
الجنساالسم الثالثيت

أنثىٌسر صباح عٌدان كاظم1

ذكرعلً خالد ناٌف مطلن2

أنثىنبراس حمٌد خلٌف عبد الرزاق الٌساري3

ذكركرار دمحم جبر عزٌز4

أنثىدالٌا لٌس عبود لفته االسدي5

أنثىزهراء فاخر لفته جوده الطوٌل6

أنثىنبأ دمحم محسن ابراهٌم المسعودي7

أنثىسبأ مكً جابر كاظم الناٌف8

ذكرعلً محسن محمود احمد الحكٌم9

أنثىنور دمحم عبد الرضا ظاهر ابو شكٌر10

ذكررحٌم دهري عٌدان برٌش المرشدي11

أنثىحوراء ٌونس عبد الهادي ٌونس العٌدان12ً

أنثىسجى شاكر نعمه جوده ال فرهود13

ذكرهانً خضٌر هادي سلمان14

ذكرامجد كرٌم دمحم كاظم جزٌل15ً

أنثىفاطمه عبد النبً حسن عبد الكرٌم شوٌل16ً

أنثىغٌداء عدنان نعمه مزعل الجناب17ً

أنثىرؤى جواد كاظم علٌوي  الكاظم18

أنثىزهراء فاضل عباس دمحم  ال موسى19

أنثىاستبرق سعد مزعل علً ال عوف20ً

ذكركرار محً عباس عبد الحسن جناب21ً

أنثىزهراء جواد حسون ناٌف مسعودي22

أنثىرغد عباس خلف كاظم البو دمحم23

أنثىمرٌم كرٌم ساجت فلٌح24

أنثىفاطمه حسٌن ابراهٌم عٌسى ال دمحم25

أنثىهدى علً عرٌبً دمحم حسناوي26

ذكربشار احمد نجم عبد هللا27

ذكرحسن دمحم حسٌن حسن  الحكٌم28

أنثىُعال ابراهٌم عبد الستار ابراهٌم الشمري29

أنثىاٌات صاحب جابر دمحم30

ذكرحٌدر عباس هاشم عبود جلٌحاوي31

أنثىمرٌم حسٌن ٌاسر خلٌل العبودي32

أنثىرسل صباح دوٌج عرمش الركاب33ً

أنثىزهراء صالح عبد الهادي جبار34

أنثىبنٌن خالد عبد حسن العٌساوي35

أنثىاصٌل كاظم عبد الرضا كاظم36

أنثىأدٌان حاتم زغٌر عباس الرحٌم37ً

أنثىساره حٌدر رزاق كاظم38

أنثىبنٌن جلٌل راٌح كاظم العابدي39

أنثىزهراء خضر علً عبٌد40

أنثىتبارن حسٌن فلٌح حسن41

أنثىسوالف راشد حسٌن عباس42
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أنثىزٌنب حسٌن عبد مهدي  مجهد43

