
الجنساالسم الثالثيت

أنثىاالء سعد عبد الرسول مهدي1

أنثىغفران صالح الدٌن مهدي لاسم الهنداوي2

أنثىهبه رزاق الطٌف ابراهٌم3

أنثىاٌالف باسم سعٌد محمود شوٌلٌه4

أنثىازهار خلٌل جلٌل جبار ال ضباح5

أنثىرسل علً عوده عبٌد الٌساري6

أنثىسٌناء ستار جبار حمود الجبوري7

أنثىهند دمحم سامً ناجً الجناب8ً

ذكرعلً محً هادي سلمان ال سلمان9

أنثىدالٌا حسٌن شاكر عبد ابو العبره10

أنثىهدٌل ناظم محسن دمحم الصغٌر11

ذكردمحم فاضل دمحم عبد الخالك  البلداوي12

أنثىهبة ماجد جبار عباس13

أنثىزهراء باسم سلطان موسى ال خلف14

أنثىفاطمه عبد علً حبٌب فرحان ال سلطان15

أنثىتالك كاظم عجمً علً مسعودي16

أنثىنبراس عبد االمٌر عٌسى محسن الخماس17ً

ذكرصالح احمد راجً جرمط18

أنثىآٌات دمحم ابراهٌم خلٌل19

أنثىزٌنب علٌوي صاحب عبد البو شاهر20

أنثىبٌان ناظم هاشم بخٌت21

أنثىاٌمان مالك شاكر كوثر ال موسى22

أنثىسناء عبد الرضا خرٌبط لفته الكرٌط23ً

ذكرعلً عبد النبً ٌاسٌن دمحم24

أنثىزهراء عبد علً دمحم جاسم الحجٌم25ً

أنثىسجى زكً جفات باذر المسعودي26

أنثىنور دمحم علً جبار فهد27

أنثىاٌالف ضٌاء مراد طاهر الحسن28

أنثىنور حسٌن عرنوس حسٌن الخالدي29

أنثىفاطمه رعد مطر عباس دمحم30

أنثىشهد عباس كاظم حسن المسعودي31

أنثىفاطمه عبد االمٌر عبد علً رعد الشاهر32

أنثىزهراء عامر حمٌد جواد الدمحم33

أنثىساره دمحم عبد االمٌر حسن العوادي34

ذكردمحم صبر مظلوم عباس35

أنثىسرى عباس جاسم دمحم االكرع36

أنثىجنان صبري فهد موسى الدراوشه37

أنثىنسرٌن خلٌل سعٌد عبد الكرٌم ابو سنه38

أنثىسماح احمد موسى اسماعٌل39

أنثىحوراء جبار محسن نعمه40

أنثىرسل عباس جواد عبد41

ذكراحمد سالم نعمه حسٌن الجراح42ً
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أنثىختام سالم فرحان عباس43

