هادياحمد هادي محمدبابل

سهيله نجماحمد حسن عطيهبابل

شكريه بديويسالم غازي نايفبابل

مليكه خضيرمالك ثونيني حمودبابل

جاسميه عبدزيدعقيل علي حسينبابل

خضيره قرموزعواد غراب جوادبابل

سليمه جوادمجيد غازي شعالنبابل

جميله حسينكرار عباس كزاربابل

عطيه دوهانميثم اياد صاللبابل

شيبه هاديظاهر غازي لملومبابل

سعديه هاديمحمد عبدهللا جباربابل

ندوه حكيمكاظم عقيل حكيمبابل



فخريه حسناحسان محمد ثجيلبابل

سليمه كاظماحمد حيدر محسنبابل

صبيحه عجهكاظم نعمان عكامبابل

نوره عنادعباس مارد حربيبابل

رشده صداحعباس حسين شويشبابل

خالده حاكمعايد خضير سلمانبابل

كريمه حمزهعلي حسين حمدبابل

هديه فرحانوسام حمزه عليبابل

حميده كاظمعالء حسين عبدعليبابل

حسنه هاشمعباس محمد مسلمبابل

امل هاديسلوان خضير شذربابل

اسيا حسينحسين علي خضيربابل

نجاه محمدعلي حميد عليبابل

نجاه عطيهعثمان عبدالمهدي زويدبابل

مهديه محمداحمد كريم كاظمبابل

فاطم سعيدمالك ناجح عليبابل

قسمه برهانفاهم فاخر تاليبابل

فاطمه مهدسذوالفقار موفق عبدالواحدبابل

وداد زبارقحطان علي كبربابل

صبحه شعالنمصطفى علي عبيسبابل

حسنه بارهيممصطفى عماد عليبابل

خديحه عيدانحسن عبود حسينبابل

زهره عبيدرياض عباس خضيربابل

كتبه مطلكيوسف صاحب دهشبابل

فاطمه خليلاحمد علوان بنايبابل

صبيحه عليويحسين عمران عطيويبابل

سعديه عبدابراهيم اسماعيل عبيدبابل

فضيله عبدعليسمير داود حسنبابل

فطيم محمدكاظم عبدالحسن رضيانبابل

امل جاسموسام عبد هاشمبابل

تيسار طرادحميد عباس جاسمبابل



رسميه عليويماجد محمود شنيويبابل

سومه سهيلرياض حسن عذاببابل

وفاء عامرعلي جاسم محمدبابل

طلبه لفتهوليد حسين عليبابل

شكريه عبيدغريب كاظم وحيدبابل

راهيه محمدطه عزاوي سريبتبابل

صكبه لملوممحسن عبد محسنبابل

صبريه جاسمعبدهللا غانم عبدالمعنمبابل

كفاح محمدساهر غازي حسنبابل

جماره شياعثجيل غذام لوتيبابل

زينب طوسيجاسم محمد عايفبابل

هديه سلماننجم حميد عباسبابل

كوكب كاظمجاسم حسين عبدبابل

ايمان عبيداسامه طالب جاسمبابل

مريم عبدالزهرهماهر عمار فليحبابل

اقبال ماصرمحمد عباس عبدهللابابل

سندس كاظمعلي جواد كاظمبابل

سكينه محمدطه عباس نوربابل

زينب جاسمعالء ثامر حمزهبابل

نذيله عنادماجد وحيد عليبابل

فرحه خليفقاسم صباح سرحانبابل

هديه حايفنصر لزام فيصلبابل

كتبه زعالجاسم دهام شاللبابل

جميله حميدماجد عايد لزامبابل

رحمه لطيفقاسم مزهر هاديبابل

خضيره عبيدحسن مسلم غائببابل

وزيره هاديغسان عالوي حسينبابل

حذام حسيناحمد كاظم خالدبابل

شكريه عبدحيدر شلتاغ سرحانبابل

صبيحه حواريفالح مانع عبدبابل

زهره عيدانرائد عبيس جساببابل



باشه عبدهللاكرار حامد خلفبابل

غنيه علواناحمد رياض عبدهللابابل

حياه محمدمحمد عدنان خضربابل

كاظميه حسينعلي عبداالمير طاهربابل

شكريه محمودعلي جاسم محمدبابل

سعديه عبدزيدعادل عبود راجيبابل

فضيله عيسىعباس عواد كاظمبابل

سهام عبدرسول عبدالقادر تركيبابل

فضيله عبدعبيساحمد جاسم شاكربابل

حسنه عبيدحسين جوده جاسمبابل

كفايه مكطافعلي فاضل عبدبابل

فوزيه عوادسالم الزم عليبابل

صبيحه كاظممحمد عباس حسينبابل

بيداء ناصرحسن محمد عبدالزهرهبابل

جميله يوسفقيثار عادل عبيدبابل

مهديه عبداالميرحسام فوزي حسينبابل

فطيم حسينقيصر مهدي كريمبابل

احالم فاضلسجاد عباس فرحانبابل

رسميه مظلومقاسم فاضل رحيمبابل

كتبه عبودجابر محمد مشهدبابل

امل حسينسيف محمد خليفهبابل

نوال مدهللاعمار جابر كاظمبابل

صبيحه سلمانابراهيم حسين حلواصبابل

سليمه لهمودحميد رزاق سكربابل

شروق نعيمعلي ناصر حسينبابل

كثبه عبدهللامحمد هادي غرداشبابل

نعيمه ناصرقاسم كاظم حمزهبابل

سعديه نوافاحمد مهدي سليمبابل

نوال سلمانعماد رسام محمدبابل

سليمه كاظممحمد هادي حداويبابل

مطره محيحسن كاظم عبدهللابابل



امل حسينعلي فاخر عليويبابل

واجده اميرعقيل عايد محمدبابل

هاشميه مهديقاسم رزاق حسينبابل

ياسه خضيرخالد عبدالرضا كافيبابل

حسيبه احمدحسين علي حامدبابل

اميره باسمعلي ماجد ابتسامبابل

فضيله حسينقاسم كرو حنينبابل

حمديه عبيدامجد جاسم ديليبابل

كريمه عبدالحسينكرار يوسف عبدالعالبابل

سهيله محمدتحسين علي حسينبابل

نوال كاملحيدر حسن كطينبابل

نشميه ونيسرحيم عبدهللا فالحبابل

رحيمه عبيسعبدهللا قاسم لفتهبابل

وفيه عبيسعلي كريم عبدالكريمبابل

منى عليعباس صبحي محمدبابل

عقيله غانمايهاب كريم دحامبابل

سويع مديلحازم صليبي دعيمبابل

نديمه جوادسجاد طالب حامدبابل

جويده كاظماحمد جاسم محمدبابل

حميده عبيسشنان كاظم مشعانبابل

حميده محيسنفالح كاظم مردانبابل

جاسميه سلمانمحمد عبدالزهره كاظمبابل

نجاه محمدقاسم احمد هاديبابل

رسميه هاشمحسين عيدان مطلكبابل

عوفه عبدعونحيدر جاسم كاظمبابل

بدريه عبدمحيسنحسين طراد مسماربابل

كريمه حسينعلي فجر حسنبابل

سميره عبدمحمد حسين عباسبابل

سليمه عبيدسعيد راسم محمدبابل

ماليه صاللفالح طوير جبربابل

فطومه هاشمحمزه سلمان جبربابل



دالل شاكرعلي حسين ظاهربابل

سميره مالكعصام موسى هاديبابل

صبريه فرحانعايد حسين محسنبابل

وهبيه سعيدمنعم عماد عزيزبابل

نوريه مردانعلي سالم كطوفبابل

حربيه جاسمفاضل غدير محمدبابل

نظيمه عباديصادق جاسم حبيببابل

موده خيريصفا علي حسينبابل

مدينه شاكرعباس صبار اسماعيلبابل

سعاد مخيفعباس جاسم نوربابل

غنيه كحنعباس فراس حسنبابل

فاتن عبدالجليلصفاء رياض عبدالعباسبابل

ايمان غاليميثم عارف وحيدبابل

نجاه مجهولعلي حبيب ظاهربابل

ايمان حمزهسجاد حسين عيسىبابل

حياه صالحاسامه رضا فيصلبابل

حسنه علياثير شاكر عبدالحسينبابل

سكنه حبيبحسام رحيم مظلومبابل

فوزيه حمزهحيدر عباس حميدبابل

خديجه شنانكاظم احمد عباسبابل

كريمه جهادرعد سالم عباسبابل

سهره مهديكرار عبدالزهره خنياببابل

صبحه شريفسهاد محمدعلي صبحهبابل

نجيحه مزهرحسين عباس فرحانبابل

وفاء عليكرار حيدر عباسبابل

حياه هاشمستار ناجي عبدالرضابابل

فضيله نايفحسان زغير تومانبابل

نغم ضياءكرار حيدر عبدالواحدبابل

فضيله حسينفاهم خضير بشيشبابل

غزاله داودعبدالحسين كاظم راضيبابل

بسعاد هاديحسين موشان صلبيبابل



غنيه محيسنكاظم فيصل بريشانبابل

صبيحه دحامضياء ابراهيم احمدبابل

طليعه كناويعلي جليل ابراهيمبابل

انعام هاشممحمد جاسم محمدبابل

فردوس عليامير عماد شنشولبابل

تركيه سلمانحسن محمد حمودبابل

سميره عبداالميرمحمود عباس عليبابل

زهره حمزهصالح علي صالحبابل

زنوبه عبدالحسنشهد عبدالوهاب عبدزيدبابل

هشومه حسنزايد جميل شدهانبابل

سعديه جبرعالء طالب علوانبابل

رجاء شاكرحيدر ناصر حسينبابل

حمزيه حبيبكرار حافظ خضيربابل

جميله منيهلصاحب مكي عبيدبابل

شهيه كاظمناظم فاهم عباسبابل

رهيجه فارسصالح جواد عدايبابل

فرات خليلمحمد عماد محسنبابل

حميده فضلعامر حسن مجبلبابل

قسمه جميلهادي مالك حسنبابل

حسنه كوانحسن راضي عبدبابل

حمزيه كاظماحمد طالب اسماعيلبابل

كميله عبيساحمد حسن كريمبابل

عليه رشيدعباس مهدي منصوربابل

فوزيه عبيسعلي جبار هاديبابل

وبريه كاظمخضير عبيس اشكحبابل

سعديه عكاشسجاد علي عبدالعظيمبابل

خوله عبيدمحمود شاكر خضربابل

هضيمه خلصانخضير عباس جابربابل

امل هانياحمد سعد حسنبابل

سجوده عبيدعالء حسين علوانبابل

سعديه زكياثير سمير تركيبابل



رزوقه حسيناحمد جواد محسنبابل

كظيمه حميزهحمزه كاظم حسنبابل

خيريه سعيدماجد عيسى عليجبابل

وجدان عجميزيد خلف بنيهبابل

صبيحه محسنخليل فاضل محسنبابل

هديه نورعلي جليل ابراهيمبابل

زينب طالبقاسم كاظم خليلبابل

زكيه حميدمحمد عبدالحمزه عليويبابل

رضيه مرادستار ناظم عباسبابل

حسنه عبدعلياسماعيل جاسم مخيفبابل

نجاه حمزهحسين صبيح عبيسبابل

سوده جبراركان عبدعلي جلوببابل

زينب عباسوليد محمدجمال هاديبابل

اسعيده كاظمعيسى غازي حسينبابل

وداد عليجعفر علي طالببابل

فضيله علوانابراهيم اسماعيل هضمانبابل

مكيه حمودمحمد غضبان حمدبابل

فاطم حسينعالء شمخي جساببابل

كتبه هوهفالح محمد معينبابل

حنتاوه رغيفعدنان حسين جبيحبابل

فلحه عبدهللاجبار زيدان ريحانبابل

زينه كاظمسجاد دخيل فهدبابل

تسواهين كاظمحميد محمد خليفبابل

شيماء حسنكرار حيدر عيسىبابل

هاشميه حسانيحسين شالال عبودبابل

هناء ساميحسين منذر خضيربابل

عليه حسينسيف علي جبربابل

فطيم اعليعدي عباس جاسمبابل

حياه صباحيوسف علي حسينبابل

ساهره عبداالميرنضال ناظم ابراهيمبابل

وهبيه عويدجواد عبود جوادبابل



كفاح كحطاحمد سرحان كريمبابل

رضيه يحيىمحمد عدنان عباسبابل

سليمه محمودعبدهللا غبيش فضيلبابل

سميعه محمدابراهيم عايد طالببابل

جميله حسينحيدر مهدي حسنبابل

خالده عزيزمرتضى نعمان عبدزيدبابل

نعمانه محيسنعلي جوده مرزهبابل

صفيه عباسجبار هادي مجيدبابل

حمزيه حسينقاسم كريم جباربابل

خالده عزيزرسول نعمان عبدزيدبابل

شكريه جاسممصطفى كاظم حسونيبابل

نوريه عليسجاد كاظم جاسمبابل

اوايل عناداحمد صباح شرقيبابل

اخالص حمزهعلي حسن عبيدبابل

بدريه حسينصدام عبيس محسنبابل

نجيه عبودلؤي عبدالكريم عيسىبابل

هناء حامدمحمد فاضل حمزهبابل

حليمه مالممحمود اسماعيل خليلبابل

ماليه حميداحمد حسن دحامبابل

حسنه كريماسماعيل جالب عبيدبابل

حمزيه دايخمحمد عواد كاظمبابل

ايمان سلمانسيف حسين علوانبابل

حمده عمرانحسن جمعه احمدبابل

رسميه حسينعلي عبيد عنادبابل

وداد كاملعمر حازم شاطيبابل

سليمه حسينمحمد فاخر اسماعيلبابل

حمديه عبدالعباسمحمد حمزه نعمهبابل

حوراء هاشماسعد محمد جابربابل

كميله نقلاحمد كامل خالويبابل

فريده نجمسرحان عباس تومانبابل

خديجه جوادحسام محمد كاظمبابل



فاطمه عباسزيد صاحب اسماعيلبابل

سعديه راشدعباس عايد عبداالميربابل

صبيحه اسماعيلامير كريم عبيدبابل

كيفه عباسمحمد جبار محسنبابل

زهره عليمسلم يوسف حميدبابل

مديحه عبدهللاسيف اسماعيل جاسمبابل

رباب حسانامير عامر موسىبابل

فضيله ذباناحمد زناد كطوفبابل

اشواق فاضلقاسم حسن هاللبابل

كمره دخنهعبدالحسين شايع كاطعبابل

حنتاوه عبيدكامل جاسم شعالنبابل

حسنه غازيعلي مطلك اسمربابل

بهيه حمزهمحمد كليل صالحبابل

بدريه وحيدمصطفى عدنان حمزهبابل

حربيه فيحانعلي خضير عليبابل

ايمان عبدالحسنثائر عبيد جاسمبابل

حليمه زايدصباح هادي حسونيبابل

هضيمه وجعاناحمد منخي جباربابل

شكريه محمودحبيب هالل بعيوبابل

مطره حسينعمار مهدي شهاببابل

فاطمه ابراهيمعلي حسن حمودبابل

تركيه محسنمالك ناصر حسينبابل

فوزيه عبدقاسم جبار علوانبابل

ارجاحه حسينمنعم رحيم عبادهبابل

حسنه عاصيياس عبدالحمزه محسنبابل

بهيه موسىعلي خضير عبيسبابل

تميمه حسينفالح صالح حسنبابل

سهام ابراهيمذنون يونس شاطيبابل

امينه مشيرحسين باسم عطاهللبابل

زينب كاظمماهر حامد شهيدبابل

حليمه هادياحمد صباح جاسمبابل



سليمه عنونصالح عبدزيد عبدعليبابل

الهام يوسفحميد حامد حميدبابل

وثيقه كاظمكرار صالح جبربابل

صبحه حميديوسف ثامر عبيدبابل

امل عليمومل عطوان عاديبابل

هديه صالحعلي حسين عالويبابل

صبريه شهيدعادل اكريم عبدزيدبابل

كرجيه عبدصباح نوري كاظمبابل

احالم عليامير كاظم وتيبابل

جميله ناصركاظم جياد حامدبابل

كظيمه عبيسحسين كامل عليبابل

كشونه كشيمشعامر حاتم جباربابل

اردافه محمدحسن علي ظاهربابل

عليه دوهانسمير جري يوسفبابل

نعيمه حسيناركان طالب نجمبابل

نوريه عبدهادي محمود عايدبابل

فرحه جاسمصالح محمد هاشمبابل

زهره طالبحسام حاتم طالببابل

عاشوره حمزهابراهيم عليوي راضيبابل

سليمه طالبمحمد عبداالمير شاكربابل

خضيره بعيوانحمزه هادي سلمانبابل

شروق حسينعلي صادق صاحببابل

مزيده مشكورعلي ميري كاظمبابل

سميره جبرصدام حسين عبداالميربابل

انتصار جوادحسين حمير حميدبابل

بده عباسثائر صادق نعمهبابل

حمديه طهسعيد خالد ياسينبابل

صبيحه عيدانجعفر رشيد نجمبابل

صبيحه عيدانحسين رشيد نجمبابل

سعديه نصيفعلي كريم حظيبابل

عليه فاهمسلمان كاظم سلمانبابل



انتصار حمودحارث عباس عبودبابل

سكينه ناصراحمد موسى عبدبابل

فطيمه عبدزيداحمد محمد نايفبابل

كافي خاجيمحمد اسماعيل كاظمبابل

منديله سعدحيدر عبد عباسبابل

محاسن سعيدسيف فاضل عبدالحمزهبابل

بشرى عزيزوسام سالم ناجيبابل

امل سالمرشاد عبدالرزاق رحيمبابل

سليمه ياسينحبيب فريح عبيدبابل

عليه هجارهحسين موازي تركيبابل

نهاد حربيمحمد راضي عدايبابل

سميره حماديسجاد كاظم شياعبابل

سهيله مفتاحعلي موسى درويشبابل

عتبه عراكاحمد كطران صطمبابل

تركيه عبدالسادهمحمد عبدهللا ناصربابل

حسنه كاظماحمد كاظم حمزهبابل

سناء عبدالرزاقحازم باسم عزيزبابل

كظيمه كاظمباسم حسن عبيدبابل

شياله نجمحسين عبيس مهديبابل

كاظميه نايفعقيل حمزه ناصربابل

احالم عبيسمحمد حسن سرهيدبابل

نفيله ضاللباسم جبار حسنبابل

نضال ديليكاظم كريم عباسبابل

سعديه جبرسعد حمود ناجيبابل

رسميه حمدعلي حمزه عليبابل

صبيحه عليمصطفى سامي كريديبابل

حكمه عبيدمحمد علي حسينبابل

نوريه خليلكرار صباح كاظمبابل

مسعوده حمزهمحسن عبدزيد جاسمبابل

رزيقه عباسصادق رحيم كاظمبابل

حيه حمدحسن غازي مردانبابل



فضه كاظميوسف جهاد حمودبابل

زهره شرماهيابراهيم محمد سخطبابل

مديحه عليويعلي حسين علوانبابل

سميره حمزهحسين حيدر محمدبابل

صديقه جعفرحاكم عبداالئمه عبدالكاظمبابل

ميثاق حسنقاسم عامر ناجيبابل

انتظار حسينمحمد علي عويدبابل

منى محسنمجتبى يعرب عبدالجباربابل

كيظيه عليحسين علي حسينبابل

وضحه عباسعادل جاسم حبيببابل

بلكت حسننصر عبدالواحد كاظمبابل

سعده صباحكرار حميد مرزهبابل

ساجده ظاهرثامر محمود سعيدبابل

سعاد كاظممهند محسن احمدبابل

عليه خضيرجاسم كاظم عبيسبابل

رسميه مخيفاحمد ستار كاملبابل

قبيله عبدالعظيممنتظر اسماعيل صبربابل

خلود عباسعلي عبدالحسين عبيدبابل

صبريه عمرانعلي عويد مجبلبابل

فطيمه جعيبوسام غضبان حمزهبابل

شهله محمدعلي عدنان عليويبابل

سليمه احمداثير ناهض ابراهيمبابل

نبهاره سلمانرزاق مالك كاظمبابل

سميره عباديصالح هادي عبودبابل

جمسله جاسمرامي مالك يوسفبابل

حياه مهديعلي فاضل مايحبابل

فوزيه حميدحمزه نعمان كطيفبابل

اسمهان جابرضياء حاتم عيسىبابل

ماليه مهديباسم عباس عمرانبابل

احالم مسلمعامر اسماعيل خليلبابل

مدارس فهدحسين عبدالجليل مزيدبابل



رباب عزيزهشام حامد عبدالحسينبابل

نعيمه غازيعامر مالك جوادبابل

وسيله عبدعليعلي عطيه لفتهبابل

كفايه كاظمبشير محمد عباسبابل

تحرير حسنمحمدتقي ناصر حسينبابل

بيداء عبدالعالعلي حسين زاهربابل

رغد عبدالحمزهحسين داخل زايدبابل

حياه كاظمرعد جاسم حمزهبابل

امينه سلمانمهدي صالح شباطبابل

خمسيه موسىسلمان جاسم عبيدبابل

قبال فيصلقاسم حمزه صايلبابل

انهيه محسنغانم عواد عبدبابل

حمديه عليعلي المي عبدهللابابل

نوال عبدزيدمازن نعمان عبيدبابل

امينه عليوينجاح حسين حميدبابل

مديحه عباساحمد عبداالمير حمزهبابل

هديه ساجتمالك كريم هدهودبابل

هيفاء عالءيوسف عبدالغفار بشيربابل

كلثومه كاظمزيد رسول جاسمبابل

فليحه محمدمحمد اياد عبدبابل

سليمه عباسعلي عيسى ظاهربابل

هالله جبرفارس سالم جوادبابل

بهيجه عبيدمحمد جساب عليبابل

فضيله حسينسالم حمزه جاسمبابل

زينب حسينمصطفى حسن جاسمبابل

سكينه عزيزمحمد عالوي جاسمبابل

حمديه كاطععباس كاطع حسينبابل

عليه عكموشحسن حمزه كاظمبابل

فطم جابرمصطفى علي طالببابل

عليه املعمر احمد راشدبابل

عانه زيدانصادق مسعد عليبابل



بخيته كريماحمد غانم عنادبابل

صبحه عبيدحيدر حسون خضيربابل

ميريه حمزهعيدان نايف شناوهبابل

حمديه كاظمحسنين تامر جاسمبابل

نسمه نايفمهدي محسن عالويبابل

حميده اسماعيلاحمد احسان عبدبابل

مائده حمدرماح مرزه عبدالحمزهبابل

حمديه عبيدمحمد نغيمش فليحبابل

سليمه شعيبماهر حميد نادوسبابل

منال كريمعلي سليم نصربابل

رقيه عبدااللهعلي حسين محسنبابل

كريمه عايزصادق عبيس كاظمبابل

هديه عليويامير عبيس كاظمبابل

وحيده حمزهفالح غافل عليبابل

نجله محمداثير عبدالكريم عبدالسالمبابل

غازيه كاظمفاضل وحيد حميدبابل

سميره نصيفعلي مهدي دويجبابل

طلبه محمودحربي عبدهللا عبيدبابل

سمره ذيابمحمد علي حسينبابل

مجوده كاظمصفاء محمد كاملبابل

سعديه شلبهحسين سالم حسنبابل

انعام محمدمحمد عبدالرضا حسينبابل

ليلى كاظمعلي حمزه حسينبابل

بشرى سعيدعلي عبدالرحمن عبدالكاظمبابل

هديه حمزهصالح حسن بجايبابل

حميده خضيراحمد كاظم زباربابل

صبيحه جعفراركان كريم عاشوربابل

ناذريه هاديستار غانم طرطيربابل

وحيده كاظمحمزه لطيف شاللبابل

نجاه عطيهايوب عبدالمهدي زويدبابل

كظيمه محمدحسن علي حسينبابل



حسنه عليعدي حسين عليبابل

سهيله جالبسعد حسن نهابهبابل

فطومه كاظممحمد فالح حسنبابل

مصريه عبدرياض نجم عبيدبابل

هديه راشدرسول عبدالحليم ثامربابل

عنود حسينوسام قاسم خضيربابل

كفاح عبدمحمد قاسم عبدبابل

اخالص فخريحسين علي مطشربابل

صبحه دحيدحيعقوب خالوي سفاحبابل

سعديه هاديسجاد عمران عبيدبابل

زهره محسينعلي كتاب عاصيبابل

لمياء عليرياض عامر جوادبابل

ذهيبه عيدميثم باسم صباحبابل

مطره رحمهستار حميد محمدبابل

فخريه رباشعدي عايد لزامبابل

سهام سليمخضير عباس زيدانبابل

سعيده حسينمحمد حسن سليمبابل

ابتسام سلمانحيدر فارس جوادبابل

حميده حسينكاظم رضا حسينبابل

كريمه ناصرعالء عبدالحسين حسنبابل

طلبه عبيدحسن عدنان عبيدبابل

سعديه عبيدقاسم سلمان عبدبابل

سهام كاظممهند توفيق عليبابل

امينه محمدمحمد تقي حسينبابل

ازهار عيسىرائد علي حسينبابل

كفاح عبدالحمزهمؤمل عاد ناجيبابل

اخالص كاظمامير عقيل حسنبابل

سعديه شمرانمراد خليل عبدالحسينبابل

فضيله حبيبوليد عبد هويدبابل

امل نعاسواثق عبدالرزاق سليمبابل

سليمه شاكرحسام عبود جاسمبابل



كظيمه ناصرحسن ابراهيم عليبابل

رجاء جباروسام عباس عجاجبابل

ندوه عبداالميرقانع كاظم فرحانبابل

امل عبداالميرسجاد حيدر موجدبابل

عيده فرحانقاسم منسي كمربابل

جميله جاسمفالح حسن حنونبابل

يزي كاظمحسن كريم عبدبابل

نوفه مردانمرتضى عايد عبدبابل

عبله حسينخالد اسماعيل ابراهيمبابل

نوال جلوبمحمد صباح خلفبابل

حليمه كريملوي محمد ضاهربابل

شكريه مسلمامير شاكر علوانبابل

دخيله دعنونانوار سليم عبدزيدبابل

فلحه حسنعماد عادل عيدانبابل

فوزيه ساجتاحمد محسن مزعلبابل

حمزيه ساميحيدر عباس عبيدبابل

اديبه جيادسعد علي ماضيبابل

جاسميه نصيفشاكر خضير فليحبابل

وحيده خليلمصطفى حسين جاسمبابل

حليمه جدوعوليد احمد حمزهبابل

لميعه عبيدمنير خضير عبدبابل

خوله حمدخليل ابراهيم فيصلبابل

حياه غازيعبدالغفار جابر حمودبابل

قسمه عليعلي حسن شاكربابل

بدريه حميداحمد عكاب كاظمبابل

سعديه كاظممنار جبار بدريبابل

طلبه عبيدحسين لبيد جيادبابل

سهيله خضيررعد عبدالجبار حسنبابل

هاشميه فياصعلي عبدالحسين راضيبابل

فليحه سلمانحسين حسن دعيجبابل

سمره محمودصفاء كريم كطوفبابل



جميله عبيديعقوب عبداالمير حسونبابل

ياسه غازيكرار مراد عبيسبابل

كميله سعدونفضل ياسين حنتوشبابل

ساهره شاكرحسين توفيق حميدبابل

عليه مصيخحاتم هاشم كريمبابل

شعاع منسيمحمد مسيلم عبيسبابل

كريمه شدادجعفر علي كاظمبابل

نوريه ناصرعباس رزاق عبيدبابل

عذبه صخيعارف جاسم محمدبابل

جمزيه حاتممحمد موسى كاظمبابل

حمديه احمدمحمود عامر عبيدبابل

عليه حسينجواد كاظم عليبابل

ذيبه دمنانماجد مكطوف فضلبابل

ابتسام عطروزيوسف يعقوب عبيدبابل

نضال سعيدحمزه رحيم عبيدبابل

ساجده كريمعماد رشاد مقدادبابل

قسمه حسنحيدر غني جوادبابل

رسميه عباسمحمد علي عبدبابل

مريم عليعلي حسين عبدبابل

سميره عبيدفاضل حمزه حسينبابل

سميره بجايعبدهللا عبدعلي حسنبابل

نهايه عليوياحمد خضير صالحبابل

ليلى عليكريم حمد خضيربابل

جبره مرادحسين علي سعلوبابل

كاظميه جاسمعلي حسين جسامبابل

حليمه جوادعبدهللا حسين عليبابل

قسمه جدوعاحمد حسن جاسمبابل

حليمه خضيرعلي عبدالزهره عبدالعظيمبابل

امل صاحبمصطفى ماجد عبدعونبابل

سميره عبيسمحمد حمزه نوربابل

وفيه رملمحمد منسي عبدبابل



تقيه كاملمنشد حاكم هاللبابل

حليمه حمزهعلي كبيس داودبابل

سعديه خليفحسن عباس خضيربابل

حنايه سفيحعادل داود علوانبابل

رشيده حميديفيصل طعيم ثانيبابل

حليمه محمداثير عصام محسنبابل

نجيه كاظمقيس فندي عبدبابل

عليه شاطيعدي عزيز اسودبابل

عمشه عبدالحسينصدام كاظم عبدهللابابل

عمشه عبدالحسينجواد كاظم عبدهللابابل

سكينه حسونفالح حموج مهديبابل

نجاه محمداحمد حمزه سلمانبابل

هالله جاسممهدي عبيد كزاربابل

حنان رحيممصطفى عامر موحانبابل

كريمه صبرياحمد حمزه كاظمبابل

حمزيه عبدهللاسيف جبار مهديبابل

تركيه حسنحسن كاظم عاروضبابل

شريفه عباسقيس كاظم حاتمبابل

حسنه حسينحيدر ناصر ملحانبابل

سوريه محمدغيث كاظم عليبابل

سعديه جبرعلي حمزه عليبابل

تركيه كاظمحسن حاتم عيسىبابل

ابتسام محمداحمد عالء حسينبابل

ماصارت عبدالواحداحمد عباس هاديبابل

حسينه هاديمحمد قاسم عليبابل

سعديه كمازحيدر حمدهللا اسعدبابل

ليلى جابرطالب صافي جويفبابل

ثمينه فليحاحمد كاظم خليلبابل

حميده حورانعلي زكري جاسمبابل

حسنه عليحيدر هادي احمدبابل

سعديه صادقحيدر علي حسنبابل



سهام مبدرحسين رضا كاظمبابل

رباب حميدعامر عبد مهديبابل

زكيه حمزهمصطفى رحيم حمزهبابل

زكيه حمزهضياء رحيم حمزهبابل

فاطمه عبدزيد داخل حسينبابل

نضال محمداحمد محمد زنكاحبابل

رحمه عاشوركريم شمران بويدربابل

بهره جاسمطاهر ابراهيم كاظمبابل

ليلى شرهانعلي مظلوم حسنبابل

زهراء عويدعباس فاضل عباسبابل

فخريه طالبحسن فالح ناجيبابل

حميده حسينيحيى حسين عليويبابل

صبيحه محمدسالم حليم محسنبابل

حياه نعمانحسين محمد حسينبابل

صفيه حماديعبدهللا كريم حميدبابل

فوزيه ابراهيمرزاق محمد صخيلبابل

حظيه عبيسباسم عبد عليبابل

جميله حميديعالء ابراهيم محمدبابل

بدريه حسنسحاق ماجد موحبابل

نعيمه عبدوليد هالل عويدبابل

سليمه عداياحمد عباس حسينبابل

امنيه رضاحسين خضير عباسبابل

سكنه عليمشتاق عيسى عمرانبابل

حميده عبيدعلي ناظم عبدعليبابل

حمديه عبدعبدهللا عبود حسنبابل

نوريه عبدهللااحمد حسين حميدبابل

وصف حسينحازم رشيد حميدبابل

لميعه متعبعالء محمد ضحويبابل

سهاد هاديعلي احمد عليبابل

سليمه مهديعلي مجيد عبودبابل

حمزيه ابراهيممالك شعالن مدببابل



جميله محمدانور مهدي حاتمبابل

فضيله حسيناحمد طالب كريمبابل

منوه مهديقصي حسين شريفبابل

ربيعه عبيسمحسن جعفر كاظمبابل

سميره عبدالحمزهحمزه حيدر محيبابل

نشميه محيبساحمد عباس حمزهبابل

رسميه هاديعباس عزيز كاظمبابل

رسميه عبيداحمد تركي عبدزيدبابل

حوري عبيدحيدر عباس شباطبابل

سليمه محمدكاظم يحيى ناصربابل

فوزيه جبرمسلم حميزه عبودبابل

زنوبه ويهفالح مهدي نعمهبابل

وزيره عطيهحاتم كريم جهاديبابل

رتبه مطرعلي بدر دوايبابل

زهره عبيدبشار مالك رشيدبابل

حليمه شاكرعلي عبدالحسين فضلبابل

حليمه جاسمعلي مهدي هاديبابل

غافله شوكانمشون جوده ذيربابل

حلوه علكمعباس عبدالحسين مريبابل

بدريه هاديعقيل حسن عليبابل

حليمه بهيانعالء يحيى شدكانبابل

صبريه شوكانمهند كاظم سلمانبابل

امل عليمحمد هاشم جعفربابل

جكثومه طعمهكاظم بزون خليفبابل

فليحه عبدزيدنصرت عباس جاسمبابل

فضليه حسينحسين نوري حسينبابل

صبيحه شمخيحسين يوسف علومبابل

رجاء خليلحسن اعالن جاسمبابل

ملكه جالبحيدر حسون عبدجاسمبابل

سالمه محمدسامي صالح مهديبابل

تركيه سلمانناصر خليف سلطانبابل



دالل عبيسعامر عبدالسالم عبدالكاظمبابل

ازهار كطوفحسن احمد حسنبابل

ابتهاج عبدالسادهسجاد خضير عباسبابل

فاطمه جبرحسين سعدون لهمودبابل

زهره كتيبحسن كاظم غازيبابل

سعيده عبدالحسيناسماعيل موسى حسنبابل

مايهن عكروكباقر عبد جوادبابل

انتصار جاسمعباس فاضل مجبلبابل

ايمان فاضلعلي حسين شاكربابل

فطيم سلطانمحي كعيم حسنبابل

فوزيه بليبشاحمد جلعوط جوادبابل

كفايه تاليوضاح مهدي مروحبابل

كريمه لبيجعالء عبداالمير لعيبيبابل

امل ابراهيماحمد فواد عليبابل

ميساء حسنمنتظر عدنان عباسبابل

سعديه جوادقاسم حسين ابراهيمبابل

كريمه عبودهاشم عباس موسىبابل

حميد طعمهاحمد سالم حسنبابل

وهيبه سعيدمنذر عماد عزيزبابل

نوال جبارهاشم سلمان رحيمبابل

كمره عبيدعلي محسن عليبابل

سعديه جادرماجد احمد عبيدبابل

وزيره محمودحاتم عمران حسينبابل

جميله حسنحيدر مراد منوحبابل

فهيمه نواسناصر حسين هاشمبابل

ابتسام عباسابراهيم عبدالستار جباربابل

ورود سرحانزيد مازن نبيلبابل

كريمه وناسمحمد كاظم عباسبابل

حكمه مالكحيدر منديل حسينبابل

رجاء فاضلحسن مهدي ناجيبابل

ذيبه صليبيحسن صياح خلخالبابل



فاطمه حسنصباح سامي عبيدبابل

ماجده راضيسيف فاخر محمدبابل

فوزيه عبدالحسيناحمد كريم حمزهبابل

ساهره شمخيصادق جعفر كاطعبابل

نجمه عبيدمحمد كطيف هويربابل

خيريه محمدعلي عبد فرحانبابل

عدوله سريسحاسماعيل عبدالرضا ذياببابل

هناء رشيدسيف عباس كاظمبابل

امينه حسناكرم حميد لفتهبابل

ماليه حسنعبدالجواد عبدالكاظم حسنبابل

هيليه متعبجميل جالل ناصربابل

تغريد عبداالميرامير ميثم حلوبابل

سميره مالحطالب جعفر مركنبابل

ارجوحه كاظمحسين مراد صالحبابل

زينب جاسممرتضى ماجد عبدالرزاقبابل

منسيه حمنكلكاظم حبيب خشانبابل

فضيله حسينعلي عبدالحمزه دحامبابل

ابتسام محمدحسين عالء حسنبابل

نوال بدرايوب شاكر صاحببابل

احالم حسينمرتضى وليد يونسبابل

سعاد جوادمردان ياسين كزاربابل

كريمه هاديمحمد نعمه حسنبابل

فخريه عبودحامد اثعيلب سهيلبابل