أنثىزٌنب ٌحٌى احمد مرٌعً النصاري44

أنثىحنان جبار عبد هللا حمود45

أنثىحنان عدنان نعمه عفور عبودي46

أنثىرسل دمحم محسن جمعه47

أنثىزٌنب عالء احمد عبد48

ذكرسٌف علً عبد الكرٌم دمحم الخفاج49ً

أنثىفداء عبد االمٌر عباس عبد عون المحٌسن50

أنثىنبأ ٌعكوب ماضً عبود51

أنثىغفران عبد االمٌر حسن ثجٌل الناٌل52ً

أنثىسبأ كرٌم عبد الزهره كاظم ٌوسف53

أنثىضفاف غنً عبد اللطٌف دمحم54

أنثىفاطمه نجم عبد ناٌف55

ذكرصفاء حافظ نعمه عوده56

أنثىزٌنب منعم حمود زغٌر البو سوٌلم57

ذكرذو الفمار خضٌر صكبان تومان58

أنثىهاجر عبد علً حبٌب فرحان ال سلطان59

أنثىحوراء ستار جبار عناد الجلٌحاوي60

أنثىرسل حٌدر علً كاظم  السٌالوي61

أنثىامٌنة صخٌن مجول رشٌد زكروط62ً

أنثىعلٌاء فاضل ثابت شبل63

أنثىاخالص سجودي عبد الكاظم خضٌر64

أنثىرنا عالء حمٌد هاشم الجلو خان65

أنثىرفل عبد االمٌر لاسم دمحم الخزرج66ً

أنثىاٌناس دمحم عبد علً دمحم العباس67

أنثىبنٌن ناظم حمادي عبد علً ال حسون68

أنثىآٌات محمود هاشم عبد الزهره بنً حسن69

أنثىفاطمه هادي صالح عبود العامري70

أنثىنور الهدى دمحم عبد الرزاق رفٌك العزاوي71

أنثىغدٌر رافع ظاهر محسن الموسوي72

أنثىسمٌه مجٌد وحٌد مجٌد73

أنثىشهد احمد كاظم علً السٌالوي74

أنثىنور حسٌن شالكه كاظم عابدي75

أنثىأمنه عبد الزهره مراد كاظم76

أنثىعبٌر نعمه كامل عباس77

أنثىحوراء جواد حسن عل78ً

أنثىمروه سامً علٌوي على هللا ٌسار79

أنثىعذراء احمد جواد موسى الشروف80ً



أنثىبتول حمٌد رسول فرحان المٌاح81ً

أنثىبشرى دمحم حسٌن صالح دمحم المٌال82ً

أنثىصابرٌن تركً رشٌد حسن الكرٌط83ً

أنثىاٌات علً عبد الحسٌن دمحم الصباغ84

أنثىدعاء كامل تاٌه عبود85

أنثىضحى رٌاض حسن عبد86

أنثىمرٌم صالح علً حسٌن الٌاسري87

أنثىعذراء جاسم دمحم حسن88

أنثىطٌبه كامل جساب عبد الحسٌن الزغٌب89ً

أنثىاٌات مهدي علً علوان العصٌده90

أنثىابتهال جواد عبد الرسول دمحم السراج91

أنثىختام حسٌن علً حسون الخزرج92ً

أنثىحوراء محسن عبد الحسٌن حمزه93

ذكردمحم ابراهٌم عزٌز مطرود الخزعل94ً

أنثىهبه اللة حسن حمٌد كرٌم95

ذكررعد سالم نعٌمه صبح االبدٌري96

أنثىرسل احسان محً عبد الهادي توبالن97ً

أنثىزهراء وهاب رزاق جواد98

أنثىورود فرحان عبٌد روكان99

ذكرمحمود علً جبار خشان الكشمر100

أنثىزٌنب علً عبد مطر101

أنثىاسٌل عباس نوري ساجت الصافندي102

أنثىفاطمه عباس محسن خلف الصاف103ً

أنثىزٌنب عبد هللا مطشر جاسم االسدي104

أنثىزٌنه هٌثم جواد عبد الكرٌم105

أنثىبٌان احمد تركً دمحم106

أنثىرفاه كاظم دمحم حمادي107

أنثىآٌه لؤي دمحم علً كاظم محفوظ108

أنثىساره فالح حسن راضً االسدي109

أنثىخلود عبد الحسٌن حسن كاظم الموسوي110

أنثىخلود رسول علً حسن ال شهٌب111

أنثىغفران عباس علً عبود  الشون112

أنثىمرٌم حسٌن هادي شاكر السعداوي113

أنثىاٌمان دمحم هادي كاظم114

أنثىزهراء احمد جلوب عبد الكرٌم العباس115

أنثىساره علً خمٌس نعمه المره غول116ً

أنثىعذراء حسٌن صاحب جابر الحل117ً

أنثىبنٌن حمٌد عوٌز محسن العبودي118

أنثىعذراء علً نجم سلطان119

أنثىزٌنه لاسم رحٌل ضاحً المسعودي120

ذكردمحم كاظم خضر اسعود121



أنثىسراب عبد علً طامً حسن مسعودي122

أنثىزٌنب حسٌن خلٌل ابراهٌم الحمادي123

أنثىفرح لٌس عباس بصٌله124

أنثىسهى زكً جفات باذر المسعودي125

أنثىزٌنب صادق غازي نعمه126

أنثىزهراء مٌثم ناجح بٌدي الهاشم127ً

أنثىرسل سالم ضاري عباس128

ذكرحسٌن ٌاسر عصواد ثوٌنً الزرٌجاوي129

أنثىسلٌل عباس نعمه فٌروز الحسٌن130

أنثىسجى دمحم حسن عزٌز ال عاشور131

أنثىبٌداء رٌاض كاظم حسن الزغٌب132ً

أنثىوسناء احسان نصٌف جاسم الدمحم133

أنثىندى عمٌل عبد الهادي احمد الدجان134ً

أنثىزٌنب حسن مجبل حسن135

أنثىحوراء مسلم عبد الحسٌن حبوب136

أنثىزهراء احمد جواد ماض137ً

