
الجنساالسم الثالثيت

أنثىنور خضٌر ضٌدان خضٌر المعموري1

أنثىنرجس جاسم عبد هللا زامل2

أنثىكنار ضٌاء موسى محسن الموسوي3

أنثىنور سعد عٌسى عمران العجماوي4

ذكرحسٌن فالح حسن جواد  العل5ً

أنثىنور سامً سلمان كاظم6

أنثىزٌنب مناف حمٌد محسن7

أنثىختام سعد حسٌن جٌاد8

أنثىهدى عالوي كاظم راهً  ال خرابه9

أنثىآٌه صاحب حمود حسن الخٌاط10

أنثىغٌداء كرٌم مانع موسى11

أنثىزهراء جاسم دمحم فضل هللا12

أنثىضمٌاء سعدون مجٌد عبٌس13

أنثىحنٌن طالب عبد الزهره غٌالن14

أنثىساره حسٌن محسن ناصر15

أنثىحوراء ٌحٌى عمران حسن16

أنثىزٌنب ستار عبٌد جبر17

أنثىزٌنب طالب صبار حسن18

أنثىزهراء صفاء حسن طاهر المشٌهدي19

أنثىزهراء صباح شالش فهد الخفاج20ً

أنثىنبأ حسن فاضل عبد الرحٌم21

أنثىفاطمه حسٌن عباس جاسم22

أنثىمرٌم حمد جاسم دمحم ٌساري23

أنثىساره حمٌد رجه صالح الحجٌم24ً

أنثىربا نعمه صلبً هادي الشاهر25

أنثىزٌنب فتحً نعمه دمحم26

أنثىفاطمه مهدي ناٌف علً المسعودي27

أنثىفاطمه صالح دمحم جندٌل28

أنثىندى عالوي كاظم راهً ال خرابه29

أنثىٌاسمٌن عدنان عبٌد حسن الخضعان30

أنثىبتول ماجد صاحب عبد الكاظم31

أنثىهبه مسلم حمد علوان الشرفه32

أنثىزمن خلٌل علٌوي جوده ال ناٌف33

أنثىعال علً كاظم خضٌر الزهٌري34

أنثىزٌنب كاظم جفجٌر خضٌر العماب35ً

أنثىتبارن عبد الرسول حسن علً العابدي36

أنثىهدى هاشم سهر عبد الٌساري37

ذكرحسٌن حداد مطشر غضبان38

أنثىزٌنب صالح كطل دخان39

أنثىنور الجمٌل سعد ابو المعاط40ً

أنثىأستبرق عارف عبد شراد الخالدي41

أنثىحنٌن مصطفى عبد الحسٌن دمحم عباس42
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أنثىسمٌره جاسم كاظم عٌدان المهداوي43