منور عباسحسنين اسماعيل خليلبابل

فطيمه موسئعلي ناصر حسينبابل

جنان عبدالزهرهانور حسين مطيربابل

حمده جرواحمد وداي خلبوصبابل

نوريه عبدالخضراحمد عباس حمزهبابل

رسميه جبارغسان عباس هاتفبابل

رديفه حسينحامد عبدالرزاق عريبيبابل

بسعاد كاظمسعد عدنان محمدعليبابل



برنو طارشقصي احميد عبيدبابل

شرفه شاهينعبد عناد كاظمبابل

اسماعيل خليلخالد خضير تركيبابل

جنان حسينمنتظر عقيل صاحببابل

فخريه عيدانماجد علي حمودبابل

رضعه سلمانياسر عباس حسينبابل

ازهار كاظممعتز عدنان فرهودبابل

كاظميه حسونيعالء اسماعيل منصوربابل

فوزيه اسماعيلطه زراك فاضلبابل

فاطمه عليمحمد فواد حمزهبابل

حمده صبححاتم علي ياسبابل

نبيهه كزارماجد حام شاكربابل

غزاله دبشياياد صاحب فالكبابل

عذبه محمودسعد حسن صباحبابل

فضيله عبيدحمزه نعمه محسنبابل

هاشميه عطيهحسين داخل جباربابل

فخريه حمزهاحمد حسن مهديبابل

حوري عودباسم محمد جبربابل

ميسون خليلعباس حسن كاظمبابل

ناهده عبدالحسنصادق علي هاديبابل

صبريه عبدالسادهعلي كاظم بصيوبابل

صبيحه فاضلحسين علي كاظمبابل

كيفيه جبراحمد طالب عبدبابل

خيريه محمدعلي محمد خضيربابل

خيريه حميديوسف سالم خضيربابل

صبيحه عبدزيدحيدر كاظم متعببابل

زهره مسلماحمد كاظم عبدعليبابل

ناجحه حمزهعلي رياض عبدبابل

نعيمه هادياحمد كاظم عودهبابل

كواكب مجليجهاد عباس حسينبابل

فوزيه حسينعبدالستار عبدهللا معيكيطبابل



رجيحه عبوداحمد جاسم عليبابل

ليلى عجيلاحمد شاكر كاظمبابل

نضال عبداالميرليث وهاب سالمبابل

ثلوث حميديجاسم غازي عدايبابل

ساجده حسينعدنان عبدالزهره عذاببابل

هيفاء عبدالمنعممحمد سلمان حسونبابل

قسمه مهديخضر احمد حسينبابل

فلاير لطيفمحمد عبدالكاظم جيجانبابل

شيماء كاظمعلي محسن متعببابل

نجله هادياحمد جبار ثوينيبابل

حسنه كاظمحسين علي حسينبابل

صبريه مطرمالك عباس رسنبابل

شهيده كاظممحمد مجدي موسىبابل

زهور خلبوصحمزه كاظم جفاتبابل

كلفه عليغازي عبيس عليويبابل

فضيله شهيدعلي حسين عبدزيدبابل

هاتفه خليلعلي حمزه مهديبابل

وفيه عبيدحيدر راهي جبربابل

حسنه كاظمحسن عبد فريوبابل

نعيمه حسينعلي سالم كاظمبابل

كوثر عزيزاحمد هشام كاظمبابل

نجيبه كريماكرم جواد كاظمبابل

مديحه جعفرباسم جميل جسامبابل

نجيه نعمهناظم واعي سرحانبابل

رزيقه مكيجليل عبيس كاظمبابل

نوريه حبيبحميد عبدعلي حسينبابل

حمديه محمدغانم حسين مازونبابل

فليحه حسنعالء سعدون حسينبابل

كريمه حمزهمحمد جبر عبدبابل

سليمه عبدحسين عبطان مرادبابل

مهيده محيكريم عادل كريمبابل



اشراق سلمانعلي حسين حسنبابل

فاطمه محمدحيدر غالب حميدبابل

سهاره حمودمحمد مهدي عبيدبابل

فضيله مزهرعلي محمد جمعهبابل

سويده معينعيدان فرحان مجبلبابل

صبريه حمزهزياد حزام مزيحبابل

قسمه محمدمحمد صادق كرمبابل

نوال عبدعونامير عبدالرسول هاديبابل

حظيه حمودرياض غايب عباسبابل

سهام هاديحسن كاظم زايربابل

هيام جاسمسجاد رحيم ياسينبابل

خيريه صادقمنتصر عباس محمدبابل

حتيه عبيدعباس راشد محسنبابل

صبيحه عبدفؤاد صالح كاظمبابل

نزه عبدهللاحسين عبدعلي لفتهبابل

رسميه عليحسين عباس خضربابل

بتول ناجيوسام شاكر كوكسبابل

انتصار حسنعبدالملك فيصل غازيبابل

وداد عجميكرار راجح تركيبابل

وطينه عبدكريم جبر راضيبابل

ريم حمديعقوب حسن صغيربابل

زهره عنادكاظم هادي راضيبابل

سميره خماسعبدهللا سلمان رحيمبابل

جالبه رياحعباس فضاله كاظمبابل

سعديه عنادحسين ناجح جهادبابل

زكيه مطلبسامر نجم عبدالسادهبابل

سليمه طعمهسرمد مجيد تايهبابل

ايمان كاظمحسين احمد مخيفبابل

سليمه بطيخحسن تايه ماجودبابل

نوره حدوسمشتاق زيدان محمدبابل

محنه احمدعماد ماجد كاظمبابل



كريمه عبيدحسين عامر الفيبابل

رحيمه حميداحمد عبدالكريم مرادبابل

كميله عبدهللاسالم عبدعون سويفيبابل

كريمه حسنحسين تركي حلبوصبابل

حضيه جاسمحسين علي غيالنبابل

تركيه حمزهسليمان مروان غضبانبابل

سوسن جاسمعلي عبدالرحيم دوهانبابل

نعيمه عزيزمناف غالي بجايبابل

هناء كاظمامجد جعفر عبيدبابل

فطيمه شمخيصدام عبيس كرنفلبابل

عذبه شافيحسن بعيوي حسونبابل

زهره محسنمختار علي هاتفبابل

حميده شندولحسن عدنان شاكربابل

رسميه رشيدسعد عبيس حسينبابل

هيفاء كاظماحمد سعد ابراهيمبابل

ابتسام شاكرعلي حامد كاظمبابل

نظيمه جاسمحيدر طالب عبدالمحسنبابل

عالهن كاظمليث محمد مطشربابل

نجى فالحمعتز مغامس هاشمبابل

نعيمه غزايحازم ناصر فيصلبابل

هديه عليجواد شحاذه علوانبابل

طلبه زغيريحيدر سعيد مصلخبابل

وجدان محمدمحمد عبدهللا جلعوطبابل

حسنه داودحسن عويد عبدهللابابل

تركيه كسوبحامد عبيد دحامبابل

قبيله عبدحسين عماد عبيسبابل

حكيمه كريميوسف محمد جباربابل

فطيم ابراهيمعمران حسن عبيسبابل

كطايه شاللمحمد سرحان بريونيبابل

طلبه كاظممصطفى رعد عودهبابل

نوال حسنسيف علي جوادبابل



حليمه نعمانعباس حسين عليبابل

عليه عيسىطارق علي جوادبابل

حوريه عيسىمحمد حمزه عبودبابل

جاسميه عليحسام مرزوق حجاربابل

سوسن كاظمجاسم محمد اميربابل

صبيحه جوادعالء رشيد ستوريبابل

نعيمه عبدالباقيمصطفى علوان سنيدبابل

فيضه عبدجبار مصطاوي حسونبابل

لميعه طارقخالد فارس جاسمبابل

سليمه راشدعلي فاهم مكيبابل

حمامه مطرفاضل كاطع محسنبابل

فهيمه حداويهشام كاظم جوادبابل

سليمه طاهركاظم صخيل لواحبابل

قبيله شياعحسين ضياء كاظمبابل

حليمه جوادعباس عبدالعالي عودهبابل

فرحه كاظمكريم محمد جويربابل

نضال محمدعبدالقادر شالل علوانبابل

فوزيه عليحسين علي عبدالكاظمبابل

بدريه يوسفطالب عبيد ياسينبابل

نعيمه ابراهيمعباس جاسم ياسبابل

انصاف محيمهند فايق نايفبابل

هدى مالكمهند امجد كتاببابل

سناء كاظمبهاء حمزه حمدبابل

زهراء رزوقيابراهيم عبدالوهاب محمدبابل

نوره محيلاحمد محيل سميربابل

كميله خضيررعد عبدالجبار حسنبابل

لميعه مرزهعلي سامي حاتمبابل

نجاه رحمانيونس علي سلمانبابل

وزيره عبيداحمد محمد رحيمبابل

نضال حسينحسين عدنان حبيببابل

مناء محمدسجاد عباس مبدربابل



حميده عهبد عليعباس عبدالكاظم عباسبابل

منسيه ضايعغازي لفته مطربابل

سمره مطرانور طالب عامودبابل

مديحه ترمنعلي حوص مطلكبابل

معصومه عباسعلي حسين شهاببابل

حليمه خضيرضياء احمد عباديبابل

عروبه جباركرار حيدر جوادبابل

منال كربولمروان سعود هاتفبابل

هديه مطلكمحمد شلب خضيربابل

ربيعه زغيرباسم كميت برغشبابل

كفاء حسينعلي حيدر طالببابل

هاجر فخرياسحاق ترمن حمزهبابل

سناء حسينعامر سالم فرحانبابل

ورده جاسمفرقد مهدي صالحبابل

نغم حبيبمصطفى عباس فاضلبابل

حليمه عطيهعلي كريم ناجيبابل

طلبه لفتهمحمد حسين عليبابل

فضيله عبيدفاروق عبدهللا احمدبابل

رحيمه عارفثاقب خطيب بشيربابل

منسيه فارسمجيد اسماعيل ناصربابل

حميده حسينمحمد جاسم حسينبابل

نزله حورانبالسم رشيد عباسبابل

هديه حسنكرار جاسم عسكربابل

فاطمه صيهودحسين عبدالكريم عبدالواحدبابل

مريم جواداحمد حمزه عبدهللابابل

هديه حسنحيدر جاسم عسكربابل

ماليه مهديسعد عباس عمرانبابل

هيله محمدحازم عبداالمير عليبابل

صالحه مهديفالح زرع شنانبابل

ملكه حمودعبدالرحمن هاشم شطيبابل

قبيله جاسممحمد عبدالحمزه عذاببابل



راحجه داودمحمود غازي طفيلبابل

ليلى طالبحيدر نعمه عبدالحسينبابل

لميعه كاظممحمد كاظم حسنبابل

سليمه حسيناحمد جبار كريمبابل

عزيزه ياسينعالء عبيس كاظمبابل

سهام عبدعونغيث حامد راضيبابل

رضيه كاظمرحيم كاظم سالمبابل

عيده بادحمحمد كامل داودبابل

ميثاق كاظمحسين عباس جعيزبابل

عليه هنيديحامد عبدالعباس حمزهبابل

نضال سعيدعلي رحيم عبيدبابل

مساميه عبيدصدام جبار حميدبابل

نغماشه محيسنحمزه كاظم عبيدبابل

نعيمه احمدحمزه سالم جوادبابل

ساهره عبدالحسينمنتظر عباس جتانبابل

بدريه خضيرعلي صالح نجمبابل

تسيار كاملناطق خالد عليبابل

نجاه ابراهيممحمد كريم حسنبابل

ليلى محمدمصطفى محمد علوانبابل

رسميه زعيانمحمد عدنان مرزوكبابل

وسيله محمدرعد طالب عمرانبابل

نجاه ابراهيمحقي اسماعيل خليلبابل

نمره جوادقاسم حيدر هاديبابل

نجيه كويزصادق كاظم وحيدبابل

حكمه لفتهمهند جاسم حسنبابل

رسميه سلمانسجاد حسين فرجبابل

نهيه مخيفرسول بخيت كاظمبابل

ماليه جاسماحمد هزاع هاديبابل

تويهه سلمانمالك كامل عليبابل

سحر سلطانعلي سلطان طالعبابل

بدريه علومسليم فرهود علوانبابل



عبده كاملحسن هادي جسامبابل

بان كريمكرار طالب محمدبابل

جاسميه عبيدزين العابدين كريم حمديبابل

بهيه عبيدطه عطيه عباسبابل

خوله عليحسام صادق مجباسبابل

خيريه محمدجمال عبدعلي عمرانبابل

رشا مهدياحمد ممدوح حسنبابل

وحيده محمدطه حسين كاظمبابل

عطيه كاظمرائد مهدي شانيبابل

رجيحه عنادمحمد كاظم جيادبابل

بشرى عويدرسول محسن عزيزبابل

طلبه حسنقياد عبدالواحد كاظمبابل

رزيقه منعثرحيدر صالح هنيدبابل

اميره ليلوعلي كاظم جبارهبابل

كريمه عبيداحمد عباس تركيبابل

هدى علياحمد عادي عبيدبابل

رابحه رسولياس خضر عباسبابل

ساميه فريحعبداالله عبدالمحسن لعيبيبابل

فطيمه محمدعلي حمزه اسماعيلبابل

فهيمه ناهيعدنان صباح كاظمبابل

سعديه صالححسين علي ثامربابل

سعديه عنادكريم حمزه فرحانبابل

جلينار هاشماحمد عبدالرزاق عبدالطيفبابل

فخريه خليفحميد مكرطان مزعلبابل

فاطمه محمداكرم مبدر محسنبابل

مديحه ربيعاحمد قاسم موحانبابل

ليلى حسينباسم جبار عطيهبابل

الثو مليهندوان شناوه ابديوربابل

امل عبدالرحيمعامر عبد عيدانبابل

امل فاضلحسين سعد هاديبابل

ليلى خضيراحمد علي مرزهبابل



كلثومه حسنحسن سالم محمدبابل

منتهى كاظمقاسم محيسن حسينبابل

امل عبدزيدعلي مهدي غافلبابل

ساجده حسينسيف الدين عبد العزيزبابل

حميده كمونمحمد صالح حسنبابل

ساميه صدامعماد حاتم شخيربابل

كريمه عبدالمحسنمصطفى طارق جيادبابل

زينب هاشمعلي عامر موجدبابل

سليمه علياحمد غانم نعمهبابل

جماله زيدانصباح حسين عليبابل

قسمه نعمههيثم عبد عليبابل

فطوم خربيطيعقوب فيصل شدهبابل

سعديه صاحبحسن فاضل صبريبابل

سليمه محيسناحمد عبود حسنبابل

عيده محمدهادي حسين عليبابل

سليمه محيسنعلي عبود حسنبابل

فطيم عبدزيداحمد عجمي عبداالميربابل

بدريه وناسابراهيم كاظم سميسمبابل

طلبه راشدكاظم علي محمدبابل

فاطمه خليلفوزي علوان بنايبابل

بشرى تايهاحمد طالب هنديبابل

امل حليسقيس هادي ناصربابل

جاسميه محمداحمد موسى كاملبابل

ريمه جباراحمد علي شانيبابل

جبره جالبمهند جواد جابربابل

كتبه خضيراحمد سعدون ضيدانبابل

كريمه حسينعباس سالم عبيدبابل

نضال علوانمحمد نهاد محمدبابل

كظيمه نجممحمد علي مخليفبابل

ناسه كاظمحسام حيدر عبدعليبابل

هناء عليكرار عامر فهدبابل



حضيه كيطانمويد معيوف حسنبابل

سلوى علوانعلي محمد ريسبابل

منى حسينعبدالهادي احسان عبدالهاديبابل

كظيمه عليعالوي حسين علوانبابل

نيه كاظملؤي فاضل خضيربابل

وفيه خضيرصالح حمزه محمدبابل

مليه حمزهمالك عبدالكاظم مرزهبابل

تلفه كيطانمهدي بدر عليبابل

فضيله مطرفراس صالح ناجيبابل

بسهيه نعمهحيدر كاظم عبودبابل

ورده سحابفالح حمزه احمدبابل

كظيمه عبيدياس خضير عبيسبابل

بسعاد ابراهيمحامد ميثم طالببابل

عجيبه سلمانباقر علي عميشانبابل

طلبه عليوسام حسان داودبابل

اخالص نعمهحسين سمير كاظمبابل

امل بدرحسين محسن حمزهبابل

نعيمه خضيرحامد جعفر خلفبابل

نوره احمدتحسين هادي صالحبابل

حسنه عطيهكريم مطر جاسمبابل

نعيمه مجيدوسام محمد نذيربابل

بهيجه هاديمحمود حسين عليبابل

مطره هاشمعباس حسين حسونبابل

حسنه شاللعلي راشد شمربابل

فائزه حمودعباس فاضل عباسبابل

كريمه حسنزيد عدنان حمزهبابل

فضاء حسنعلي خضير كاظمبابل

رحيمه عبودحمزه جاسم حسينبابل

نجاح صغيرحيدر ناظم طالببابل

فيضه حمزهحسين غايب حسانبابل

نفيله ضاللوسام جبار حسنبابل



هناء حسنراسم جبار حسنبابل

عليه كاظموائل خضير عباسبابل

نعيمه عبيدعباس ناهض ردامبابل

اسماء رساميوسف علي جاسمبابل

سكونه بريشانمحمد عبيد محيسنبابل

وفيه ابراهيماحمد علي عمرانبابل

قسمه صاحبحسام علي شعالنبابل

سعاد كسوباياد علي عبدهللابابل

زهه صكرمسلم حمود كريمبابل

سليمه جاسممحمد عبدالجاسم عبدالنبيبابل

منى عبدايوبمامون عبدالحسين جاسمبابل

نضال دايخحسن هادي حاتمبابل

ابتسام عبدعلي عادل حمودبابل

حميده جابرعمار حميد مجيدبابل

نضال فالحطه عبدالرزاق سلمانبابل

سعديه خضيرمثنى علوان نشميبابل

فطيمه عليويحاتم نعمان حسينبابل

حمزيه عجيليوسف عباس حلبوصبابل

ناليه حسنعلي حمزه كريمبابل

سعاد خضيرفيصل احمد شهاببابل

بهيه فجرحامد ناصر حسينبابل

قسمه حسينفاهم حسين كريمبابل

عطيه جوادفالح حسن عبيدبابل

خوله سعدونعيسى عالوي ناصربابل

فرحه ذويبسبع ضاري سبعبابل

مهديه مرانمحمد طعمه عسلبابل

صبريه عجاجعلي عدنان سكربابل

مهديه محيسنعباس محي كاظمبابل

عذبه عبيدعلي مهدي عبودبابل

كميله هاديبوهان محسن عبيدبابل

سعاد ابراهيممالك حسن كاظمبابل



احالم حسنوسام كريم حسينبابل

فاطمه عاصيابرار صباح كاظمبابل

ريسيه غبيشصادق محيسن محمدبابل

عوفه فاضلابراهيم حسين عبدبابل

حسنه عبدالكاظمحسين عباس عبيدبابل

حياه اسودوليد اعالن عبدبابل

ايمان عبودعلي خالد حسنبابل

حمديه دويجعامر زايد عباديبابل

مكيه كاظمرياض خضير عبيدبابل

رحيمه علواناحمد ناجي عبداالميربابل

غنيه عمراناحمد جاسم محمدبابل

حليمه حسنطالب مهدي عليبابل

زهره حسينعلي عبدالزهره ماضيبابل

بشرى عبدالحكيمايوب ثائر مزهربابل

هديه عبيدمهند علي حمزهبابل

زعليه محمدعلي حسين دريدحبابل

فهيمه حسنعبدهللا سعد موسىبابل

احالم جاسماحمد فالح جوادبابل

عباره كاظماحمد حميد عبدالعباسبابل

سهيله نوراكرم عدنان عبيسبابل

ختام مصلحمصطفى رياض عبدهللابابل

مهديه حنوحمزه حسين مجيدبابل

هاشميه صبارفاضل عبيد جودهبابل

هيفاء سلمانمحمد حيدر حسينبابل

فوزيه عبدالسادهعلي فاهم كاملبابل

نجيه سلمانعامر نعمه ذياببابل

نوريه عبدالكاظممحمد مهدي محمدبابل

ليلى محمدامجد عبدالعال عبدنوربابل

فطيم عقيدايمان محمود فزعبابل

رسميه محمدكرار حيدر فارسبابل

كافي خاجياحمد اسماعيل كاظمبابل



زهيه ذهيبمزعل عبد خليلبابل

لعيبه صالحزهير لفته عبدالرضابابل

محاسن عبدالحسنقاسم فاضل محسنبابل

حسينه عباسعباس كاظم منصوربابل

زينه جاسماكرم عدنان حسنبابل

ماليه سليمسلطان عبدالجبار جمعهبابل

امينه عبداالميراياد ناظم خليلبابل

خلود كريمكرار عباس محمدبابل

حليمه خنجرمصطفى هادي عبدهللابابل

فاطمه عبدعونعلي محسن حسنبابل

مدينه كاظمصدام حسين حمزهبابل

اشواق طالبحسين هادي حمزهبابل

حسنه حسنعلي صالح كاظمبابل

حكمه عبيسعلي فليح عيفانبابل

حياه علوانحيدر علي ابراهيمبابل

ريمه عليصباح عبدالحمزه مجيدبابل

هيفاء عبداالئمهامير علي غازيبابل

كاظميه حسونيبهاءالدين اسماعيل منصوربابل

احالم عبيدكرار حمود عبيسبابل

اكظيمه راضيمثنى خضير جاسمبابل

غاده سيدمالك عامر شاكربابل

هيوبه مرادعهدهللا عبدالكاظم سلمانبابل

ساجده كريمعبدهللا حسين سلومبابل

حدهن جوادنسيم سعيد راضيبابل

ماهيه كيطانسالم حامد عباديبابل

نوريه عليحمزه حمود عيدانبابل

رسميه عبدالكاظمعلي مالح حسنبابل

ساميه نايفعالوي مجيد هاشمبابل

طلبه هومحمد حسان موسىبابل

امال كاظممصطفى عباس جباربابل

جنان رعدسيف سعد نايفبابل



حضيه محمدميثم تركي خليفبابل

حنيله صفوكسلمان تالي سريحبابل

سميره نادرعالء حسين ابراهيمبابل

سعديه نجممحمد صبار مخيفبابل

نهاوند حسينمحمد صالح حسنبابل

امل حسيناحمد حسن حمزهبابل

فطم حكيمعلي عامر عبدالعاليبابل

حميده عطيهذوالفقار باسم عبدبابل

حسنه حلواصعباس كافي حسنبابل

حسيبه طعمهحسن عبدالرضا حسينبابل

سهام حمزهمحمد طالب شمرانبابل

كتبه طاهراحمد رعد وافيبابل

زينب سلمانصاحب حمزه زغيربابل

سهيله غانمكرار قاسم كاظمبابل

عليه رحيمعبدالعباس علي محسنبابل

حمده حسنحسين عباس فرهودبابل

ايمان عليمصطفى عباس هاشمبابل

هديه سواديرزاق انصاف عبدعونبابل

بهيه كيطانمهدي لطيف حسنبابل

فردوس عليعلي هيثم حامدبابل

حمزيه سفاحعامر ابراهيم محمدبابل

قسمه عباسمسلم عقيل عبدالحسينبابل

غازيه حمداحمد نعمه رشيدبابل

قسمه مجيدحميد صبري عليبابل

فطيم اشبيرصالح حميزه شمرانبابل

عليه عبدزيدحسين مهدي محمدبابل

حسنه واويامجد عبد عليويبابل

ساجده غدارحسين حمزه كاملبابل

ماري عبيسحاتم كريم غركانبابل

بتول سعيدمحمد فاضل هاديبابل

سناء كاظمو كاظم وهاببابل



فوزيه حسينمحمد هادي حسونبابل

نوال محيسناحمد حميزه عبيسبابل

خديجه هاتفاحمد رضا كاظمبابل

نداء جوادسامر علي جاسمبابل

كريمه جاسممنير عيسى عبدالخضربابل

منوه حجيلبوهان حلواص عباسبابل

وزيره صالحفاضل ثامر مهديبابل

سهام كريمحميد حامد عباسبابل

خيريه عطيريحمزه مطر عليبابل

انعام شامخمحسن اسماعيل حاتمبابل

بسهي سعيدقاسم علي مطربابل

عذبه بريسممصطفى كاظم عبيدبابل

فطيم جاسماحمد نعمه عبدعونبابل

صبيحه هاشمعلي حميد عبيدبابل

فاطمه حسينطالل محمد عمرانبابل

راجحه كاظممحمد ليلو صاللبابل

صبيحه عبيدعماد جودي عباسبابل

لطيفه هاللحسين عايد كمربابل

بشرى هاديضرغام تركي انعميهبابل

جميله حسينعبدهللا عالوي عبدالكاظمبابل

زينب لهمودمحمد كميل عبدالحسينبابل

خميسه علوانهاشم عبدالحمزه عبيدبابل

ملكيه كاظمجاسم محمد عطيهبابل

جلثومه عبدهللااشرف عالوي حسينبابل

بدريهكلثوم عباسحسين سالم صكبانبابل

زينب حسينامير عبدالزهره شرادبابل

سعديه محمداحمد رسمي ساجتبابل

وفيه كاظمعالء حسين حسينبابل

نوريه مردانحسنين كاظم كطوفبابل

رسميه خضيرزهير ذجبار مهديبابل

صبيحه مزهرزاهد سرحان ساجتبابل



عبسه نجممحمد عبدالحسين نعيمهبابل

نوريه جازععبداالمير اسحاق سلطانبابل

ربيعه جاسمبهاء نعمه فاضلبابل

ماجده كريمقاسم عبداالخوه سلمانبابل

سميره خضيركرار محمود عبعوببابل

دالل عبدالجبارحسين احمد عيسىبابل

امينه نجمحمزه رعد تركيبابل

سعديه حسنرائد حسن عبيدبابل

فضيله عبيدعلي فاضل محمدبابل

زهره عليويمهدي كاظم عبدبابل

ثميره عباسامير كاظم سلمانبابل

عليه هاشمعمر خضير ناصربابل

صفيه حسينحسن اسيود راضيبابل

نظام حسنمحمد علي حسينبابل

عيده عبدعليمحمد حسين وصخبابل

حميده تركيحسين كنداوي ابراهيمبابل

سهام داودسليم شاكر عبدعطيهبابل

حمديه لطيفمحمد سالم مرادبابل

هبوب حنشكايم عجيل خزامبابل

التفات مهديعائد حمزه راضيبابل

فريده عليعقيل مناوي ناجيبابل

نزاله عبدعلي عبدالحسين محسنبابل

رحيمه سريعحسنين خليف كاظمبابل

اميره عبيسانعبد كاظم مديربابل

مكيه كريمقاسم حمزه عليبابل

ورده كاظمعلي قائد دوالببابل

بدريه جالحمزه كاظم رحيمبابل

نوفه شافيرياض دهام عبدهللابابل

سميره ياسرغانم مهدي جابربابل

رسميه رغيفعالء محمد خباربابل

فطيمه عليويعادل ثامر كاظمبابل



سعديه عبدزيدضرغام كاظم عبدالحسينبابل

هديه جبرمسلم احمد عبدهللابابل

سليمه عمراناحمد حسين خميسبابل

حميده سليمصادق عبداالمير عباسبابل

زغيره برهانحسين ميسون تايهبابل

سينه هويشحيدر عيال عبيدبابل

مياده عايدزيد علي جوادبابل

حده حسينعايد عنيزان فرحانبابل

عبيسه وهيبفارس فيصل هاتفبابل

نجمه احمدمحمد حميزه مخليصبابل

اقبال ناجحياسر عماد تركيبابل

عليه خليفهقيصر علي مدلولبابل

حسنه موحاناحمد محسن راشدبابل

فخريه محمدعبدالكاظم عباس عبدالكاظمبابل

ايمان فالحسجاد فاضل تركيبابل

صالحه مهديمحمد غانم عبدبابل

كاظميه مشجلعبدهللا احمد كاظمبابل

بتول كاظمضرغام نعمه عبدالحسينبابل

سميره عبداالميرعمار عباس موسىبابل

نوفه نصيفخالد كاظم حمزهبابل

صبيحه تركيسعد حسن هاديبابل

سكنه ارحيماحمد محمد ابراهيمبابل

ميسون شاكرعباس علي كاظمبابل

شمال قصيرصادق مرزه كاظمبابل

زكيه خضيرخالد سعدون علويبابل

نعيمه لهواكعباس كاظم مدببابل

حسنه سليمعباس عبد جبربابل

نداء صالحعالء كاظم جوادبابل

راجحه جاسمامير سلمان موسىبابل

رجاء عباسرائد ابراهيم صكبانبابل

فخريه مردوفابراهيم نده نوفلبابل



بدريه ياسرفالح حسن عليويبابل

ماجده طالبهادي فايز امطيربابل

رضيه شاكرشهاب علي عبدبابل

ليلي محمدحسين هادي حسينبابل

حميده سربيتمهدي صالح حسنبابل

حمده صبحيوسف علي ياسبابل

زينب عباسعلي فاضل عبيدبابل

خالديه جبارمحمد لفته مسلمبابل

نضال عبدالحسنسالم عبدالهادي عبداالئمهبابل

فهيمه غيثحيدر عباس شنخيبابل

جياده هاللجعفر داود سلمانبابل

حواء كاظمعباس سعدون جاسمبابل

هنيه عبداالخوهعباس كاظم جبربابل

حصيله عباساحمد مكصد حمزهبابل

ريمه هوينيسالم محمد عودهبابل

حكمه عبدالزهرهكرار ثامر جارهللابابل

وحيده جميلصفاء صباح زايربابل

نجاه عبيسعباس احمد جمزهبابل

يزي عسكركريم داود خلخالبابل

كضيمه ناصرقاسم عبدالرضا هاشمبابل

صايله حميديمحسن وكع عبدبابل

رهيفه مديررسان راشد شنبارهبابل

حمديه مهلهلمالك سعد مزهربابل

هديه خفيففيصل حسين طخاخبابل

جميله نعمهسمير فاضل سدخانبابل

حليمه حمدانمحمود شاكر داودبابل

كريمه عبدعبدالعظيم هالل احمدبابل

هضيمه فليحعمار جبر مظهربابل

نضال جبرعلي قحطان فيصلبابل

نفود جوادخالد عبدهللا عليبابل

وسيله غاويعماد حمزه عبدهللابابل



مديحه عناوياحمد خليل راويبابل

عيده جوادكريم عبود كاظمبابل

منيفه رويحعباس جاسم حطاببابل

فهيمه عبيسزياد طارق خليفبابل

كواكب طالبايهاب حسين عبدبابل

بهيجه حمزهمنعم سليم وهاببابل

حياه سهامحيدر عبدالعباس تركيبابل

افراح رسنحسن غازي ياسينبابل

جميله جوادروكان خطار مكطوفبابل

غنيه متعبمصطفى صالح مدببابل

خضيره هربودحسين صالح رشيدبابل

كونه وحيدحميد عباس محسنبابل

دالل كيطانعباس حسين حريزبابل

سلمى عبيدسرمد محمد كريمبابل

كميله جبرعباس سعيد عودهبابل

ميريه عبيداياد حاتم كاظمبابل

تاجيه كطوفعالي حياوي حمزهبابل

اميره دورعالء محسن عبيدبابل

سباهيه جيادعلي فرحان خليفبابل

نشميه عليراقي فرحان كاظمبابل

حمديه مكوطرسجاد فاضل عبدالجاسمبابل

نهيه مديرعباس فيصل عبيسانبابل

صيوده محمدخالد خليف جاسمبابل

ايمان عبدهللابشار طارق محمدبابل

فوزيه عليمصطفى رعد جودهبابل

ايمان خضيركرار عبدالحسين عباسبابل

بشرى وحيدعالء حميد عبيدبابل

هناء جابرحسين ابراهيم مرادبابل

حمزيه حسنغالب وداي خايربابل

جمهوريه بريسمفارس حالوي زبالهبابل

سعديه محمدحسام هالل احمدبابل



سهام كاظمحسين علي فاضلبابل

تقيه جاسمرافد رزاق عزيزبابل

بدريه كاظممحمد حمدي راجيبابل

زهره عليعلي عباس مدببابل

تسواهن جحيلبدر علوان عباسبابل

مرزيه حمزهجبار حمزه عبيسبابل

زينب جودهاحمد ناهي عزيزبابل

سهيله قاسمامجد حميد عباسبابل

سناء فاضلليث رعد كاظمبابل

خديجه حميدمرتضى ابراهيم عبدعمرانبابل

فخريه دوهانقاسم شهاب محمدبابل

مهديه حمزهمحمد جواد عليبابل

ويزي عبيدهادي حسين نهابهبابل

فليحه احمدمحمد قاسم محمدبابل

نوفه حموديوسف علي راهيبابل

اتحاد هاديمنتظر ابراهيم مردانبابل

قاهره فالحعلي حسن محسنبابل

جاسميه محمدثامر عادل عليويبابل

سحر عباسهيثم خليل عليويبابل

ليلى عبدعليفراس شهاب احمدبابل

نوفه صالحهاشم عبدالمهدي سلمانبابل

احالم هاشممحمد فاضل عباسبابل

سكنه نوريحيدر هاشم جوادبابل

ساهره عبيدمحمد حسن جعفربابل

حسنه محمدمحمد هادي عباسبابل

فرحه نجممهند كاظم حمزهبابل

زينب حسينعباس جسام محمدبابل

منتهى صبريمحمد غازي عبدالحسينبابل

كريمه مرادمقداد حسن غافلبابل

كظيمه حسينعباس حمزه كريمبابل

فطم باشاعبدهللا سعد عبيسبابل



حليمه حنتوراحمد جاسم سرحانبابل

فرحه شمرانعلي برهان زاملبابل

عليه محلعبدهللا عماد كاظمبابل

سليمه صالححسين حميد حسنبابل

نجيحه عبدكاظم سالم ستاربابل

سليمه جاسمقاسم راشد محمدبابل

نجاه حمزهعمار كريم عودهبابل

رسميه خضيرعقيل ساجت عبدعليبابل

نجيه حمزهخليل عليوي عزيزبابل

حسنه هاشمفاضل عبار كاظمبابل

رسميه بعيويرياض جاسم محمدبابل

بحريه سلمانعصام حسين خضيربابل

فاطمه جبارميثم عبد نعمهبابل

معيوفه عبدهللاوابل حواس محمدبابل

كظيمه دغيمحسين فرحان محمدبابل

سلوى عبدالجاسمحسين علي كاظمبابل

ورده دهشكاظم عبيد جالببابل

فائزه عبيدياسر خيون فجربابل

وزيره مجدمحمد حامد عبيدبابل

انعام كريمعلي حمادي صالحبابل

مليحه عبودعلي عبود محمدبابل

انوار غانمحر عادل عبدطالكبابل

ماليه حسينعامر حاكم دويحبابل

بعروره غاليعالء حميد عبيدبابل

نعيمه عبدمحمد خضير عبيسبابل

باسمه عبداالخوهعلي حسين عبداالميربابل

فرحه جاسمعبدهللا محمد هاشمبابل

ناهده كاظماحمد علي جابربابل

سعديه عبدرعد رحيم صبيحبابل

ريمه حسنمسلم علوان حسينبابل

بدور شاكرحسين صالح خشانبابل



فاطمه رحيلسيف مطرود خضيربابل

بدريه راشدحسام علي مخليفبابل

حمديه عبدهللافائز حبيب عودهبابل

احالم عباسمصطفى محمد عبدالواحدبابل

نجمه سلمانكاظم راشد حمدبابل

فاطمه ناصروليد خالد جمعهبابل

هدى حسينحسين كاظم كراربابل

ساميه صبريعبدهللا مهند عبدالحمزهبابل

سعيده جبارامجد مهدي فليحبابل

فتحيه محمدعلي عدنان جابربابل

نهله كريمضياء عباس مرموصبابل

خوله خزعلمثنى احمد حمزهبابل

اسماء شوقيمصطفى ابراهيم كاظمبابل

عاليه صياحمؤيد مصلوخ عبدعونبابل

فدوى عبيدياسر يوسف نازولبابل

مائده حميداحمد حسن عبدالكاظمبابل

زهره عبيسمصطفى محمود عليبابل

جمسله احمدابراهيم صاحب تايهبابل

حياه كاملتحسين غالب سلمانبابل

نشميه خضيرقيصر طالب هاديبابل

هديه عزيزاحمد رزاق ناصربابل

خديجه حسنعباس عامر ناصربابل

سليمه عبيسفراس حسين عبدعليبابل

سالمه سماويرياض قاسم محمدبابل

شذى صاحبمرتظى حسن عبداالميربابل

