
يالتسلسل
 
رقم الوجبةاسم االماالسم الثالث

نابتسام سالم عبد هللا1 61عواطف حسي 

61مريم عبوشابلحد مارزينو ابلحد2

ناحمد إبراهيم احمد3 61سعديه حسي 

ن4 61رحيمه سليماناحمد جميل ياسي 

61قسمه عكلواحمد حسن حمادي5

61ماليه عيداناحمد حسن شجر6

61هاجر عدناناحمد حيدر صالح7

61فاطمه فاضلاحمد رعد بهار8

61ماجدة حميداحمد سعد عبد الكاظم9

ي10 61حال رشيداحمد صالح صبر

ناحمد ضياء شكري11 61امل ياسي 

61بتول إبراهيماحمد عباس صالح12

61ساره يحي احمد غسان احمد13

اس عباساحمد مشتاق خليل14 61نبر

61مه له ك صديقاحمد وزير عبد هللا15

61زمن محمدادم سالم ميثم16

61سنور عثمانادم عىل نجم الدين17

61نور نبيلادم عمر رزاق18

61هاله صباحادم لؤي عىلي19

61بهيه رمضانازاد طيب تيمور20

61فهيمه احمدازاد قادر درويش فتاح21

61ساره يحي اسامه غسان احمد22

ن خليل23 61عفيفة جمعةارساء ياسي 

ه جميلاسوان رمضان نعيثال24 61سمب 

61انتصار عبد األمب اشواق سمب  حسن25

يافراح فخري إسماعيل26 61باكزه حاجر

61كاترين توفيقالن وعد كوركيس27

61انتصار شويلامجد محمد محيسن28

يامل خالد كاطع29 61ليىل لعيير

61طيبه عبد الرسولامنه حفيظ عبد هللا30

يف31 61ناديه عزيزامنه محمد رسر

61رحمه جاسمامنه مرزه حمزه32



61رزيقه حميديامب  عىلي هاتف33

61سميه حسونامب  مهند عبيد34

61فضيله شتيوياميمه ماجد عبود35

61مائدة عبد الرزاقانتصار سعيد عودة36

61منال فوادانس جمال عباس37

61سنور عثمانانس عىل نجم الدين38

نانمار حميد عبود39 61عليه حسي 

61ابتسام محمدانمار عباس احمد40

61رانيا خليلاونيل خضن فاضل41

61خلود وليداياد احمد عدنان42

61مريم محمداياد احمد هادي43

61ذكاء إبراهيماياد زياد طارق44

وان طه45 نايتانا سب  61رساب امي 

61بتول مرزيناايفن نعيم اسحق46

61زكيه محمدايمان سلمان رحيم47

61امل إبراهيمايمان عبد القادر بدر48

61نضال عىليايه نجيب محمد زكي49

61فاتن خليلإبراهيم ترك إبراهيم50

61امينه احمدإبراهيم شعبان نعمت51

61فريال ذيابإيهاب احمد محمد عىلي52

61مىه زيدإيهاب بدر ثامر53

61منال عصامإيهاب عباس صادق54

61ازهار جباربتول نزار فالح55

61حسنه بايزيدبختيار حيدر عبد هللا56

اس بدربدر عامر دحام57 61نبر

61سليمه عبد هللابشار احمد عباس 58

ى أنور توفيق59 نبشر ة ياسي  61نظب 

61بتول محمدبالل احمد عبد الستار60

ن احمد محسن61 ه صباحبني  61امب 

ن منتظر محمد62 يبني 
61ضىح غين

61خانم غفوربه رهه م عىلي حامد63

61عائشة نارصبيار ابراهيمك إسماعيل64

يه محمدبيوار طه سعيد65 61جبر



ي66
ن
61رابعه سعيدتريفه كريم محمد صوف

ه جبرتقى نجيب جاسم67 61منب 

61عبب  شاكرتيم محمود حميد68

61اخبى قادرجاالك جليل صالح69

61فردوس فوازجمال عباس رشيد70

61زكيه حنونجنان ريسان اعطيب71

61منال فوادجنه جمال عباس72

61حنان شاكرجنيد احمد إبراهيم73

61يشى محمد يحي جوان رؤوف دارا74