أنثىكوثر احسان عبد الواحد عبد المحسن السعود138

أنثىزٌنب عالء صاحب جعفر الدده139

أنثىزهراء سلٌم بدٌوي عبٌد140

أنثىغٌداء حسون دمحم علً وهاب141

أنثىكوثر علً كردي حج142ً

أنثىرسل رحٌم فرمان شٌاع143

أنثىانوار فاضل غانم مرهج الزبٌدي144

أنثىالتفات علً عبد االمٌر دروٌش الحاجم145

أنثىزهراء حسن هندي سلبوح146

أنثىزهراء منعم ناصر حسٌن147

ذكرجاسم كرٌم لفته خشان الكشمر148

أنثىزهراء رضا جمعه دمحم المسعودي149

أنثىمروه سمٌر عبد عون حمزه معموري150

أنثىنور الهدى احمد ٌحٌى عبود العكله151

أنثىرؤى مناضل هادي شاطً االسدي152

أنثىهاجر خلٌل جاسم دمحم العزاوي153

أنثىنورس دمحم جواد دوٌج154

أنثىهدى علً هاشم مصطفى ال طعمه155

أنثىغفران عدنان فلٌح حسن156

أنثىانوار عوده رستم عوده الٌساري157

أنثىازهار عماد عبٌد ناصر الشمري158

أنثىاسراء سعد خضٌر علوان المسعودي159

أنثىحنٌن هادي رسول حسن المسعودي160

أنثىحوراء حسٌن عبد الزهره نعمه عٌسى161

أنثىزٌنب احمد جاسم دمحم  المسام162

أنثىنبأ طالب حسٌن علً الدهٌم163ً

أنثىزٌنب لؤي كرٌم نصٌف الباوي164



ذكرعلً كرٌم شمخً كاظم165

أنثىزهراء دمحم كاظم عبد هللا166

أنثىزهراء خضٌر علً سعد167

أنثىهبه رعد سعدون حمزه االسلم168ً

أنثىحنٌن ابراهٌم مهدي عزٌز169

أنثىنور دمحم عبد مهدي الغانم170ً

أنثىزهراء مسلم جاسم حسن الخزرج171ً

أنثىفرح فاضل نعمه طالب172

أنثىنور حسٌن كاظم حسٌن  المسعودي173

أنثىرلٌه محسن حمادي خضٌر المسعودي174

ذكرعلً ناجح عبد المهدي حسٌن ال شهٌب175

ذكرأكرم حٌدر حسٌن عبود ال عبد هللا176

أنثىمالن سعد دمحم عبد الرضا جناب177ً

أنثىفاطمه دمحم عباس حبٌب  ال عباس178

ذكرحٌدر عباس حمادي عبد الحسٌن الجناب179ً

أنثىدعاء جابر دمحم شبٌب الشبٌب180

أنثىهند ناٌف عناد مراد الجباس181

أنثىزٌنه مهدي دمحم علً عبود الفتالوي182

أنثىاٌات فالح حسن خضٌر البان183ً

أنثىسجى حمود حمزه لهٌمص الكرعاوي184

أنثىزٌنب سالم جواد كاظم المجل185ً

أنثىدالل عبد هللا عبد الكاظم جاسم الجلٌحاوي186

أنثىرواء دمحم فضل عباس مسعودي187

أنثىندى خالد علً عبٌد المسعودي188

أنثىلبنى حسن فالح حسن189

أنثىاسالم عبد الجلٌل حبٌب عزر الكرٌط190ً

أنثىحوراء دمحم ضٌاء جواد غاٌب191

أنثىبشائر ماجد تكلٌف بعٌوي الموسوي192

أنثىنور دمحم جرٌو مك193ً

ذكرابراهٌم حازم جاسم دمحم الحٌو194

أنثىرسل عبد الستار جبر شالش الذباح195

أنثىهاجر احمد علً حسٌن196

أنثىنور الهدى حسن هادي كاظم الجلٌحاوي197

أنثىمرٌم علً كاظم عباس198

أنثىهدى نجم عبد عون عٌدان ال دمحم199

أنثىسرى لاسم عباس علً غانم200ً

أنثىزهراء مٌثم نعمه عبد االمٌر حسن201

أنثىنور فٌصل علوان صاحً البدٌري202

أنثىزٌنب رسول حنون كاظم آل موسى203

أنثىنور عبد هللا عبد الحسن عباس عابدي204

ذكرعالء جبار شمران رضا205

أنثىفاطمه عادل غنً مهدي الزجاج206ً

ذكرحسن سعد عاجل سعد207



أنثىعلٌاء ناجح كاظم عبد الشرٌف208ً

أنثىنورهان صباح علً اسماعٌل209

أنثىزٌنب علً كاظم ٌاسر البو سلطان210

أنثىدعاء علً كاظم عل211ً

أنثىشهد كرٌم عباس عبٌد المرعٌد212

أنثىزٌنب مرتضى حسٌن عبٌد213

ذكرعلً اسماعٌل عبٌد حسٌن الدراوشه214

أنثىساره ناصر حسٌن حمزه ال عل215ً

أنثىٌمامه احمد ابراهٌم عبد هللا العمري216

أنثىسجى خالد شانً دل217ً

أنثىسرى حسن فاخر عبد هللا الغزال218ً

أنثىتبارن حمزه طعمه خضٌر غانم219ً

أنثىزٌنب رعد عبد الزهره جعفر الحلف220ً

أنثىحوراء عبد الخالك حسن كاظم االسدي221

أنثىهدٌل عالوي عبٌس حسن222

أنثىاسٌل عباس فاضل كاظم العل223ً

ذكربالر طالب عبد الكاظم كتاب المعموري224

أنثىضحى خضٌر عبد عون حمزه معموري225

أنثىلمى احمد علً هادي الجلٌحاوي226

أنثىهبه ولٌد حسن ناجً نخٌالوي227

أنثىنبأ حٌدر رشٌد عبد ركاب228ً

ذكرعلً ٌعموب ابغٌل رحٌم229