فضيله حسينحسن عدنان عبيدبابل

زهره عبادياحمد علكم عبيدبابل

هديه يحيىعبدهللا حمزه حسينبابل

ناجحه موزرناصر جعفر نجمبابل

حمامه لهواكعايد حبيني عسكربابل

بشرى محسنعباس جاسم محمدبابل



ماليه ثجيلماهر فاضل محمدبابل

كفاح حسينخضير عباس تويهبابل

بسيمه عبيسسجاد باسم خليفبابل

ساهره هاشمقصي سامي عباسبابل

ساجده حسينحسن حاتم عدنانبابل

فخريه محيسنرائد سامي مصيخبابل

فائزه عبدالكريمجعفر حامد عليبابل

سعديه عليرائد عبدالرضا عطيويبابل

مريم احمدعلي سعد محمودبابل

رجيحه محمدعلي غانم عبدالزهرهبابل

احالم عباسضرغام عبدالحسين محمدبابل

رسميه هاشمسعد عيدان مطلكبابل

نجيه كريمنصر ظاهر فرحانبابل

مريم موسىحسن عزيز عبيدبابل

نجيه محمدمصطفى مالح حسنبابل

هشه مطرموسى مطر حميديبابل

حليمه مهدياحمد نايف ردامبابل

فطيم عبيدعامر سعدون عباسبابل

منتهى جبارحيدر محمود شاكربابل

كظيمه ناصرسلمان عبد عذاببابل

فاطمه عبدكريم موسى كريمبابل

زاهره عبدهللغسان دوش مطربابل

نجاه خضيراحمد عبدالكريم عبيدبابل

غنيه سرحانعلي عبدالعباس خضيربابل

مديحه خفيفصدام هادي سايربابل

فاطمه عباسمحمد علي حمودبابل

حكيمه كاظمصالح رحيم حسنبابل

حليمه حمزهعبدالرحمن كاظم عباسبابل

امل داخلمنتظر محمد ياسبابل

سهام موسىاحمد هادي عليبابل

فهيمه كاظمحبيب يوسف عبدالزيدبابل



ابتسام عجميعلي رياض نجمبابل

اقبال احمدفواز كامل فوازبابل

ليلى هاديسيف ضياء عبدبابل

عطيه جوادجمال كاظم حمزهبابل

نجله محمدياسر عصام عبدالرزاقبابل

سعيده جعفرقحطان عدنان مزاحمبابل

قسمه عبيدعلي داود سالمبابل

بيداء جاسميعقوب يوسف ركنبابل

هدى محمدعمار عدنان عبدالرحمنبابل

بيان عيسىرافد موسى عمرانبابل

فاطمه حرييحيى حسين حسنبابل

راجحه جميلاحمد جواد كاظمبابل

صباح محمداسعد غازي حاجمبابل

اشواق حسونيكرار ابراهيم عزيزبابل

فوزيه راضيعباس كاظم عبدالزهرهبابل

ناشده عبدزيداياد حازم فرحانبابل

عليه حبيبجواد عبد مهديبابل

مايس كريمكاظم منديل كاظمبابل

مطره منديليوسف عباس فارسبابل

طليعه ظاهرباسم راتب ثجيلبابل

االء عبدالزهرهحسام الدين نصر صادقبابل

فليحه حسنمازن نعمه محمدبابل

مكيه عطيويمنتظر ادريس عطيهبابل

حسينه حسونعلي فارس يوسفبابل

هناء عليفراس عامر فهدبابل

سعاد عبيدعلي جابر جاسمبابل

سعيده خلفمنتظر جبر كريديبابل

مريم عمرانموسى فالح حسنبابل

جمانه مرزهحسن ناصر محسنبابل

مطره عبيسسالم عبيد مزعلبابل

سالمه بريهيعباس حسن شهيدبابل



خالده نصيفايمن عباس عبدهللابابل

زكيه عبودعلي فالح احمدبابل

صبيحه حسنهاشم هالل حسنبابل

فضيله حماديمحمد ستار حميدبابل

زهراء جوادسامر سلوم حمزهبابل

بلقيس ناغيمهدي صالح منهيبابل

فوزيه عليويعالء داخل عليبابل

عظيمه ثوينيمكي دعيس شدهانبابل

امل محمدحيدر صالح سعيدبابل

ماهيه رحيماحمد صالح كريمبابل

كظيمه كيطانمالك كامل راضيبابل

سكينه كاظمثامر عبدهللا جاسمبابل

امل عبدزيدحسين مهدي غافلبابل

نوريه كاظماحمد عبدالخليل جاسمبابل

لمياء عيالعلي حسين عبدعليبابل

بشرى ابراهيمقحطان محمد جاسمبابل

رضيه مبلطحسين محمد فرهودبابل

رحمه حسنعلي محمد لفتهبابل

ليله عليفالح حسن كريمبابل

نضال نجمامين علي مهنابابل

نوال حميدعباس صبيح كاظمبابل

بشرى محمدخالد ماجد ابراهيمبابل

حفظيه جاسمسامر صباح منجيبابل

انتصار كطرانبسام مهدي محمدبابل

زهره كريمعلي ناجح عبدالكاظمبابل

فريده كاظمعلي اسماعيل عبيسبابل

هديه مخيلفعصام حامد ناجيبابل

حميده خضيرحسين كاظم زباربابل

مائده عليياسر عمار كتاببابل

تركيه حمزهعدي عبداالمير جاسمبابل

لهيده حسينعبدالحسين موسى عبدالسادهبابل



صبريه عبدهللاعبدالعباس جاسم حسينبابل

نديمه عبدالجبارسيف عدنان عكالبابل

بشرى عودهفضل هيثم صالحبابل

صبيحه محمدمحي موسى زراكبابل

زينب عدايسلوان ماجد عباسبابل

سهامه مهديسعد ابراهيم جاسمبابل

جزائر طالبتكليف احمد مطشربابل

حمزيه عبدالكاظمنصير صبري عبدبابل

صبيحه عبدعليمهدي صالح محلبابل

فاطمه خضيرخالد ماجد كاظمبابل

زهره حنونسعد علوان حسنبابل

حميده صبخهامير عليوي عباسبابل

خوله عبدامير شاكر خضيربابل

ريمه بعيرمالك حميد مرادبابل

زكيه عبيدمصطفى محمد عبدالحسنبابل

فوزيه عبدعليعباس عبدهللا مدلولبابل

سكينه وحيداحمد حسن عبدهللابابل

زينب جابرمحمد قاسم كاظمبابل

جميله عبدالكاظمعالء محمد ابراهيمبابل

شمره عبيدعظيم هاشم كاظمبابل

شباله عبدالنبيرائد شاكر عبيدبابل

نوريه حميداياد علم كريمبابل

نوال عيدانعالء مرزه طالببابل

سكينه عبيسايمن فاضل عبدالكاظمبابل

سليمه حسينهاشم خزعل سالمبابل

رباب حسيناحمد علي دريولبابل

هديه محمدجالل خليل عبيسبابل

طلبه عبدهللادريد قاسم راشدبابل

سليمه عبدالخضرمهند محمد جوادبابل

ملكيه حسنمسلم غالي سبعبابل

سالميه نهايمطشر عبيد نبهاربابل



حمديه عباسياس خضير صخيبابل

نجديه حدهسعدون بريج لزامبابل

ترفه حمزهحاتم عمران شيتيبابل

حسنه عليمحمد زبان عودهبابل

عنيده عليباسم جريان جعفربابل

حنيه مطرودمنذر مرزه حمزهبابل

كظيمه عليقاسم عبد عباسبابل

فوزيه كاظممشتاق فيصل كاظمبابل

جميله عالويميثم ابراهيم حسينبابل

بتول اسكندريوسف رعد جابربابل

سحر حسينموسى محمد طالببابل

منى عباسرياض مهدي حسينبابل

نوفه حسناسماعيل سلمان هراطهبابل

حسنه رشيدساهر فاضل سالمبابل

اميره كريمنوفل سعدي عريبيبابل

فضيله ظاهراحمد نور مطربابل

بدريه هاشمعبدهللا تعبر حمزهبابل

شده عبيسمالك حسين هاديبابل

جكاره زيدانحميد فيصل جعازبابل

صبيحه عباسعالء احمد شهاببابل

كاظميه نعمهرسول مجيد حسينبابل

فاطمه مرزهعلي حسن محلبابل

ايمان عليياسين احمد اسماعيلبابل

ساهره رزاقعالء حسين عليبابل

شيماء كريمحسين فائز سليمبابل

لميعه جاسمفاضل حسن كاظمبابل

سليمه عبدالواحدعبدالرحمن كامل عبدالحسينبابل

رسميه محمدصفاء سلمان كاطعبابل

سليمه رهيفجاسم هادي جوادبابل

حليمه عطيهحسين حسن هاديبابل

اميره سهيلمصطفى جاسب كريمبابل



فهيمه سندحسين عبدالحسن صاللبابل

غازيه عبطانعباس محي حمزهبابل

كرديه مردانعبدهللا عيسى ورودبابل

عليه سلطانحسين عطاهلل لفتهبابل

جميله اسودنصير خضير عبودبابل

امل عباسمحمد سالم كاظمبابل

حميده سلمانعلي سلمان مجيدبابل

ايناس عباسمحمود كاظم محمدبابل

جواهر عبودفخري حمزه كاظمبابل

تركيه عبيجعلي ابراهيم رحيلبابل

حكمه مسلمرائد جعفر خليلبابل

ليلى هاديحيدر علي حسنبابل

فطيمه جويرابراهيم هادي ساجتبابل

شيماء علياحمد حيدر مطشربابل

عالهن خضرخضير عباس عبودبابل

قسمه صاحبماهر علي شعالنبابل

حسنه لفتهخيري حمزه خليلبابل

شكريه عيدانجاسم عبدالزهره ساجتبابل

حمديه عجرشحمدا طالب عليبابل

ايمان كاظممهدي صاحب علوانبابل

صبيحه كاظمبشير حمزه ابراهيمبابل

مناره حسنعلي سخيل درعيبابل

انتصار عبدعقيل رحيم حسونبابل

سهيله نجمصالح حسن عطيهبابل

حسنه جيادعباس حربي راجحبابل

شيماء كريمحيدر فائز سليمبابل

شهيده فارساحمد رحيم كدربابل

صبيحه محمدعلي فيصل عليبابل

مجوده عاديرائد محمود فزغبابل

مديحه عبيدحسن خليبص ساجتبابل

رسميه حمزهعقيل عباس عليبابل



نهضه محمدرافت صالح محيبابل

خضيره ختالنفاضل هادي فيديبابل

نعيمه حمدفاضل كاظم سلمانبابل

فضيله عبدالقادركامل فرحان عبدالوهاببابل

عيده ذيابحازم خليبص ارحيلبابل

نوريه اسماعيلحسن جاسم محمدبابل

بسعاد جالبوسام ابراهيم احمدبابل

وداد خضيرياسر خضير جوادبابل

ثريه احمدكريم كاظم محمودبابل

ازهار جوادسرمد عامر حمزهبابل

امل داودمخلد فالح محيبابل

سميره حسينمروان جاسم محمدبابل

عيده جبارحسين صاحب عبدهللابابل

حمديه صالحيوسف عايد عبدبابل

كريمه رحيمعباس مهدي عبدبابل

مريم تركيغيث محمد جابربابل

كواكب منذورعباس هالل مهديبابل

مطره جاسمحسين حمزه عبيدبابل

ازهار عبدالكاظماحمد خالد احمدبابل

سعيده لايرامير حمود شهيببابل

ليلى بعيضمصطفى صالح مهديبابل

هاشميه كاظمكرار جدوع عبيدبابل

عيده عبدعليمكي حسين وصخبابل

بدريه كطانفرحان عبد شويليبابل

كافي حرفجاسم جعفر مشيعبابل

بشرى جاسمكرار يوسف دوهانبابل

لميعه كاظماحمد كاظم حسنبابل

شعاع عباسطارق فنطيل عبدالحسينبابل

مائده شعالنمازن عزيز عبيدبابل

نبيهه جاسمحاكم عبيد حبيببابل

وضحه حسنمحمد نعيم حمزهبابل



حسنه سايبسالم محمد مرهجبابل

لفلوفه زهيانظاهر دهش طريفبابل

حكمه شمرانفؤاد حمزه نايفبابل

ريسيه حسينعدنان خلفه عبيدبابل

عليه مطرمصطفى عبداالمير عيدانبابل

مايه جابرعلي اركان ضيدانبابل

ايمان سدخانمنتظر صالح هاديبابل

هديه عبودمجاهد حاتم هاديبابل

احالم عبدالكاظماحمد علي طربوشبابل

هديه نورخليل جليل ابراهيمبابل

كظيمه حسنمهند كريم محسنبابل

فاطمه عنادخالد يونس موحانبابل

ساهره احمدماجد حميد سلمانبابل

سهام عبدهللاحسين حمزه عوادبابل

امل خضيرحيدر ناصر داودبابل

زهره عيدانفاضل عبيس جساببابل

فاطمه عباسكرار عدنان جليلبابل

رسميه كاظمعلي سعيد خضربابل

نجيحه عبيداركان صالح هاديبابل

هبوب عبدزيدصادق كاظم حسينبابل

مليكه كاملعدنان عبدالكريم عالويبابل

زهره كاظملقاء جويد حردانبابل

فضيله محسنصادق عبداالمير عليبابل

حليمه عبيدثامر عبدالصمد عباسبابل

رجاء ياسينصباح سالم عبدبابل

ثريه حمزهعبدهللا مهند جدوعبابل

عليه حمزهعباس صبحي مهديبابل

رسميه عبيدرحمن مرزه عمرانبابل

نجود عليدوهان هادي حسينبابل

فوزيه فاضلعامر عبدالكريم هاديبابل

نجيحه غازيخضر مسلم نهابهبابل



سعديه مهديوسام راسم نعمهبابل

سليمه غالبجابر معن مكصدبابل

مياسه مظفرحسام حميد عبيدبابل

جبران شمامهامير ناجي بريسمبابل

تفاحه راشدمراد عبدالكاظم مهديبابل

انتصار رباطوائل غائب فهدبابل

رشده جهادناظم كريم عليبابل

امنه لهمودعبدهللا عباس عبدالحمزهبابل

كريمه هاتفاحمد شاكر هاديبابل

تركيه مالكاكرم عباس راشدبابل

بنيه عبدالواحدحسين كريم حسينبابل

لعيبه صالحكاظم حاتم عبدالرضابابل

كميله نايفسلمان حمد كرنونبابل

سميه كاملمثنى علي حسينبابل

نضال هادياحمد حامد جاسمبابل

ستوته عبيدعلي غزاي ذياببابل

كطنه بوهانشاكر حسين كريمبابل

ماليه حسينياسين جاسم محمدبابل

راشد مريممحمد رضا راشدبابل

فطيمه عبداالئمهنشوان عباس مهديبابل

عديله حمزهزياد صالح خضيربابل

زينب حمزهعلي عائد شمرانبابل

صبيحه حسنسجاد قاسم عبيسبابل

مريم ناصرعباس خلف باجيبابل

عليه عبدالرضاحاتم كريم حسينبابل

فضيله عبودصالح فخري طارشبابل

سهام عليمحمد هادي ظاهربابل

غياس لفتهحسين كاظم احمدبابل

حكيمه طالباسعد مهدي هاديبابل

نوال حسينعامر مالك علوانبابل

سليمه جبرعصام صالح عبدالواحدبابل



زينب هاشمحسنين عبدمسلم محمدبابل

فله مرزوقغيث محمد منسيبابل

هيفاء عبدالكاظمحسام علي جوادبابل

زهره سلطانمحمد نور فزعبابل

حسينه زعالكريم عبود سلمانبابل

نجاه عيسىهشام محمد عبدالواحدبابل

كظيمه صخيلفرحان طعمه عليبابل

فاطمه علياركان خضير مدلولبابل

فاطمه حسينعمر جبار كاظمبابل

احالم مروانوسام رياض طالببابل

شهيه كاظمسلمان فاهم عباسبابل

زكيه جبارغفران كاظم سواديبابل

فاطمه مجيدياسر عقيل كاظمبابل

عوفه عليحاتم كامل حسينبابل

عليه حسنسلمان جبر جالببابل

شيماء كاظمعلي احمد عبدهللابابل

فليحه حسنسلمان عليوي شعيببابل

زهره عبيدخالد محسن ناصربابل

فوزيه نورصالح الدين محمود عسافبابل

زينب سلمانعلي حمزه زغيربابل

سعيده مزعلعباس محمد ملوكبابل

قيسه كاظمحسن حاتم عبيدبابل

هيام خليلامير فارس صادقبابل

نسرين يوسفيوسف عباس كاظمبابل

حسنيه فارساحمد مهدي كماربابل

حسنه عليانور هادي احمدبابل

حمزيه عباسابراهيم قاسم حسينبابل

نجيه سوادمرتضى كاظم حسينبابل

طلبه حظيحيدر هليل كدومبابل

فريقه دخيلارشد عبدالعزيز غاويبابل

سعديه عليضياء هاني عبسبابل



نزيله صادقخالد حديد ظاهربابل

فتحيه هاشمحمد حسن محمدبابل

ابتسام سليمليث حامد محسنبابل

فوزيه جوهرصالح حسن عبدهللابابل

وحيده جاسمغسان مري حسينبابل

سعديه محسننبيل فالح حسنبابل

سعده مضعنكرار جواد كاظمبابل

فخريه محيسنفاضل ابراهيم عليبابل

نجاه هاديمحمدعلي زهير هاديبابل

وجديه شالشامير فهد علوانبابل

ابتسام عبدالوهاباحمد عارف محمودبابل

كظيمه لطيفعلي عيسى رسنبابل

رقيه عبداللطيفابراهيم كريم جاسمبابل

فضليه كاظممحمد حبيب حمزهبابل

فطيم عمرانقاسم طالب عليبابل

حمزيه عبدمحمد ستار محمدبابل

ظليمه كاظمحيدر خضير حسينبابل

ابتسام حسنيوسف خالد يوسفبابل

نضال حسينعالء نجم عبدهللابابل

جمهوريه عطيهفاضل احمد جوادبابل

دالل جوادسيف عباس محمدبابل

صبريه جبرحسن سامي عباسبابل

تقيه طارشحمد محيسن حمزهبابل

حسنه حسيناحمد ناصر ملحانبابل

حمزيه سيابعبدهللا سالم فاخربابل

عميره كاملمردان جواد كاظمبابل

رتيبه عمرانعائد حامد ديليبابل

سليمه كوكسباسم مطر عبودبابل

خلود عليعلي عبدالعظيم مظلومبابل

رفاء خانسمشتاق صاحب لزامبابل

زهره حسينشاكر سالم حسنبابل



شنياره لهواكسالم حمزه جاسمبابل

سناء حاكممرتضى علي مجبلبابل

احالم متعبعلي سعد ودايبابل

عليه يدامخالد خضير هاديبابل

رزيقه عبيدحيدر محمد مهديبابل

حياه مزهرعلي عريبي عبدبابل

نوفه هزاعطالب عبدالواحد راشدبابل

خلود خلفاحمد علي مشهولبابل

مهديه فخريميثم راشد محسنبابل

هيبت كاملمحمد سامي مجيدبابل

كريمه فراكعباس موسى جفاتبابل

بسعاد جاملحميد علي جمربابل

كطفه شنانصباح عليوي عبودبابل

كريمه ناصرحسين علي يوسفبابل

كظيمه كاملمحمد عبدزيد سعودبابل

حميده عطيويكاظم حاتم سلمانبابل

زينب كريمقاسم خضير عباسبابل

خيريه حميديمحمد لطيف حسينبابل

حميده حسينحسين خضير خليفبابل

سباهيه مفيدكاظم عبيد موسىبابل

حمديه عبدالواحدعباس هاتف كاظمبابل

شمسه مجهولسعد عويد راشدبابل

حمزيه غانماحمد كامل ابراهيمبابل

فرحه هاشممظفر عبد عليويبابل

ليلى عليوديان عادل ابراهيمبابل

صبريه محمدقاسم سعيد حسينبابل

حليمه هانيحسام حسن زغيربابل

زهره عليصالح هادي كاظمبابل

رضيه سفاحجمال احمد حميدبابل

خضيره عبودعباس حمزه كاظمبابل

جاسميه وناسحسين شاكر حمزهبابل



حميده كتابعلي حسين شالشبابل

نضيعه حمزهرياض فاضل جمعهبابل

قناط ردامعدي عبدالجبار كاظمبابل

نعيمه مهديعلي فرحان خليفبابل

رحمه حميدعلي عباس محمدبابل

حضيه مردانسليم كريم جوادبابل

زينب خضيرمحمد عباس كاظمبابل

امل سواديمحمد احمد حمزهبابل

سهيله صاحبعلي مسلم فشخبابل

سعديه جليلعامر علي عذاببابل

فاطمه بخيتمالك عبود حسنبابل

عهد عليمحمد سعد عباسبابل

سلوى ظافرحسنين عبدالجليل خضيربابل

راجحه احمدستار جابر نعمهبابل

لميعه طعمهعالء كريم رحيلبابل

وسيله محمدهادي علوان عنونبابل

جنان احمدعمر سعيد كزاربابل

كظيمه كاملاحمد عبدزيد سعودبابل

هناء حمزهاحمد عباس خضيربابل

شذره سعودعزيز كاظم عجيلبابل

عدوه هادياحمد عبدالعباس صالحبابل

كميله راضيحسين حميد كاظمبابل

ليلى رميضحسين احمد مهديبابل

رئيسيه عبيدفالح حسن عبيسبابل

نعيمه عبيسمنتظر مجبل عليبابل

الهام حسينطالب ميثم جريانبابل

حمديه جابرجاسم عبيس عبدحسنبابل

بتره نصيفصبار ملكاط حبيببابل

فخريه عبدهللامشعل جبر دخيلبابل

تقيه محسنهاتف عيدان خليفبابل

حليمه حميدعالء حسين سويفبابل



ايمان كاظماحمد جبار مهديبابل

ليلى حمزهحسين تقي عليبابل

رسميه عبدالسادهنور خالد عباسبابل

مكيه عبدالزهرهبافر ثامر ناجيبابل

ريمه جوادثائر هاشم كاظمبابل

شفاء شاكرحسين احمد عبودبابل

بدره ناصرحيدر عبدالمحسن عبادهبابل

ملكيه حمودزين العابدين حمزه عجاجبابل

كريمه محمداسعد محيسن كاظمبابل

فاطمه عبيدحسين يعقوب عيسىبابل

عيده عبدالرضاسالم كاظم عبدالحمزهبابل

جميله نوريعالء جبار عزيزبابل

عليه دحدوحعلي سعدي قاسمبابل

جميله عبدعلي زمان كاملبابل

رضيه عليعلي حمزه حسينبابل

فضيله دليمياحمد كاظم نوريبابل

صفيه عباسنعمه هادي مجيدبابل

سكنه عبيدحيدر سلمان محسنبابل

رجاء جدوعيونس خليل زاحمبابل

ناجيه كطوفمالك حياوي حمزهبابل

شكريه عبدالحسنحسين كاضم تبلبابل

حكيمه ابراهيمعلي حسين محيبابل

حفيضه شهيدحسنجوا جواد كاظمبابل

قسمه عبداللطيفمشتاق كريم عكاببابل

هديه عمرانعلي ماجد عيدانبابل

نجيحه حسينابراهيم جواد عليويبابل

رجيحه حنونمحمد عبيس عبدعليبابل

جاسميه خضيراحمد حسين خضيربابل

سليمه موسىعلي حمزه هاديبابل

سعديه جاسمغالب مزهر رضابابل

حسنه عاشورمهدي عبيد حسانيبابل



كظيمه عبيدجبار جواد عبدبابل

ربيعه عبدالحسينراسم عدنان هاللبابل

فلحه عبيداحمد ملوح حزامبابل

ونسه حسينعلي حسن نهابهبابل

سعديه كاظممحمد مكي عباسبابل

سليمه عبيدعالء قاسم محمدبابل

امناهي عبيدسامي عبدعون كاظمبابل

تسجيل محسنمهدي عليوي منصوربابل

امنه محمدعلي احمد صريصربابل

فليحه حسنضياء سعدون حسينبابل

اشواق جاسمحسين قاسم محمدبابل

جبره عبوديجاسم محمد كطوفبابل

شكريه عليرحمان خوام عبيسبابل

فدوه غالبحميد عبود جاسمبابل

نمره مردانحسين محمد عبيدبابل

امينه عطيهحسن كاظم عباسبابل

زكيه مدلولستار جبار عبدونبابل

حسنه حمودخليل تايه جوادبابل

هيله كاظممحمد عليوي ناصربابل

سعديه محمداحمد علي محمدبابل

فطيم عمرانعلي طالب عليبابل

طليعه صحيودجاسم ربيع جاسمبابل

كلفه مصحباحسان منيف شاهربابل

سهام عجاجحمزه عباس طرخانبابل

هديه صالحعامر عيسى سعيدبابل

نجاه حمزهميثم حسين شاكربابل

خيريه غازيحسن محمد عطيهبابل

سعاد عبدعليمحمد سلمان جهادبابل

اخالص عطيويعقيل كاظم عمرانبابل

نزيله عليمهدي ساهي كاظمبابل

زينب ناصراشرف عماد حمزهبابل



صبريه حسناحمد عدنان عليبابل

جاسميه محيسنعدنان جاسم عبودبابل

امنه حمزهخالد خضير عبيسبابل

حياه نجيبحميد دوالب رحيمبابل

جنان نوريمحمد هادي عنونبابل

نذيره هاديمالك علي ماالهللبابل

عليه محسننعمه كاظم راضيبابل

جنان خلخالعلي سلطان حسينبابل

فاتن جوادياسر علي حمزهبابل

عليه هاديعلي نعمه تبينهبابل

كريمه ساجتقاسم محمد طويربابل

نجيه علياحمد علي خليفبابل

افراح طالبمحمد كاظم راضيبابل

افراح عباسفاضل عيسى كاظمبابل

هيفاء حسونيسامر مالك هاللبابل

بشرى حسينكرار صادق هاتفبابل

فاطمه ثجيلعلي عبيد محمدبابل

نقليه ياسينعامر سلمان عبدبابل

زكيه سالممحمد عبدالعظيم كاظمبابل

كلثومه جسومعلي صبري مرديلبابل

مهديه فليحمحمد صباح عباسبابل

صبريه محسناحمد كاظم عزيزبابل

حسنه صباححيدر رهيف عبدالرضابابل

فاطمه عبيدمحمد مياح حسنبابل

سميره عبدالزهرهقاسم رزاق كاظمبابل

مائده محمدفالح مرزه عبدالحمزهبابل

صبيحه جبارقحطان كاظم حسينبابل

بتله حمزهمروان عواد مالكبابل

باسمه لفتهحيدر طعمه عبيسبابل

حصاره عبيسحمزه نور حماديبابل

شكريه عاشورهشام عارف عبدالعباسبابل



فضيله نعيمعمر خضير رحيمبابل

سميره طهعلي عامر خضيربابل

فخريه عليسالم عبيد ليلوبابل

رسميه حسينعقيل عباس عبيدبابل

هضيمه عباسماهر غانم ياسبابل

اشواق جوادمحمد اسعد عباسبابل

سهام فهدمسلم عقيل نجاحبابل

كافي مشعلعلي حميد شمرانبابل

كفاح سليممحمد احمد صاحببابل

سناء كريمكرار عماد عبيدبابل

اميره عبيسمحمد مجيد حميدبابل

زهره عليوسام حاكم عزيزبابل

سعديه كاظمرهيب حسين عبيسبابل

حيه دخيلمظهر منجى خليفبابل

بتله كاظماحمد عبدهللا عبدالحربابل

بشرى مجيدعمار احمد شهيدبابل

جواهر حكيمفارس علي احمدبابل

جنبذه جاسمسعد شريف كاظمبابل

حياه مزهراحمد عريبي عبدبابل

نغم مزهرعلي محمود عبدالكريمبابل

كريمه حمزهعلي نصر حمزهبابل

فوزيه فرهودمحمد حبيب عبدبابل

سليمه جوادمحسن علي حسنبابل

صبريه طارقوليد عوني ناهضبابل

بشرى عبدالخضرحمزه عدي حاتمبابل

سفانه مرادمطر طه شافيبابل

جميله هاشمحسين عدنان خضيربابل

ازهار عليمحمد احمد زكيبابل

صبيحه حسنمحمد رياض رزاقبابل

نجاه كاظممحمد هادي عبيدبابل

ربيعه حجابفواز رواك كاظمبابل



سميحه ياسينعباس ياسر محمدبابل

شكريه كاظمسجاد عبيس مكطوفبابل

رسميه عبوداحمد سلمان شرادبابل

انعام كاظمعلي سمير جريبابل

فطيم كاظممحمد عون ارزيجبابل

اقبال لفتهعبدهللا محسن مرموصبابل

سعاد جاسممرتضى نجم جباربابل

سعديه كاظماحمد سلطان مزعلبابل

رسميه صاللحاكم ظاهر حسينبابل

كاظميه عباسمحمد كاظم محسنبابل

جنه خضيرسرمد غازي سرديبابل

سعديه حمزهجميل عبدالحمزه مخيفبابل

كريمه خضيرميثم منشد طالببابل

ليلى حسينمحمد عباس كافيبابل

بشرى نورليث علي هاشمبابل

جاسميه هاديحمزه كاظم سرحانبابل

حميده كعيمماجد صباح شديهبابل

وحيده عاشورمحمد شريف هاديبابل

حليمه عبطانمحمد ابراهيم صديقبابل

حوريه شناوهحسام شنيور جازعبابل

حميده حسناحمد عدنان دايخبابل

مليحه حسينكامل عبدزيد عبيدبابل

امتحان دوهاناحمد حسين جاسمبابل

هديه فرهودكاظم جوده مطربابل

فليحه غزعلعلي احمد طليعبابل

ليلى سليمحمزه حسين بدربابل

فطم احمدرحمن عبدالرزاق محمدبابل

سعاد عزيزاحمد حامد برزانبابل

راجحه شهابحسين سعدي عدنانبابل

نجمه عبدسامر عبدزيد خضيربابل

سليمه عبداالميرمصطفى غافل حسينبابل



امنه حسنياسين خضير عبدهللابابل

حسونه كريممحسن كاظم خليفهبابل

حميده حسينعلي كريم عبدبابل

ربيعه غافلمحمد عباس سرحانبابل

سعديه جبيرلؤي ناصر حسينبابل

امنه محمدهشام احمد صريصربابل

زهره هاشمرعد عبد عبيدبابل

بهيه كيطانحمود الطيف حسنبابل

فاطمه رشيداحمد ستار صكبانبابل

زهره عبدالحسبنعلي نوري عبيسبابل

ماجده احمدامير عبد عطيهبابل

فوزيه ابراهيموائل سعدون عبيدبابل

ورده بشيتمصطفى بديوي حسينبابل

فطيمه عبدعبدهللا حبيب عليبابل

زهره رزاقعلي محمد مرتظىبابل

منسيه عبيدمؤيد صباح عليبابل

هاشميه عباساحمد حسين محمدبابل

سكينه معقدمحمد عبد جاسمبابل

كظيمه حمزهحسن عبيد مدحتبابل

حمامه جبرحيدر كريم حسينبابل

سكنه حسينعباس جبار شهاببابل

سعديه حسينمحمد قحطان شبادهبابل

ريمه ظاهرحميد مزهر ماضيبابل

فاطمه صندلمحمد صالح مهديبابل

ريمه جابرحازم نعمه جباربابل

هبريه سلمانمجيد حميد عباسبابل

صبيحه حسنمحسن عالوي مكطوفبابل

نعيمه عطيهمحسن عبيد سحاببابل

اسماء مالكعمر سعد عبيدبابل

امل نوريمهند فاضل كاظمبابل

نوريه عبودهيثم هادي كاظمبابل



سلوى عكلمرتضى عبدالواحد حسنبابل

فاطمه رهيفغانم علي عبيدبابل

قدريه عيدانحسين جواد عبدبابل

حميده داودفؤاد تركي نايفبابل

يرنجي مرهجساجد حامد تراكبابل

فاطمه حميدعمر حامد حماديبابل

ماجده محسننور جبار عبودبابل

فوزيه حسينحمزه مجيد حسنبابل

وفاء بدريحسن عامر حسنبابل

عجيبه عامرحسن سالم زغيربابل

هالله راضيعلي فالح تايهبابل

صبريه فارسعادل هادي جاسمبابل

مظلوم رحيمضياء عباس فاضلبابل

عليه سلمانجمال محيسن عبيدبابل

فضيله وحيدحمزه موسى صاحببابل

رحيمه جوادحيدر سعيد صالحبابل

ميثاق عبدزيدسيف سعد سالمبابل

باسمه عليعلي توفيق ابراهيمبابل

حذام كطوفحيدر علي حمزهبابل

نعيمه هاديمهند حسن خشانبابل

حليمه جوادجاسم محمد حمزهبابل

رشده امانهعباس عبداالمير ظاهربابل

نضال سعيدصالح اركان باقربابل

زينب مالكحيدر حازم يوسفبابل

رجاء طالببهاء هاني عبدبابل

لمياء طارقخليل صفاءالدين صائببابل

زايده عليويعمار شناوه بزونبابل

فوزيه طالبمصطفى احمد عبيدبابل

سهامه شاكرايهاب غازي نصربابل

حمديه لفتهحيدر عبدالحمزه كاظمبابل

حمده مرزهكريم عبيد عبدهللابابل



عاصمه جوادعلي سلمان حديدبابل

جميله هاشمهشام داخل عبيدبابل

غازيه عليمحمد حمزه شهدبابل

حكمه حايفليث عبيد ضاريبابل

خلفه جاسممحمد شاكر عوادبابل

مائده عبدالحمزهصفاء مكي لفتهبابل

فليحه تركيعالء حميد عبداالميربابل

صالحه فرهودكاظم حاتم جباربابل

حليمه مالكمحمد اسماعيل خليلبابل

اسراء نعيمضرغام محمد عبيدبابل

حليمه محمدحسين علي ياسينبابل

خضيمه ظاهرخضر جواد ياسربابل

صبيحه حسينمصطفى محمد عليبابل

سناء كاظمحسين سامي عليويبابل

بتول كاملصادق محمد دايخبابل

هيفاء كاظمعلي سامي مظهربابل

اماني محمدمصطفى محمد جاسمبابل

وفيه صافيهيثم علي محمدبابل

جاسميه محمداياد موسى كاملبابل

ازهار جوادعلي جاسم حسنبابل

راجحه عباديعبادي عيسى كاظمبابل

ماليه هاديحميد عبيد هنديبابل

ابتسام ابراهيممحمد صادق جعفربابل

زبيديه جارهللاغسان جدوع جريانبابل

دله دوكاحمد حاكم هاللبابل

فطيمه عليعبدالرحمن كاظم حسينبابل

زهره اليجقاسم عبد هدهودبابل

تلكه عمرانحسين محسن مصيخبابل

مدينه نجمعلي فرج عباسبابل

ناجحه عبدالحسينطيب ماجد عيدانبابل

سناء عمرانكاظم حامد مهديبابل



ناجيه طاهرعبدالناصر جميل ايوببابل

عانه زيدانبارق مسعد عليبابل

لطيفه كاظمعقيل منصور حسينبابل

عنيده جاسمخضير عباس محمدبابل

جمهر شمخيكاظم كطوف سلمانبابل

ماهيه عبيساحمد مشكور جابيبابل

فاطمه عبدراشدسجاد حسن سالمبابل

عوفه كاظمحيدر كطير حسينبابل

صبيحه سلمانعالء حسن عبيدبابل

مايه سلمانحسين احم طاظمبابل

بدريه صياحجبار حميد عبدالرضابابل

سعديه جاسمحسين علي كريمبابل

فاطمه ناصررزاق حسين هاشمبابل

عليه حسينمحمد علي خليلبابل

رزيقه كاظممرتضى حسين كريديبابل

شكريه حامداشرف لطيف غايببابل

فليحه دليميقائد كريم كاظمبابل

مائده كاظمصائب حمزه ريسبابل

سعيده واديعلي حسين عبيدبابل

رباب تركيمالك طالب عبيسبابل

احالم حامدحيدر عبدالكاظم جاسمبابل

ريمه عطيهابراهيم خضر حسينبابل

سليمه ابراهيمثائر مجبل لفتهبابل

بهيه خلفعلي كاظم عزيزبابل

امل عبيدمحمد دايخ هاديبابل

هديه شاكرمحمد مزعل طعمهبابل

سميره عطشاناحمد حسين صاحببابل

ماجده عبدالعباسعالء عايد عباسبابل

جميله محمدكريم هادي مزهربابل

كريمه عليناصر غانم حسونبابل

