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 الحرف 

 
 االسم الثالثي 

 
  أ

  ايه لقمان محمد حسن 

 اريج محمد محمود  

   اخالص عبد الصمد جواد 

   خميساحمد ناجي  

   ابراهيم مهند محمد زكي 

 امنه موفق كشكول  

 ايهاب عنان مهيدي  

 اسراء ظاهر سلمان  

   احمد علي سهيل 

 الهام عاطف عبدالعزيز  

 ابراهيم عمار عبداللطيف  

 اروى عمار شاهد  

 اشواق محمود عبد  

 اياس مضر عبدالحبيب 

 ايهم فرقان أحمد  

  

  ب

 براء حازم رشيد 

 بثينه عبود عبدالسيد  

  

  ت

  
  

  ث

  

  



  ج
 جنى ايوب ثامر 

 جود محمد عبد عون 

 جنات علي سعد  

  

  ح
 سن سفيان ازرح 

 حسين علي عبدالرزاق 

 حنين حسام محمد  

  خ

 خديجه طالب داود 
  

  د

 دنيا هاشم جبار  

  
  ر

   رعد عبدالكريم محمد 

 رياض مكي فيحان 

 رفيف غياث صبيح  

 رتاج احمد حسين  
 رجاء حسن هادي 

  رقية احمد ثابت 

  

  ز

 زينب وهاب عبد الرسول  
 زياد أحمدرشدي عبدالرزاق  

 زين العابدين محمد صالح  

 زينه عبدالرزاق عبدالكريم  

  

  س
 سماح مهدي عبدالحسين 

 سلوى فرحان ماضي 

 سمر منير يوسف 

 جبار سميرة هوبي  

 سماح حسن خميس 



 سهيل نجم عبد 
 سالي صباح قدوري  

 سالمه فاضل عبدالحسين 

 هادي  سيف علي عبدال 

 سهام طاهر محسن  

 سراج الدين سيف الدين  
 سلطان عبد الرحمن حسين  

 سما سعد أحمد  

 سناء أحمد محمود  

 سيف الدين سعدي عبد 

 سال محمد نبيل 
 سلطان نصر خليل  

  ش

 هد فيصل سعود ش 

  
  ص

  

  ض

 مياء محسن اسودض 

  ط
 يبه ابراهيم عبدالعزيزط 

  

  ظ

  

  ع
 عمار عبدالقهار عبد الحميد  

 عبدالملك حامد محسن  

 عمار خليل ابراهيم 

 عبدالقيوم حامد محسن 

 عمر مظهر عبدالحميد  
 عبد الرزاق علي عبدالرزاق 

 سعديعبدالرحمن سيف الدين  

 عبدالسالم أحمدعبد السالم  

 عاطف عاطف عبدالعزيز  

 عبدالرحمن ماهر طه 



  

 عمار عبداللطيف عبدللا  
 عاشور عبده طاهر 

 عمار كاظم محمد  

 علي محمد صالح  

 عبدللا علي فالح 

 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز 
 عسل سنان عدنان  

 عبدللا صائل صالح  

 عبدالعزيرعلي إبراهيم  

 عصام عبدالوهاب سلوم 

 عائشه ماهر طه 
 علي حسن التابعي 

  



  غ

 ياث صبيح محمدغ 
  ف

 فاطمه محمد صالح 

 فاطمه ماهر طه 

 فاطمه مازن خليل 

  
  ق

  

  ك

 ريمه إبراهيم عيسىك 

  ل 
 ليث قتيبه عادل 

 ليان علي حسين  

 ليث قصي شمران  

  
  م

 شمران مالك قصي   

 محمد هاشم سليمان  

 مصطفى صبحي السيد 

 مشكاة حامد محسن   
 محمد صالح محمود  

 موسى شوقي فايز  

 مكين حسام صباح  

 مصطفى عبد المنير حسين  

 محمود جبير محمود  
 محمد سعد أحمد  

 ملك مازن خليل  

 مريم غياث صبيح  

 مصطفى كاظم ثامر 

 محمدرافع عبدالوهاب رافع  
 مصطفى باسم سعيد  

 مصطفى عدنان عباس  

 مهيمن حسام صباح  

 ميار قصي شمران  



 

 

 محمد زياد نوار  
 مجتبى كاظم ثامر 

 ميسره سيف الدين سعدي  

  

  ن

 نور وليد جاسم 

 نسرين أحمد محمد  

 نور غياث صبيح  
 ناديه ياسين إبراهيم 

 نعمه إبراهيم عبدالعزيز 

 الوهاب نور عصام عبد  

 نزهت بهجت عثمان 

 ناديه محمد جواد  
 نجالء شاكر محمود  

 نور إبراهيم عبد العزيز 

 نبأ عامر عبداللطيف  

 نور عمار شاهد 
  

  هـ

 هناء عزيز زغير  

 هبه يونس صالح  

 هيام حسين علي 
 هاله عبد الرزاق عبدالكريم 

 هاجر محمد صالح  

 هدى عبدالعزيز مصطفى  

  

  و 

  
  ي

 حسين علييسر  

   ياسين عمار عبد اللطيف 

 مان نصر خليل ي 

  


