
الجنساالسم الثالثيت

أنثىساره علً حسٌن علوان النصراوي1

أنثىزهراء هادي عبد الحمزه راه2ً

أنثىنور جاسم حسون ناٌف مسعودي3

أنثىساره علً دخٌن عناد4

أنثىتمى صفاء عبد الحسٌن عبد علً منكوش5ً

أنثىنرجس عبد المناف طالب محمود السلمان6

أنثىتبارن فالح عبد السادة عبد الحسٌن الشٌبان7ً

أنثىرلٌه فاضل عبد العباس شبالوي الوائل8ً

ذكرعلً حسن مهدي دمحم العل9ً

أنثىزٌنة حسن فاضل عبد الرحٌم10

أنثىزهراء داخل علٌوي سرداح11

أنثىختام عمٌل رشٌد عبد الحمٌد الصافندي12

أنثىبتول عماد عباس علً االسدي13

أنثىزهراء سعد كرٌم عبد الحسٌن14

ذكربهاء الدٌن جبار جاسم حمادي الظوٌهري15

أنثىنور عامر عبد الستار عمران الداودي16

أنثىدموع فالح عبد عون نعمه كعب17ً

أنثىزٌنب حسٌن مطر عبد عون المحسن18

أنثىشرق عالء شطنان عاٌز19

أنثىزهراء احمد غازي دمحم حسٌن الجناب20ً

أنثىفاطمه لاسم كاظم شرٌف الرحٌم21ً

ذكرحسٌن دمحم جابر مرزوق الم22ً

أنثىسجى ٌوسف حسٌن ٌوسف23

أنثىآالء لاسم دمحم حمزه24

أنثىنور صالح علً احمد االنصاري25

أنثىحنان سٌف حمٌد كاظم اصلخ26ً

أنثىفاطمه لاسم صباح ماضً عبودي27

أنثىفاطمه حسٌن مطرود عباس كرٌط28ً

أنثىرلٌه سلمان جاسم عباس البناء29

أنثىسجى ضٌاء عبد المجٌد اسماعٌل الحائري30

أنثىعبٌر عبد الزهره حنش بازي31

أنثىخاتون هانً احمد عبد العالً العبٌد32

أنثىرٌان سالم ابراهٌم مطر االسدي33

أنثىنور احمد خضٌر كاظم الطالمان34ً

أنثىهدى مهدي طالب ٌاسٌن العالن35

أنثىاسراء عباس حسٌن عباس36

أنثىبنٌن علً حسٌن وادي37

أنثىبنٌن فارس عبد الرضا ابراهٌم الشافع38ً

أنثىمنى صالح مهدي خساره المعموري39

أنثىورود هاشم صاحب عبود الطائ40ً

أنثىزٌنب حمٌد عمران محسن الٌساري41

أنثىغدٌر حسٌن سعد مجٌد عكله42
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أنثىنبأ لاسم متعب حمد43