جويده ابراهيمحسن صراخ هديبابل



سنيه خضيراحمد شالل عبدهللابابل

غازيه الفيفاضل سهيل عبودبابل

راجحه عباسعقيل عبدالزهره محمدبابل

صبيحه رزوقيقاسم جهاد كاظمبابل

هديه عجبعلي مغالجي كعيدبابل

نهيه طعمهحيدر علي حسينبابل

نغم عبدالرضامهدي باسم مهديبابل

طوعه رضاعالء محمد عباسبابل

نعيمه عجيميسيف علي جوادبابل

حسنه عبودحسين جاسم حمزهبابل

ليلى لفتهوعد عبداالمير بدنبابل

زهره حمزهحسام غالب كاظمبابل

زهره حسناحمد حسين عليبابل

كريمه حبيبكرار حاتم ياسربابل

حياه عبدالحسينسجاد خضير محمدبابل

انتصار جابرمحمد سليم شدهانبابل

سعيده جوادسلوان ناظم مطشربابل

خوله كاظممحمد جبار عبدبابل

وفاء عليويمحمد عباس عبيدبابل

قنده عباسطاهر كاظم عبدبابل

سليمه حسينصباح هادي شاكربابل

هديه عبيسصدام عبيس حماديبابل

رزيقه مهديعلي كردي هاديبابل

صبريه جاسممصطفى علي خشانبابل

كوثر حاجمسليم مطارد سطمبابل

احالم حبيبمعن علي حسينبابل

بدريه جيادرعد عامر هاملبابل

مليحه عبدعونحمزه عبدالجليل عمرانبابل

رابب راجيمحمد عامر عبدالكاظمبابل

وبريه زيدامير سعيد حمدبابل

فطيمه حمزهعباس غزيل جاحيبابل



قسمه عبيدكرار خضير عباسبابل

امونه فرجرعد رسول يحيىبابل

انتصار عجميعلي نصر داودبابل

زينب عدنانامير اسعد جاسمبابل

فهيمه عنتوفيونس ابراهيم مكطوفبابل

نشميه هادياحمد عيسى سلمانبابل

سهير ابراهيمزيد علي كاظمبابل

سليمه كريمعبدهللا فاضل منجلبابل

كظيمه عليكريم عبدالعباس مخيلفبابل

سعديه حسنصباح ابراهيم عبيدبابل

عزيزه شارعمشتاق محسن محمدبابل

اقبال عليكرار حسين عليبابل

كريمه كركزامير حسين علوانبابل

عذبه هاشمحسن شاكر فنيخبابل

هيفاء هاديسيف هاني جابربابل

مهديه جعيولمحمد فاضل غصهبابل

سعديه كاظممشتاق طالب حزهبابل

فضيله ذيابعباس سالم عبيدبابل

نداء وهيبمحمد حيدر جاسمبابل

جميله مهدييعقوب علي حسينبابل

اكتيبه كريمحيدر محيسن جاسمبابل

جبره عبدعباس محيسن حميدبابل

فاطمه محمودابراهيم عباس ابراهيمبابل

بسعاد نايفحسن غانم مرادبابل

لميعه داودوسام سعد عبدالحمزهبابل

ثريه صبيحاحمد جواد كاظمبابل

سندس عبداالميرحامد حاكم خليلبابل

كلثومه طالبعقيل ثامر فرحانبابل

خديجه حسنعباس يحيى محسنبابل

صبيحه عبيدماجد حميد عليبابل

نعيمه جوادكاظم فاضل عباسبابل



كميله حسنعمادكريم حسوني كطرانبابل

لواحظ عبدماجد حميد جاسمبابل

سليمه عبيداحمد محسن سايجبابل

مريم ندىكرار محمد ترمنبابل

عليه حسينقصي كاظم عليبابل

سجوده جوادرائد حمزه كريمبابل

سميره جاسمحسين عبداالمير جابربابل

اقبال محسنعلي مالك كاملبابل

حليمه مريودمهيمن عبداالمير طالببابل

نجمه عبدهللاوليد شاكر ناصربابل

نجيه رزاقابراهيم جواد الكاظمبابل

فلاير ناصرزيدالعابدين مهدي طهبابل

فضيله حسنفراق عباس حنتوشبابل

بهيه كاظممحمد سوادي عبدبابل

فطومه محمدفراس كريم محمدبابل

حمزيه ياسينوليد خالد ياسينبابل

غنيه محمدحسين محمد مطلببابل

حسنيه عبيدغسان المي مجليبابل

بدريه كاظمخالد سالم حالوببابل

مالل حمزهماجد عبدالجاسم حمزهبابل

صبحه صباحعادي حمزه راضيبابل

امل نعمهياسر جواد عبدالكاظمبابل

سليمه عبدامير عواد عبيدبابل

سهام راهيعباس حسون عزيزبابل

فليحه حسنحمزه جاسم حسينبابل

رسميه كاظممثنى قاسم كاظمبابل

سرى حميدفخري حمير كاظمبابل

عليه عبيدعلي حسن حسينبابل

نجيه عبدهللامحمود شاكر ناصربابل

ايمان جفاتكرار عباس عبدبابل

سليمه جواداحمد كريم حسنبابل



فليحه كاملعلي كامل خليفبابل

حكيمه عبدالواحدعلي غالب دحامبابل

نعيمه محمدصفاء جاسم محمدبابل

سعاد منصورعامر كريم عبودبابل

فضيله مرزوكحيدر خاجي خضيربابل

طلبه عبادهاياد غازي عبدهللابابل

سعديه محمدمصطفى عبدالواحد زنكاحبابل

وحيده خليلعبدهللا حسين جاسمبابل

صبريه عبدكاظم ناجي عبدهللابابل

نصره عليرياض نجم خليفبابل

كظيمه عبدالسادهحسن عبود كتاببابل

هناء عبدالحسينسعد منصور عبدهللابابل

طوعه حسونحسين فدعم مهديبابل

عوفه محيلصباح حسن ناصربابل

مياسه عليبهاء ثابت حاتمبابل

عجميه عبداسعد جاسم برهيبابل

حسنه عليقاسم شاكر عبدالحسينبابل

جبره حسنكاظم خشان ظاهربابل

رباب حسينشعيب احمد جاسمبابل

انتصار حسيناحمد حفظي جبربابل

حميده كاظمحسين حمد عبدبابل

بدريه جابرحسام حميد سريبتبابل

عزيز ساهياحمد خضير عباسبابل

حمامه عطيهظاهر احمد زويدبابل

شهيه منذوراحمد ناظم عباسبابل

حكيمه كاظمعلي حسين عاشوربابل

حكيمه كاظمكرار حسين عاشوربابل

سوريه حسنعلي جاسم محمدبابل

نضال شباطعلي شاكر جبارهبابل

سعديه كريمخالد جاسم عبدهللابابل

فطيم كاظممحمود عبادي مانعبابل



امله حسنمحمد عدنان عبدالحسنبابل

حميده حسنخالد اياد رشيدبابل

حليمه صاحبجميل محي عبيسبابل

حدهن حنتوشحيدر عامر حمزهبابل

ربيعه ابراهيمحيدر رشاد عبدبابل

فطيم زعيريستار خلفه سندالبابل

حياه عبدالكاظمقاسم محمد كطانبابل

جبره عليسجاد حاكم حسنبابل

هنيه خضيرامير ضياء محمدبابل

حميده مهديعلي احمد رضابابل

هيبت عيداالميراحسان عباس سلمانبابل

وزيره خليلعباس كريم سلمانبابل

لهيده ردامجميل خليل عبدالحمزهبابل

وبريه عبيسكاظم وحيد ناصربابل

فضيله عباسعلي هادي عنيزانبابل

زهره جهادصالح عبيد عبدهللابابل

حليمه علياحمد عبدالكاظم كبانبابل

فخريه تركيسلمان حامد شويشبابل

مدلوله ضايفستار حمزه جيادبابل

سهام ابوالروكاحمد حمود عبدبابل

سعديه كاظمفهد ميثم عباسبابل

حمديه صالحوالء احمد كاظمبابل

نعيمه فضالهقاسم صافي عبدمعينبابل

حسنه شاميمحمود صياح عباسبابل

فاطمه صباحضرغام احمد غايببابل

نجيحه عزيزمهند عبد متعببابل

كميله كاظممحسن جواد راضيبابل

كريمه راويحسين شيال عباسبابل

هناء عبدالحسينتحسين علي حمودبابل

حكيمه عاليياسر عبدالجليل برهانبابل

حسينه هاديرضا حسين دخانبابل



مديحه حنوننورالدين خضير عصريبابل

نضال جاسمحسين خضير عباسبابل

عليه حسينقصي صباح حسنبابل

بشرى عزتعلي بسام محمدبابل

حظيه طهرياض هادي عبيدبابل

احالم صاحبمحمد حمزه مزهربابل

بشرى سليممحمد قاسم عبدالكريمبابل

هناء عليحسين عدنان محسنبابل

سعديه عبدعلي هالل صلبيبابل

بلوه جاسمامير علي ظاهربابل

نذيره كاظمعبدالصاحب احمد بعيويبابل

فهيمه الويحيدر حسين نوربابل

نعيمه هاديارشد محمد كاظمبابل

امينه عليعلي عادي نايفبابل

رجيحه شاهرعباس عيال شاهربابل

مهرين فهيمسعيد دايخ تايهبابل

بتول سوادعبدالرضا ابراهيم عبدالرضابابل

غنيه حسينمحمد ظاهر خليفبابل

صبريه خضيرسعد جواد كاظمبابل

امل عبيدعلي عبداالمير حسينبابل

فوزيه حسابناصر نعيم نايفبابل

سعاد عبداالميرضرغام عبدالكاظم فاضلبابل

سعديه كاظمحيدر عبدالرسول عبدعليبابل

رسميه ضاحيحسين عبيس حميدبابل

لميعه مهديعلي قدوري قنبربابل

رازقيه كاظماحمد عدنان عليبابل

زينب قاضلصباح رحيم عبودبابل

سهام سلمانحسين مهدي داودبابل

هاشميه محمدجبار محسن لفتهبابل

ايمان طالبامجد جهاد كاظمبابل

هديه تراكعامر هادي خمخيمبابل



هديه عبودحسن عبيس حسينبابل

خيريه سلمانصالح مهدي نهايهبابل

حياه كاظممحمد عبد حمدبابل

قسمه عبدعلي دويح ماجودبابل

نعيمه عبدالصاحباحمد جبار جدعانبابل

امينه عبدهللانعمان كاظم حسنبابل

نجيحه دليميامجد محمد جبربابل

حبيب محمدكاظم طراد حمدبابل

فضيله كاظمحامد مهدي عبيسبابل

صبريه ناصرعلي سرحان كاظمبابل

خيريه اسماعيلطالب عبيد فرهودبابل

صبريه غنامسالم حسن حيدربابل

هديه منجلحيدر ماجد كاملبابل

رزيقه عبيدنزار قسام دوربابل

نسمه جدولنصير صباح مسلمبابل

حسيبه صالحناهي سالم زايدبابل

ورده كاظمعالء قائد دوالببابل

هديه جاسمحيدر عبدالحمزه جبربابل

لزمه خضيرموسى رميح كاطعبابل

فوكهن عبيدسعد جواد كاظمبابل

نهاوند حسيناحمد صالح حسنبابل

ليلى جاسماشرف راسم عبداالميربابل

بدريه حسوناحمد سعود عطيويبابل

فوزيه عبودعلي محمد حسينبابل

زهره جبراحسان رسمي عليويبابل

نظام حسينعقيل جاسم كاظمبابل

فاطمه عبيسباسم علي خضيربابل

تركيه ريشانحسين علي جبربابل

نوفه زعالفرحان حمزه حريمبابل

بيان محمدحمزه كاظم عبداالميربابل

صبيحه خضيرعباس عبدالسالم محمدبابل



رسميه حسيننسيم كاظم تركيبابل

هيفاء عبدعمرانحسين باسم صالحبابل

مريم كريمعبدالحسين محي غالببابل

لطيفه جابرعاصم محمود عبدالرزاقبابل

انتصار كاظمفاضل قاسم كيطانبابل

ناهده خلفمحمد داوود سلمانبابل

وحيده جاسمحسن مري حسينبابل

ميسون عبدسيف طاهر درببابل

صبا فاضلامير حاتم عقيلبابل

هيفاء حسينطارق حسوني سربعبابل

فايزه جاسمكريم كاظم عمرانبابل

انتصار جابرعالء حسين سرحانبابل

ضالن طرخانوليد عامر هندولبابل

سليمه كاظمحسين محمد عويديبابل

جبره حسنجاسم خشان ظاهربابل

سناء محيسنحامد ناظم اسماعيلبابل

بشرى عبدزيدمحمد خلف كاظمبابل

قسمه ناهيكاظم جواد كاظمبابل

حياه عبدالكاظممحمد عبد سرحانبابل

كريمه حطحوطحيدر لطيف عبدعليبابل

سهام كريمعالء حسن طالببابل

عفيفه كاظماحمد كاظم بديربابل

خضيره دخيلعمر عبدالهادي محيلبابل

سالمه سميرعلي حامد عيدانبابل

فاطمه بشيرحسن محمد ذنونبابل

حسن عليانمراد لطيف راشدبابل

هشومه فرهودعلي خوير مزهربابل

فوزيه هاشمعايد امل درويشبابل

فختايه جابرعلي حسين عليويبابل

هديه جاسمكرار صاحب عبدزيدبابل

ليلى مجيداحمد جاسم محمدبابل



فوزيه عبدمحمود حنيتان نوفلبابل

نضال ضجيلاثير علي عطيهبابل

نضال عباسعباس حمزه محسنبابل

سلوى حمزهحمزه صالح مهديبابل

سمعيه جعفرحيدر محمد خضيربابل

زينب خميساحمد عادل حامدبابل

كوثر عالويعماد محمد خضيربابل

هديه دحامخالد ثامر بديويبابل

صبيحه مطرودجاسم محمد عبدهللابابل

خديجه احمدمهدي وحيد خليلبابل

سوسن عبدهللاعلي عيدهللا كاملبابل

خضره حسينهشام عبد دوفيبابل

صبريه سلطانغالب كريم مهديبابل

سجوده عبيدعامر حسين علوانبابل

رضيه عدايعقيل عباس عليبابل

كتبه صافيحسين وحيد جهادبابل

نوره عبداالميرثامر حميد حسينبابل

واجده كاظماحمد عباس فاضلبابل

فطيمه نورهالل كامل ابراهيمبابل

بشرى ابراهيمكرار هاشم جاسمبابل

خزنه عبودصالح حسن كريديبابل

بدريه جيادسالم عامر هاملبابل

كريمه كاظمصادق علي مطربابل

دعبوله فضلاركان زويد فليحبابل

سلوى كميلخالد حسين شكربابل

هنومه كاظمغسان محمد زغيربابل

مديحه حسنمثنى علي حسينبابل

بتول جابرمحمود عبدالجبار حسينبابل

جاسمه محمداحمد علي وجربابل

سميره راضيايهاب حميد فاضلبابل

جبره عليويناظم عبيد حسينبابل



هديه اسماعيلحميد رشيد عبدهللابابل

ساميه عطيهرعد كامل صالحبابل

فليحه عبدزيدعلي حسن حمزهبابل

عزيزه حافظجياد كاظم بربربابل

حليمه حسينناظم علي ظاهربابل

سمره حسينحسين حمزه جهودبابل

كلثوم عليمحمد كاظم حسنبابل

خضره حسينحسين محمد كاظمبابل

ميريه طويررعد مهدي حايفبابل

امل راضيحيدر حامد حمزهبابل

تركيه عبيدمحمد رحمن تومانبابل

نوفه هاشمقيصر عدنان هاشمبابل

بهيه عبيدصادق عبدالحسين صاللبابل

ناهده فليحمحمد حبيب خانسبابل

حليمه محمدعالء سعد ضايفبابل

سهام محمودمراد حليم حمزهبابل

امل ابراهيمعماد عمران عبيسبابل

شهيه ماهورحسين عباس رسنبابل

فريحه عليويفالح حسن كاظمبابل

امل موحاناحمد حامد حسينبابل

كفايه طالبحسن طالب جاسمبابل

ريمه سعودفاضل كاظم حمديبابل

بدريه عويدميثم ذياب عيدانبابل

فضيله شناننصير عيدان فرحانبابل

وسام حمزهيوسف بشير سليمبابل

حليمه سلطانحسيب طمون عبودبابل

نجمه جبرعزيز حسن حسينبابل

جوزه عكلعلي عبيد شذربابل

فضيله مهديعلي احمد وحيدبابل

سلفه غماتانور صباح زعالبابل

موحه فالحمطر زبل يتيمبابل



صبريه حمزهحبيب حزام مزيحبابل

جاسميه حسينمهند جاسم عبودبابل

بديويه كاظممحمد كاظم راضيبابل

رجيحه صغيرجواد كاظم نويلبابل

انتصار زيدانعلي هادي حمزهبابل

حياه عبدهللايوسف حسين اسماعيلبابل

وحيده خضيرعلي كريم محمدبابل

زينب كشاشعلي محمد عبدالجليلبابل

صالحه كاظمجميل عبدالحمزه جبربابل

سهام جاسمعلي محمود داودبابل

سندس حميدعلي عباس جاسمبابل

فكريه حرمقنبر زينل ابراهيمبابل

شكريه جنديعلي جمال غديربابل

عليه عبيدعمر مالك سحاببابل

نوريه حميدسجاد علم كريمبابل

احالم خيرهللامصطفى احمد مرادبابل

حسنه عبدالرضاعباس حسن محمدبابل

شكريه محمودمحمود عبدالرضا كاظمبابل

صبريه شنانصالح موسى كاظمبابل

مزنه حميدحميد محمد نايفبابل

جماله حمزهعمران كاظم نصاربابل

رجاه غاويعباس حسين بعيربابل

حمديه رزاقاحمد جاسم محمدبابل

شيماء كاظمسجاد جياد جاسمبابل

قسمه عزيزباقر حسن خضيربابل

لهيده عبدهللسليم عبدالكاظم مغيربابل

بدريه كاظمسعد جمعه حسونبابل

فضيله حبيبميثم حسن حسينبابل

جنان كاظمعمار صالح مهديبابل

عفاف سعيدفراس محمد عبدهللابابل

وفيه يوسفصباح زيدان حسينبابل



تركيه محسنكريم ناصر حسينبابل

جماله حسونعلي جاسم راضيبابل

فوزيه شاكررائد حسين عبدالزهرهبابل

فوزيه شاكرهيثم حسين عبدالزهرهبابل

نجمه مسيررياض خزعل كاظمبابل

عليه عادلعلي حامد عبدعليبابل

هيفاء كاظمعلي سامي عدنانبابل

سنيه هاديصدام احمد علوانبابل

فالحه مليويمثنى عامر نعمهبابل

سمره فيصلعباس منعم فيصلبابل

شمسهه هاديصباح سامي غيشبابل

حمزيه داودمحمد فاضل جاسمبابل

نجيحه هندوعباس حمزه عطيهبابل

بطيخه عبدالحسنحليم حلواص جودهبابل

حياه كاظمكرار حيدر حسينبابل

غازيه اسماعيلحسين محمد خليلبابل

خيريه محمدمسلم عباس رسولبابل

سوسن عبدالحسيناحمد عبدالكريم جاسمبابل

دله ابراهيمميثم هاني حمزهبابل

زينب كاملاثير سليم كاظمبابل

وحيده خلفجميل شريم مصلوخبابل

سهيله نجمضياء حبيب نوربابل

زينب عبدهللاحيدر محمود عيالبابل

خيريه حمد هللاباسم جعفر جباربابل

وضحه مطرعيسى عبدعلي شهيببابل

زينب غازياحمد عبدالرزاق شمخيبابل

ربه مطرحكمت عبادي حسينبابل

فوزيه مرادحمزه ابدوي شطببابل

حسونه عليعلي كاظم عودهبابل

مها كاظمفرات ماجد عبيدبابل

سعديه حاتمحسين ماجد حميدبابل



فوزيه مكطافعصام غالب محمدبابل

بشرى عبدالوهابعطاهللا حاتم عطاهللابابل

شكريه كاظمطارق حسن هاشمبابل

ايمان عبدالصاحبحسن علي حمادبابل

حمزيه ناهيامير فاضل ابراهيمبابل

كميله جبيرحيدر عبدالكاظم محسنبابل

فاطمه شخيرزيد عبدالعباس حسنبابل

فليحه حسنميثم عقيل حسينبابل

حفيظيه عبدالزهرهكريم حسين عليبابل

حمزيه جاسمزيد سعد كاملبابل

حكيمه خضيراحمد وهاب سلمانبابل

رسميه كاظمكاظم يوسف معيوفبابل

زهره طالبوسام حاتم طالببابل

عليه كاظمحيدر مرزوك بداكبابل

افراح مهديساطع عباس عمرانبابل

وفاء ابراهيممحمد عبدالهادي مسلبابل

فتيه حسونصافي عبود محيبابل

سعاد طارقكرار علي جوادبابل

كواكب عويدمصطفى محمد حسنبابل

وجدان مرزااحمد حامد حسنبابل

صبيحه عباسحسين هادي فليحبابل

فنديه راضيسلمان حمزه سلمانبابل

نجاه خضيرياسر عبداللطيف حسينبابل

كظيمه عبيدرزاق حمزه عبيسبابل

كميله عباسهاشم فرحان عبودهبابل

خشفه سليمانكاظم نعمه نايفبابل

كافي عبيدثائر شاكر صعيفبابل

ميعاد سلماننشات عبدالحسين كاظمبابل

بدريه كاظمقيس محمد عبودبابل

رسميه صبيحعزيز صالح محمدبابل

عليه نوريقاسم فاخر خريبطبابل



حكمه عبيدزين العابدين عايد عبدالصاحببابل

امل عليمحمد عبدالكاظم ظاهربابل

حمزيه عوادمهيدي كاظم ضاحيبابل

ماجده عبيسمهند كاظم داودبابل

سليمه عليفرقان محمد جاسمبابل

اديبه عبيدحيدر ناصر عبدالرزاقبابل

عليه عبودنزار ناجي عبيسبابل

رابحه هاشمزيد كمال انوربابل

خالده درجليث فاضل عليبابل

حميده حسينامجد حميد عليبابل

فوزيه عبيدعلي هاشم طلببابل

بهيه كيطانعلي الطيف حسنبابل

هيبت عبدهللاحميد عبداليمه حسنبابل

ملكه مهديحيدر جعفر خضيربابل

حريه زغيرعماد ناجي هاشمبابل

سميره جبارنصيف فاضل انصيفبابل

مهره عباسعالء غانم فرهودبابل

حنان طالبحسين عباس نجمبابل

خديجه جبرظافر علي ضعيفبابل

ريسه كاظمعباس هويد جاسمبابل

بدريه محيلرافد هادي سرحانبابل

رنده جوادعلي محمد عبدبابل

سعاد محسنخالد خضير حسنبابل

حكيمه عبدهللاسعد عمران حسينبابل

بلقيس محمدحسين سلمان هاشمبابل

كتبه زبالهطارق عبيس محيسنبابل

ندى جاسمعقيل بشار عبدالجباربابل

فطيمه مرزوقسعد عباس حسنبابل

سميره مشكورمحمد جبار كاطعبابل

رشده محسنطعمه جرد حسنبابل

غنيه سرحانحسين عبدالعباس خضيربابل



نظيمه عبدالحسينامير علي حمزهبابل

سميره خيونشاكر نعمه كصيريبابل

امل عليعلي خوام عبدعونبابل

فخريه كاظمعالء عبدالحسين عليويبابل

زبيديه جارهللاسعد جدوع جريانبابل

سكنه خليلباسم عاشور كاظمبابل

ليلو مزهرمحمد حلبوص وحيدبابل

انعام جبارمرتظى احمد عبدالكاظمبابل

هناء كاظمعلي كاظم كرمبابل

رجاء منثرسرمد حسين حداويبابل

نعيمه ساجتحسام خلف حامدبابل

سعديه عمرانرياض علي عبيدبابل

شعاع صبرناطور كمال بكالبابل

جسومه طرادقاسم تايه منصوربابل

ابتسام عجميمحمد رياض نجمبابل

سعديه احمدمؤيد شاكر محمودبابل

نعيمه عبدمشيرعباس عطيه حمدبابل

وسفه نوريعقوب عبدالكريم حمزهبابل

غنيه عبيدعلي رووف كاظمبابل

عبيسه حبيبسالم حميد محسنبابل

نشات نعمهابوالفضل حيدر نعمهبابل

صبيحه حميدامير جمعه احمدبابل

سعديه ثعبانحسين عبيد حمزهبابل

رحمه عبوداحمد عبدالخضر احمدبابل

كافي طالكرعد حامد غاويبابل

بتول شاكرحسن جاسم جعازبابل

حنان محسنحسين فالح حسنبابل

سعاد عليعلي هادي عبيدبابل

كميله حماديتوفيق هادي عمرانبابل

فطيم كاظمطارق نعمه هاديبابل

بسعاد كاظموليد كريم عليبابل



نقليه ياسينكاظم سلمان عبدبابل

فاطمه عدنانمنتظر حسن جوادبابل

زهره هاشمعبدهللا فالح مهديبابل

ماجده حسينعقيل هاني حسينبابل

مريم نافعنبيل محيسن ريسبابل

زهيه ذيبعباس عبد خليلبابل

امينه نعمههادي حسن راجيبابل

سليمه محمدماهر كاظم عبيدبابل

فضيله كاطعامجد حسين مكطوفبابل

حمديه عليرزاق وليد فاضلبابل

حساوي محمودسعدي نايف سرحانبابل

رسميه فاضلفوزي سعدون نايفبابل

زكيه محسنرحيم ناجي عبدالعزيزبابل

فلحه حمزهمصطفى خضير عباسبابل

حميده عيادهياسر فاهم ردامبابل

بسهي منصورامجد طالب هاشمبابل

ريمه عباسماجد احمد نايفبابل

عطيه كاظممهدي جواد كاظمبابل

سعديه كاظمسرمد جبار بدريبابل

حليمه ارحيمرياض شافي شاللبابل

جماله سعيدناظم عبيس عبيدبابل

شكريه محمودعبدالعباس هالل بعيوبابل

ضويه كاملماجد عليوي زاملبابل

بهيه ياسينستار عبيد جابربابل

زهره زغيرسمير عبدعلي تومانبابل

نعيمه عبدهللاظافر بكر كلبوشبابل

قسمه حسينامير مهدي اسماعيلبابل

وحيده مبدروليد صاحب هاديبابل

رسميه رسنرسول طالب دبسبابل

غنيه عطيهيوسف سلطان صكيانبابل

عليه عباسوسام ثامر حسينبابل



ربيعه كاظمعادل وحيوص حسينبابل

سكنه خليفرعد داخل كريمبابل

مديحه نوافوسام فيصل عبدهللابابل

رسميه حسينعالء حسن نايلبابل

حميده حمزهعلي يحيى عبدزيدبابل

زهره حسينحسين كاظم جاسمبابل

فاطمه محمدجاسم حسون جاسمبابل

نوريه حمزهحسام مالك ناهيبابل

سهام عبيدعقيل صبيح كاظمبابل

قبيله عبدهللاداود عدنان خماسبابل

احالم جابرمحمد طعمه عبدعليبابل

كريمه مخيلفحيدر خضير حسينبابل

سليمه ابراهيممسلم سلطان عبدهللابابل

ناجحه جعفرحسن غازي عاشوربابل

حسنيه محانمحمد عنون عبدبابل

ملكه علوانكاظم عبدهللا محيبابل

حذام مهديعالء رحيم حسنبابل

حليمه ظاهراحمد حسن ظاهربابل

كريمه صالحمحمود عبدالحمزه سحاببابل

سعديه فرحانوسام ستار حميدبابل

وحيده جاسماحمد سعيد زاحمبابل

سليمه عبيدمهند كاظم كشيشبابل

دالل عليمالك عبدالجليل كاظمبابل

اكرام نوافعلي عباس مانعبابل

فطومه عبيسسعدون فاضل عليبابل

كظيمه هاديماهر نوري تبينهبابل

موزه جابرشالل كتاب عبيدبابل

ذبه عبدهللاحمزه عباس ياسينبابل

هديه محمدعماد سوادي جاسمبابل

ناديه خسباكيوسف شاكر يوسفبابل

زهره ياسينعلي حميد جهادبابل



حميده عبدالزهرهرضا عبدالكاظم كعيمبابل

سعديه عليحسام كريم عبدالزهرهبابل

نوره خشانواثق عمران ابراهيمبابل

شريفه طاظممحمد خليف محيسنبابل

صديقه كريمفاضل عباس عمرانبابل

عبيده عبيدسالم باسم عليبابل

ساجده عبيدمحمد سرحان حمدبابل

هاشميه سيدماجد عبد بستانبابل

ايمان عليويمحمد جواد جاسمبابل

فاطمه عليعالء احمد خضيربابل

خيريه سلمانعبدهللا عويد سالمبابل

سعيده مزعلقاسم حسن كاظمبابل

فلحه جودهباقر عباس عودهبابل

تركيه نوميعالء حسين حمودبابل

رحمه حلبوصقاسم دريج داودبابل

كميله هاديوحيد محسن عبيدبابل

زينب حسينوليد سليم حسينبابل

ناهده علياياد كاظم حسنبابل

رواء حسينامير باقر اكريمبابل

زهره طالبكاظم علي مرادبابل

بدريه كاظممححمد حسين عبودبابل

سعديه عبيدحيدر سلمان عبدبابل

ليلى زيدانرائد عبد عمرانبابل

عنيده مريحقاسم فالح حسنبابل

ثالثه بشيراحمد حرش زيدانبابل

غفران عبدالحميدمحمد جاسم سلمانبابل

مديحه يوسفناهض بالسم رشيدبابل

صبحه محمدحسين علي حامدبابل

فوزيه حمدياسين احمد منصوربابل

حميده مجيدزياد طارق رشيدبابل

بشرى توالنسامر حامد علوانبابل



جفجافه سرهيدنعمه عبد بريسمبابل

نجيه كريماسيل قاسم رحمنبابل

اسماء عوادمخلد عماد عليبابل

قسمه عبيدابراهيم صالح ياسينبابل

نضال جابريوسف باسم كاملبابل

فدجعيره نعمهعالء جمهور خليفبابل

صالحه هلولسجاد وحيد لفتهبابل

خوله اعطيهضياء عبدالحسين كطانبابل

الهام محمداشرف غانم نوماسبابل

خالديه عبدعلي عباس فاضلبابل

فضيله عليعقيل صالح هاديبابل

كاظميه زغيرقاسم عباس عويدبابل

نوفه طعمهنجاح هادي يوسفبابل

بشرى عباسمهند احمد عبدالحمزهبابل

مهديه هاديعباس عبد كرنونبابل

نجديه عباساحمد جابر محسنبابل

حياه عطشانعلي عبدمطلب ثروانيبابل

نعيمه عجميرياض علي جوادبابل

كتبه عبيدعلي كاظم عبدالعباسبابل

فليحه فاضلايمن عباس سالمبابل

سليمه ساجتثامر علي عمرانبابل

اقبال هاديعبدهللا علي عبدالنبيبابل

سميره مالحمحمد جعفر مركنبابل

نعيمه جويرمهند جابر ناصربابل

هيفاء صاللمحمد عصام خضيربابل

تماضر شاكرحميد شافي حميدبابل

حسنه معيوفناظم حسن خالويبابل

زهره هاشمصبيح كاظم عنيدبابل

عوفه كاظمحمزه صايل دخهبابل

كريمه عبدالجاسمصدام حميد عنونبابل

سليمه صاحبعلي كتاب هيجلبابل



نوال محمودمحمد اسماعيل خضيربابل

شكريه عبيدعصام يحيى صبحبابل

ثانيه عبيدحسين علي حسينبابل

ساميه مخيفازهر عباس حنشبابل

كميله عبدعلياثير علي جاسمبابل

فلاير ناصررحمن مهدي طهبابل

فاتن شاكرطيف قاسم عليبابل

سليمه ستارحسن كاظم رهكبابل

افتخار رضاعمار محمد عبدالعباسبابل

بدريه عبيدحسن محمد زغيربابل

كريمه كمحدعمران حوم حمزهبابل

ذربه عبيدرسول سعيد جعفربابل

زهره محروسحسين ابراهيم مظلومبابل

حليمه جوادعلي حسين عليبابل

جمهوريه عبدعلياديب قاسم حميدبابل

اقبال فارسصفاء احسان كاظمبابل

هديه عكاشعباس فاضل لهمودبابل

زينب جروحسنين علي محيسنبابل

عليه حسينوليد سلمان رهيفبابل

ابتسام عبدالكاظمشهد صباح شهدبابل

حميده كاظمكرار تكليف مرزقبابل

هناء عبدالكاظمكرار حيدر جدوعبابل

نوال مكاوياحمد حسين خفيفبابل

زهره هلولباسم حسين عباسبابل

سنيه عيدانرائد عبدالحمزه صكببابل

ازهار جاسمعلي كاظم شعيرهبابل

مدينه كاظممالك حسين حمزهبابل

مجوده عاديمحمد محمود فزعبابل

ازهره مهديحيدر حسين هاديبابل

قسمه مهديعالء كامل نجمبابل

قسمه جاسممصطفى فرحان عبيدبابل



خوله ساهيرائد عبدالوهاب كاظمبابل

عيه جمرحسن بدر مغلوشبابل

حسنه طرخانصالح مهدي صالحبابل

حليمه نايفمحمد عباس اسودبابل

تموين مزهرابراهيم محمد عبيدبابل

خوله مزهرعلي حسين عبدبابل

كريمه حميدباقر حسين مرزوكبابل

تسواهن بطاحمهدي حاجم جاسمبابل

فوزه مروحجودت مرزه عيدانبابل

رجاء حمودعلي عبدالزهره عليبابل

حميده كريمعلي ناصر عليبابل

ربيعه حسيناسعد طالب غافلبابل

موزه لطيفحسين محمد كريمبابل

نشميه عبيدحسين بدع عبيسبابل

كظيمه جاسمخضير حمزه عباسبابل

امل موسىكريم مراد عبيسبابل

حمزيه طاهرحيدر محمد عبيدبابل

ساهره حسينسجاد عبيس كاظمبابل

نهله هادياحمد شاكر سعدونبابل

كلثوم حبيباكرم محسن عنادبابل

نسمه عبدعلي محمد عبداالميربابل

عقيله يوسفعبدالقادر سمير نذيربابل

كريمه عبيدعلي تركي هاشمبابل

عونه لهيمصاحمد حسين ناصربابل

غريبه رشيدابراهيم محمد ابراهيمبابل

قسمه خضيرمهند مبدر نوريبابل

مكيه زيادجاسم كريم عردبابل

قنديله محسنحيدر عباس ابراهيمبابل

سريحه عبيسكاظم كوكو حسينبابل

حميده ساجتاحمد هاتف عمرانبابل

عظيمه محمدواجد عبدالحسين حسنبابل



شدهه عبيسزيدان سرتيل نومانبابل

ابتسام جاسمعلي محمد عبيدبابل

واجد عايزحيدر ناصر حسينبابل

صبحه جاسمجمعه مشيمش عطيهبابل

قسمه ثامرمهند عباس كطرانبابل

غنيه عليمحمد عباس حسنبابل

ليلى عليمصطفى كاظم محمدبابل

نصره عبودوليد خالد عبدهللابابل

ايمان محلثائر عدنان يوسفبابل

سليمه حمزهخضر كريم قاسمبابل

ملكه هاتفعبدالكريم رحمان فضلبابل

ميسون خليلعلي حسن كاظمبابل

خيريه عنادفؤاد حسن دلفبابل

سنيه عليسالم صبحي ابراهيمبابل

ابتهال عبدالمهديابراهيم مصطفى حسنبابل

نجمه عبدعوناحمد حيدر صلبيبابل

خوله كاظمعماد غانم خميسبابل

سعديه محمدرائد غازي رشيدبابل

نجيحه ناجيامير سلمان عكروكبابل

هيفاء عطيهعامر حامد عليبابل

خضيره كاظمسامر ناطق مشعلبابل

وحيده عبيعباس فالح مهديبابل

سلوه ابراهيمستار صالح مهديبابل

رسميه محمدقحطان عدنان جوادبابل

ملكه حسينحيدر غالي جاسمبابل

سهام حسينرسول محمد عبيدبابل

صيغه عليعباس فوزي محمدبابل

كريمه هادياحمد كامل رباطبابل

حمديه خليفرعد فرحان هويديبابل

اميره رزاقحسن عبدالحسين عدنانبابل

مليحه محمودعلي غازي نكهبابل



ميسون كاظمعلي حامد ابراهيمبابل