أنثىحنٌن صباح عزٌز سلطان الجٌاد44

أنثىغٌداء سالم ساجت عبد الحسٌن الجراح45ً

أنثىزهراء عصام علً حمد الشرفه46

أنثىجٌهان سالم علوان محٌل االبراهٌم47ً

أنثىسجى ٌوسف اسماعٌل عباس48

أنثىضمٌاء عبد الحسٌن هانً كاظم الزغٌب49ً

أنثىأسراء دمحم عبد الرضا حسن50

أنثىزهراء ابراهٌم جبار ابراهٌم العوادي51

أنثىنسرٌن دمحم صاحب عبد هللا الترجم52ً

أنثىزهراء سلمان حسٌن فارس الكرٌط53ً

أنثىوالء عبد االمٌر منهً علوان الجواد54

أنثىلنده صالح حمزه مجٌد55

أنثىزهراء مهدي مجبل خشان ال جري56

أنثىهند حلٌم خلٌل ابراهٌم ال جعفر57

أنثىدعاء شاكر حسن دمحم الناٌل58ً

أنثىرند حسون نعمه مخٌف الجناب59ً

أنثىزهراء طالب جونً جعاز60

أنثىزهراء علً سلمان داود ال سلمان61

أنثىاٌثار علً صادق جعفر62

أنثىهدٌل دمحم عبٌد جواد الخالدي63

أنثىرسل عبد الحسٌن حمٌد عبد64

أنثىفٌحاء عماد حسن دمحم65

أنثىابرار ماجد عبد رمٌض زنكنه66

أنثىنور احمد عطٌه كاظم الخلف67

أنثىسكٌنه كاظم ناصر حسٌن68

أنثىبشرى فواد عبد الكاظم مصطفى69

أنثىاٌالف رسول مزهر حسن الزامل70ً

أنثىعالٌه حسن علً رجا التمٌم71ً

أنثىمالن دمحم ناٌف فرحان72

أنثىزهراء وثال شاكر صادق الحٌدر73

أنثىبنٌن مجٌد حمٌد حمزه الخالدي74

أنثىصابرٌن هادي فخري راضً زوٌن75ً

أنثىعذراء رزاق عبٌد علً السعدي76

أنثىرؤى دمحم عبد الحسن صالح زٌداوي77

أنثىساره خالد عبد االمٌر جاسم الدمحم78

أنثىفاطمه رعد طاهر جاسم التوٌج79

أنثىمرٌم اسعد عبٌد جبار الهالل80ً



أنثىاكرام عبد هادي صالح81

أنثىهٌبت عبد الرضا عبد االمٌر علوان82

أنثىبسمه محمود شاكر حنٌش الناش83ً

أنثىسهٌر مؤٌد جاسم مهدي الٌساري84

أنثىزٌنب مطر طالب سعود الصلٌب85ً

أنثىرؤى فوزي جاسم عطٌه النصٌري86

أنثىحنٌن كرٌم عطوش عطوان المجتوم87ً

أنثىتموى مرتضى حسٌن احمد زٌن88ً

أنثىراوٌه لٌصر عبد الحسن راضً الفتالوي89

أنثىزٌنب علً حسٌن صافً  ال هادي90

أنثىكوثر دمحم عبد الزهره عبد الحسٌن ال عل91ً

أنثىزٌنب فارس حسن كاظم92

أنثىنوار علً كاظم عباس العٌدان93

أنثىهدى عمٌل رشٌد عبدالحمٌد الصافندي94

أنثىهدى ٌاسٌن جاسم عبٌد جبري95

أنثىنور جبار عباس لوطً  زوٌن96ً

أنثىبتول سرحان فضٌح واوي عارض97ً

أنثىرنده سعد ظاهر عل98ً

أنثىفاطمة علً جاسم دمحم  السلمان99

أنثىنورة دمحم ابراهٌم عٌسى ال دمحم100

أنثىنور حسٌن عباس عبد الساده101

أنثىورود عادل لعٌبً مشعل102

أنثىاستبرق مسلم حسٌن دمحم103

أنثىوهج علً عبد اللطٌف عبد الحسٌن البغدادي104

أنثىعلٌاء فاضل غالً علٌوي الحمٌري105

أنثىسلوى كرٌم جبار ناصر الزاب106ً

أنثىنور احمد هاشم عبد الزهره بنً حسن107

أنثىبنٌن دمحم منعم حسٌن108

أنثىرسل عدنان دمحم عالوي الٌساري109

أنثىهمسه عمار فلٌح حسن الجابري110

أنثىتبارن سالم صالح دمحم تم111ً

أنثىافنان جاسم دمحم متعب العوٌدي112

أنثىراوٌه مجٌد حمٌد حسٌن113

أنثىبنٌن فاضل غانم ناج114ً

أنثىبتول عاٌد عبٌس موازي115

أنثىآٌالف جبار مهدي عبادي116

أنثىرؤى حرب هادي رشٌد117

أنثىزٌنه سعد جٌاد هادي المسعودي118

أنثىفاطمه احمد بحر عبد علً ال حسون119

أنثىرانٌه عبٌس عباده عبٌس120

أنثىحوراء جبار عبد هللا فاضل121



أنثىرسل كاظم عبد الساده مزهر ال علوان122

أنثىزهراء حسٌن جعفر حمزه  ال عٌسى123

أنثىرسل موفك عباس ضاري124

أنثىسكٌنه علً دمحم موسى الحل125ً

أنثىخدٌجه طالل عبد الحر عوده126

أنثىسرور صباح سلمان مهدي الثروان127ً

ذكراحمد رضوان صٌهود صكر الفندي128

ذكراحمد مسلم عبد الحسن عٌسى الخفاج129ً

أنثىنور مزهر جاسم عبد الواحد عوض130

أنثىفرلان محمود شاكر هادي الداٌن131ً

أنثىزٌنب عباس زغٌر عباس ال جبر132

أنثىسرور ستار عبد الكاظم جاسم غانم133ً