61امل إبراهيمجيهان عبد القادر بدر75

ي سعدو عباس76 61نعام حسنحىحر

61انعام جودهحسام حسن نارص77

 عىلي محمد78
ن ه عزيزحسني  61امب 

ن طالب جاسم79 61بديعه محمدحسي 

ن80  عىلي حسي 
ن 61لحاظ قاسمحسي 

ن ماهر عبد الرضا81 61انصاف منشدحسي 

61كريمه عبد الرزاقحكمت كمال حسن82

61فليحه إسماعيلحنان شاكر حمد83

ي شيخو84
61كىلي محمودحنيفه مشخيى

61بدور فالححوراء سالم لزام85

ن86 61خالده جميلحيدر جبار عبد الحسي 

61اثمار جوادحيدر خليل حميد87

61نورية محمد عىليحيدر كاظم محمد88

نحيدر كريم محسن89 61حليمه محمد حسي 

61فتيحه خالدخضن حسن سلو 90

61حسنية حسنخليل مجيد إبراهيم91

61حياة كريمدخيل عوده دخيل92

61نور نهاددرة عمار وجدي93

61وفاء فوزيدعاء عىلي جمال94

61فاطمه شعباندلشاد محمد سليم عبد هللا95

61بلقيسه أبو بكردلشاد همزه نجيب96

ديار عىلي محمد97
ن 61زهرة حسي 

ي شاكرديانا زعيم عمر98
61خانن



61نشين سعيدديالن مصطقن محمد99

61عبب  شاكرديما محمود حميد100

61رسى جمالديمه فرات عماد101

61هاجر عدنانذرى حيدر صالح102

61نوال حسنرامي باسل احمد103

61رانيا خليلراميل خضن فاضل104

61ارساء محمدرانيه اثب  شهاب105

ن106 61كفاح صباحرحمه عمار حسي 

61امل إبراهيمرزان عبدالقادر بدر107

61بثينه سيد شاكررسل جمال شاكر108

61أحالم لطيفرسل فارس عبد109

يرقيه احمد محمد110
61وداد داشر

61زينه طالبرند رسدار عبد الخالق111

ن نعيمرهف محسن عىلي112 61ياسمي 

يروان احمد محمد113
61وداد داشر

61نهاد منصوررونق رياض كاطع114

61هاجر عدنانروى حيدر صالح115

61حكيمه عبد هللارؤوف دارا رؤوف116

ن حكمت كمال117 61ايمان سلمانرياحي 

61اديبه خضنرياض إسماعيل عزيز118

61هاله صباحريالم لؤي عىلي119

61شيماء احمدريماس وسام نارص120

61حبسه سعيدزانا احمد عبد الكريم121

يزكيه حنون عيىس122
61شالهن صىحن

ن123 61فاطمه حكمتزهراء جالل حسي 

61نوريه محسنزهره عبد هللا ياس124

ية نارصزهور بابل سعيد125 61صبر

61وتفه محمودزيتون محمد ويىسي126

61اشواق حمزهزيد محمد كريم127

61خمي جهورزيرفان صادق حميد128

61مريم محمدزيره فان فريق محمد129

61ناهده احمدزينه طالب عويد130

61امل عىليزينه فخري توفيق131



61شيماء محمودساره مجاهد خليل132

61افراح محمودسامر عىلي صالح133

ى محمدسجاد طارق عىلي134 61بشر

61رمزيه عىلرسان طلعت سليمان135

61خديجه طابورسدار عبد الخالق حسن136

61وداد احمدرسى جمال عباس 137

61أسماء عبد الهاديسفيان محمد ذياب 138

61يازي صليوسلفانا ثائر عبوش139

61هديل عزيزسما عمر داود 140

يسما منتظر محمد141
61ضىح غين

61جريه دينارسمب  هجول تعبان142

يف143 61ناديه عزيزسناريا محمد رسر

61ساميه مشكورسهاد مجيد حميد144

61منتىه احمدسهب  عدنان فيصل145

61سناء صابرسوزان كريم ولي146

61بروين عبد الرحمنسيدرا كاوا جميل147

61سىحر يونسسيدره عمر يونس148

61عذراء قاسمسيف سعد محمد حسن149