شنيار لزامحسين راشد روميبابل

امل حسينصفاء محمد خليفهبابل

عليه عيدانعبد علي عباسبابل

بسعاد هاديمحمد موشان صلبيبابل

رزيقه خضيرامير كاظم جريوبابل

حسنه حزامرعد كاظم عباسبابل

كميله هاديزيد محمد عبدالحسينبابل

هديه ناهيفالح حسن ساهيبابل

جماره جاسممسلم ساهي غديربابل

جمهوريه محسنليث حمزه مكيبابل

نديمه جوادعلي طالب حامدبابل

حميده كريمحيدر عبدهللا عبيدبابل

شهيه عبدحليمه مصلح مهديبابل

ورود عليعبدهللا جاسم حمدبابل

رسميه حسيناحمد فايق حسينبابل

حوري عبيدغانم عباس شباطبابل

هناء حسينمحمد جاسم محمدبابل

قوزيه كاظمكاظم منديل واويبابل

نشميه رسنعلي خضير حسنبابل

جوزه هذالمحمد صحان مصحببابل

تقيه عبدرحمن حمد عبيسبابل

حميده عوادعمران سالم عمرانبابل

ليلى ياسينحسن علي عباسبابل

يسرى مباركعلي رعد عباسبابل

ناديه كاملزهير حمزه كاملبابل

فاطمه عبيدعلي خليل عبيدبابل

نجيه هاديمهند محسن سلمانبابل

امل سعدونانور حسن وناسبابل

رباب شناوهامجد جاسم عبدالحسنبابل

عنيده سرحانسالم نبهاره عبدالحسينبابل



سليمه جاسمسعاحمدد ريس عمرانبابل

حتيمه كاظممحمد عبدهللا جاسمبابل

سليمه زاملامير سليم كريمبابل

مسلمه كاظمبدر عبد علكمبابل

وفاء عليابو الفضل جواد نايفبابل

شحه عبداحمد سعيد عويدبابل

مديحه حسنسعد عبيس عبدالحسينبابل

مريم مهديجبار شاكر ناجيبابل

جاسميه كزارحيدر خضير عبسبابل

ماسره اسماعيلفاضل هاتف عبدسلمانبابل

كريمه عبيسانمحمد حوران كاظمبابل

جاسميه عباسياسر حسين سرحانبابل

مهديه برهانجعفر صالح حيدربابل

اقبال فاهمحسن جابر عسكربابل

زهره جاسمحامد عبود عباسبابل

كتبه ضاريعقيل جبر صافيبابل

سهام مظلوموسام عطيه كاظمبابل

فوزيه عطيهمحمود طالب عبيدبابل

نوال نورعباس فاضل محمدبابل

نوريه محمدصدام جوده كاظمبابل

شريفه حسنمحمود كاظم محمدبابل

سعديه شنيويزينالعابدين اسكندر صيهودبابل

سعيده عاشقاحمد تركي نعمهبابل

رسميه عبدالحسينمحمد واهم مرزهبابل

سكنه خضيرعلي عجمي عليبابل

ربوعه كريمحازم خلف حمزهبابل

نعيمه حسينصالح مهدي واجدبابل

قبيله حمزهصالح حسن حامدبابل

فطومه داخلجاسم طه عباسبابل

رضيه جاسمحيدر وهاب حلبوسبابل

سميره محمدمحسن علي حمزهبابل



حسنه عاشورعناد دليمي محمدبابل

زهره محمدحسام فخري محمدبابل

امال خيونصفاء صالح كريمبابل

عانده صالحمصطفى محمد راضيبابل

وزيره هاديانور محسن محمدبابل

بدريه خماسعباس مليح عبيدبابل

جنان كاظمثامر محمد راضيبابل

نجمه عبيداحمد كطيف هويربابل

رسميه عيسىمحمد سعدون محمدبابل

فاطمه شهابحيدر خضير جاسمبابل

جميله كطيفقاسم قائد عذاببابل

دله كاظمرائد كزار سالمبابل

فوزيه صايلعلي كاضم حسنبابل

مليحه محسنمحمد هادي داودبابل

غنيه عبدقاسم حسين علوانبابل

هديه كطاعامجد علي عبدهللابابل

نداء عبداالميرعلي خلف مجيدبابل

فطيمه جاسمكريم حسن سعيدبابل

كاظميه بجاياحمد محمد عبدالحسينبابل

ثمينه شعالنعباس سالم متعببابل

شيخه محمدعلي عبيد نايفبابل

فطيم واويحسين علي بخيتبابل

راجحه داودعالء حسن جابربابل

قسمه عباديعادل عباس فارسبابل

وئام جليلرياض حمزه راضيبابل

هند قاسمعلي احمد خضيربابل

نعيمه كاظمعلي غالب عمرانبابل

ربيعه جاسمحسين حمزه جرادبابل

حميده عبدعلي داخل تركيبابل

فاطمه اكريمعباس فرحان عبدبابل

بتول فرجماهر موسى كاطعبابل



سعديه عزيزعقيل شعبان عبيسبابل

نعيمه حمزهليث مشتاق حسونبابل

فخريه باذوربالسم عباس منجلبابل

هاشميه حماديحسين هاشم جاسمبابل

عيده ناصرمحمد ابراهيم عبدالسادهبابل

نوال فاضليوسف رزاق يوسفبابل

فاطمه عزوزحسين سالم حسونبابل

هيام محمدمنتظر سليم جبربابل

مليحه هاديزيد الزم محمدبابل

فاطمه جواداحسان علي عبدالكاظمبابل

تاجه محسنجمال عايز سلمانبابل

رسميه عليطه عبيد كاطعبابل

عليه عبدالحسينعلي محسن هاديبابل

فطيم عمرانزياد كاظم طرخانبابل

جميله كريماكرم محمد يوسفبابل

واجده خانسحيدر محي كميتبابل

خيريه سلمانحسين نوري جباربابل

امال حامدسجاد احمد حسنبابل

فضيله عباسجارهللا عجيل حنيفبابل

اميره عبيدمصطفى محمد حمزهبابل

بدريه هاديجاسم محمد جاسمبابل

وسيله محمداحمد طالب عمرانبابل

عطيه كريمكريم جاسم حسينبابل

كلثومه علوانمحمد فرحان عدايبابل

مليحه هاشموسام رسام حمزهبابل

جاسميه حسنثامر مهدي عبدزيدبابل

نهاد عجمياحمد جبار سرحانبابل

حسنه كاظمهادي كاظم عيدانبابل

ليلى محمدعلي خيري عبيسبابل

شكريه حاجوزفاضل يوسف محسنبابل

رضيه حلبوصحيدر كاظم مشكوربابل



حكيمه خضيرايمن سلمان خضيربابل

نوال ناصرهادي عبدالكاظم حمزهبابل

خنيابه سلمانصالح مهدي محمدبابل

حمديه علوانمصطفى جاسم عبيدبابل

عاليه حسينسالم نصر ياسينبابل

احالم عليعلي جبار عبدعونبابل

كريمه جاسممشتبى سعود زيدانبابل

حليمه كاملاحمد عيدان مرادبابل

فضيله كريمكرار علي عبيدبابل

سليمه فاضلمصطفى حسون هدالنبابل

رسميه عليويوهاب محمود شنيويبابل

يزي سهيلحيدر حسن شميطبابل

سعاد عليمحمد فاضل عبدبابل

ليره مجبلطالب فيصل دنيانبابل

وفاء جليلمحمد علي عبدالحسينبابل

بدريه عبيسزكريا قاسم ناصربابل

كتبه عبيدعباس حسن راضيبابل

نضال حسنحسن حسين جاسمبابل

عيده رضاعلي عيسى جبيربابل

حمزيه عبداالميرعبود ناجي هيثمبابل

سناء حمزهعلي كاظم عبيدبابل

حمديه سلمانعباس عبدعلي عويدبابل

نسرين عباسحمزه كاظم علومبابل

مضريه كرديعالء طارق هاتفبابل

شعاع محموداحمد شاكر حديدبابل

سعيده كعيداحمد عبدالحسين عويدبابل

وزيره خشنليث عبدالكريم شناوهبابل

بهيه ناصراياد عطيوي حسينبابل

فليحه مرهونمحمد كريم حبيببابل

عجيبه عبيدعلي مهدي متعببابل

اقبال رحيممحمد حسين عليبابل



سرحه حسينحسين لفته عبودبابل

هيام شمرانسعد سلمان اعوجبابل

امنه اسماعيلبارق خالد حميديبابل

كريمه جاسماحمد جواد كاظمبابل

سهام عنادمحمود حسين عبدالكريمبابل

رجوه جاسمعلي محمود عيسىبابل

فاطمه حميدفراس كاظم محمدبابل

فضيله اكريممنير بندر صاحببابل

هيبه جاسمحسن جابر عبيدبابل

سعديه عسافهديه هيل دريجبابل

لميعه هاديحيدر حسين عبدالمهديبابل

فضيله محمدعلي خلف اسماعيلبابل

زينب مسلمجواد كاظم عليبابل

رجيحه مهديجعفر عمران حمزهبابل

مديحه عبودعقيل حامد كاظمبابل

عسله حسينحيدر شيال كريمبابل

حمديه جلوبياسر اياد راضيبابل

لغزه مزهرحافظ سالم حنظلبابل

وحيده جوادمحمد علي حسينبابل

سليمه تركيحسن سامي عبدالزهرهبابل

كريمه جريوعباس فاضل عبيدبابل

نهيه حسنعلي كاظم صوافبابل

شكريه طعمهاحمد مراد كاظمبابل

صبيحه عبودعبدالباقي مهاوي هاديبابل

بتول عبيداحمد جابر عباسبابل

فهيمه هاديعلي وحيد جاسمبابل

زهره عبدالزهرهسامر قاسم كعيمبابل

سهله محمدهاشم عامر نجمبابل

غازيه رباشمصطفى فاضل ظافربابل

بشرى مهديعلي ماجد هويديبابل

نوال جاسمعماد كريم عبدالهاديبابل



بشرى راجياحمد علي شاللبابل

فضليه ناصرمهدي ابراهيم حسينبابل

فطيمه حسنفارس حسين خضيربابل

زينب عيداناحمد جاسم عدنانبابل

غيه عبدالسالمعالء عبدالحسن محمدبابل

سوسن عبدالحسينجالل عبدالكريم جاسمبابل

نعيمه عليبارق حسين كاظمبابل

تركيه عبيدصالح مهدي حسينبابل

نوريه ابراهيمصدام حسين خشانبابل

سليمه نصرداخل عليوي حمزهبابل

جماره راضيرزاق بديوي عبيدبابل

سميره هاديسالم محسن عليبابل

كواكب عويدضياء محمد حسنبابل

سميره هاشمعلي عبدالستار صادقبابل

ختام عبودعباس سالم عبيسبابل

نبيه جاسمعبدالوهاب رزاق ابراهيمبابل

كفاح مهديهاني صالح هاديبابل

سهاد جاسمعمار جاسم كاظمبابل

نضال عبدالرزاقعمر حسين محمدبابل

بشرى غريبمحمد احمد كاظمبابل

جوديه كاظمناصر محسن ختالنبابل

فخريه خريبطنوري غازي نوريبابل

مهديه جيجانطعمه عبد حرماسبابل

حياه محمدمنتظر مكصد هاديبابل

انتصار فليحسيف حسن غالببابل

هدى نصرعلي حمزه كاملبابل

سعديه عباسحبيب ظاهر محسنبابل

فطيم هاللتايه شبيب مزهربابل

رسميه ناجياكرم عاجل كزاربابل

صبره حمزهستار جابر عمرانبابل

نسمه نايفماجد محسن عالويبابل



نجيه حموجعامر حمدان كريمبابل

غفران جبراسعد ثامر كاظمبابل

حميده زاملاحمد حسن حمزهبابل

حال عبدالحسينسجاد محمد صالحبابل

زينب حسينسجاد بهاء خزعلبابل

سهيله جيثومعلي رحيم مرزوكبابل

وجوده كاظمحسين محمد علوانبابل

انتصار طالبمحمد كاظم رهيفبابل

زينب عبيدسعد مرزه كاظمبابل

فيحاء عالءعالء ناظم جوادبابل

فاتن جوادمهند علي حمزهبابل

خلود عليويعبدالستار سليم مرهجبابل

ايفاء حماديزيد فارس كونيبابل

سلوى كطوفاحمد جاسم محمدبابل

فوزيه محمدسعد فاضل حسنبابل

سليمه عليويابراهيم خالد محسنبابل

سكنه حسينستار جبار شهاببابل

حياه عبدامير علي عبداالميربابل

عليه جبيركاظم سوادي جاسمبابل

فيحاء محمداحمد فالح جليلبابل

حياه عبدالحسنحسين هاشم حميدبابل

خلود ابراهيمعلي جواد صخلبابل

نغم عبدالحرمهدي صبحي نوريبابل

وداد فارسزيد علي سلمانبابل

رحمه وناسكرار حيدر جاسمبابل

حياه كريماحمد قاسم عليبابل

سليمه عمرانمصطفى محمد عبيدبابل

معصومه محمودرحيم داخل راضيبابل

مديحه هاديطه منذر حربيبابل

فضيله علوانعلي محمد عبيدبابل

هناء عبدسيف كريم شياعبابل



افتى عبدالحسينعهد فوزي داودبابل

هيله محمدعلي رحمان دايخبابل

نعيمه عبيدسلمان خضير عبيسبابل

جاسميه محمدمحمد عادل عليويبابل

سميره خزعلاحمد عبداالمير موسىبابل

صبريه حمودحسن جاسم محمدبابل

شاديه فصوععالء ماجد برزانبابل

هناء رمضانعبدهللا عباس صاحببابل

كريمه خريبطمالك ثجيل سباحبابل

هديه طاللحسين حمزه محمدبابل

رفيقه مرتضىاحمد طارق عبداالميربابل

سندس جاسمموسى حيدر علوانبابل

ريمه مزهركرار حاتم سلمانبابل

ماليه مهديرعد عباس عمرانبابل

احالم عليحسين علي مرعيبابل

حسنه عبدالحسينعلي رحيم جابربابل

بتول ردامسعيد ستار سلمانبابل

سميره راضيضياء عواد كاظمبابل

صبحه حميدفراس ثامر عبيدبابل

سعديه عبدالحمزهجعفر فرحان ساهيبابل

صبيحه صكبانحسين نجم عبدهللابابل

هاشميه غازيحسن سعد فزاعبابل

وحيده حسنسالم طالب عبدالسادهبابل

سميره عبدحيدر قاسم عوادبابل

نبات عليويمحمد كاظم هاديبابل

هيله هاديامير صالح هاشمبابل

حميده قمبراشرف حميد مجيدبابل

سلوه هاشمصفاء محمد علوانبابل

عليه كزاراحمد ناصر بريسمبابل

زهره عبيدبراء خضير عبيسبابل

احالم حسنسيف سعد محيسنبابل



مديحه عليمهند هادي فالحبابل

فضيله رضاقاسم عثمان لفتهبابل

فاطمه جاللعباس محسن خليلبابل

فضيله سلمانمحمد عدنان حسينبابل

فنديه مجبلخضر خلف مسيربابل

تركيه عبيدعلي كاظم جاللبابل

هديه حميدعلي حسين حميدبابل

هديه محسنحمزه خليل عليبابل

حمديه مجيدكرار سعيد جابربابل

رجاء ساقيعبدهللا ميثاق حميدبابل

اام عبيدحسن سمير عبيدبابل

فضيله حسينعبدالستار سلومي داودبابل

دخيله عبيدحسام محمد عبدالمحسنبابل

نعيمه ناصرعلي محمد هاديبابل

اميره فاضلصالح مهدي كزاربابل

اكرام حميدفائز عامر جاسمبابل

فاطمه حمودوسام محمد تايهبابل

ساميه عبدالخضرعمار صالح حسنبابل

صبيره عباسحيدر محمد عليويبابل

نظام ياسيننبيل سالم عباسبابل

سلوى مرادرضوان سرحان خليفبابل

هناء بدريعباس سليمان مردانبابل

وزيره خطارعلي تركي خضيربابل

فاطمه جابرسجاد علي عبدالكاظمبابل

اميره دريسحيدر عبدالحر كاظمبابل

نجيه حسنابراهيم صباح بكوعبابل

سلوى محمدعبدالوهاب علي حليمبابل

تركيه عطيهميثم جاسم عالويبابل

زهره جنادطالب عبد سويفبابل

هبه شهيدحسين علي هاشمبابل

عبله هاشمحسين عبيس عمرانبابل



سعده رسولرائد زياد جعفربابل

حليمه داخلمهند سعدي نجمبابل

كتبه طلبمهدي عبدالكاظم سهيلبابل

سعديه عنونقيس محمد عبدالحسنبابل

سعديه عبدعونمهند محمد كاظمبابل

سعديه حميدمحمود حازم عليبابل

امل حمدحسام جواد عبيدبابل

كريمه عمرانحسن فالح مطربابل

كريمه مطرمصطفى حاكم حديدبابل

مديحه حسنكرار حيدر شهيدبابل

زهره صالححامد رضا كاظمبابل

نوال عبدهللاذوالفقار عبدالهادي خادمبابل

كميله عبيدفالح حسن عبيدبابل

بشرى كريمعلي زيدان كلفبابل

سليمه محيحيدر عبيس كاظمبابل

قسمه هاشمعباس علي كاظمبابل

عليه حسونعماد مزهر غالببابل

رجيبه شمرانمطلك هلبان حبيببابل

سعديه حسينحسين خضير ربيجيبابل

كرجيه عبدالسادهحيدر طالب كاظمبابل

ميثاق عبيداحمد فرقد حمزهبابل

سميره جبرنزار ناظم ناجيبابل

نجمه عبيدثائر احمد عليبابل

نعيمه مجيدمصطفى عبيد سهيلبابل

منتهى احمدفاضل ثائر عبدالخضربابل

ختام هانيمرتضى حيدر خضيربابل

فخريه سعدقحطان غالي حمودبابل

مديحه ناصرحيدر عماد غزايبابل

عادله جحيشجالل عوده عليويبابل

قسمه طعمهنصر عبدالحسين يوسفبابل

واشيه خنجرناظم عبيد كاظمبابل



بدريه كريمحسن هادي ناجيبابل

كظيمه فارسعزيز كاظم دوخيبابل

حضيه اسماعيلحسين عبدالعباس خضيربابل

اخالص حسينحمزه جبار حسونبابل

شعسع حمزهعدي عبدهللا كعيدبابل

زاهده عبيداحمد حمد شاهينبابل

لهيده لزامغاوي عبيد فضيلبابل

انتصار جاسمخضر باسم كاظمبابل

صبريه مصيخرائد حامد عبدالكاظمبابل

عايده جابراحمد حمزه كاظمبابل

زهره عباسسيف جاسم حسينبابل

جمهوريه ناصرعيال محسن ناجيبابل

كميله محمدمروان علي شعالنبابل

عباسيه ياسرمصدق جعفر عليويبابل

ثؤيا صبيحعلي جواد كاظمبابل

فطم جابرسيف علي طالببابل

سميره محمدمحمد عبد حسينبابل

حميده داغرعلي سليم عبيسبابل

بشرى هوبيعمر حسن عليبابل

فوكيه شيتيحسين ماجد عطيهبابل

الميه شرادجاسم خوام هليلبابل

ساجده عبيدصباح راضي برتوبابل

بدريه كاظماحمد خضير عباسبابل

صبيحه واعيابراهيم حسين سواديبابل

صبيحه سلمانصالح هادي تاليبابل

خضيره عباسفالح مهدي كاظمبابل

اسراء تايهعلي كاظم عبدالواحدبابل

ايمان محمدمرتضى ستار هاديبابل

زهره عاصيحسين عبداللطيف عباسبابل

امينه عباسعالء فائز ثجيلبابل

زينب حاتماحمد علي حسينبابل



كنطار حمزهحربي ذياب دردوحبابل

مزنه عمرانعمار علي خضيربابل

سليمه محمدرائد يعقوب يوسفبابل

سعيده راشدطاهر جاسم خليلبابل

سهده حسنسلمان عبدهللا صباربابل

جاسميه عكالعلي كاظم شمرانبابل

فخريه ياسرثائر عبدهللا نبهاربابل

فائزه كاظميوسف رضا صالحبابل

فوزيه عمرانعدي حسين عليبابل

طلبه عطشانعباس حسين صعببابل

بدريه علياحمد سامي صعببابل

جميله اسودثامر خضير عبودبابل

حده سعيدسيف عبدالكريم جاسمبابل

جنان عبدمصطفى صالح عليبابل

كريمه هاديحسين علي حسينبابل

صبيحه عبيسحسين علي حمزهبابل

اقبال جيجانعلي ناظم عنيزانبابل

مدامه خماسحسين نجم عبدهللابابل

سليمه عباسعدنان محمد حسينبابل

حسنه كاظمعلي كاظم جاسمبابل

سهاره محمدعلي جميل سلمانبابل

ساميه حمزهعلي منصور مدببابل

خديجه مشكورحسين سعدي شاكربابل

وحيده كاظمفؤاد مكطوف منسيبابل

سنيه كاظمصالح جابر عبودبابل

كظيمه نجممحمد رحيم فلفلبابل

سكينه خضيرحيدر عبدالحسين واديبابل

سميره شهدمحمد فوزي عليبابل

نعيمه كاظمحسين عبداالمير عليبابل

فطيم جالتستار جرو اسماعيلبابل

جبسه جاسماحمد هادي اسميانبابل



راجحه محسناحمد كاظم رسنبابل

الهام محمداسماعيل خليل برهانبابل

صبيحه هاديسامي عباس عليبابل

رضيه عبودحيدر حميد هاشمبابل

ليلى خضيرحمزه ستار حمزهبابل

شدهه جعاطهعبد عويد كيطانبابل

سلوى محمودمروان سالم محمدبابل

ناديه جوادعلي مهدي حنظلبابل

سليمه عبيدماجد محسن سايجبابل

حسنه عاصفيحيى محسن مرزهبابل

ابتسام طارقجالل قيس فيصلبابل

سوريه سيدضياء حسين مايحبابل

زينب فرحانعاي رزاق سواديبابل

محجوبه حسنصفاء عبد عنادبابل

تقيه عنيدحاكم مرزه خلخالبابل

ميريه عبدهللاحسين عبداالمير شلشبابل

حسنه عافصساجد محسن مرزهبابل

فاطمه احمدعامر شهاب احمدبابل

حياه هاشمعدي عادل درويشبابل

كافي عباسايمن عبيس كطرانبابل

نوريه خشانحسين علي حسينبابل

حسنه عافصرحيم محسن مرزهبابل

فضيله عباساحمد ثامر عزيزبابل

ساميه عليعباس علوان حمزهبابل

فطيمه كريمعامر فاضل عبدالكريمبابل

سينه محيميدصالح محسن فلفلبابل

حسون خليلهاني حبيب علوانبابل

قسمه مهديجالل كامل نجمبابل

جنديه محسنمحمد فيصل حجاببابل

سكينه كزارصفاء احمد جويربابل

بيهيه خلخالهادي عبيد هزاعبابل



مكيه صاللعبدهللا خادم هاللبابل

مديره طالبحسن وحيد طفاربابل

سليمه نعمهحسام مهدي كاظمبابل

راجحه درويشعالء فاضل عبداالميربابل

حميده صافيمحمد عبدهللا علوانبابل

فتحه جهادمحمد عماد رحيمبابل

صبريه غافلعلي عبيد كافيبابل

حسينه محمدعقيل جبر جيادبابل

الله بعيورعد تالي منيهلبابل

مطيعه مهديمالك مدلول شاللبابل

حياه حسينادم محمد كاظمبابل

نجمه فارسكرار حمزه جبربابل

سنيه حسنغسان علي حسينبابل

بيداء جبارضرغام حيدر محمدحسينبابل

تنزيل حسنجواد عبدالكاظم جبربابل

فضيله زبونزيد عبد حمدبابل

جماله مانعمحمد حمزه عبيدبابل

ثريا سدخانمهيمن محمد جاسمبابل

انتصار نعمهشاكر احمد عبدالحسنبابل

روجه نعيسرائد صاحب مكيبابل

صبحه عليحمزه عزيز عبدهللابابل

مهديه جبارعلي هادي غركانبابل

مائده عبدالواحدعلي حمزه ناجيبابل

زهره موسىسالم صالح حسنبابل

صحينه حسينثامر صبار محيسنبابل

لقيه نوماسعلي عباس نوربابل

امل عبدالكاظماحمد عبدالعباس حسينبابل

مقبوله عبيدعمار علي كاظمبابل

امنه طالبياسر ميثم طرخانبابل

سليمه عباسرياض حازم عليبابل

هناء حميدوسام تركي احمدبابل



نجاه حمزهحيدر كطوف راضيبابل

ساره كاظماحمد دايخ دحامبابل

قسمه حمزهمروان مراد محمدبابل

ضويه عجيلعلي شاكر مرزهبابل

صبيحه محمدحسن مخيف محمودبابل

سماهر نايفياسين سعدون مزهربابل

فاطمه خليلمحمد علوان بنايبابل

قبيله محسنموسى عبدالكريم محسنبابل

جمده سلمانعالء عادل سالمبابل

رسميه حمزهاحمد طالب كاظمبابل

شافيه خلخالحسين كاظم حسونبابل

طلبه فنيخرماهر خالوي طارشبابل

معصومه عبدالعظيمحيدر يحيى اسماعيلبابل

قبيله جبارعمار معال حسينبابل

خيريه حمدهللاعداي جعفر جباربابل

واشيه شغاتيقاسم هليل عطيهبابل

طلبه عباسسامر عاشور محمدبابل

خميسه بريمطشر زغير مغيربابل

عروبه طخاخعلي حسن خزعلبابل

بشرى سرحانوسام محمد مجيدبابل

حسينه وشاححسين عبدالرضا صبيحبابل

امل كاظمحيدر طابع كزاربابل

عذراء عبدالعباسحسين علي دايخبابل

ظلمه حسنثابت كماز حسنبابل

جاءر هاشممرتضى علي روؤفبابل

حظيه رحمانعلوان عبد سلطانبابل

ناهيه عليويمالك حسين زايربابل

ليلى جرادوليد كاظم حسينبابل

حسنه عباسسالم محمد عبدالحمزهبابل

رسميه حسينحسين عزيز كريمبابل

رسميه حسينحسنن عزيز كريمبابل



جبريه سعيدحسين مثكال حميدبابل

شذره خضيرابراهيم فاضل جاسمبابل

برقيه عبدياسرعماد عيدان ثامربابل

فاتن ناجيحسين مهدي حسنبابل

شاميه عطيهخضير مبدر جاسمبابل

حليمه كاظمحاتم كريم رحمانبابل

نجيه عبودعدي عبدالكريم عيسىبابل

سندس عبيدعقيل عبدعلي جوادبابل

هناء حسنسيف سليم عبيسبابل

ليلى خزعلسجاد خالد عودهبابل

فضيله عبوداحمد فخري طارشبابل

هديه عبيدحامد خيري مصيخبابل

بدريه صيهودعلي كريم عبدبابل

حميده محمدمحمد كاظم روضانبابل

صبيحه كاظمحسين علي سلمانبابل

امل كاملحسين فليح عبدبابل

غنيه حميدسعدون حمود جبارهبابل

صفاء كيطانعلي سعود زيدانبابل

كظيمه حسنقاسم بديع محمدبابل

طليعه راجيعامر كاظم حسنبابل

وضحه طرادصباح كاظم صياحبابل

فريده صاحباياد عبدالجاسم مسلمبابل

سعديه ديانياسين خنجر بدنبابل

ونسه عبيسعدنان سلمان راضيبابل

حمزيه حسسنحامد راضي بدربابل

نوال حمزهسجاد طه شاكربابل

قسمه رسولعباس جليل جبربابل

مكيه عبدالسادهكريم عواد حسينبابل

زينب غازيحاتم كريم هاشمبابل

حمزيه حامدحسنين منذور مهديبابل

حميده سلمانحسن ستار هاديبابل



زهره حميدنصير محي عبدبابل

كظيمه لفتهامجد عالوي مردانبابل

ليلى جويعدحيدر علي حسينبابل

عليه حسينمحمد ناصر حسينبابل

تقيه ياسيناحمد صبري عبدعليبابل

خيريه عبدالزهرهعلي جبار محمدبابل

نجيه جوادفراس مهدي شبيببابل

فرحه عبيدعباس حسين جساببابل

ماليه حكاشحيدر جبار جعازبابل

تركيه طنيشهزاع كامل محيبابل

جله علوانسالم متعب عزيزبابل

صالحه كاظمقائد سالم مظهربابل

احالم حمزهعبدهللا منذر عبيسبابل

سعيده عبيدرقيه حميد مجيدبابل

عطيه غانمباسم ناجي محمودبابل

طيبه جاسممحمد كريم عليبابل

رحيمه عزيزمهدي علي مهديبابل

ربيعه طرادمصطفى مراد عطيويبابل

حكمه جعازمحسن راقب جادربابل

فليحه عناداحسان محمد عصيدبابل

خديجه حاتمعلي طالب سلمانبابل

صبيحه حمداحمد وحيد كاظمبابل

فردوس عبدالزهرهسجاد صادق جعفربابل

ابتسلم عاشوربرهان عبدهلل حمزهبابل

ابتسام محمدمحمد عالء حسينبابل

كريمه محيمشتاق حميد منعثربابل

فخريه عبدزهره حميدي عبدهللابابل

جاسميه ابراهيمزياد حسين خضيربابل

جهاديه ادريسعبدالزهره جواد كاظمبابل

صبريه عبوداحمد جابر عبدبابل

بتول جابرحسن هاشم كاظمبابل



نوال كاظميحيى مهدي حسينبابل

رجوحه مالكحسين عادل حاتمبابل

بشرى هاشمامير فاضل امانهبابل

نعيمه ربيععلي تركي عسافبابل

سنيه ناجيضياء حامد مجيدبابل

عذيه خلففالح حسن كاظمبابل

هناء محمدحسن سعيد شاكربابل

حمزيه يوسفاحمد جبر عبيدبابل

حسنه حجيشهاب عليوي دريسبابل

مكيه خليلحمزه احمد حسينبابل

كظيمه هادينبيل صالح عباسبابل

حمديه جبارسعد علوان جاسمبابل

معصومه كاظممصطفى هادي شمخيبابل

جميله عبدعونمهدي كاظم ابراهيمبابل

سهام حمدمحمد رحيم خلفبابل

حميده محسنعلي هادي جوادبابل

صبيحه كاظماحمد عباس حسينبابل

حليمه لطيفضياء مهدي صالحبابل

زيزان عبدالزاقصدام كريم جاسمبابل

حياه عبداالميرباسم محمد جرعيطبابل

رزيقه كاظمحمزه فاضل جاسمبابل

سعيده حسينحامد علي كاظمبابل

مناهل سعدونانور منور ناهضبابل

عليه عبدحامد علي ناصربابل

امل حسناحمد سالم حسنبابل

فاطمه عبيسكرار احمد ظاهربابل

نجوان طرادعلي فاضل حمودبابل

زينب محسنسجاد حافظ عبدالمحسنبابل

عيده عبودعلي جاسم منصوربابل

زينب كاظمامجد حميد حسينبابل

جنان راضيامجد علي مطشربابل



رشا صاحبغيث مهند عبدزيدبابل

امل حسننزار عدنان عجميبابل

هيبه محسنهيثم حمود موالنبابل

نوال حسنكرار محمد نوربابل

زينب حسانحسين علي كاظمبابل

ايمان مالكصاحب علي حمدانبابل

رحيمه عليلؤي باسم خليلبابل

بدريه جويحماهر رشيد فليحبابل

كظيمه جاسمسعد جواد هزاعبابل

نعيمه حسينمصطفى جواد شباطبابل

زهره صابرسلمان داود محمدبابل

سميره حسينعلي رعد حمزهبابل

غنيه صالحامير كاظم جابربابل

نجاه مسلمامين صالحالدين صبريبابل

نوريه عباسحمزه سليم عليبابل

نجاه ابراهيمعلي حسين خضيربابل

تغريد خضيرحسين علي مرزهبابل

هديه حبيبعايد كاظم كلوفبابل

نضال عبدالحسنعبدااليمه عبدالهادي عبدااليمهبابل

صباح حسنمهدي صالح خليفبابل

خيريه كاظمعبدالحسن عناد عبدالصاحببابل

خلود ناصرمسلم عقيل مايحبابل

شفاء هاشماشرف غضبان عبيدبابل

تسجيل فلفيلاحمد سلمان جابربابل

نظام عبيسحسن جدعان ركاببابل

صبيحه عبدوهاب احمد عبدالحسينبابل

عزيزه كريمكرار محسن حسينبابل

حكيمه حسينضياء حمزه حسنبابل

فوزيه عبدالحرسعد عدنان عبدالحسينبابل

كظيمه صداممحمد وحيد كاظمبابل

غنيه عليعباس حميد غازيبابل



امل عبدمحمد علي غزوانبابل

جميله هاديمهدي صالح مهديبابل

كظيمه موسىقصي كاظم حطحوطبابل

فضيله شعالنعلي عبدالحسين صالحبابل

فطيمه محمدعامر محمد محمدعليبابل

حسنه شاكرعبدهللا عادل سليمبابل

رجاج وحيدجواد عوده بعيويبابل

كتبه هاديمهند كريم صليخيبابل

سنيه مشعلمرتضى جاسم محمدبابل

فهيمه حسيننجاح عبيد فرهودبابل

زينب مزاحمحسين وائل حسينبابل

حميده مسلمزيد سجاد عاشوربابل

حياه صباحعدي علي حسينبابل

نوريه عبدالواحدباسم عبدالحسين جاسمبابل

ورده حمزهجاسم محمد كاظمبابل

غنيه حمزهمصطفى حامد كاظمبابل

سعوده عبيدفاضل جاسم حمزهبابل

شكريه جودهراسم دايخ حمزهبابل

فردوس حسينحسين طالب حسينبابل

انتصار محمدعلي سليم جاسمبابل

رخيصه خلخالكامل سرحان مجبلبابل

جويه مطرودغراف عبد عبادهبابل

حليمه حميدصفاء حسين سويفبابل

ضويه داودعظيم حسان عبودبابل

سميره عبدهللاعامر كامل كاظمبابل

فريحه عبدعونوسام بشير كطوفبابل

ربيعه متعبرعد حمزه حسانيبابل

نسمه عبداثير كاظم محمدبابل

خوله حميداحمد فاضل عبيدبابل

لفلوفه ونيسمحمد مجهول ثجيلبابل

مديحه جباررحمن مهدي نايفبابل



هديه شنانابراهيم كريم كطنبابل

رجوه محمدعلي هادي عبيدبابل

فهيمه عليمهند درباش حيدربابل

مغيضه نايفحميد كاظم لهمودبابل

كظيمه دليعفاضل عبدعلي جبربابل

عمشه حسونخالد حميد غرببابل

حمده ندىحمد علي حسنينبابل

حظيه خليفطالب سفاح عبودبابل

جمهوريه صبيحعبد ازهره عليبابل

بوشه هجاليحامد عواد كريمبابل

كميله عباسصباح هادي عليبابل

حميده طاهرعلي عبدالمحسن فارسبابل

احالم جاسمامير حميد راعيبابل

عليه صالححسين علي مدلولبابل

بعوه ابراهيمحسن تركي جبربابل

نزيله حسيناثير راجح كاظمبابل

سعديه مهديعصام سعدون عطيهبابل

فريحه عليويعلي ناجي وساكبابل

ساهره عبيدسلمان علي اميربابل

سميره عبيدضيف علي عبيدبابل

سعديه عبيدهادي فاضل كاظمبابل

فوزيه عليهشام عبيد عبيسبابل

هديه عزيزمحمد رزاق ناصربابل

زكيه عويدمحمد عبيس حسينبابل

عاشوره اسماعيلناصر محسن صفوكبابل

سلوى حسنحمزه محمد عبيدبابل

شكريه كاملعصام شمخي فليحبابل

دوريه مزهرعبدهللا طراد عبدالسادهبابل

هديه فنيخحسين طالب شحاذهبابل

بلقيس محمدحيدر محمد كاملبابل

غيظه كاظمحسن عبدالرضا حسنبابل



اثمار عبدعمار منذر كاظمبابل

حليمه عبدالسادهمحمد درباش عبدبابل

عيده كاملكرار هادي جسامبابل

كريمه سلمانعلي ثامر مزهربابل

رباب موسىعقيل علي عبدالحسينبابل

ناجحه محمدوالء عباس صياحبابل

جبره شنتهنعمه بلبل ركبانبابل

كميله كاظمعلي محمد عباسبابل