أنثىهدى عباس فضل مخٌف ال جمٌل44

أنثىكوثر فاضل جاسم دمحم عل45ً

أنثىفاطمه احمد خضٌر حرٌجه ال شالل46

أنثىرجاء عامر هادي عبٌد الطواش47

أنثىمرٌم عماد عبد الوهاب حسون48

أنثىفاطمه الزهراء عامر مرتضى دمحم ال ابو طبٌخ49

أنثىسجى دمحم حسن بدر منهً الخلٌل50ً

أنثىزٌنب احمد شاكر محمود المحسن51

أنثىهاجر عبد هللا كاظم فرٌم الزكروط52ً

أنثىبان عبد االمٌر جاسب مزعل الكعب53ً

أنثىمسار احمد منصور حسٌن54

أنثىهاجر عبد هللا لطٌف عٌال55

أنثىمٌنا خالد موحان جازع البوحمزه56

أنثىزهراء سعٌد علً سهر السهر57

ذكرزاٌم ماجد ساجت عبد مسعودي58

أنثىغدٌر جلٌل كاظم ابو حمٌد59

أنثىفاطمه دمحم مزهر عبود مامٌثه60

أنثىعلٌاء سالم وحٌد كشٌش61

أنثىزٌنب سامً فلٌح حسن الدراوشه62

ذكرعبد هللا طالب كردوش عضد شرٌف63ً

أنثىنور ناصر عذاب متعب العبودي64

أنثىرفل نعٌم حمٌد رشٌد المسرهد65

أنثىمرٌم علً بلبول دفار الجبوري66

أنثىساره دمحم جاسم موسى67

أنثىفاطمة فرحان جابر عبود المحل68

أنثىمنال حسٌن عباس عبد69

أنثىنور جاسم دمحم مطلن70

أنثىضحى حٌدر حسٌن حٌدر فالح71

أنثىزهراء فاضل خدام فلٌفل72

ذكردمحم شاكر حسون حمزه البو زٌن الدٌن73

أنثىنادٌه ابراهٌم محسن عبٌد الٌساري74

أنثىانوار داخل صخٌل عبد ال حسان75ً

أنثىمرٌم مازن حالوب كاظم النصراوي76

أنثىزٌنب محمود دمحم مهدي عتوله77

أنثىلبابه حسن جرٌو زٌاره78

أنثىبنٌن علً عبد االمٌر منصور النصراوي79

أنثىغاده كتاب فضٌل وحٌد ال حسٌن80



أنثىهدى جبار عطٌه دهام االبراهٌم81ً

ذكرسٌف ماجد تكلٌف كرٌم82

أنثىأنسام شاكر موسى عمران البو عبٌده83

أنثىشكران ٌاسٌن طه حسٌن الخلٌل84

أنثىنور لاسم حسٌن عمران85

أنثىزهراء عبد العظٌم عبٌد علوان86

أنثىدعاء عادل موسى نعمه ال نعمه87

أنثىهبه غانم عبد الساده مزهر ال علوان88

أنثىنور الهدى عباس عبد علً حسٌن89

أنثىاسراء فاضل موسى علً الموسى90

ذكرمصطفى هاشم هوٌدي شباط ال شباط91

ذكركرار سرحان جبر كاظم92

أنثىبنٌن علً عوده عبٌد الٌساري93

أنثىساره طاهر حمٌد محسن الزبٌدي94

أنثىزهراء علٌوي لطٌف عل95ً

أنثىسهى عبد الهادي حسٌن عل96ً

أنثىلٌلى رائد حسٌن عبٌد الخزاع97ً

أنثىبراء باسم حسن طالب العل98ً

أنثىاٌه حٌدر عبد الصاحب دمحم علً الوكٌل99

أنثىزٌنب حسن هادي حسن ال ابراهٌم100

أنثىحوراء كاظم هندي كرٌم الوٌس101

أنثىافراح علً حسٌن سوادي102

أنثىطٌبه ٌحٌى خلٌفه حسن الشروف103ً

أنثىعلٌاء احمد هاتف ناهً ال عباس104

ذكرعبد هللا جعفر علً غالم عل105ً

أنثىاسماء احمد حسن حسٌن الحسناوي106

أنثىمها عبد علً عرٌبً حسن107

أنثىنور الهدى عباس عبود حسون108

أنثىطٌبه عباس هادي مهدي الدعدوش109

أنثىزٌنب علً مهدي ناجً مشتت110

أنثىمٌاده ناصر داخل عجٌل زركان111ً

أنثىرسل سمٌر حسن دمحم112

أنثىرسل جاسم دمحم نور االسدي113

أنثىزهراء حٌدر احمد هاشم عوٌن114ً

أنثىزهراء عباس كمال حرٌجه ال شالل115

ذكرامٌر خضٌر مجٌد خضٌر شرٌف116ً

أنثىزهراء حسٌن عبد علً حسٌن117

ذكررضا فاضل داود سلمان الوزن118ً

أنثىاسراء احمد مجٌد عطا شهٌد119

أنثىمها كرٌم علً مزهر ال علوان120

أنثىاسراء عادل حمد حسٌن المعتوق121



ذكرطه حسٌن جمعه عبد122

أنثىمالن عدنان طالب عبد هللا الرفاع123ً

أنثىآٌات اسماعٌل مزهر جاسم124

أنثىنور عاد دمحم حسٌن وهاب الٌاسري125

أنثىُعال دمحم عبٌس موسى126

أنثىاالء دمحم وحٌد برٌه127ً

ذكرصفاء ستار ٌاس خضر128

ذكرمصطفى دمحم نزال زكاط البوعبد هللا129

أنثىصبا نجم عبد غاوي130

ذكرحسنٌن رضا شاكر حسن131

ذكرحسٌن طالب عبد شنان الجناب132ً

ذكرحسٌن علً هادي راه133ً

أنثىفاطمه رعد عبد الواحد حسٌن الدراوشه134

أنثىطٌبه مشتاق دمحم عبد الجلٌحاوي135

ذكردمحم عبد الكاظم دمحم جاسم ال دمحم حسٌن136

أنثىهند ثائر علً خدام137

أنثىزهراء سجاد خضٌر عباس138