أنثىرغد عالوي جاسم حمٌدي الطعان134

أنثىانعام احمد جاسم دمحم الشرفه135

أنثىدعاء هادي عبد هللا عبٌد136

أنثىهند عمٌل هانً جواد137

أنثىبنٌن نعٌم غدٌر رومً الحفاظ138ً

أنثىفاطمه جواد كاظم دمحم العوده139

أنثىمروه جواد كاظم عبادي  الكاظم140

أنثىنور طه عبد الحسن فرج االبراهٌم141ً

أنثىاسراء فالح حسن مجٌد142

أنثىاٌالف علً كاظم حسٌن جناب143ً

أنثىمٌسون تمً جالب عجمً ال عزٌز144

أنثىفاطمه هادي علً حسون الفتل145ً

أنثىرونك غازي جاسم دمحم االسدي146

أنثىبنٌن سلٌم عبد الحسٌن ابراهٌم147

ذكرولً عباس جواد عبد االمٌر148

أنثىشهالء فوزي عبد اللطٌف دمحم149

أنثىنور عدنان مهدي دمحم150

أنثىآمنه علٌوي ضامد راضً العامري151

أنثىشهد فاضل جلٌل رجب عارف152

أنثىدالٌا رحٌم حسٌن كاطع153

أنثىهبه شاكر ابو شنه عبد هللا154

أنثىآٌه عباس محسن عبود155

أنثىافراح علً حمزه عالوي العالوي156

أنثىعذراء لاسم علً عباس157

أنثىزهراء صاحب نوري علً ابو طبره158

أنثىندى سعٌد مهدي حسٌن159

ذكرأثٌر كاظم تومان حسٌن160

أنثىمرٌم دمحم كرٌم كاظم الٌاسري161

أنثىهدى عامر عبد الحمٌد محسن ال عوف162ً

أنثىرفل ناظم كرٌم جابر ال حبٌب163

أنثىحوراء نبٌل كرٌم علً غانم164ً



أنثىابتسام فاضل عٌسى دمحم ال موسى165

أنثىزٌنب عامر حمٌد جواد الدمحم166

أنثىفاطمه عباس خضٌر عباس العباس167

ذكرعلً ناظم عباس حسون الرحٌم168ً

أنثىدعاء عبد الخالك رحمان سلمان الخفاج169ً

أنثىسجى احمد عبود عوده العوده170

أنثىعذراء عطٌه عبد النبً ناه171ً

أنثىوالء جاسم دمحم حسٌن172

أنثىزهراء عمران داخل شبٌب الحج173ً

أنثىرسل خضٌر عبد االمٌر جاسم174

أنثىابتسام زهٌر عبٌس ناٌف175

أنثىرغده عباس صالل فرحان176

أنثىاٌمان عبد العباس عبد الكاظم كزار177

ذكرأمٌر سجاد لطٌف عجٌل178

أنثىسجى كرٌم دمحم مخلف179

أنثىٌاسمٌن علً عبد نور حسن المسعودي180

أنثىلٌلى راضً حسٌن راضً ابو دعٌنه181

ذكردمحم عٌسى عبٌس عبود182

أنثىزهراء حمٌد حسٌن علً الغالب183ً

أنثىحنٌن كاظم عبود علً الحسون184

أنثىزهراء لاسم عبد مهدي  الغانم185ً

أنثىنور علً جواد حبٌب الالري186

أنثىفاطمه مهند كاظم ناهً الكنان187ً

أنثىفرات جاسم دمحم ابراهٌم188

أنثىفاطمه نزار عبد زٌد كاظم ال راشد189

أنثىغفران عطٌه علوان عبود190

أنثىمٌس ثابت طاهر سالم191

أنثىساره مطهر هاشم احمد192

أنثىرنده حبٌب مظهر ناٌف الجحٌش193ً

ذكرعباس مالجً حسٌن عالوي الشبالوي194

أنثىصبا دمحم سعٌد ناٌف البارودي195

أنثىأسل صالح ابراهٌم خلٌل الالم196ً

ذكرأمٌر خلٌف شاهٌن ضاري الٌساري197

أنثىٌسر ولٌد هشام زٌدان الصكب198

أنثىخدٌجه كرٌم سرحان رجا العبودي199

ذكررضا فرحان مهدي عبد الحسن200

أنثىرسل جلٌل عباس حسٌن ال مهدي201

ذكرعلً حسٌن جاسم مطلب  ال عبٌس202

أنثىزاهده محمود حمزه عبد الكاظم الحمزه203

ذكراحمد حسٌن جابر عبد هللا204

أنثىزهراء مٌثم عبد الحً احمد205

ذكرلٌصر علً حسون شٌاع ال حسون206

أنثىساره صالح عبادي سعود الجاسم207



أنثىبتول عبد الكرٌم دمحم عبد الحسٌن208

ذكرحٌدر حازم مخٌف كٌطان209

أنثىغفران عبد السالم عبٌد صالح210

أنثىاثمار حسٌن عباس ٌوسف ال جٌاد211

ذكرمصطفى موفك علً عبد العزٌز الفواز212

ذكرمرتضى نجاح علً حسٌن المسعودي213

أنثىمرٌم لاسم حنون كاظم214

ذكرامجد جاسم دمحم سلمان مسعودي215

أنثىرانٌه احسان علً شمله ال حسٌن216

ذكرمرتضى عبد علً جاسم حسٌن النجم217

أنثىغدٌر اسماعٌل خلٌل حسٌن الدراوش218

أنثىأنفال احمد علً هادي الجلٌحاوي219

ذكرابراهٌم عدنان عبٌد حداوي220

ذكرحٌدر لاسم حسٌن لوجه العلو221

ذكرعبد هللا صالح دمحم عبد الخالك البلداوي222

ذكرعلً عبد الساده عباس جاسم223

أنثىعالٌه شاكر حبٌب عباس ال عباس224