نجالء حسينعالء خضير عليويبابل

فهيمه خضيرامجد دبيس رزيقبابل

بخيته بنيهرضا حامد مرادبابل

حضيه حسنامين هاشم جمههبابل

حميده عباسسامي حاتم خضيربابل

عفراء عبداالميرامير ستار مهديبابل

صبيحه جابراحمد كاظم هاشمبابل

مديحه حسنانور نوري ابراهيمبابل

رواء كاظميوسف عزيز عبيسبابل

ريمه ظاهرحسن مزهر ماضيبابل

زهره جبارزيد عباس عبدالزهرهبابل

ملكيه عليحمزه حسن عبوسيبابل

فضيله جاسمسيف علي حسنبابل

فخريه كاملعباس فاضل عباسبابل

ندى فاضلاحمد عبدستار ايوببابل

شكريه مصعبعماد داود هاشمبابل

عبده خليلسامي محسن لفتهبابل

فاتن حسينعبدالخالق محمد عبدبابل

غازيه حمزهحاكم راشد حمدبابل

حال جباريحسين علي كاظمبابل

وفاء حسنعقيل مسلم عبدالرضابابل

سهر وسامصادق سعيد غلزيبابل

فطومه زغيرعبدالحسين محمد عودهبابل



عليه اسماعيلخضير عبيس يحيىبابل

نظيمه حمودعامر حسين سعيدبابل

ونسه رمضانعلي حسين عبيدبابل

شمسه احمدابراهيم خضير محمدبابل

ياسه حمزهعقيل عناد عبيدبابل

رهيفه عبدقاسم عبدضيف احمدبابل

رحيمه مغيرعلي عدنان عبيدبابل

مديحه طالبمصطفى ناهض عبدبابل

هيفاء عبدالواحدعبداللطيف ضياء بشيربابل

فخريه محسنمهند مهدي سويدانبابل

لميعه هاديسيف نجم عبيدبابل

عالهن محمدمحمود حيدر صكبانبابل

مائده ابراهيمعلي رضا عبيدبابل

عيده شعالنهالل مخيف راجحبابل

شيماء محمجعمر محسن خالدبابل

نبعه خضيرحيدر ثامر مطربابل

نغيمه همديحير خضير كريمبابل

فخريه حسنعلي عسل محمودبابل

فرات محمدمحمد عدنان شذربابل

سمره حسينعباس علي عيدانبابل

غازيه حسينعدنان نعمه عبيسبابل

سهله محمدماهر عامر نجمبابل

بتول كاملجعفر محمد دايخبابل

عليه عباسفراس خضر فليحبابل

فطيم ناصرمحمد ساجت عليبابل

ملكه حسنكرار محمد لطيفبابل

جميله عباسمحمد جاسم حسنبابل

سعاد حسينبالل عبدعلي كاظمبابل

هديه محمدطالل زيدان خليفبابل

شكريه كاظمصالح حسن هاشمبابل

عينه صاحبعقيل فليح جسوربابل



زهره هاديضياء فجر عبيدبابل

مجده طرادمشتاق طالب مخيفبابل

سميره حسنصيدل محمد كاظمبابل

عباسيه حسنعمار باقر لطيفبابل

كتيبه عبداسعد جواد كاظمبابل

سهام عبدهللامحمد عدنان غرلنبابل

حمزيه ناهيحمود عبدالحمزه جباربابل

سوسن عاشورعلي عباس عبيدبابل

رسميه عبيدضياء صبيح محسنبابل

فطيم عليحمد عمران عودهبابل

لقاء جاسمقاسم حيدر كاظمبابل

اخالص ميريكرار سعد تركيبابل

حميده تركيمحسن خلخال شماتهبابل

مهديه شاكركريم مكي خضيربابل

لميعه مرزهمالك سامي حاتمبابل

اخالص شاكرعلي كاظم بريسمبابل

عليه قحطانذوالفقار حاتم لطيفبابل

سعديه سهيلامجد حامد طلببابل

سهام كريمكرار حميد نعمهبابل

تمونيه صبيحمالك موسى حمزهبابل

فخريه رشادامير علي جاسمبابل

عجيله خميسفليح حسن طعمهبابل

حيريه عبيسعلي نجم عبدبابل

نجيه عبيدظاهر احمد عليبابل

طليعه جبرحسين خليفه عجيلبابل

هاشميه هاديداخل حمزه عبدبابل

نوال جاسمسالم عواد كاظمبابل

عطيه منسيعبدالحسن محمد نايفبابل

سناء حسينابراهيم هاشم جاسمبابل

جزاير عبيدحسين عبود راضيبابل

صبريه فليححامد عبدالكاظم حمزهبابل



هديه عليعلي عيسى بدربابل

سعديه محمدعمران كاظم عمرانبابل

نجمه خليفسلمان كربول كريشبابل

عيده عبيدهادي مدهللا نايفبابل

سليمه عباسعالء حسن حمزهبابل

خيريه محمدفؤاد عبدعلي عمرانبابل

تسواهن كاظمصالح سلمان ساجربابل

حده عذابفاضل غركان حسينبابل

رقيه كاظمباسم حمزه ابراهيمبابل

شكريه جاسمحليم مزهر كاظمبابل

رسميه مهديسرحان عاجل حسنبابل

فائزه هاديمرتضى صباح شباطبابل

ميعاد حاكمعالء عدي حاتمبابل

مديحه جبارعدنان مهدي نايفبابل

سعاد كاظممحمد صبيح عطيهبابل

عدويه خليلعباس سعد سلمانبابل

زينب مطرمصطفى اسماعيل راضيبابل

تلعه عباسسرمد جواد جبربابل

حسونه شدهانسامر كاظم عبدزيدبابل

عليه حسينحسين جاسم مهديبابل

طلبه حمادمحمد كامل اسماعيلبابل

حسنه فيصلهادي عبد راضيبابل

زينب هاديعبدالكريم جبار موحانبابل

سلمه صافيقاسم عبدهللا زغيربابل

فضيله حسينحسن زبال عبدهللابابل

صبريه شناوهكرار شهيد عبدالكاظمبابل

ماجده كتابعبدالرحمن حمزه حسينبابل

حميده دايخمهدي مقداد حسينبابل

نهوده مهدياحمد سالم شاكربابل

وحيده هاديعقيل عباس عبيدبابل

رازقيه عبدحسن حسين حمزهبابل



سهاد مدلولحمزه مجيد خضيربابل

ازهار سلماناحمد قحطان رحمانبابل

كظيمه عبدالسادهعماد عبود كتاببابل

رفعه ثوينيوسام يوسف زايدبابل

ازهار عطيهمجتبى سرمد صالحبابل

سميره حسنعلي حسين خضيربابل

رسميه حسينناصر جاسم عبيدبابل

تركيه عبيدعلي بارهيم رحيلبابل

فرحه كاظموسام كاظم جميلبابل

اميره كاظمعلي صبيح حسينبابل

زهره جاسمعامر عبود عباسبابل

كميله برتوقصي حديد عبيدبابل

شريفه عبيدحربي صباح هاشمبابل

كميله حمادياحمد هادي عمرانبابل

رباب جاسمحاتم عبيد حسنبابل

مديره جلعوطستار جبار هاديبابل

سكينه حسنسماح حسن عبيدبابل

زينب هاديعلي محمد سكربابل

هديه خليلخالد سعد علوانبابل

نعيمه راضيكريم حسين كاظمبابل

عليه صباحاحمد علي مدلولبابل

رحمه عباسحسام كريم صالحبابل

منسيه لويسمروان علي منشدبابل

ليلى صالححسين خليل عباسبابل

فاطمه عباسقاسم محمد جبربابل

سليمه حسونمحمد فاهم ابراهيمبابل

عالهن هاديعلي حسين فخريبابل

خالصه معارجحيدر علي خليلبابل

امنه جابرمحمد حسين حمزهبابل

اميره عيسىعباس منصب كاظمبابل

عمشه عربيدقاسم كامل مزعلبابل



عذبه عبيدعلي مهدي عبودبابل

عيده مازونمحمد شالل سهيلبابل

نعيمه عاصيمهند عيسى عمرانبابل

تركيه جاعدعايد حركان سلمانبابل

فطيم طارشعلي محسن عيسىبابل

جميله حسينكامل عدنان طريقبابل

نع عدايمحمد حسين عبودبابل

ربيه حسينباسم ريسان راضيبابل

حسنه حمزهعلي شبيب مردانبابل

نظيمه حاتمعصام داخل جبيربابل

نوريه عبدزيديعقوب اسماعيل جاسمبابل

نجديه جلعوطصادق جواد هاديبابل

بدريه شمرانعلي فرحان خلفبابل

كرمه عرعورصدام عواد حلمانبابل

حميده جسامقاسم حردان كاملبابل

كريمه جوادياسر حسن جبربابل

ملكه كاظمامير حسن موسىبابل

زهره حسينعلي فاضل عبدبابل

نهله حسينمحمد سليم حفظيبابل

شكريه جميلعقيل محي عاكفبابل

هديه ناصرحسين فرحان كاظمبابل

سعاد جابرخليل ابراهيم محمدبابل

عذبه عبيدكاظم يحيى حسينبابل

رجاء محمدزيد طاهر فالحبابل

منال مهديمحمد ياس خضيربابل

حسنه عليستار حسين عليبابل

غازيه حامدصادق جبار حمدانبابل

موحه حسنعباس عبيد داودبابل

سهام عبيدعلي مجيد هاشمبابل

نبات حسنمالك عبدالعباس محسنبابل

حمديه ناجيعلي كامل عنادبابل



نجيه علوانكاظم عبيد مهديبابل

ناهده محمدعبدهللا امديح صعصعبابل

زهره كريمكرار حسن عبدبابل

عبده ظاهرفائز عبيد مهديبابل

اقبال احمدميثم حسين كاظمبابل

فليحه مطلكعلي جواد كاظمبابل

شكريه مرزوكحسين محمد كاظمبابل

بيان عبيطمروان فائز حمدبابل

زهره عبيدامير كاظم مخيفبابل

كفايه حسونمهدي عبود لفتهبابل

شكريه جعازعبيد عداي عبودبابل

ايمان عدايفالح حسن لطيفبابل

حبيبه عبدعليثامر علوان عبيسبابل

نضال ادريسعبدهللا حرش زيدانبابل

سعده حسينسجاد حسين سليمبابل

سمحه جواداحمد جواد حمزهبابل

سعده محسنحازم فالح حسنبابل

ساجده هالليوسف تايه عبدالحسينبابل

شهربان حسينكاظم عبدالحميد محمدبابل

امنه هاشمحيدر عباس كريمبابل

سته عطيهرافد عبداالمير راشدبابل

نزيهه خضيرماهر هادي رحيلبابل

سكنه صكبمنذر احمد كيطانبابل

ثمينه هاشمحمزه علي عبدالحسينبابل

شريفه حسنبدر حسن عليبابل

بشرى توالنمحمد صاحب علوانبابل

االء طارقيحيى عبدالودود صائببابل

خالده عبيدخالد وليد حسينبابل

بدريه محمدعلي احمد ذياببابل

فضيله محمودضياء رزاق مرموصبابل

فاتنه سلمانمرتضى شخير تومانبابل



حجه عمرانعباس احمد عليبابل

فائزه كاظمموسى رضا صالحبابل

كميله حمزهفاضل نعوم عبدهللابابل

ميريه ابراهيماياد حسن حسينبابل

حميده طاهرعباس مرزوك عبداالميربابل

طلبه عبدهللاحسين قاسم راشدبابل

ايه هاتفعلي راهي جميلبابل

عزيزه عبودحيدر عبدزيد ناجيبابل

صبريه منعمقاسم محمد عبيسبابل

زكيع عبودهيثم فالح احمدبابل

زهره كاظمسيف علي بحوتبابل

نجيه عبدهللااحمد كاظم محمدبابل

صبيحه نايفعلي مزعل عبدهللابابل

هناء كاظمعلي اديب فالحبابل

سعديه نويرماهر عبدايوب ناصربابل

سهام عبدسامر حامد جوادبابل

انتظار مظهرميزر ساهي حسينبابل

فطوم عليويصالح حسين صالحبابل

حياه شاللسرمد عايد عبدعليبابل

نعيمه عبدزيدقاسم لفته داخلبابل

ايمان عيدانمصطفى محمد عبيدبابل

شكريه عمراناحمد عبد راضيبابل

مصيبه طهيمزمسلم غافل عبدبابل

سكنه موحعلي عايد عليبابل

زهره كاظمعلي سالم عريبيبابل

وداد سعيدعالء يوسف سعيدبابل

عفاف جوادحسن عبدالكريم عليبابل

حليمه حسونمحمد مظهر عبيدبابل

رسميه غزايفيصل عباس رحيمبابل

صبريه ابراهيماكرم عباس ماجدبابل

فوزيه عبدالسادهعمار كاظم كريدبابل



انعام كاظمعلي عبدالكريم عبداليمهبابل

نوريه خضيرسعد كاظم حسينبابل

حسنه مجيداسماعيل حاتم محيسنبابل

ميريه حسنهاني سعيد حمدبابل

فطيم جاسمعلي نعمه عبدعونبابل

سلوى محمودمحمد سالم محمدبابل

نظيمه عباسمشتاق عباس سلبوحبابل

ساهره كريممحمد يوسف عباسبابل

جماله حمزهسعد طالب حصنيبابل

راجحه كاظمحسين ليلو صاللبابل

نجمه عبدهللااحمد كاظم حمزهبابل

زهره كاملعدي تايه حسنبابل

زهره كاملعلي تايه حسنبابل

نكروزه كاظممحمود ياسر هاديبابل

هيفاء عليمحمد مهدي ناهيبابل

زينب عبودعلي حسين حمزهبابل

زهره طالبعلي سعدي كاظمبابل

نعيمه عبيداحمد جاسم رحمبابل

فلاير كاظمسنان محمد عبدالخضربابل

صبيحه حسنفارس ناظم جبربابل

رحمه اليجماالحمدك خليل هاديبابل

سميره محمدحيدر حسين كاظمبابل

حمديه مسلمسيف سعد عبدبابل

شاله حمزهمحمد عبدالكاظم عريبيبابل

حليمه جوادسجاد حسين حمدبابل

زهره محسنصباح رزاق كاظمبابل

شكريه حسنخلف عبدالكاظم عليبابل

صفيه فرجتكليف مرزق عبيسبابل

غازيه عبيدماجد هاشم عوادبابل

حليمه هاشمباقر حسن حسينبابل

ماجده وناسقاسم عبيس عبدالحسينبابل



فطيم جاسمكامل مطر جبربابل

سعديه هانيعالء طالب عليويبابل

سنيه كاظماركان طعمه ضعيفبابل

ريسيه حسنصباح خلفه عبيدبابل

بدريه ناجيوسام كطيف كاظمبابل

جريوه عبدالحسينعباس حمزه عبيدبابل

نضال حسينخالد ابوالهيل شبيببابل

مها خالداحمد رعد سعديبابل

سعديه جاسمعلي عبد عبيدبابل

اسيا ناظماشرف صالح هاديبابل

فطوم عبيدكاظم احميزه حسينبابل

هناء كاظمعلي مجيد حبيببابل

غنيه جاسمانس فاضل عليبابل

نجاه عبيسخالد عبدالكريم خليفبابل

سميعه غزايوسام احمد عبدبابل

فوكهن ناصرعلي جاسم حميدبابل

مايه كاظمكاظم عامر تمربابل

صبريه لفتهعباس حمود حسونبابل

سليمه رضاعالء حسين كاظمبابل

فاطمه محمدحسين نجاح حسينبابل

حميده دنوشهادي صافي حسينبابل

امجواد لفتهعلي حسين نكاربابل

عليه جعازعيدان علي كاظمبابل

زهره كاظماياد كاظم نصيفبابل

بسعاد كاظمفراس كشاش حاجبابل

مديحه رحمانحسن جاسم عاصيبابل

امل عبدزيدلواء علي خرباطبابل

مديحه رحمانحسين جاسم عاصيبابل

فضيله حسينكاظم نوري حسينبابل

حسنه عبدالحرعلي بنيان حسينبابل

رسميه اكتابعلي ناجح حاتمبابل



انتصار عبيدحسين عالوي مكيبابل

بزونه نزالناظم عوادف فضلبابل

زهوه حرموشعلي عيال دعاربابل

كظيمه جبريوسف نوري عبيسبابل

رازقيه خضراسماعيل عزيز كطوفبابل

خميسه عباسكرار قاسم كاظمبابل

رجيحه هاديفريق محي عنادبابل

تقيه منشدحسن خليل ابراهيمبابل

جاسميه محمدمحمد عبدهللا عباسبابل

كدره جاسمميثم اسماعيل كاظمبابل

سعديه ناهيعلي حسين عليبابل

نجاه كاظمعلي حسين مالكبابل

سعديه ياسيناحمد هالل محسنبابل

فرحه خلفوليد هالل كاملبابل

موحه حسينحيدر بدري هنديبابل

نهايه هويدياحمد حسين عبيدبابل

بلقيس عامرحمزه نعمه جباربابل

فوزيه رحيمعلي عباس ناصربابل

صبريه جبرعالء عبدالساده عتيجبابل

شيماء خلفعبدالزهره عباس حسنبابل

سكينه هاشمقاسم كاظم عبدالعالبابل

جميله شاكرعلي عبدالحمزه شنابهبابل

كميله عاكفامير محسن جميلبابل

حميده نعمهمصطفى محمد عبدالواحدبابل

سناء دويجسالم محمد ابراهيمبابل

فطيمه وناسجواد كاظم عمرانبابل

سوسن كاظمغيث علي محسنبابل

مريم نعمهحيدر عبيس عبيدبابل

رسميه محمدعلي حامد خلخالبابل

فرحه عبيدمحمد حسين عبيسبابل

سميره جبرمنار ناظم ناجيبابل



عليه حسناكرم صاحب محيسنبابل

كواكب كاملحيدر حسن عبدبابل

زهره محمداحمد عبود جودهبابل

صبيحه خليفعقيل منسي راضيبابل

سكينه مخيفلقمان حبيب صديقبابل

فهيمه عليناظم درباش حيدربابل

سعيده مردانعصام عبدالواحد عبدالعباسبابل

امل عبدالحمزهمحمد سعد محمدبابل

عزيزه مشهولكاظم حيدر عويدبابل

نوال حموداحمد محسن هاديبابل

وجدان جوادحسن سعد مهديبابل

فوزيه عبيدرسول سعد عبدالجاسمبابل

صبيحه ناجيحيدر كاظم عمرانبابل

رجاء علوانسجاد جاسم عبدالرضابابل

بدويه صبررعد ناهي جيادبابل

حنيه علوانرياض وهاب حسينبابل

زينب هاديعبدالعظيم جبار موحانبابل

فاطمه حسنصفاء حسين عبيدبابل

نادره فمهند جبار مخيفبابل

ابتسام محمدلؤي ماجد جسامبابل

بصري حسنمحمد عبدالرضا ابراهيمبابل

عليه مهديمجيد عبداالمير صخيريبابل

حيه عبدجبار طالب سلمانبابل

فاطمه جبرقصي سعدون لهمودبابل

عزيزه حضيريعلي محمد علوانبابل

فطم عبدهللحمزه هادي جابربابل

حكمه ابراهيممسلم حسين عنونبابل

سليمه غازيعلي يونس هاللبابل

حسنه صيهودسالم حسن عبودبابل

حميده محمدرحيم رسن حسينبابل

هديه عبدحمزه عليوي عطيهبابل



فطيمه طرخانسالم حسن ناصربابل

فوزيه عبدعليعالء حسن عليبابل

نوريه عبدالحسينحسين عذاب دحبشبابل

شكريه فهدمالك علي خضيربابل

حمزيه هاللعماد مالك كاظمبابل

فليحه هاشمشهاب احمد زغيربابل

صبريه كاظممحمد عبدالوهاب مخيفبابل

سعاد صياحعالء ستار لطيفبابل

فتنه مدرععباس صحن خثيبابل

فوزيه داخلانورا عبداالمير جاسمبابل

خيريه محمدعليسعد اسماعيل ارزيجبابل

خيريه هاشمفاضل عباس عليبابل

امل هاديياس خضير شذربابل

سناء كاظمطه ياسين خضيربابل

ملكه حسينمحمد جابر العيبيبابل

زهره كاظمعلي محمد مهديبابل

بدريه مطلبمرتضى عايد كاطعبابل

ميريه ظاهرفواد حسن مهاوشبابل

ميريه زيدانعاي محيسن عبدبابل

حسنه عبيدعلي فارس حمزهبابل

ساهره محمدحسين جبار طفاربابل

حميده مرزهمهدي عبدعلي كريمبابل

مها غازيمحمد احمد نعمهبابل

امل ناظمامير جواد كاظمبابل

غبنه عبيدمحمد حسين حمزهبابل

تركيه كزارحيدر غالي كاظمبابل

هديه حسنمحمد عباس نصيفبابل

نعيمه عبدزيدرياض لفته داخلبابل

فاطمه حسينهيثم ثامر خلفهبابل

حريه دهيديزيد طارق طبكبابل

سعديه ياسينوسام عايد خليلبابل



فنديه حسوناحمد اركان هاديبابل

زينب عليمحمود جواد كاظمبابل

فضيله خليففالح جاسم هاشمبابل

بسام كاظممحمد غازي عبيدبابل

وحيده عباسمحمد حبيب ناصربابل

نجيه محسنحسين جالل فرحانبابل

نسرين عباساحمد شاكر حمزهبابل

عليه عبدهللاشهاب محمد خضيربابل

صبيى جودهحسين شناوه حمزهبابل

احالم كاظمحسن سعد داؤدبابل

ربيعه عبيدستار طالب حمزهبابل

سعديه شنانفارس محمد عطيهبابل

طلبه مهرزياد محمد موسىبابل

دوخه مطرودناصر سلمان محمدبابل

سعديه فرحانابوبكر ناصر عبدالرزاقبابل

ناهده صافيسجاد كريم ناجيبابل

ملكه عبدعونثامر مظهر عباسبابل

كريمه فاضلعلي سلمان جاسمبابل

فوزيه احمدخالد عبد كاظمبابل

هيام يونسايمن عقيل عبدالواحدبابل

حدود عويزجبار كريم معضدبابل

ليلى دحاممعتز سهيل عبودبابل

جلثومه جعفررعد ناجح سعيدبابل

نمره كاظمحسن عباس محيسنبابل

سميره عبدعليحسن طارق عبدالكاظمبابل

عنيده رسنحسن جاسم علوانبابل

جميله راهيحسين حميد كاظمبابل

ايمان رزاقهاشم ابراهيم شنابهبابل

جسيبه ناصراحمد جلوب علوانبابل

ليلى طاهراحمد كريم عبيدبابل

هيفاء حسيناحمد حسوني سربعبابل



فليحه جارهللانورس حسن عبدهللابابل

رجيحه كناويعلي حمزه درببابل

وثيقه كاظممحمد حانم مرزهبابل

ايمان ساميامير فاضل عليبابل

حميده رحيمجعفر عباس حمزهبابل

قسمه عباسانس فاضل كزاربابل

فوزيه مهديسالم غازي نعمانبابل

سليمه طاهرحسين جواد عليبابل

حكمه صاحبمحمد حسن جاهلبابل

زهره عليمحمد عباس عوادبابل

هديه عبيدحسن سعدي عليويبابل

نداء حميدعبداالله عبدالكاظم خلفبابل

صفيه فاضلحسين علي سلمانبابل

اميره هاديمحمد حمزه جوادبابل

عبيسه فاضلعلي جواد كاظمبابل

طويره عبيدعبدالحميد يوسف عودهبابل

بتره نصيفلفته ملكاط حبيببابل

مليحه عبدالحسنامير باسم عبدالسادهبابل

انتصار ناصرمهند ناظم عليبابل

ذكرى عباسعباس علي عبيدبابل

زينب لفتهمحمد عبدالحمزه جودهبابل

فليحه حسنحسين عليوي شعيببابل

نوريه شاهرفارس عبيس حمدانبابل

باسمه كريمامير علي حاكمبابل

زينه علياهللفاضل حسين كحاربابل

نضال حسنمحمد حسين جاسمبابل

سليمه نعمهسجاد هادي حسنبابل

انتظار رحمنزيد عبدالعالي عليبابل

فطيم اعليعلي عباس جاسمبابل

فضيله عطيهصادق عبدالستار محمدبابل

ساميه سلماناحمد عايز كاظمبابل



سليمه عودهمحمد سليم حسنبابل

ريهن حسينحسين دور فرهودبابل

مهديه عباسمحمد سالم مرهجبابل

سعديه حمزهعالء هادي الراويبابل

حتميه جفاتابراهيم بخيت حسينبابل

وزيره حسينعبدالمير علي امينبابل

امل عليديوان عطوان عاديبابل

سعده عبيدحازم حسين كاظمبابل

فوزيه عبدالحسينعلي كاظم عبدايوببابل

ايمان كاظمعلي هادي جبربابل

نورالهدى عبدالعباسشبير سلمان عبداالئمهبابل

نظيمه كاظمعواد كاظم عبيدبابل

بدريه مطراحمد كاظم رحيمبابل

حليمه كريمعدنان عثمان حسنبابل

ليلى حسنماهر سلمان كيطانبابل

خديجه عالويحاكم هاشم عبيدبابل

عبيسه محمدمصطفى سالم حسنبابل

نعيمه عبودكاظم هالل رمحبابل

عامره صالحعلي كاظم عبدالحمزهبابل

سميره عبودفاضل لطيف كتاببابل

سميره مهديصدام عناد كريمبابل

كافي جاسمرزاق حسين محمدبابل

عزيزه كاظمعبود جارك شدهانبابل

حسنه وحيدعلي حسين محمدبابل

زينب عباسفراس جاسم محمدبابل

قسمه فضلسعد حمزه كاظمبابل

ابتسام كاظمعلي حسن كاظمبابل

حليمه خليفصفاء حميد ناهيبابل

نوال كريماحمد حسين حمودبابل

ميعاد علياحمد باسم حسنبابل

انتصار حسيناسماعيل اثير عبدالحسنبابل



سميره عبيدعلي جمهور محمدبابل

فرحه نعمهوسام رحيم محمدبابل

طلبه بريسعادل مرزه حمزهبابل

نجيه عطيهمحمود عبيد حبيببابل

اشواق نورسيف فارس عليويبابل

عطيه ظفيريحسين فالح هايسبابل

امال محمدكرار شاكر محمدبابل

سهيله نجماسامه محمد عطيهبابل

صبيحه حسينصالح هادي فرحانبابل

هديه عبيدمحمد علي كاظمبابل

ماليه طالبظاهر صميدع حسينبابل

سعديه عذابعقيل مالك حمودبابل

سميره حسينجواد كاظم حسونبابل

فاطمه رجبحسن كامل محسنبابل

ثناء محمدامير جعفر صادقبابل

حكيمه حجاويكاظم اركان عطيهبابل

سلوى محمدعلي محمد سعيدبابل

رزيقه هاشمسيف محمود عبداالميربابل

ليلى محمدمحمد هاشم عليبابل

مدينه بعيرعماد كاظم سعيدبابل

بشرى شتيتضياء عبدالحسين رفيجبابل

مطره عبيدحسين خليف عودهبابل

كرجيه عبدعامر فاضل دريسبابل

حليمه حدودضياء حسين عبيدبابل

جواهر كاظمحسين جواد بعيويبابل

فطيم هاشمقاسم حسن محمدبابل

خلفه عبدهللاعلي دنان كاطعبابل

ابتسام منسيسجاد عبدالحسين حامدبابل

خيريه هويديفرحان جواد كاظمبابل

حمديه عباديهشام عبدالكاظم براكبابل

ادريبه هاتفحسين جواد عبدالحسينبابل



غنيه عبيدهاشم رووف كاظمبابل

ماليه سلمانحسين احمد كاظمبابل

كفايه محمدعلي ياسين ياسبابل

قسمه حمودفريد سامي جهاديبابل

سعديه شمخيناجي محمد ناجيبابل

صبيحه عباسفؤاد مهدي عبيدبابل

رحمه ساميمحمد ثامر شافيبابل

خضيره ختالنمحسن هادي فيديبابل

شريفه عبدكاظم اسماعيل عدالزهرهبابل

حمزيه جاسمحسين عبدالحسن ضياءبابل

سليمه نورىمحمد حسن نعمهبابل

هيفاء عالويمحمد حسين عليبابل

سعديه حسنحسين دمانه كيطانبابل

تركيه عبدالحسينجليل سليم طودبابل

فطومه جاسمعقيل عبدالحمزه خضيربابل

اميره هاديمحمد عباس حمزهبابل

سعديه راشداحمد عايد عبداالميربابل

امونه سعيدانشهاب حامد مزهربابل

بدريه موسىماجد حميد نوريبابل

صبيحه عمرانخالد جواد حسينبابل

منتهى جاسمعبدالكريم جاسم محمدبابل

كافي مكطوفمالك كاظم عبدبابل

هدى جليلزيد سعد هاديبابل

زهره هادييوسف رعد عبدهللابابل

ماليه مدلولكاظم نعمه حسنبابل

حسنه طالبسيف عماد محمدبابل

صبريه كاظمحسين جاسم منصوربابل

صبريه منصورمحمد حنش حسونبابل

زمزم كناويعزت ابراهيم حميدبابل

اميره عبدالمهديمحمد جاسم جبربابل

هيام هاشمعمران رايق عبادهبابل



مريم نزاراسعد عصام فخريبابل

كريمه سلمانسيف علي جاسمبابل

نعيمه عبدمروان عدنان احمدبابل

نضال جاسمبهاء عثمان نجيببابل

مريم حسينغزوان كاظم حسونيبابل

سهامه فخريامثل امين ادريسبابل

حياه عيدانمحمد حمزه امينبابل

مصريه ابراهيماحمد فالح حسنبابل

حسنه مريححسين ماجد كاظمبابل

شكريه داودحيدر حسين علوانبابل

كظيمه جودهمحمد قاسم عبداالميربابل

سعديه حسيناشرف صالح محسنبابل

خضيره ابراهيمعبيد هادي عبيدبابل

نجيحه محيرضا فارس ناظمبابل

فطيم عبدالحسنمشتاق كاظم عبيدبابل

كتبه حجابمحمد كاظم بروالبابل

زينب عبيدامجد رافد حمزهبابل

خيريه حمدهللارزاق جعفر جباربابل

ليله عبداالميرمشتاق طالب كاظمبابل

جدعه كاظمناصر حسين منصوربابل

سليمه محمداثير وهاب حسينبابل

احالم حسنحسنين سعد محسينبابل

زهره صاحبسامر علي عمرانبابل

زهره صاحبحسنين علي عمرانبابل

مديره تومانحيدر حامد خلفبابل

هناء حمزهمحمد رعد سعيدبابل

عليه مخليفعدنان عبدالحسن نجمبابل

ليلى كاظمباسم حاكم حاتمبابل

ياسه مرهشسلمان حسين عليبابل

عيده هاديصادق سرحان حلواصبابل

محاسن طالبمحمد ياسين حسينبابل



نوال شمخيرافع كريم مجيدبابل

عمشه غاليعدنان سرحان كاظمبابل

سعديه محمودعطا كتاب مشيطبابل

كريمه يحيىامجد حسن فرجبابل

نهوده خضيرخالد عبدالكاظم عبودبابل

طلبه عبودحسن جبار جاسمبابل

حمديه حماديضرغام اسماعيل عبيدبابل

عيده هاديعلي هالل جلغمبابل

ترفه جاسمعايد درب مصحببابل

جماله سعيدعلي عبيس عبيدبابل

انتصار فياضسيف سلمان حسينبابل

جنان هعالء عامر عبيدبابل

نجديه سنيورمرتضى يوسف حمزهبابل

فلحه عبدهللامحمد مكطوف عبيسبابل

مدينه عبدالحمزهمنتظر مالح عنينبابل

سناء رحيممصطفى محمد عليويبابل

وحيده عباساحمد كريم نجمبابل

مدلوله عيدانعلي عبدعلي غاليبابل

بسيه عرارعمران ظاهر حبيببابل

ابتسام هضمانزياد محمد نوالنبابل

صبيحه حسنيوسف عالوي مكطوفبابل

هناء حسينعلي عبدالمجيد شبيببابل

ليلى صبارهاني علي عبدالكاظمبابل

نجيه كاظمعماد سرحان فريجبابل

فاتن عبدالمجيدعلي نبيل عباسبابل

نعيمه وحيدهاني عباس قاسمبابل

بهيجه خضيرمحمد شريف عطاهللبابل

بتول سعيدعلي تركي عبيدبابل

زينب مطريونس حسن عليبابل

عليه هادياحمد جاسم صالحبابل

كريمه عبدفائز رحيم عبيدبابل



ثريه احمدحيدر كاظم محمودبابل

كريمه عبدانور رحيم عبيدبابل

رسميه عبيدمختار حميد شلبهبابل

شهله كاظمعلي عامر خيريبابل

عاشوره اسماعيلعلي محسن صفوكبابل

انتظار كاظمكرار حيدر عبيسبابل

اكرام عبدالحسينبيرق جبار حمودبابل

حليمه كاظمعامر فوزي طاهربابل

حميده محمدحيدر احمد ابراهيمبابل

حمزيه ناجيحسن عبدالحمزه جباربابل

ثمينه كاظمعلي عبدالحسن اسودبابل

جميله علوانحيدر علي لكنبابل

حليمه حبيبكرار عوده مهديبابل

شريفه حسنحسين نجم عبودبابل

افتخار حمزهوالء محمود حسينبابل

فضيله حميدجهاد سعدون احمدبابل

سناء محسنباقر عبدالكريم عمرانبابل

ناهيه عبدالحسيناحمد عادل عبدالمنعمبابل

علياء جبارحيدر تحسين محسنبابل

سناء محمدعبدالرحمن مضحي خالويبابل

شفاء حامداحمد جبار حسينبابل

شكريه عبدالواحدعامر عبدالكريم حسينبابل

عائده حمزهامير حسين مهديبابل

مهديه عباسمهند فاضل عبيدبابل

صبريه فليحعويد عبدالكاظم حمزهبابل

خلوقه لفتهعلي غاوي زاملبابل

رزيقه عبدالرضاايمن شالل منسيبابل

احالم عبدابراهيم قاسم حسينبابل

بشرى عباسعلي سالم زبالهبابل

نغماشه مزهرناظم ندى محمدبابل

نجيه احمدرزاق عبدالباقر محمودبابل



سميره جباروالء فوزي جنانبابل

صبريه شنشولعلي صاحب مجهولبابل

مها جدوعحيدر مالك جبيربابل

حسونه سالمعقيل حسين خليلبابل

فضيله عبيسايمن محسن سلطانبابل

ماليه مرادعقيل حمزه حمودبابل

ابتسام بحلوسمصطفى علي جوادبابل

كطيفه فارسحلمان كريم محمودبابل

فطيم عبداحمد كريم عبيدبابل

رباب عبيسكرار عبدالكاظم عبدالحمزهبابل

عليه محمدعمار عناد محمدبابل

صلحه عيداناحمد كاظم هاللبابل

مليحه كريمرسول محمد عليبابل

ليله عبداالميرميثاق طالب كاظمبابل

قسمه خلفسيف صبحي جوادبابل

عليه عبيساحمد ديدو مهديبابل

سليمه عبودحسين حكيم جوادبابل

سميره عبدعلي رزاق زغيربابل

عليوبه مكطوفسعد برزان جاسمبابل

حديده جدوععلي حسين عليبابل

صبريه نجممهند عبدالحمزه مخيلفبابل

نظيمه كريمعلي حسان موسىبابل

كريمه عدايحسن مهدي عبودبابل

ليلى عبدباسم محمد عبدالحسينبابل

عليه عبدالعزيزهاشم كريم حسينبابل

تركيه محمدطالب عبيد طهمازبابل

فاطمه خضيرمنتظر ماجد كاظمبابل

سؤدد ناصرمجيد حميد مرداسبابل

نوال عبيسعالء عامر حاكمبابل

رفيه يوسفعباس ريدان حسينبابل

بريوهه عبيدسلمان عيدان ضبعبابل



طلبه هاشمحسن عوده عبدبابل

نوره نعمهعادل جابر سلمانبابل

زينب هاشمعلي ناصر نجمبابل

بخيته جاسممهدي شدهان عبيدبابل

جبريه سعيدحسين مشكال حميدبابل

نجيه كاظمقاسم خليل عبدزيدبابل

فوزيه حلورسول محمد عبيدبابل

نوريه كاظمفارس طالب كاظمبابل

كلفه عبيسفالح مهدي عنادبابل

محميده غنامسعد سجاد ياسربابل

فاطمه حسينسالم حمد حسينبابل

مديحه شكرعلي عباس سالمبابل

عذابه محمدمحمود سالم كيطانبابل