أنثىرسل راشد دمحم حسن صادق المنكوش139ً

أنثىصفا حمٌد منصور حسٌن140

ذكرعبد الحكٌم لممان هاشم احمد141

أنثىرفل كاظم حسٌن حسن العامري142

أنثىاسماء خالد حاكم عواد العل143ً

أنثىزهراء مجبل راهً ابراهٌم144

أنثىبنٌن فاضل كاظم خزعل145

ذكرحسٌن عسكر علً دمحم146

ذكردمحم طالب عباس عبادي االسدي147

أنثىزٌنب سعد لزموز عبد الحسٌن فتله148

أنثىفاطمه عطٌه عباس مجلً االسدي149

أنثىبنٌن جبار صخٌل فواز ال موسى150

أنثىزهراء حسٌن ابراهٌم دمحم الٌساري151

أنثىنبأ دمحم هادي صالح152

أنثىتماضر حامد أحمد مزهر مسعودي153

أنثىبنٌن احمد نعمه رضا مسعودي154

أنثىنوران علٌوي عبد علً غانم ال حسٌن155

ذكرمرتضى عبد الواحد مخٌط منصب مالك156ً

أنثىنجالء صباح صافً والً المسعودي157

أنثىمرٌم شمخً جبار دمحم فتالوي158

أنثىمرٌم حٌدر عبود خضٌر ال عبود159

أنثىبنٌن سجاد عٌسى هادي160

أنثىعذراء صالح مهدي كاظم161

ذكرمٌثم دمحم حسون شبان162

أنثىمروه علً نعمه راشد الحزام163

أنثىساره وسام علً عبد الحسٌن المعملج164ً



أنثىبنٌن حمد خضٌر عباس165

أنثىألك حمٌد عبد علً ناصر الحسٌن166

أنثىشذى ٌعموب عبد الرسول عبد الكاظم167

ذكرحسن خضٌر تاٌه حسانً سمندري168

ذكراحمد هاشم حسٌن علً الخفاج169ً

أنثىغفران سعد لفته حمادي170

ذكركرار علً عبد عون حسن المسعودي171

ذكرٌحٌى راغب ٌحٌى سلمان العبٌدي172

أنثىرسل حبٌب ناصر حسانً العل173ً

ذكرعماد عباس صالح مهدي174

أنثىمٌالد عبد الحسٌن جوٌد فٌاض175

ذكرابراهٌم عوٌد حلوان جلوب البعٌج176ً

أنثىبتول حاتم عبد الزهره جواد177

أنثىبنٌن حسن صالح مهدي178

أنثىتبارن حٌدر طالب ابراهٌم179

أنثىزٌنب حسٌن مطرود عبد180

ذكرحسٌن كرٌم عناد نعٌمه181

ذكرحسٌن عاتً عبٌد جمٌل182

ذكرحٌدر حمٌد احمد حسٌن183

ذكرعمار تكلٌف كاظم مهدي184

أنثىساره حمدان مجٌد عبد الكرٌم الجراح185ً

أنثىتبارن جعفر عباس حسون186

أنثىعهود حسٌن كاظم ناصر187

أنثىزهراء مبدر فاهم رحٌم188

أنثىبتول عبد الفتاح جاسم زعالن حجام189ً

أنثىاصاله رائد عبد احمد190

ذكراحمد سعد حسٌن علوان191

أنثىثرى حسن عباس علً الشمري192

أنثىنور الهدى حسٌن رهٌف ناٌف193

أنثىدعاء حسن شنٌن صاحب194

ذكربسام علً مزعل جاسم مسعودي195

أنثىطٌبه حلٌم علً حسٌن196

أنثىرلٌه صالح نعمه حسٌن الجاعد197

ذكرفالح حسن شكٌل مبارن االسدي198

أنثىسعاد عدنان صادق عطٌوي199

أنثىزهراء علً جاسم دمحم الجبوري200

أنثىشٌماء مكً حمزه حسن201

أنثىتبارن حسٌن حمود عطوان مجتوم202ً

أنثىاسراء شاكر فهد عبد علً الدلٌم203ً

أنثىاسماء هاشم حسٌن محسن ال كاظم204

أنثىفاطمه كفاح حسن عبٌد الناش205ً

أنثىزهراء خالد مصطفى غبن206

أنثىزٌنب نعمه علً موسى ال ٌاسري207



أنثىسراب حسٌن عبد بوح208ً

ذكردمحم حمزه شهٌد عبد الحسن209

أنثىحوراء حامد حمزه والً الضٌف210

أنثىعبٌر حمزه جبر خلٌف غانم211ً

أنثىزٌنب مختار حبٌب عبد الحسٌن الموسوي212

أنثىزهراء غنً عبود راه213ً

أنثىشهد حسٌن حاتم عداي خزرج214ً

أنثىبٌداء فلٌح عبد جرٌان215

أنثىبنٌن علً جاسم كاظم البطاط216

أنثىتبارن جبار كاظم فهد الزغٌب217ً

أنثىفاطمه عبد الكاظم جابر راه218ً

أنثىساره سعد رحٌم عل219ً

أنثىحوراء جبار حمٌد كاظم الجبوري220

أنثىزٌنب مٌثاق عبد األله كرٌم العبد221

ذكرعبد هللا حمٌد سعٌد مجٌد الهنداوي222

أنثىزٌنب كاظم هادي حسان223ً

أنثىحوراء سالم كامل ٌاسر زامل224ً

ذكرسجاد غنً جاسم دمحم عل225ً

ذكرحسام عماد سلمان منصور الجناب226ً

أنثىهبه عبد هللا حسٌن اصالن الٌساري227

أنثىرلٌه شبوط علً سموم عبوده228

أنثىزٌنب دمحم عبٌس عل229ً

ذكربشٌر صالح دمحم رضا لاسم الراشدي230

ذكردمحم نصر سامً عبد الحسٌن231

ذكربالل فٌصل نصر عاشور الخفاج232ً

أنثىندى علً فاضل مصطفى233

أنثىآمنه جمال علً عباس234


