
االول تشرين لشهر الغياب ساعات عدداالسمت

4ازاد مهدي غريب عباس1

4اسراء نبيل شيرخان جعفر   2

0االء قاسم عبدعلي ماضي3

0ايات علي سعيد حسن4

0آيات محـمد محسن محي5

0بكر عدنان محسن خضير6

0(ر)بالل ثامر محمد عباس 7

0بهاء جليل عباس عسكر8

4 الصاحب عبد وسام تقى9

0حازم احمد سلمان قنبر10

4 حميد عباس حسام11

0حسين احمد مزبان حرفش12

0حسين سالم أعبيد رسن13

0حسين ظافر كاظم شكر14

0حنين صبري عيسى خصاف15

4حوراء عبد الهادي حسن حطاب16

0حيدر علي ناصر قاسم17

0دعاء جابر سلمان عبدالوهاب18

0(ر)دعاء عباس علي عزيز 19

0دعاء عياد محمود نجم20

0ذو الفقار وصفي داود هاشم21

4رغد شاكر كاظم عدل22

4رغد غانم محسن رشيد23

0ريام خلف عودة علي24

0ريام عبدالحسن نجم كاظم25

4ريم رابح عبدالرحمن حسن26

4زهراء باسم كاطع دواي27

4زهراء عبدالجواد راشد مرشد28

4زهراء عبدالحسين ياسر كباشي29

0زينب عدنان حسن مظلوم30

4زينب فالح صالح حمدان31

0زينب يوسف علي ميركه32

4 (ر)سارة طالب حسين عالوي 33

0سارة فوزي عراك عباس34

0سرى جاسم جابر عبود35

4سهير كريم جبار شرقي36

4شيماء جواد كاظم جبر 37

0طيبة سعد رحيم خماس38

4عالية عادل احمد سبع39

4عبدالحسين ناجي حمادي ياسين40

شاكر علي. د.م-معمارية-مسائي الثالث



0علي تركي صالح مهدي41

4 كاظم حسين علي42

0علي خالد عمار عوده43

0علي سعد جبر غالي44

0علي كريم هواري صويح45

4علي ناصر كاطع46

0عمار طالل ناظم خضير47

0غفران ارسالن جميل احمد48

0فاتن عالء قاسم علوان49

4فاطمة خضير عباس صالح 50

4فاطمة مازن محمود مناتي51

0فاطمه ستار محـمد مجول52

0كرار سليم فريح راضي53

4لمى حيدر حمزة محسن 54

0ليندا جواد محـمد سعيد55

0مازن عبد خلف شنته56

0محـمد حسن دشر مسير57

0محمد خضر جبر محسن58

4(ر)محمد رحيم خلف عكلة 59

0محـمد عسكر محـمد محيسن60

0محـمد عقيل نوري حمود61

0مروة رحمان صليجي عبدالكريم62

4مريم عباس حسين عبدهللا63

4عبود فائق مريم64

4مريم قحطان علي ناصر65

4مريم يقظان محـمد خريبط 66

0مصطفى سعدي ناصر خالطي67

4نبأ صالح خيري محروس 68

0نبراس نجيب شلش غنام69

4نور الهدى جالل حسن جبر70

0نور جواد كاظم عبدالحسن71

0نور سالم اغوينم حنتوش72

4نور سمير جوده لعيبي73

0هدى شاكر محمود سليمان74

0هديل نعيم حسن يوسف75

4هيام صالح مهدي غالي76

0هيام مهدي حسون علي77

4والء عبدالكريم عبدالمجيد  سلمان78

4ياقوت سالم جميل امين79