نجيه فيهومعلي عبدالساده عمرانبابل

سهيله حسنحسين عالء طالببابل

اهديه وناسمنصور حسين عليبابل

نجيه عبدالكاظمحيدر فاضل شاللبابل

راجحه حسينحيدر طالب زمامبابل

امل جاسمحسن اياد زايدبابل

خضره كاظموهاب احمد افنديبابل

امونه ياسينوليد احمد زيدانبابل

احالم حسينسعد طعمه عبدايوببابل

قبيله حسنمحمد حفي شعيببابل

جميله فياضعمار كاظم داودبابل

سليمه جويدرضا رزاق حبيببابل

نهله جابرحيدر كريم صالحبابل

الهام محمدحسام كاطع موسىبابل

مديحه صبريعلي محمد هاشمبابل

قبيله هاديسيف رزاق محمدبابل

بلقيس صاحبقصي ثامر حسينبابل

حمزيه ابراهيمعظيم عبد دخنبابل



غازيه كرممصطفى جالب صفربابل

بدريه مشعاناحمد سرحان شعالنبابل

خلود عباسمحمد راضي عنادبابل

وجدان فوزيايمن حيدر ساميبابل

حسنه منسيحسام كريم كرنونبابل

لمعان محمد عليحيدر حاكم جاسمبابل

نوريه عبدالحسينسلمان عبدالحسين محمدبابل

مطروده عطيهمحمد شاكر هاديبابل

فضيله صالحجاسم محمد علي كاظمبابل

خيريه عطيهسعد حسين عبدالسلطانبابل

سليمه يومعباس حسن سواديبابل

حميده زغيراحمد حسن عليبابل

فوزيه شعالنصالح حسن جاسمبابل

حوري عدايمحمد سسالم سودانبابل

منى علوانعبدهللا عيسى عليبابل

حبيبه جاسمناظم وحيد عبدالسادهبابل

ليلى عاشورزيدون كاظم عبيدبابل

زهره عبودمحمد خليل عليبابل

سناء سلمانعبدالستار جبار مانعبابل

سليمه كودمحمد علوان مرزهبابل

منى تيمولسجاد عبدالواحد حسنبابل

فاطمه عبدالحسنلؤي احمد فخريبابل

هاشميه محمدوسام حاكم عبدهللابابل

نصره محيثائر سعد عبدالرضابابل

قاهره رزاقمصطفى ياسين عبدالكاظمبابل

مليكه كاملعدنان عبدالكريم عالويبابل

نعيمه محمدعباس نواس حمودبابل

سلوى موحعلي حسن عليبابل

فجريه صخيليوسف شراد خليفبابل

صبيحه عبيدانور كريم رهيفبابل

كريمه حمزهعباس حسن عبيسبابل



حسنه سايبحسام محمد مرهجبابل

سعديه شاكربهاءالدين محمد حيدربابل

ساهره حسنمحمد صبر عسكربابل

حميده ظاهرعلي عبدالمحسن فارسبابل

سليمه عباسمهند كاظم جميلبابل

امل فاضلكرار حسن عبدعليبابل

صبحه كاظمعالء عزيز حسنبابل

سجوده حمزهعبدالجليل عبيس خليلبابل

سعديه امينمهند شباط مهديبابل

سميره عبدالرحيمحيدر عبدالرحمن عبدالخالقبابل

عليه حمزهحيدر عبداالله ناجيبابل

انتصار عباسكرار علي حمودبابل

ليله كاظمحسنين عياد ماضيبابل

صبيحه حمزهعبدالخالق محمد كريمبابل

اسيه خلفعلي شبيب ابراهيمبابل

سبوحه عبداحمد خنياب عبدعونبابل

نوال عليويصادق تركي عاتيبابل

كميله فرحانحمزه علي كاظمبابل

امريكا كاظمفالح غضبان عبودبابل

زهره مجبلحسين عظيم بريهبابل

عويزه جاسمجاسم وناس حمزهبابل

سهام عبدالحسينعباس عبدهللا عباسبابل

وكده علواننسيان حسين شعيرهبابل

خديجه كديميحازم مردان كديميبابل

باسمه محمدنوفل غازي جبربابل

حليمه جاسمياسين صالح مهديبابل

عليه عبيدحيدر سعد عبدبابل

عطيه جاسمعالء عبدالحسين اسدخانبابل

فضيله سموحماجد وادي جباربابل

صفيه عباسفالح حسن حمزهبابل

فلحه عبدضياء حاكم كاظمبابل



سميره حميدجعفر عبداالمير حامدبابل

حمديه تيمورحسين جبار مطشربابل

سميه منذورعقيل طاهر لفتهبابل

نعيمه حنفوشحسين جواد عبدالكاظمبابل

حميده حسنعقيل اياد رشيدبابل

منى حسنمرتضى امير كاظمبابل

سميره جليلكرار محمد عبودبابل

ريسيه عبيدصباح حسن عبيدبابل

زهره جعفرحيدر عبدهللا عكاشبابل

هيام عبيدسامر حسين منذوربابل

رسميه عبيداياد حامد تايهبابل

كواكب منذورامير هالل مهديبابل

بهيجه رضاوسام عباس عىدالحسينبابل

زهره علوانسالم صويحعبد مهديبابل

سليمه حمزهحسن رزاق حصنيبابل

هيفاء علياحمد مهدي ناهيبابل

حليمه كاظمحسين حاكم جارهللابابل

جبره هاديسعد كريم تومانبابل

هنيه عيسىاساور عامر موسىبابل

فوكيه شيتيحسين حامد عطيهبابل

رابعه صبركرار عبدالعباس علوانبابل

كاظميه عباساحمد كاظم وحيدبابل

طلبه غضبانعلي رشيد عليبابل

نسمه مهدياحمد عبد محيسنبابل

نجيه مرعيدحامد عبيس جودهبابل

بهيه مهدياحمد عايد ناجيبابل

نضال كاظمعالء فرحان هاديبابل

غازيه يوسفحسن موشان صلبيبابل

مليه عاجلاحمد جمعه حمزهبابل

بشرى بجايكريم كطران جبربابل

جكنامه عبيسكاظم عبدالحسين عامربابل



مهديه عدايعلي محسن محمدبابل

زكيه حماديقيصر عدنان مهديبابل

عفاف طالبطه عبدهللا حسينبابل

فوزيه عبدالسادهكرار فاهم كاملبابل

عذبه كاظمابراهيم احمد حسنبابل

تسيار حسيننهاد جاسم حمودبابل

سليمه عبدالحمزهمحمد عباس علوانبابل

نجاح كريديبسام مهدي عبيدبابل

نسرين محمدمصطفى كريم عبدزيدبابل

خيريه فارسفاضل هادي جاسمبابل

زريقه حشيشحسين جاسم عسربابل

فنه شانيصالح حسن عبيدبابل

صبريه عزيزعلي عطيه كاظمبابل

بهيه شرادعباس ظاهر عيدانبابل

بدريه هاديوليد فخري جيادبابل

سناء مسلمحسين ثامر طالببابل

عينه ياسينرعد مانع عبدبابل

امل محمدمسار محمد حسينبابل

سليمه هاشمطه سلوم حسونبابل

رسميه سواديمؤيد صالح جاسمبابل

هديه مشجلحسن حمزه كاظمبابل

انعام جادرليث محمد صالحبابل

ربيعه عاجلعبدهللا حمزه ربيعبابل

سعيده كاظمعلي عبدالرسول عبدعليبابل

احالم سكرانعلي كريم حمزهبابل

ملكه عيالحسن مطر وناسبابل

نسيمه محمدزيد كطران عبدالسادهبابل

سكنه عبيدمعتز عباس عبدالعباسبابل

رياض كاظمسالم حمزه حسينبابل

رجوحه كاظمسعدون مراد صالحبابل

سميره حميدحسين مهدي عبيدبابل



نضال مهدياحمد ناظم فخريبابل

كميله عبيدنصر عبدالمهدي علوانبابل

حسنه خوينناظم عبدالحسين عباسبابل

وفيه عبدنورعلي نافع عبدالحسينبابل

نضال عبدهللاامير عبدهللا هاديبابل

امل عبدالكاظمضرغام علي عبدالحمزهبابل

شكريه عاجلامجد عبدالهادي بهوبابل

نهوده حسينعبدالكريم جواد محمدبابل

ماليه حسينعقيل جواد عبيدبابل

زكيه جاسمعبدهللا محمد جوادبابل

رتبه مطرعيسى بدر دوايبابل

فاطمه ريحانقاسم زغير تركيبابل

رزيقه عبيسناجي فاضل عبدبابل

تركيه حسينحسين عبدالحسن عبدالعباسبابل

نعيمه عبدعليمحمد اياد عليويبابل

دخيله شمراننزار مردان ناصربابل

حياه محسناحمد جليل حسنبابل

خلود حسناكرم سعد خضيربابل

عطيه وحيدقصي هاتف عبدالسادهبابل

عانه جديباسم لفته حمزهبابل

نشميه راشدخضير حسن جيادبابل

رسميه عطيهصباح جاسم منجلبابل

ليلى هاديحسين عليوي محمدبابل

اكتيبه اكريممصطفى محيسن جاسمبابل

صبيحه مزهرعدنان سرحان ساجتبابل

امينه هاشماشرف عباس عدايبابل

فلحه حسنشعالن فاضل يرجدبابل

نعيمه هاللكاظم غالي اجريوبابل

ذبه كاملسجاد سعيد عاشوربابل

فاطمه شاكرعلي عامر فاضلبابل

حكمه سواديحسن عمار حسنبابل



حذام عبدعلي حسين هاشمبابل

حمزيه شوكتحازم سعيد عبدالكاظمبابل

كتبه حسونارشد جاسم عطيهبابل

بتول حسينحسين علي ردامبابل

سليمه صخيحازم محمد حسينبابل

سميره طرادوناس علي حسينبابل

وحيده جلوبناهض حميزه دمانبابل

ورود عباسحسين يوسف خضيربابل

حسنه جاسمخوام نعمه شعوبيبابل

نوال عليوياحمد حيدر حسنبابل

نجاه جوادشوكت طالب عبدبابل

فليحه عبيدعثمان محي جباربابل

كريمه عليويمحمود عبود جاسمبابل

صديقه حسنضرغام هاني محمدبابل

رسميه جوادعباس جاسم عبودبابل

نوريه كريمناجح جواد كاظمبابل

سعديه عبيدمحمد ناصر حسينبابل

سليمه هاديفؤاد عادل عبيدبابل

سعديه شاكرسجاد سامي جارهللابابل

سكنه ابراهيمعباس سعدون واويبابل

محنه راضيسجاد طالب عبدالواحدبابل

رحيمه محمدوليد اياد سعيدبابل

صباح حازمكرم حاتم نجمبابل

امل خضيرسعيد عبدالرحمن خضربابل

جاسميه محمدحيدر علي وجربابل

منى تكليفمحمود شاكر نوريبابل

رسميه جاسمعباس خضير محمدبابل

عهد سالماحمد حمزه نواسبابل

نضال ثجيلنصر علي عطيهبابل

كيفيه عبودحسن مراد حسينبابل

تفاحه دايشعلي جواد صالحبابل



شدهه عبدباسم عبداالمير عليبابل

نسمه ناصرفاضل علي محمدبابل

حياه ابراهيمحسين ريس حسنبابل

عليه ابراهيمحسن عبدالحسين عبدهللابابل

رسميه رشيدسملح فليح احمدبابل

فطيمه عبدفاخر محمد دحامبابل

بهره كاظممحمد شناوه عباسبابل

تركيه سفاحعلي حامد شطببابل

سعديه حسنحيدر مردان خورشيدبابل

حميده عوادمسلم سالم عمرانبابل

ماهره عليعلي اسماعيل خضيربابل

نوال ناصرعقيل عبدالكاظم حمزهبابل

فنديه عليعبدهللا حسن محمدبابل

وفيه عبودرضا كاظم جوادبابل

ايمان نعمهمنتظر محمد اسماعيلبابل

نوال عبدابراهيم شافي عبدالحسينبابل

حسنه عليجمال امير علكمبابل

سعده كريمعلي مالك عبدالعباسبابل

زهره رحمانمحمد حمزه عطيهبابل

عيده حسينحسوني مهر عبدبابل

فزعه عيدانحسين فليح جارهللابابل

فجريه بديويعامر حميد فضالهبابل

صفيه موحانياسين هاني طرخانبابل

تايهه درويشعلي ضاري هاشمبابل

حكيمه مطرسعد عباس كاظمبابل

فاطمه مهديمحمد عباس فاهمبابل

امنه محمدحيدر عبدالحسين زغيربابل

غنيه عبدالسالممحمد عبدالحسن محمدبابل

رضيه حميداحمد خليف اسماعيلبابل

رجاء تركيحسين علي حسينبابل

رحيمه عمرانحسين مهدي موسىبابل



رسميه حمزهفراس كامل جديبابل

سهام ميسرعباس عامر جباربابل

خامسه جبارقاسم جفات عبدالسادهبابل

نوال مراحاياد حالن ذياببابل

ابتسام سليمخليل حامد محسنبابل

شذى صافيعلي حسين صالحبابل

احالم عبداالميرزاهد فاضل ستاربابل

شهيه كاظمسامي فاهم عباسبابل

عيده عجيميصباح فضل روميبابل

نظيمه عبيدباسم محمد عبيدبابل

صبيحه حسينصفاء جاسم محمدبابل

كريمه معضدمحمد حاتم حمزهبابل

عذبه راضيحبيب مرهج رئيسبابل

حمده كاظمعلي هادي حسينبابل

كلفه جعفرعقيل صالح شنبارهبابل

ليلو حميدعرد هادي نواربابل

لقاء مهديسامر صالح مهديبابل

ناهده عباسعلي ماجد ناصربابل

حمزيه عبدحسن ستار محمدبابل

زهره ياسرجميل شمخي عبدبابل

احالم عبودعلي رسول شياعبابل

بلوه عنادعلي حبيب شبيببابل

ثجبله عبدالكاظممحمد فاهم مرزهبابل

فطم رحالعلي حسان جاسمبابل

خوله محمدغيث محمد عليبابل

برديه عبدعليعقيل حسين حمزهبابل

فهيمه كتابعامر منصور حسينبابل

كوثر محمدعلي حسين حاكمبابل

ربيحه كتابحيدر شالش حلوبابل

حكمه عبداحمد حسين مهنهبابل

نعيمه حمزهقيصر حسن شاكربابل



صبريه رشيدوسام راضي هاويبابل

فوزيه حسنوسام عبدالزهره عباسبابل

نضال نجمعالء صبيح عبداالميربابل

فضيله حميدكرار علي حسينبابل

حميده رحمانفارس رزاق حسينبابل

نزيهه شاكرحسن امجد زكيبابل

حتيمه عبيدحامد راشد محسنبابل

جميله بدرزياد علي حرانبابل

نجاه كاظممنتظر سعد جباربابل

امجرمن حسينجاسم صبيح عبدزيدبابل

حياه محمداالء عبدالرسول عليبابل

احالم عباسحسين عبدالحسين عبدالعباسبابل

شموم حامدعلي مرزه عليبابل

خشيفه خضيرعباس رسمي راضيبابل

جاسميه محسنعلي جاسم عبودبابل

فاطمه عباسمصطفى فاضل عجميبابل

امونه حسونيحيدر مهدي كزاربابل

صبيحه محمدحسين خريبط عنجوربابل

عليه محمدقاسم سالم نعمهبابل

دكه مكروهفالح حسن كاشيبابل

ليلى عليمرتضى علي هاتفبابل

وبريه كاظمماجد عبيد فضالهبابل

فرحه غنامحسن حيدر جاللبابل

سميره كوكزعدنان جبار كعيمبابل

صبحه خضيرعامر احمد عليويبابل

طلبه عليحيدر داود مسلمبابل

بلشه حسينحيدر محمد كاظمبابل

شفاء كريماحمد باسم حامدبابل

غازيه مدلولمحمد كطران جهاديبابل

مهديه عباديعباس علي جهادبابل

تاجه حمزهحيدر كريم مرهجبابل



مديحه عبدالعاليتحسين امجد كاظمبابل

تكيه خنيتثامر خليف حمودبابل

نذيره عبدرامي مهدي عمرانبابل

طليعه حسينمحيسن عسكر مهديبابل

عروبه مهديحيدر حسن وردبابل

كريمه عبيدعلي عامر الفيبابل

غاليه عليابراهيم خليل كاظمبابل

هديه عبدالحسينعقيل نجم عبدبابل

سعديه صالحسالم هاشم علوانبابل

جازي جاسمعلي منسي نواربابل

سليمه حمدعبدالحسين عباس عبدهللابابل

هاشميه عبدمصطفى حسين كافيبابل

غربيه حسينطالب علي عبيدبابل

نجيه ابراهيمناهض عباس احمدبابل

سلوى حمزهسيف علي عبدالكاظمبابل

شنه كاظمقصي عريان علوانبابل

رفاه محسنمحمود عبدالحسين عبدبابل

منى حمزهحمزه كريم جاسمبابل

نجاه رشيدمنار حسين مناربابل

زنوبه حسنمحمد عبيد عبدهللابابل

تسيار هاللسالم حسن خايفبابل

فاطمه موسىحيدر احمد مرادبابل

زهره كريمحسين محيسن عبيدبابل

حمزيه حسينشاكر كاظم شلتاغبابل

نجيه تركيقاسم محمد كاظمبابل

نجديه عبيدعلي صبيح عبيدبابل

كريمه حمزهفالح حسن عبيدبابل

سعاد جوادعلي حسن شاللبابل

رفيعه عبيسحسنين عبيد شاكربابل

فاطمه عليمصطفى حامد مالكبابل

زهره بجايعادل سلومي هنديبابل



حسيبه ناهيمثنى امين بديويبابل

شدهه زغيرعباس عبود زينبابل

صبريه شلواححيدر مجيد عليويبابل

سعديه يوسفامير محمد جاسمبابل

هيام محمدوليد عباس حاكمبابل

بشيره طالباحمد حميد عبدهللابابل

نبهاره عبدحيدر مجيد حسينبابل

مديحه عبودحسين سليم كاظمبابل

زينب كاظماحمد حسين ماردبابل

نوال عبدالحسينحسين اسماعيل خليفبابل

ذيبه دمنانماجد مكطوف فضلبابل

مروه محمدفاضل منعم عبيدبابل

جنديه عبيدايمن شاجي عاجلبابل

نوال عدنانمحمد ضياء جاسمبابل

نوال عبدالسادهمحمد قاسم هاشمبابل

بتول هاديحسين محمد عبيدبابل

نعيمه خضيرباقر جعفر خلفبابل

ماجده دوايعلي عبدالرضا راضيبابل

حنان تركيمحمد عباس عبيدبابل

هالله نداصادق حسين ذياببابل

رجيحه محسنباقر عبدالكاظم جاسمبابل

صبيحه سلمانضياء حسن عبيدبابل

رسميه مطرامجد عبداالمير نجمبابل

التفات حاتمامير حسن كاظمبابل

بتول ايوبعلي محمود عليبابل

لميعه ناجيمحمد حسين رحيمبابل

منوه مخلفعماد اسماعيل مطلكبابل

نعيمه عطيهمحمد عبيد سحاببابل

بشرى زبارسامي فيصل عليبابل

جماره شياعبشير غذام لوتيبابل

فتحيه طعمهاحمد حافظ هاديبابل



خالده خلفحسام سعدي مجيدبابل

بتول جوادحسن علي سلطانبابل

حده مصحبموسى نصر عبدهللابابل

صبحه حسنهاشم هالل حسينبابل

فطيم عليحيدر كاطع حسينبابل

نجمه عبدعونقيس عدنان مسلمبابل

زاهده جاسماحمد عبدعلي جاسمبابل

خضيره عبداركان حمزه محسنبابل

حسن عليمحمد رسول جباربابل

سعديه عجاجكاظم كريم حميدبابل

ريمه جابرباسم نعمه جباربابل

شمسه عبيداحمد عبدالحسن عباسبابل

نعيمه كاظنمعلي جابر عبيسبابل

نداء عباسمحمد كاظم هاديبابل

سعديه كاظمصدام محسن سعيدبابل

وحيده جعوزرسول حامد شاطيبابل

طليعه هاديسهيل نجم عبيدبابل

زينب هاديامجد رزاق حمزهبابل

شمسه عمرانسمير فاضل حسينبابل

هاشميه حمزهاثير جاسم جوادبابل

احالم عبدالجاسمحسين حميد حسينبابل

خوله منصورحسين علي عبدشنينبابل

حذامه محيحسن علي محمدبابل

سعديه حمزهحسين علي حمزهبابل

سعديه ليوهمحمد عباس عبدهللابابل

زينب جاسماكرم خضر عبدالحسنبابل

ايناس عمرانعلي ميثم سعدونبابل

ورديه هاشمامجد معرض محيسنبابل

هشومه عبيدعباس محسن مطربابل

عجيله حسنعبدهللا فرج سلمانبابل

هديه خضيرمحمد بحلوس لطيفبابل



رنا مهديحمزه فالح عنادبابل

غنيه كريمكرار ناجي كاظمبابل

كريمه كيفاحمد ارحيم ياسربابل

مظلومه ساهيعباس برهان عبدالحمزهبابل

نورس محسنسيف سعد محسنبابل

هضيمه محمدهيثم مطر عبيدبابل

مدامه خضيرسجاد مهدي شاكربابل

سلوى سواديازهر حسن هاديبابل

بدريه حسنسعد كعيد عبادهبابل

خلود محمدسيف عبدالكريم حمودبابل

فرات كاظمحسين عالوي دوهانبابل

عاصمه جوادعلي سلمان حديدبابل

ساهره خضيرعلي احمد يحيبابل

جميله عيسىكرار علي حلوبابل

سعديه حسينمحمد قاسم كتاببابل

خميسه نعمهسالم كاظم جرختبابل

لميعه يحيىفاضل عبدزيد حمودبابل

سعديه منصورامير مهدي شاكربابل

كريمه شناوهاحسان حاكم سلمانبابل

صبحه ابراهيمحيدر نايف كريمبابل

عنوه كاظمسعد حسن هاللبابل

فنون عليعلي عمران صالحبابل

شدهه دهلوسياسر محمد عنجوربابل

االء حميدوالء عباس صاحببابل

سعديه جعازحسن هارون كبلوكبابل

هيبه سلمانقاسم جبر حنونبابل

جميله حسونامير حسين عمرانبابل

فلحه مرزهياس خضير عباسبابل

مكيه تيموزفؤاد عبدعلي جبربابل

دنيا كاظمحسين عقيل كلفبابل

حليمه جوادمحمد حسين عليبابل



امير عبدزيد يحيى حبيببابل

نوريه عبوداحمد هادي كاظمبابل

شكريه نعمهنبيل ابراهيم حسينبابل

بهيه حمزهمحمد هالل عبدهللابابل

تقيه عنيدحمزه مرزه خلخالبابل

ندى عايدحسين سعد ذعاربابل

راجحه حسونيحسن حاكم عبدزيدبابل

كمونه زيادحمزه حسين مدببابل

صبيحه عباسمحمد هادي فليحبابل

مناره مجبلعادل مطر منصوربابل

كافي كريديناصر حسين عليويبابل

سعديه علياسامه مهدي خضيربابل

زهره كطرانعالء محسن هاديبابل

واجد عبدالحسناحمد كاظم عبدالحسينبابل

ورده علواناياد عبدالساده حسينبابل

خلود طاهرمهند عباس عبدبابل

تركيه ظاهرحسين عيود حبيببابل

وقار ابراهيمحسن علي ناموسبابل

سرور عبداالئمهاحمد لؤي دويجبابل

حليمه هاللعماد عبدالحسين عيدانبابل

مريم حسينعبدهللا قاسم هاديبابل

نجاه عبدالواحدفؤاد رعد تركيبابل

ملكه علوانمحمد جوير عليويبابل

حمزيه عليعامر صاحب مشكوربابل

مديحه عباديحسين كاظم عبودبابل

هاشميه غازيمحمد سعد فزاعبابل

كلثوم سلطاناسعد ابراهيم حسنبابل

بدريه عبدعليويحسين شهاب هاتفبابل

حليمه حبيبامير عوده مهديبابل

امنه حمزهاشرف محمد سالمبابل

سناء عمرانصفاء حامد مهديبابل



زيهن حبيبحسين عبيد تمربابل

حسن زغيرحسن هاشم عجميبابل

االء جبارغيث كاظم حسينبابل

نزيهه جيادسعد ارحيم هوديبابل

فانوسه ابراهيمعبدالرضا عطيه كربولبابل

جنجل حمزهرياض كاظم باميبابل

تحرير كاملحسين احمد كاظمبابل

ريمه عبيدصالح مهدي كريمبابل

هيفاء كاظممنتظر باسم خصافبابل

صبريه دويجعبدالنبي كامل مدلولبابل

جمهر شمخياحمد كطوف سلمانبابل

طلبه سموممحمد يعقوب يوسفبابل

حمزيه عبودمحمد طالب سلمانبابل

فاطمه فاضلفراس كريم مطربابل

جميله احمدامجد كريم حمودبابل

اميره عنادمحمود معامش عبودبابل

ليلى هاديحسين علي حسينبابل

خالده حسونميثم حمزه عطيهبابل

وداد سالمانور كريم عبيدبابل

خضره موسىسليم حمزه جمعهبابل

كنطاره راضيطالب محان عبدبابل

فضيله عطيويسجاد كريم عطيهبابل

زهره كريماكرم حسن جابربابل

باسمه صبريحسين فليح اليجبابل

هديه بجاينورس غازي مكطوفبابل

عفيفه اسكندراحمد مجيد مهديبابل

احالم محمدرائد عمران محمدبابل

بلقيس بشيرعباس جواد محمدبابل

فائزه محمدعلي هادي عريبيبابل

خيريه احمدجعفر عيسى حبيببابل

صبيحه هاديمحمد مهدي زيدانبابل



فوزيه ياسينحمزه احمد ابراهيمبابل

حسنيه بعيرسالم هندول غاويبابل

امل مظلومطارق غضبان حسنبابل

فخريه محمودعبدالحميد منصور عبدبابل

زهره حبيبحيدر حسين عبدهللابابل

وداد عبدالكاظممهند حميد جوادبابل

سليمه جعازتحسين صالح جادربابل

بدريه كاظموسام هادي حسينبابل

فضيله حماديعمر ستار حميدبابل

سهام مكطوففرج ناجي عجميبابل

سليمه كاظمقاسم حيدر محسنبابل

بدريه متعبكاظم خليف عبيسبابل

شنه حسنمنعم نوماس حمدبابل

غازيه اسماعيلحسن محمد خليلبابل

بدريه سبععادل كاظم علكمبابل

رحمه شدهانخليل دحام عليويبابل

حياه صالحضرغام حمزه فالحبابل

ظلمه مخيفحسين عبيس شمرانبابل

سليمه حسينحيدر عزيز حسينبابل

نسمه هاديمصطفى سعد محمد عليبابل

حميده حمزهمسلم عبدالساده عبدالحمزهبابل

ختام ابراهيمشاكر الرحمن رحيم معينبابل

امال كاظمحيدر عبدالكريم هاشمبابل

ندوه نعمهعمار كريم جبربابل

خضرم مطرقتيبه عواد عزيزبابل

امل محييوسف محمود شاكربابل

فليحه عبدمازن عبيد عبدالكاظمبابل

حكيمه سحابابراهيم خليل رحيمبابل

عليه عجيلكاظم حسين خضيربابل

هناء اسماعيلسيف حسن عليبابل

مائده عبز زيدسال محمود زيدبابل



حليمه جاسمباسم خضير صباحبابل

فطيمه داودعلي جواد عليبابل

نشميه حمداحمد عواد كاظمبابل

نجيه اسماعيلهاني هادي محسنبابل

حميده لطيفحامد ماجد جفيلبابل

فاطمه عبدباسم محمد حسينبابل

هديه عباسفاضل محمد عبدبابل

زنربه عليعمران فاضل عبيسبابل

نوريه عبدالكاظمصباح مهدي محمدبابل

ملكه اعطيهصفاء حسون عيدانبابل

انتصار حسيناحمد سعد عبدالواحدبابل

خديجه فاضلعماد كريم هانيبابل

مكيه رحيمهادي عبد ناعسبابل

ليى ابراهيمعايد سوادي محيسنبابل

سهله عمرانعلي ياسين صاحببابل

سليمه ناصرحسين مرموص مزهربابل

لطيفه كاظممهند منصور حسينبابل

فخريه جلوبعالء نجم عبيدبابل

فطيمه مهديمحسن دروال عسربابل

ابتسام سليمحسين حيدر حسنبابل

وسيله كعيمعلي هادي عبدهللابابل

صبيحه رزوقيمحمد جهاد كاظمبابل

شوره كريمحيدر علي مغالجيبابل

وفيه عبدنورعباس نافع عبدالحسينبابل

مائده عبيدبشير عباس فيصلبابل

حمزيه حسينماجد حمود جابربابل

جنان طعمهحسام محسن تاليبابل

ماليه كاملامجد سعد جميلبابل

عجايب اعبيسمحمد كاظم فرجبابل

هيفاء عليياس خضير عبيسبابل

نجيه جبارمحمود حسين خضيربابل



نعيمه عونعلي صبري هاديبابل

كميله عبيسسجاد مزهر حسينبابل

شذى عليامير ماجد عبدكاظمبابل

اميره محيعامر عواد جوادبابل

ايه حسنفالح علي هاشمبابل

فليحه حمزهعبدالرحمن حمزه كاظمبابل

بلسم هاديمصطفى صالح هاديبابل

جنان عبدالستارامين شهاب حمدبابل

مهديه نجمقحطان عدنان كديميبابل

حمزيه عليكاظم ابراهيم دحامبابل

فضيله عازلماهر هادي مرزهبابل

هضيمه عدايعباس حسين عليبابل

عنوه حنونهادي كاظم واليبابل

رابعه حماديمحمد شهاب حمدبابل

غنيه مهديحسن علي عبيدبابل

وحيده كاظمهشام راسم عبدهللابابل

الهام شهابصفاء صالح نجمبابل

كواكب مهديذوالفقار ستار عبدالجباربابل

رسميه محمدعلي عبداالمير عبدالحسينبابل

كتبه سالمعباس عبداالمير جاسمبابل

نجاه جليدانسجاد عبدعباس عبدالكاظمبابل

خنسه عباسمحمد ابراهيم جوادبابل

ملطملكه صكبمحمد كامل حسينبابل

غفران عالويسيف علي فاضلبابل

جميله مهدييعقوب علي حسينبابل

حمديه اسماعيلعدي حاكم صعببابل

طلبه عطشانكاظم حسين صعببابل

سكنه عبيدرضا صالح عبدالعباسبابل

ليلى علينصر حمد مطلكبابل

فوزيه حسيناحمد عبدالهادي عليويبابل

ونسه هاشمعبداالمير فاضل حسنبابل



رداعه فليحسعد حسن جباربابل

سناء خضيركرار حيدر حبيببابل

صبره يوسفمحمد حميد عبيسبابل

وفيه حسنحسين خليفه محمدبابل

جبره عبدعلي محيسن حمدبابل

هدى فليحسرمد رزاق عبدزيدبابل

امل كاظمسلمان داود سلمانبابل

اميره رزاقعلي حسين جوادبابل

فنر عليويجليل زيدان عباسبابل

نهاد مهديعباس طالب خنفوشبابل

بتول عليغالي الزم غاليبابل

رجيبه عبيدسعدون مجذاب هاللبابل

سليمه عليحسام كاظم عدايبابل

زهره كاظماحمد حسين كاظمبابل

ماليه محمداكرم ثامر عبدهللابابل

جنديه شايعرياض كاظم جبربابل

عليمه حمزهعماد حسن نايفبابل

فاطمه حسينخالد محمد عمرانبابل

كريمه ناصرصفاء حمود عبدهللابابل

االء عباسعباس حسن كاظمبابل

جميله جوادعلي قاسم محمدبابل

زهره كاظمباسم محمد عبيدبابل

طليعه جبرمحمد خليف عجيلبابل

امل مانعحسين عبدالرحيم مهديبابل

كميله حميدعبدهللا فاضل محمدبابل

هديه محسنابراهيم خليل عليبابل

احالم ذيابسجاد فاضل عليويبابل

ثميره عبدالقادرصادق عبدالكريم داودبابل

عليه مرادخضير عبيس حمزهبابل

سليمه عبيسعلي موسى جعفربابل

نزار مهديحسن خالد عبيدبابل



فتنه علوانمحمد عباس سواديبابل

سميره رحمانباسم محي فضيلبابل

فطم عبدمهند فوزي فاضلبابل

شنه لفتهاحمد سالم جبربابل

ميساء عبدالوهابعلياالكبر فراس جوادبابل

بسيمه كاظممحمد ناظم شعيلبابل

سليمه هاديعامر محسن نعمهبابل

فاطمه جوادعلي كامل علوانبابل

بدور حمزهمحمد غانم عبدبابل

فطيمه صيهودكرار راجح جبربابل

جميله عبدهللاعماد فليح جوادبابل

حمديه هادياحمد فاضل عبدالسادهبابل

جله محانعالء حسين حداويبابل

نوريه منسيداخل رزاق هاتفبابل

حمزيه ياسركرار حسين فهدبابل

شكريه اسماعيلفالح حسن حمزهبابل

كظيمه عليحيدر عبيد عبدالكاظمبابل

ميريه محمدمحمد مطلب مهديبابل

سعديه كمازميثم حمدهللا اسعدبابل

رضيه محسنباسم علي لفتهبابل

فليحه دحدوحكرار عباس عمرانبابل

ملكه كنيكنعبدالزهره كاظم مشهدبابل

زهره عيدانعبدهللا عبيس جساببابل

حله محانحازم حسين حداويبابل

ميعاد كريمالحسن حيدر رضابابل

هيبت عبداالميرقحطان عباس سلمانبابل

حده خليفعزيز خضير مخليفبابل

هضيمه حمزهحيدر عادل جهادبابل

مليحه عبدخالد حسين عبيدبابل

تمامه حمزهحسن رضا ابراهيمبابل

اميره دحامعماد هاتف جاسمبابل



عليه عليحيدر محمود عليبابل

فاطمه عبداالميررعد خالد صبربابل

ساميه حمزهعباس فاضل صياحبابل

اشواق عبدالحكيماحمد كاظم احمدبابل

صبريه عليويباسم علي حسينبابل

عمشه حسينصالح ناجح سلمانبابل

واجده حاتمحمزه سالم كاظمبابل

سنيه ابراهيمحسن طايف علوانبابل

سهام سعدوناحمد منصور ودادبابل

صبحه خشانفيصل علي ابراهيمبابل

ابتسام هاشممحمد عبداالمير محمدبابل

حكيمه ياسينعلي جاسم جودهبابل

ازهار جواداحمد عامر حمزهبابل

شهيده كاظميقضان كاظم عودهبابل

شكريه هاديمحمد حسن جاسمبابل

بديله حسينغسان مهدي هاشمبابل

بهره داودعلي عبدالرضا حسينبابل

بدريه حسيناحمد رحيم ضاعبابل

نوال فليحعباس جميل عبداالميربابل

هيفاء احمدحسين ناظم عبدعونبابل

زهره حسينعلي عامر حمزهبابل

بشرى عباسكرار حمزه عبدبابل

نهيه عبيساياد هادي ديكانبابل

جنديه رشيدحميزه كامل رحيمبابل

حسنه كاظمامير كاظم عيدانبابل

ابصيوه كاظمثامر دويج هاشمبابل

خالده جبرحيدر علي جاسمبابل

قسمه حلواصسعد عليل غزايبابل

فله دهشاحمد محسن ختيتبابل

سلوى عبيدانور موفق عبداالميربابل

زهره جبرعباس حسين هاديبابل



وزيره تومانمنصور سليم عبدبابل

عليه عبدالحسينعالء ماضي عيدانبابل

اشواق اوريوشعبدالكاظم فاضل وجربابل

سعده حسينموسى رياض عباسبابل

هيفاء كاظمنزار فاضل محمدبابل

وداد مرزوكفراس فليح هاديبابل

عقيله مسلمحسام فاضل كاظمبابل

نظام سلمانقاسم سلمان حسينبابل

نظام سلمانجاسم سلمان حسينبابل

زكيه ديليحمزه عبدالحسين محسنبابل

زكيه عسلسعد محسن حسينبابل

منيفه حادورمصحب موجد عوادبابل

بدريه عباسكرار هاشم ياسينبابل

حكيمه كاظمماجد شاكر ناجيبابل