أنثىنور علً كاظم حمزه ربٌعه44

أنثىعلٌاء عبد الصاحب دمحم حسن الطهمازي45

أنثىشهد مٌثاق سلمان عبود الكاظم46

أنثىوالء احمد ٌوسف ابراهٌم المسعودي47

أنثىفرح ٌحٌى عبد زٌد دمحم الفٌروز48

أنثىحوراء راهً عبد الواحد عبد الحسٌن49

أنثىخنساء غالب علً عباس غانم50ً

أنثىشهد دمحم صالح عبود الشرف51ً

أنثىاالء مجٌد جمعه خطار العٌدان52

أنثىهدى عدنان عزٌز حسٌن53

أنثىرٌام شاكر دمحم كنٌهر العساكري54

أنثىعلٌاء عادل عبد عون مطلك الجبوري55

أنثىبراء علً كاظم عبد مسعودي56

أنثىصفا مجٌد حمٌد سعٌد57

أنثىمنى دمحم صاحب عبد العالك58ً

أنثىأنفال حسٌن عبد األمٌر حسن منكوش59ً

أنثىنور علً صالح عباس60

أنثىزٌنب لاسم مجٌد رجب61

أنثىرلٌه عباس موحً صالح الكرٌط62ً

أنثىهدى احمد هاشم محٌسن االماره63

أنثىحنٌن سهل مجٌد ناصر ال ناصر64

أنثىرسل ثابت صالح عل65ً

أنثىفاطمه رعد عبد الزهره جعفر الحلف66ً

أنثىساره جودت صاحب صالح الجمٌل67ً

أنثىنور جمال حمٌد محمود البٌات68ً

أنثىفاطمه فاضل غائب عطشان ال سلمان69

ذكراحمد بدر شبٌب كٌطان البو حجر70

أنثىاسراء عبد الرسول عبد عون احمد الحائري71

أنثىزهراء حمٌد عبد عبود العبودي72

أنثىزٌنه خضٌر عبٌس حسٌن73

أنثىمرٌم جبار عبٌد حسٌن74

أنثىساره عبد االمٌر تركً طرفه المسعودي75

أنثىاٌمان سالم عباس شمخً الجراح76ً

أنثىزهراء شاكر صالح عباس الجبوري77

أنثىحنان جبار دمحم كنٌهر العساكري78

أنثىهدٌر طالب عباس عل79ً

أنثىزمن ابراهٌم ارزٌج خضٌر ٌساري80



ذكرولً حسٌن شاكر حبٌب ال عباس81

أنثىنور علً عفتان سندال الجناب82ً

أنثىهدٌل وصفً دمحم طاهر83

أنثىأٌات سعد عبد االمٌر حسن التمٌم84ً

ذكرماهر عبد االمٌر الزم نعمه85

أنثىسرور عوده خضٌر اسماعٌل العل86ً

أنثىنور ماجد كاظم عبد االمٌر مهدي87

أنثىهدى دمحم عبد االمٌر علً حاج جوده88

أنثىخدٌجه حسن ساجت عٌه الغزاوي89

ذكراحمد موسى عبد علً حسن العل90ً

أنثىرانٌه زهٌر كاظم دمحم91

أنثىدعاء علً هاشم جاسم الكرٌع92ً

أنثىرحٌك شاكر عباس جاسم النجار93

أنثىساره انور صادق سلمان التمٌم94ً

أنثىنور علً طه بدري95

أنثىزهراء طارق عباس كاظم الدجٌل96ً

أنثىزهراء ثامر دمحم حمزه ال مكرود97

أنثىعلٌاء جاسم دمحم كحٌط98

أنثىنور عالء حسٌن ظٌغم الجناب99ً

أنثىسعاد دمحم محسن علً الٌاسري100

أنثىاسراء علً عبد االمٌر حسٌن الصٌاد101

أنثىزٌنب شهاب احمد ناصر الصفار102

أنثىحنٌن حسٌن عباس حسٌن  الدراوشه103

أنثىنور ابراهٌم مزهر حمود الصلٌل104ً

أنثىرؤى صاحب حسن جوده ال جوده105

أنثىهدى دمحم كاظم عباس106

أنثىزٌنب عالء عبد الحسٌن حبٌب107

أنثىهند عبد الحلٌم هادي مطلك ال مطلك108

أنثىزهراء سلمان راضً الزج الجبوري109

ذكرحبٌب جعفر عواد راضً الكرٌط110ً

أنثىبتول هاشم خضٌر حمود111

أنثىراوند ظاهر محسن حمزه شٌخه112

أنثىزهراء هاشم نعمه عبد علً ال حسٌن113

أنثىامٌره علً حسٌن حٌدر فالح114

ذكرطاهر صبٌح حسن عبد الساده جناب115ً

أنثىسجا علً عبد الزهره كرٌم اللهٌب116ً

أنثىلٌلى نعمه مجٌد مهدي الحٌدري117

أنثىاسراء جبار جواد كاظم العنبك118ً

ذكرحمود عكاب عبد العالً صباح119

أنثىآٌات راضً حسٌن راضً ابو دعٌنه120

أنثىاالء طاهر اكلٌكل اثكٌل المطرود121



أنثىنور ثامر كرٌم خضٌر العباس122

أنثىبسعاد رزاق علً حطاب الحمود123

أنثىصابرٌن عبد الكرٌم شاكر حسن124

أنثىحنٌن رٌاض عبد الرزاق سلمان125

أنثىاالء ماجد حمٌد ظاهر126

أنثىرحاب جابر عجٌل كتٌب127

أنثىنورس فارس عبد عون سلمان ال علٌوي128

ذكرضرغام راجح راهً ذٌبان129

ذكرحسام عبد االمٌر حسن جواد العامري130

أنثىرٌم ٌوسف حمٌد مغٌر الخضٌر131

أنثىوفاء رحمن ابراهٌم حسن السعدي132

أنثىحوراء علً جاسم دمحم رحٌم133

أنثىحوراء رزاق رشٌد جاسم ال مطر134

أنثىفرلان حاتم زغٌر عباس الرحٌم135ً

ذكرعونً صالح مصطفى بهنام خوش خبار136

أنثىرونك سالم مرزه سهٌل عبود137

أنثىمروه فالح حسن عبد  االنباري138

أنثىرسل كرٌم جبار حمد  النصراوي139

أنثىزهراء جمال كرٌم ٌوسف الجناب140ً

أنثىمٌس معٌن عبد الكرٌم توفٌك الجناب141ً

أنثىرٌام نبٌل عباس مرتضى الموسوي142

أنثىدانٌة صباح شهاب الدٌن احمد البٌك143

أنثىغصون جواد كامل سرحان التمٌم144ً

أنثىنور حٌدر عبد علً طاهر145

أنثىسماح حمٌد منصور حسٌن146

أنثىاسراء عادل عبد الزهره كاظم147

أنثىروٌده علً ابراهٌم حمزه مسعودي148

أنثىزٌنب حسٌن عبد الهادي حمٌد الدامور149

أنثىوفاء علً مجلً رشٌد150

أنثىرشا حٌدر نعمه عبد االمٌر حسن151

ذكراٌمن صباح حسٌن بشاره152

أنثىومى لٌس عبد الواحد عباس153

أنثىبراء عصام دمحم سعٌد احمد154

أنثىاٌالف راضً عبود حرٌفش155

أنثىحوراء جواد خٌون حسن اسدي156

أنثىزهراء حمٌد تومان حسٌن157

أنثىزهراء علً عبٌس فنٌخ العرداوي158

أنثىزٌنب حمزه دمحم حمزه عكٌل159ً

أنثىنور الهدى سلٌم علً بانً الخفاج160ً

ذكرعلً ناظم عبد علوان الفتالوي161

أنثىسبأ حسن رحٌم ٌاسر162

أنثىرسل مهدي حمزه مهدي الحمٌري163

أنثىحوراء حاكم دمحم صافً الجبري164



أنثىزهراء هادي رسول حسن المسعودي165

أنثىزهراء جاسم زوري دمحم الطالب166

ذكرمهند خضٌر جرو حسون ابو لول167

أنثىزٌنه ٌحٌى مراد عبود المسعودي168

أنثىامانه مٌري غضٌب حٌوان الخزاعل169

أنثىدعاء حسن جهادي شناوه170

أنثىنور جعفر محمود عبد171

أنثىغفران حسٌن علوان نجم المسعودي172

أنثىلبنى احمد حسٌن علوان نخٌالوي173