سعديه ياسرمنتظر عباس حمودبابل

طليعه عاشورمحمد طالب عزيزبابل

وفاء عبيسعلي سعدي محسنبابل

فوزيه حمزهمحمد رحمان طالببابل

وضحه راضيحمزه محمد عليبابل

انصاف عاشورعبدهللا حميزه حسينبابل

خوله كاظمجهاد غانم خميسبابل

زكيه كريماحمد حسين صياحبابل

شيماء سليمحسين عمار حسنبابل

فطيم جاسممحمد مسعود نايلبابل

سعديه كاملحسين مهدي ظاهربابل

لقاء عليعلي رياض مال هللابابل

هناء كاظممهند حسن علوانبابل

مدينه كاظمعلي حسين حمزهبابل

زمان عبيدعبدالمطلب رفيق عبدبابل

عليه صبرعلي جبار هاللبابل

عليه حسينفائق ناصر حسينبابل



ايمان سلمانعباس حسين عطيهبابل

تقيه ياسينراضي صبري عبدعليبابل

صبيحه سرحانضياء ماجد رعدبابل

رهيه عبدالكاظممؤيد غانم جعفربابل

حميده مخيفمحمود موسى عبدعليبابل

صبيحه خليفواثق منسي راضيبابل

نعماشه ضعيفقاسم عبدالحمزه زينبابل

انصاف حامدحسام صالح هاديبابل

روعه زغيرحيدر دايخ عبدعليبابل

غازيه هاشممرتضى راهي جالببابل

قيده جدوعمحمود ابراهيم مهدوربابل

مليحه جاسمبشار جابر كاظمبابل

حربيه مجهولعبدالكاظم جاسم غروبابل

وزيره عبدهللاامير صالح جلويبابل

زهره فيهومرحيم محمد خضيربابل

حكمه كاظمعلي سعيد عبيدبابل

ازهار حسنمحمد سليم حسينبابل

فطم غضبفضيله فزع غضبانبابل

حنان صباحعدي كريم عباسبابل

فاطمه عيسىمحمد شاكر موشيبابل

نجاه عبداالميرفيصل غزاي تومانبابل

صبيحه جوادعصام حسين عليويبابل

عاشوره كاظمسجاد طالب عبدالحسينبابل

نبيهه عليمحمدالمهدي يحيى محمودبابل

نوريه عبدعليعلي حسين جنكبابل

رابحه حاتمسيف وحيد مسيربابل

صبريه عبدحيدر نعمه حميدبابل

عاليه خضيرسيف الدين عدنان شمرانبابل

فكريه مرزهعلي حسين عليويبابل

هيفاء فاضلهيثم كريم سرحانبابل

وحيده جاسمحميد ناصر حسينبابل



سعديه محمدصالح رسمي ساجتبابل

نوريه حمدعقيل جاسم راضيبابل

كظيمه حسينمحمد جابر ناجيبابل

بسعاد نايفعباس غانم مرادبابل

عليه خليلعلي حسين كاظمبابل

حمديه عبدالحسنعباس علي حسينبابل

فوزيه عبيداحمد عبد ثامربابل

احالم غاليفرقد عباس حمزهبابل

هناء موسىتحسين جاسم محمدبابل

قسمه صاحبحسين علي شعالنبابل

رابعه نعمهصفاء سالم ساجتبابل

شريفه حماديازهر طرخان كاظمبابل

اناس عليحسين ثامر سلطانبابل

فخريه عبدالكاظمعلي محمد عبدهللابابل

سناء طالبوليد علي حسينبابل

هاشميه شمخيعلي فاضل محمدبابل

صبيحه حسينثامر يحيى مطلكبابل

قسمه محمدعلي سلمان محمدبابل

قسمه سواديمحمد فاضل عليبابل

سهيله عبيسسيف كاظم صكببابل

انتذار علياشرف نصر جوادبابل

صبيحه طالبعلي فهيم عبدبابل

زهوري عبدعونزيد عباس حسنبابل

قبيله رحيمرضا كريم عبيدبابل

انعام محمدعلي سعد كاظمبابل

حليمه كاظمسيف محسن جاسمبابل

ليلى بعيضطه صالح مهديبابل

نهايه حسينصالح كطوف هندولبابل

ازهار عيدانبعث مجيد شمرانبابل

كظيمه وحيدحمود جاسم عبيدبابل

فوزيه عبدالحسينحسن حمزه هاديبابل



عطيه ظاهرمهند علي عبدبابل

نبا عبدسيف محمدرضا محسنبابل

شنيار جحشهيثم عبداالمير حسينبابل

فضيله عباسعبدالرحمن حمزه جعيفربابل

سليمه حديدحسن صباح حسنبابل

نوره حسينلديننورا عبدالرزاق مخيفبابل

حسنه حيوانكريم كاظم عبيدبابل

غنيه كريمحسن اثير عباسبابل

رسميه ناموساحمد ستار كاظمبابل

خيريه جوادجواد عبد الكاظمبابل

فوزيه كاظمحميد حسن حسينبابل

سميره عبدالحسينحيدر علي تايهبابل

حميده ارهيفسالم صالح هاديبابل

سكينه كريديعباس حاكم عليبابل

مريم خفيفجاسم محمد جاسمبابل

فتحيه حمزهعلي جاسم محمدبابل

سعاد جبرسرور ماجد حميدبابل

هناء عبيدعدي سالم كريمبابل

زهره عبدهللاجاسم عادل عبيدبابل

نجيه حمزهعبيس غازي حمزهبابل

خضيره محسناحمد عبدحليم برهيبابل

نجاه حاجمحسن كاظم محمدبابل

خيريه سلماناحمد نوري جباربابل

كاظميه عبدوسام كاظم عباسبابل

قسمه عباسعلي فاضل كزاربابل

وزي عبيدرزاق عدوس دليميبابل

ناهده عبدعبدهللا فيصل كاظمبابل

سكونه حلواصستار علي حسينبابل

اميره محمدفاضل ناظم عمرانبابل

فضيله ضاللصباح حسين محارببابل

رزيقه عباسحيدر وفي عليويبابل



حمديه عليحسين علي حمزهبابل

بدريه مطرميثاق كاظم رحيمبابل

امل عزيزمثنى قحطان ليلوبابل

سعده جودهعمار كريم عايزبابل

غازيه محمداحمد كريم برتوبابل

ناجده عليابراهيم قاسم عليبابل

زهره حسينحسين هندول هاديبابل

كنونه عبدالعباسوالء علي تاليبابل

ايمان طالباحمد ضياء نعمهبابل

الهام حسينفراس محمد جاسمبابل

موشه ضبعسعد هوران خلخالبابل

زينب عبودعلي سالم كريمبابل

كميله مطرسالم هادي حاجمبابل

ليلى مصلححيدر نجم عبداالميربابل

فاطمه كاظمعلي رعد حمزهبابل

كتبه عبدالحسينحاكم عبدالحمزه عليبابل

عليه كاظممهند هادي عباسبابل

حسنه عبدماهر محمود شمرانبابل

كظيمه واويعلي ياسين خليلبابل

صبيحه مجولغفار جاسم غاويبابل

فاطمه حسناكرم حاتم ناهيبابل

جكاره حامدسبهان سعد حمزهبابل

فليحه حسناحمد عدنان حسونبابل

عليه ثوينيحسن جميل زغيربابل

حدوده هاشمصباح جواد عبدالحمزهبابل

مديره يوسفرائد عباس مسلمبابل

سميره طرادجبر علي حسينبابل

بلقيس راضيعدنان عبيس عبدهللابابل

ملكه عبدالرزاقسالم مريح جبربابل

مشتهايه غيدانهادي علي مفتاحبابل

سعاد عليويمهند عبدالواحد كاظمبابل



بدريه حمزهمحسن حسين عليويبابل

سعديه عبيدقاسم جواد عبيدبابل

جميله عبدالحميداحمد مطر عبيدبابل

ابتسام ابراهيمفارس عبدالكريم خليلبابل

فهيمه حسونعلي حسين علوانبابل

ناديه حسينعمر زهير رحيمبابل

امل ناظمعالء فاضل عباسبابل

حميده محمدحسين قيس جاسمبابل

تركيه حمزهاحمد عبدعمران حسينبابل

فليحه حسنعامر غافل مهاوشبابل

سنيه ناصركميل ثامر عودهبابل

اشواق عبداالميرعلي رياض حبيببابل

انتصار حسينسلطان احمد عبدالعباسبابل

سيناء عبيدزين العابدين محمد مطلببابل

كميله كاظمحسين عليوي حمودبابل

غنيه جابرمالك عطيه كاظمبابل

غازيه عبددريس هاشم عوادبابل

عليه عبيدهثامر مطرود تبنبابل

امينه عليياسر غضبان ابراهيمبابل

فاطمه ستارحسن دوهان دروبابل

زينب نجمعلي حسن سلمانبابل

نبهاره عبدزامل مجيد حسينبابل

هيفاء رزاقوليد سعد حاكمبابل

سهامه دولهاحمد ناصر حسينبابل

نوريه كريديبهاء عزيز عليويبابل

سجوده رحيمجبار ناصر جباربابل

نوريه احمدحيدر عبيس احمدبابل

سليمه جاسمزيد فاضل عبودبابل

حكيمه محسنحيدر عبيد حميدبابل

نجاه شدهانحسين كاظم موسىبابل

درداغه عزيزمصطفى حمزه عبيدبابل



سكينه خضيرمنشد عبدالحسين واديبابل

هيفاء خضيرمصطفى ثامر جليلبابل

شكريه روادسالم عبدالحسين هاشمبابل

موشيه دليلحسين ساجت سهيلبابل

نوريه حسينعلي عبدالزهره عامربابل

بتول حمزهعدنان عباس فرهودبابل

سليمه فاخرمحمد كاظم عبدالهاديبابل

رشيده صالحعلي حيدر طالببابل

حميده شاكراحمد ناظم حسنبابل

حميده اكريمزيد خزعل كطرانبابل

حمزيه حشاشحسين باسم عبداالميربابل

حميده جاسمجبار ستار جباربابل

رسميه معيوفاحمد عبدالكاظم حمزهبابل

هديه جبارعلي ناظم جبربابل

صبريه عبيسعلي هادي كاظمبابل

عمشه حسينعايد حسين كاظمبابل

فضيله عبيدعبدالكريم حليم محمودبابل

صبريه فضلناظم عليوي مجمنبابل

كافيه ابراهيمسعد ياس خضيربابل

نجمه عبدهللاجاسم علي شكيربابل

ايمان جواداحمد علي جباربابل

باسمه حبيبهاشم نبيل عدنانبابل

زينب عبيسقاسم رحمن محمدبابل

خلود عليويمصطفى سعد هاديبابل

مقبوله عبدماجد علي حسينبابل

فوزيه حسينفاضل كريم عامربابل

عمشه غنامتحسين علي شاللبابل

فهيمه كاظمحبيب يوسف عبدالزيدبابل

احالم حسينرافد خضير حسنبابل

االء محسمارشد كاظم عطيهبابل

ملكه محسنخضير عبدالنبي ابراهيمبابل



ناديه نصرنزار حامد حاتمبابل

مائده حسينحيدر سعدون ادنانبابل

سنيه عودهجمال عطيه عبودبابل

حرفه حمزهباسم بخيت قاسمبابل

مها كاظمعلي سرمد محيبابل

كريمه مطشرعبدهللا حامد غاليبابل

كريمه جوادحسين علي حمزهبابل

نجاه هاللنبيل رحمن عبدزيدبابل

زينب عمارهاحمد ابراهيم حمدبابل

ساهره خضيرعمر عالوي ابراهيمبابل

نداء محسنحسين علي محسنبابل

نجيه احمدوهاب عبدالباقر محمودبابل

ازهار جبارمرتضى احمد حسنبابل

سناء عباديجميل فرحان عبيدبابل

حمديه لفتهعلي عبدالحمزه كاظمبابل

فطيم ابراهيمخالد ساجت حسنبابل

مريم حامدمرتضى حسن راشدبابل

كلثوم عباسحيدر عبدالستار برهيبابل

فليحه حسنجواد عبدعلي هاشمبابل

انصاف ناصرعالء محمد كاطعبابل

سهام حسنحسين حاكم كزاربابل

سميره فاضلاحمد ابراهيم محمدبابل

فطيمه جاسممحمود جاسم حسينبابل

حميده جابرسجاد كريم مسلمبابل

كنطار عسكرعبدالكريم عالوي عبيدبابل

زهره عبيدعقيل عبدهللا محمدبابل

خديجه شاكرمحمد عبدعلي مزاحمبابل

ساميه سلمانحسن غضبان رسنبابل

سندس علوانعمر عادل سلمانبابل

فضيله عنونهاني مدلول حسينبابل

امل جاسمعبدالهادي قاسم محمدبابل



هيفاء عبيسيوسف محسن كاظمبابل

امل كطرانوائل عباس حمزهبابل

بدور هاشممالك طالب عطيهبابل

خوله خلففراس قاسم محمدبابل

كريمه محمدحيدر سفاح حسنبابل

جنه مزعلغيث خضير عبيسبابل

رقاف عباسحسن فالح حسنبابل

مهديه حمدثامر خضر عباسبابل

حضيه حسينحسين عبدالزهره كاظمبابل

عديله كاظممحمد جاسم حمزهبابل

هديه لملومسعد صبيح جلوببابل

جنان شاكرامحمد ماجد عبدزيدبابل

خيريه خضيرعلي حسين عليبابل

حياه مدباحمد جبر مطرودبابل

عليه عبدالحسينحمزه ماضي عيدانبابل

زهره كاظمسجاد شاكر هاديبابل

عليه حمزهحسين حمود عويدبابل

رقيه دخيلعلي وحيد مطربابل

سكينه عليجواد كاظم جبربابل

مدينه طاهرعبدالمهيمن خيون مسلمبابل

شريفه هذالحسن عمران عبودبابل

سها خليلحسن رعد حمزهبابل

فضيله علياسعد سليم مرزهبابل

حسنيه حمزهحازم حسين علوانبابل

نعيمه عاصيمحمد عيسى عمرانبابل

غنيه عبدالسالمعمار عبدالحسن محمدبابل

اميره عبدعليمصطفى تركي عبدالزهرهبابل

امل فاضلوسام سعد هاديبابل

حياه حسنواثق حسين عالويبابل

سوريه لطيفاحمد حبيب عبدالهاشمبابل

سليمه سربوتحسين عبدالكاظم خومانبابل



وسام حسينمحمد صادق صبربابل

سهام عطيهقاسم محمد هاللبابل

باسمه راهيعلي عواد عزارهبابل

فاطمه حسينمسلم علي حسينبابل

فريحه صديقسجاد حمزه نصيفبابل

نوال حمزهسعد رزاق جبربابل

ضويه عمراناسامه عبدالحسين نايفبابل

خوله عباسخالد ثامر زويدبابل

مهيه عريانمحمد صباح عبدهللابابل

نجمه كريمقاسم هلكان فنديبابل

زهره حسنعماد جاسم عبدالسادهبابل

عليه حمزهعباس عبود مصلخبابل

نهله محمدظاهر محمد ظاهربابل

فردوس حميدحسين فالح هاديبابل

حليمه عليثائر حسين هاديبابل

زينب هاديسجاد رياح كافيبابل

سهيه جاسمقاسم داخل عبداالميربابل

فليحه حسنرسول عبيس عبدعليبابل

سنيه ناصراحمد ثامر عودهبابل

فضيله عبيدحمزهاحمد حيدر مجيدبابل

سعديه حسنحامد عطيه حسونبابل

حميده عكالحسن احمد حسينبابل

كريمه كاظمياسر ابراهيم عباسبابل

ماليه لعيبيفراس حسين علوانبابل

ليلى عبداالميرمخلد جاسم عباسبابل

صبريه حسنعماد عبيس عاشوربابل

جميله كاظمنصير عبدزيد خليفبابل

فخريه انصيفصالح احمد خضيربابل

حمديه رحيمخالد علي ناصربابل

عبيسه عمرانمحمد عليوي حامدبابل

فضيله سالمشهاب رزاق كاظمبابل



مهديه جاسمحيدر حمزه رحمبابل

شكريه مسلمصالح حسن ناهيبابل

بسهي ناصركاظم صباح حسينبابل

زهره كاظمطالب خضير طرادبابل

حمزيه كاظمفريق عبيد مصيخبابل

نوال هاديمحمد قاسم مظهربابل

فطيم حسونحسين حايف ردامبابل

كريمه تامرصدام عباس عباديبابل

نعيسه راضيقاسم حسين كاظمبابل

سلوى عبدالهاديسمير عماد عباسبابل

حليمه ميرسجاد عباس وجربابل

حسنه عليمهدي شاكر منسيبابل

سميره عليعلي عيدان جاسمبابل

سميره كاظممحمد مجبل عطيهبابل

عجيله خميسعادل حسن طعمهبابل

عدويه وحيداحمد حسن هاديبابل

حميده عليرزاق شنين عبدبابل

مناهل عيدانعبدالعزيز حسن عباسبابل

حكيمه عليحمزه عباس مطربابل

سميره مجيداحمد عبدهللا اكحاربابل

ليلى حسينحسين خضير عباسبابل

سعديه حميدطاهر احمد حسينبابل

امل قاسمعلي خليل ابراهيمبابل

وهيبه عبيدسعدون عبد عبدهللابابل

فاطمه ثوينيصادق شعالن هاتفبابل

زهره هاشممحسن عبيس خضيربابل

خيريه عبدالحسينمحمد جاسم عالويبابل

كظيمه حسانيعباس بعير عبودبابل

منيفه ربيعثجيل لفته نزالبابل

بدريه حمزهرائد حسين شعالنبابل

حده حيزانحيدر حمزه جاسمبابل



كتبه عبدالحمزهخالد حميد نادوسبابل

فريحه عبدالحسنحسين علي حسينبابل

نوال حامدرسول محمد هاشمبابل

بدريه جوادمحسن مهدي كاظمبابل

فخريه صيهودحسين جبر سلمانبابل

مريم جاسمماهر صباح سلومبابل

رضيه حسينسجاد مشتاق عبدعونبابل

سناء طالبعلي حمزه جوادبابل

عليه جاسمرضا كريدي طعمهبابل

فاطمه جاسمعباس رجب ابراهيمبابل

ضويه عبدرائد علوان فهدبابل

سعده عليعباس شعالن كريمبابل

تسيار عليصفاء كامل عدنانبابل

حكمه عذابنبراس عثمان هاشمبابل

سهيله عراتمحمد سالم حمزهبابل

كميله مظلومذوالفقار راسم محمدبابل

نجاه عزيزعلي زهير حميدبابل

جليله جاسمحسام كتاب جحالبابل

نهل عليمرتضى شاكر كنوشبابل

نوفه هانيامين صالح حسينبابل

لطيفه علياثير محسن رشيدبابل

بسعاد حمزهحسن حمزه خميسبابل

تركيه سلمانحسين دايخ منعمبابل

سليمه حسينحسام علي هاديبابل

رباب عبودعصام اياد عبيدبابل

كلفه عيالعبدالحسين حمزه خضيربابل

كظيمه عبدالعباسنمير ضامد عبيدبابل

سوريه حسنعالء حسين رهيفبابل

زهره عكاشيعقوب كاظم عبدعليبابل

هناء زيدانعباس بريسم كيطانبابل

كرجيه هاديكرار منصور عباسبابل



نهايه عباسكرار علي محسنبابل

ماجده سالماحمد عادل جويربابل

غنيه حمزهعبدالهادي ياسين عليبابل

ملكه صالحعلي عباس كاظمبابل

زهره حبيبعلي جاسم ابراهيمبابل

حسنه تاليزهير لطيف عبدهللابابل

وفيه كاظميوسف ماجد عباسبابل

فتحيه حاتمزاهر حسن محمدبابل

معصومه ابراهيمعالء كتاب شافيبابل

صبيحه مطرمعتز حسن عبيدبابل

نضال حمزهوسام محسن عليبابل

سليمه يوسفيوسف جاسم حالويبابل

فوزيه شريفعقيل فاضل حميدبابل

خاتون عباسمحمد مهدي عمرانبابل

احالم مزعلخالد ماشي غافلبابل

نزره جميلسامي حلبوص مهاوشبابل

بدريه كظانحامد عبد شويليبابل

شكريه سلماناحمد ابراهيم خليلبابل

بسعاد جالبهشام ابراهيم احمدبابل

تركيه عجيلطاهر فاضل خضيربابل

طلبه مردحرعد خضير ادريسبابل

سهامه ندامهاحمد عبدالكاظم موسىبابل

سنيه جدوعموسى حسين موسىبابل

اسماء عوادمهند عماد عليبابل

نعيمه عبدالزهرهعدي علي كنوشبابل

جبره عليفؤاد حاكم حسنبابل

مواهب كاملبهاء محمد ابراهيمبابل

فطيم خليلعمار محمد حسينبابل

مهديه صالحياسر ستار عبدبابل

سهام كاظمضياء كريم حسينبابل

رزيقه طالبكاظم محسن شكربابل



عبيده عايزجبار كريم عجيلبابل

بيجه جالبعامر مدلول جبربابل

كلثومه حبيبعارف محسن عنادبابل

حسنه عبيدحسين زغير نجمبابل

سوسن طالبحسين حمزه عبدالواحدبابل

صبيحه عطيهاحمد سمير جاسمبابل

حكيمه عيسىاحمد خليل ابراهيمبابل

راضيه حسينعلي خليوي حميدبابل

قسمه غلعلييهاشم غافل حسونبابل

روضه دورانقاسمم عاشور نايفبابل

هديه صكبفالح حسن عويزبابل

زكيه مهدياحمد حسين نجمبابل

حمديه هاديحسام عباس عليبابل

فتحيه عبيدمحمد فاهم احمدبابل

كظيمه شعيرهاحمد كاظم عبيدبابل

خديجه مكيحسين زغير مهربابل

عانه عبيدحسين دريدح محمدبابل

هظيمه عبيدمحمد هاشم خليلبابل

شمسه كمرياسين خضير نجرسبابل

شكريه دايخنجاح حسن عجيلبابل

كواكب عويدضياء محمد حسنبابل

قسمه عليسليم كاظم محسنبابل

عمشه حسينوسام راشد محمدبابل

ضحيه موحاحمد حسين عليبابل

نضال حمزهحيدر احمد راضيبابل

حسنه علياحمد كريم حسينبابل

حسنه عبدعليعلي غالب يوسفبابل

صبيحه محسنعلي حسين ظاهربابل

حمزيه علياحمد سعيد عبدبابل

نوال حسينرافد عادل عباسبابل

درباشه حيدرفراس راشد جعفربابل



زهره هاشمحسين داود سلمانبابل

امل عدنانمحمد فالح ناصربابل

كوثر عوادمحمد سلمان عبدالكاظمبابل

نشميه عزيزفرحان حند طريربابل

شلشه عاصيسعدي جاسم عودهبابل

مدينه كاظمضياء حسين حمزهبابل

ليلى محمدعمار عوده مخرازبابل

ملكيه سهلقاسم وهاب ابراهيمبابل

كريمه حمزهحيدر علي محيسنبابل

نجيحه كزارحسن علي حمودبابل

عاصمه ابراهيمموفق حسن عيدانبابل

ليلى عبيدجبار شافي خلفهبابل

حياه حميدهشام سالم جذوربابل

ميريه محمدمحمود كاصد مهودربابل

رضيه محسنحيدر علي لفتهبابل

سعديه جبرمقداد طالب علوانبابل

دوله عيالحيدر هالل رمضانبابل

فاطمه حسنمرتضى رياض جابربابل

شكريه محموداوراس ستار عبدهللابابل

فليحه كاظمعلي صالح مرزهبابل

مكيه جاسمعباس احمد ابراهيمبابل

دخيله زهاويكاظم جواد حسنبابل

فطيم خفيفائر شهد عسلبابل

اميره جعيفريونس محسن عبيدبابل

بتول عبدالحسينانوار صباح حمزهبابل

كميله هاشموليد كريم جساببابل

سناء جوادمثنى عمران جسامبابل

صبيحه كاظمبهاء محمد عبيدبابل

سليمه عليبشار مرزه كاظمبابل

نبيله حسينسعد سالم طالببابل

مكيه فاضلازهر جبار منجيبابل



فليحه ابراهيمعلي عبدهللا عبيدبابل

هديه حسينعلي عباس نصيفبابل

صبيحه عبيدثامر عبيد محمدبابل

صلبيه دخيلقابل كميت جيادبابل

صبيحه كريماوميد كريم زيدانبابل

فليحه سلمانفارس حاتم عبدالسادهبابل

زهور بخيتحسين كريم فرحانبابل

بهيه بخيلحسين جاسم عسكربابل

رزيقه مكطافخيرهللا سلمان كاظمبابل

فاطمه حاكمفؤاد محمد كاظمبابل

سليمه يومعباس حسن سواديبابل

خلود حبيبسيف عليوي سلمانبابل

سهام نوريحسين علي ارحيلبابل

سلوى محمدمؤيد كامل كبربابل

نعيمه عالويرياض محمد كاملبابل

نوريه محيسنحسين حمزه رحمبابل

نقيه عودهغسان علي كاظمبابل

زهره عبدزيدمجيد مسلم عباسبابل

طلبه مطيراناحمد ياس خضيربابل

حسنه روميفيحان كاطع عباسبابل

بيداء عبوداكرم كاظم عبيدبابل

سعديه عبيدفراس ناجح حسنبابل

هيفاء كاظمحسين علي راهيبابل

فليحه جبارعادل حيدر ظاهربابل

عليه كاظموسام رزاق كاظمبابل

نجيه عباديصدام محسن كاظمبابل

فخريه عيدانحامد علي حمودبابل

سكينه حسينماجد علي زبالهبابل

ساره محسنعباس شهيد كاظمبابل

رباب حسينمحمد ماهر جاسمبابل

عزيزه مشهولعقيل حيدر عويدبابل



حليمه هاديعباس ناصر حسينبابل

مغيصه طرينحسن محمود جاسمبابل

نضال عبدالحسينحسين مهدي جمعهبابل

كيفيه حلواصكرار جبار صلفبابل

كونه وحيدعالء عباس محسنبابل

امل عبداالميركرار حيدر موجدبابل

حسنه لفتهمحمد عبد كريمبابل

سليمه ياسينباقر فريح عبيدبابل

تركيه باشهمحمد عتبار جالببابل

شكريه جاسمحليم مزهر كاظمبابل

صبره سلمانوسام ابراهيم شمرانبابل

حسنه حسينستار جبار بريسمبابل

ايمان نورطه علي عزيزبابل

سعديه كاظمحيدر محسن سعيدبابل

شمسه حمادهجميل منصور سهيلبابل

وفاء داودنور علي عبدالحمزهبابل

سليمه حديدحامد تايه عبيدبابل

سميره مهديعلي حسين عليبابل

خلود كيطانمحمد ربيع جابربابل

رقيه موحانعقيل مسلم طرخانبابل

خنيه عبيدعبد حسين حمزهبابل

زهيه محمدوليد حميد عليبابل

سعديه عبيسحيدر عباس عيدانبابل

حسنه كطوفهلدي محمد عبودبابل

رجاحه واديمهدي ظاهر جردبابل

كفايه كاظمعلي عباس هاشمبابل

نوره عباسرعد كاظم فرهودبابل

مليحه جعفرحسين علي اسماعيلبابل

حره حسننجاح جواد بلعوطبابل

حكمه مروانعلي فاهم عبيدبابل

جميله عبدالكاظمصالح هادي جبربابل



نغم خضيرحسن عدي عبدالحسنبابل

جبره حميدقيس صالح حسنبابل

سالم صاحبمحمد ميثم محمدعليبابل

اقبال جارهللاعمار نجم عبيدبابل

سعديه عطيهاحمد غازي هاديبابل

خشنيه عطشانعامر وداي مهديبابل

نشميه مالكعلي كامل احمدبابل

ذكريات عبداالميركرار عبدالكريم يوسفبابل

رشا حسينقيس محمود حافظبابل

محاسن محسنعلي قائد سلمانبابل

سليمه عبدالحسينخضير شاكر محسنبابل

فخريه محمدعلي عبد حمزهبابل

بدريه جلبهادي مال منديلبابل

امناهي عبيدعمار عبدعون كاظمبابل

ليلى موسىحيدر حميد راضيبابل

عماره عبدالكاظمحسن جبر رباطبابل

طليعه محمدسالم مجبل عبدهللابابل

حسنه ربيجيعبدالحسين منصور ذياببابل

امل فزاعحارث احمد ناصربابل

صباح مرزهوسام سلمان عبيدبابل

نجاه عطيهعدنان عبدالمهدي زويدبابل

عدويه حسنحسين علي ابراهيمبابل

سهام جاسمغيث حاكم هاشمبابل

هديه ناصررياض كريم كاظمبابل

ابتسام محمدكرار حيدر كاطعبابل

نعيمه كاظمزيد داود خلفبابل

زهيه صالحياسر عدنان حمودبابل

تسيار حسيناحمد جاسم حمودبابل

عبيده حمزهعبداالمير مهدي عبيسبابل

حكمه طاهراحمد خضير غباشبابل

فاطمه محمدحسنامير عبدالكريم عبداالميربابل



سوريه عبالحسينقصي عبدالزهره جاسمبابل

صبيحه خليفميثم منسي راضيبابل

فلحه مرعيجميل منسي كتاببابل

نعيمه فاظلاحمد سعد كاظمبابل

ظلمه كاظممحمد جبر صالحبابل

بدريه جاسمعلي حامد يوسفبابل

علويه غازياحمد عباس نايفبابل

نضال نوريحسين ابراهيم عبدالكاظمبابل

فضيله صكرعباس جاسم حمودبابل

شفاء صالححسين خالد محمدبابل

مهديه ابراهيمحمزه عبد عوادبابل

كواكب محيعلي حامد جاسمبابل

هناء محمدعلي محمد عليبابل

عليه كاظمنجم عبود حمزهبابل

بشرى جاسمحامد عبدالكريم شاكربابل

ندوه عبدهللاكرار سلمان معجونبابل

حياه حسينكاظم عبدالرضا ضاللبابل

حظهن عكروكعليوي محمد كاظمبابل

وحيده كاطعمسلم محمد منخيبابل

بهيه مجيدحسين علي حمودبابل

بهيجه برهياحمد جاسم كريمبابل

بدريه شهدستار سوادي موسىبابل

هاشميه عوادمحمود داود سلمانبابل

عطيه جبركريم عزيز شانيبابل

فطيم خضيرحسن فاضل نايفبابل

سناء مسلمامير حسين عبداالميربابل

فضيله سعيدفهد فيصل عبيدبابل

نوال عليويصادق جلهوم عوادبابل

صبيحه عليرائد هادي مجيدبابل

كوده حسينعبدالمهدي فاضل كاظمبابل

كفاح لفتهحسين جليل ابراهيمبابل



نعيمه طالككاظم ثامر حسنبابل

جميله محمدمحمد عامر عباسبابل

طلبه مصطفىصفاء احمد شهاببابل

حمده هاللنؤاس جاسم محمودبابل

روضه عزيزصالح ناهض عبداالميربابل

صبيحه حسنرائد كريم كويمبابل

نذيره عبودمصعب كتاب موسىبابل

طليعه هاشممهدي صبار مهديبابل

عليه غاليعامر فاضل حالبابل

ماليه ثجيلعهد فاضل خضيربابل

سعاد مهديخالد صالح عبدالسادهبابل

حسينه عبداالميرمحمد حسين عبيدبابل

حكمه سلمانمحمد احمد ياسينبابل

رجاء عبدالعباساحمد عادل فرهودبابل

نجاه هويدياياد شهيد عبدالحسينبابل

بشرى حاتمبالل فالح حسنبابل

شعيره ارياحمرتضى ماجد عبدالكريمبابل

عائده محمدرسول عماد خضيربابل

فليحه غرابعايد عامر فيصلبابل

تاجه محسنعبد عايز سلمانبابل

سعديه مزهراحمد عطيه شعالنبابل

صبيحه جبرزيد جليل عبدهللابابل

حفيظه كاظمحسين جواد كاظمبابل

حكيمه صالحنبيل عبدالكاظم عبدالحسنبابل

سندس حمزهكرار علي عبدزيدبابل

زينب محمداحمد عقيل ناجيبابل

عليه شناوهعمار عبداالمير عبودبابل

فرصه حسينعلي محمد حسونيبابل

شكريه عبيدسلمان عبدالحسين عليبابل

كميله عبدالستارجعفر حميد حسينبابل

بنون عبيدحسن عايد عبدالسادهبابل



هاشميه راضيمسلم طالب مهديبابل

نعيمه محمدعلي نصيف جاسمبابل

هديه حمزهحسنين رحيم راشدبابل

زكيه مسعودعادل محسن حمدهللابابل

شمسه عبدالحسينحسين حمد عبدهللابابل

ابتسام محمداحمد قاسم عبدالسادهبابل

حمديه خضيرباسم محمد ابراهيمبابل

هضيمه طالبحميد خوام حسينبابل

هناء صالححيدر عباس سلمانبابل

ناسه ردامثائر عدنان موحانبابل

فلحه عبدالكاظممحمد صاحب عزيزبابل

نوريه عبدالحسنعباس فليح علوانبابل

مواهب عدنانعلي حسين كريمبابل

ماليه عبدالرضامحمد غني محيسنبابل

ثمره عيدانغانم كشاش صبريبابل

ماليه كعيمحيدر سامي جلغمبابل

حلوه صيلحشاكر عبدهللا طياحبابل

طلبه غافلعبدالزهره ترتيب عبدبابل

زهره هاشمسيف عقيل عبدالعالبابل

ايمان عباسسجاد باسم محمدبابل

رزيقه حسينابرهيم تركي علوانبابل

حكيمه سرهيدرزاق صالح مهديبابل

صديقه عبدالحمزهاحمد يوسف جباربابل

اسوان هاشمزيد صالح مهديبابل

فضيله عباسهيثم اجواد احمدبابل

نصره جابرقاسم صاحب عبيدبابل

نوبه عسلسالم كاظم محمدبابل

بهيجه صالحسيف تركي عطيهبابل

كريمه صاحبعالء دوهان عبدالواحدبابل

جسومه سرحانكرار شاكر شناوهبابل

مشذوبه جنيفمروح خانس جيادبابل



تركيه عوادصباح محان خليلبابل

سلوى حماديعمار اكرم جعفربابل

فلحه ابوسالكعبدالزهره حالوب صويحبابل

حمده حايفعلي زغير عبطانبابل

ستر سلمانكاظم جاسم طهبابل

رباب دحامحسن ابراهيم سعدبابل

عيده عبدخلف كامل ابراهيمبابل

ثناء عباسعمار موسى عبدالكاظمبابل

حميه سماويكاضم حمزه دوخيبابل

نجاه عليرائد جواد طاهربابل

قبيله عبيدبشير يمرك حسينبابل

صبريه هاللعلي كاظم منسيبابل

سعديه لفتهقحطان رحيم نجمبابل

حيته ناصررحمن شمران عطيهبابل

تركيه مطيراحمد حمزه اسعدبابل

كريمه سلماناياد عبدالكاظم عليبابل

وزيره عبدالعباسعبدالحسين كاظم عصوادبابل

تاليه عبرداخل محمد عاشوربابل

عنيده راضيعلي جاسم مسلمبابل

سميره كحطحمزه عبدالعباس زكمبابل

قبيله عيسىسجاد سامي بريسمبابل

زكيه كاظمحميد حبيب ظاهربابل

سليمه حسناحمد علي حسينبابل

صبريه كاظممرتضى غايب عباسبابل

اسماء حسينحسين عالء محمدبابل

نصره نصيفصالح حسين عليبابل

فليحه عالويضياء فالح كاظمبابل

قسمه عبادهحمزه طالب حمزهبابل

حمديه صبرسيف عليوي جبربابل

روطه كريمخضير عباس جاسمبابل

حليمه كريمشمنتظر محسن كاظمبابل



كظيمه جاسموسام عدنان عباديبابل

مائده عبزيداسعد ثابت كاظمبابل

سالمه حسنعالء عبدالحسن خشانبابل

سليمه غازياحمد يونس عليبابل

حميده مسلمحيدر سجاد عاشوربابل

حسنه صلبوصسعد فاهم بدربابل

هديه حمزهقيصر هارون عبيسبابل

خيريه حمزهفاهم علي حسينبابل

حياه عبدالزهرهعلي ثامر موسىبابل

احالم كاظمحسين سعد دوادبابل

فطيم جاسمفارس احمد سعيدبابل

مريم عمرانحسن جاير سلمانبابل

فخريه مرزهتوفيق احمد عبودبابل

طليعه محمدحسن سهر حسنبابل

طلبه خليلضياء نعمه محيبابل