ن سالم محمود150 61سلوى كافانسيلفي 

ن حامدشادي سكفان زيدان151 61سولي 

61اخالص منذرشاكر عقيل شاكر152

يشجن ثامر محمد153 61عذراء كرجر

فان عبد الكريم قاسم154 61اسم سليمانرسر

ي155 ن حاجر وق لزكي  61عيدي خضنرسر

61ايه عبد العباسشمس احمد فاضل156

61نور محمودشمس احمد وليد157

نشهد جاسم مالك158 61ندى حسي 

61االء عبد الصاحبشهد مهدي عبد الصاحب159

ي سيسو160 ين صبر يشب  61خردو قوجر

61نجاة كمالشيماء عباس عىلي161

61ابتسام جعفرصادق عدنان عىلي162

ي163 ي صالح صبر 61حال رشيدصبر

61ثناء صباحضياء وعد هللا نجم164



61غازية حموديعادل فخري عمران165

61حسنه علوانعامر حسن عمارن166

61لمياء اسدعباس ايمان رؤوف167

61جنان كاظمعباس طاهر خزعل168

61عواطف صانتعباس عقيل عبد هللا169

61رسميه احمدعبد الخالق محمد رحيم170

61زهره عبد هللاعبد الرحمن احمد سالم171

61سهام رشيدعبد الرحمن سلمان عىلي172

61بان عادلعبد الرحمن عىلي رحومي173

61سىه جمعةعبد الرحمن ماجد عيىس174

ن175 61ايمان سعدعبد الرحمن محفوظ ياسي 

61ثجيلة اوشيحعبد الرضا محسن جبر176

 عىلي177
ن 61ندى مؤيدعبد هللا حسني 

61ايمان سلمانعبد هللا حكمت كمال178

61هبه ايادعبد هللا حيدر جبار179

61االء عىليعبد هللا حيدر نجم180

61زينه طالبعبد هللا رسدار عبد الخالق181

ي182 61حال رشيدعبد هللا صالح صبر

61ريف فوزيعبد هللا محمد جبار183

61خديجه محمدعبدال صديق عبدال184

61سهام عزيزعتاب إسماعيل صادق185

61فضيلة عباسعثمان محمد حمد186

61رسية دوادعدي مجيد حميد187

61سىه جمعةعذراء ماجد عيىس188

61وحيده نعيمهعرفان عىلي شنو189

61سعاد سعيدعزالدين عىلي محمود190

ن191 نعزام عزيز حسي  61ريمه حسي 

61فهيمه مشكوعزيز زياد سيدو192

61ارساء محمدعسل اثب  شهاب193

61فهيمه مشكوعكاب زياد سيدو194

يعىلي احمد محمد195
61وداد داشر

61سعاد عبد الرحمنعىلي جاسم محمد196

61فوزيه محمدعىلي جمال عبد197



61سهيلة اغاجانعىلي حامد داود198

61جوريه محمدعىلي حسن سليمان199

61خنساء حسنعىلي حسيب طالب200

ن فارس201 61كامو قاسمعىلي حسي 

عىلي صباح رمضان202
ن 61بلقيس محمد امي 

يدهعىلي عبد الرضا محسن203 61سعديه رسر

61جميله طهعىلي عبد مخيف204

61سعاد عىليعىلي عزيز فاضل205

61ناهيه هاشمعىلي كاظم حسن206

61هاله صباحعىلي لؤي عىلي207

61ثائرة جليلعىلي محمد كاظم208

اس عباسعىلي مشتاق خليل209 61نبر

61هدى حسنعىلي مصطقن دواد210

61سهام عليويعىلي هادي رحيمه211

61فهيمه إسماعيلعماد خليل بديع212

ن زويد213 61حسن شليجعمار حسي 

نعمار وجدي حسن214 61مروج حسي 

61اقبال كاظمعمر داود سلمان215

61وداد إبراهيمعمر سعدي احمد216

ن217 61وفاء عىليعمر عىلي حسي 

61نهلة محمودعمر عىلي يوسف218

61صبيحة دوادعمر وهيب عبد219

61نور محمودغزل احمد وليد220

نغسان احمد خليل221 61ازهار حسي 

61صبحه هاللفاتن خليل وسمي222

61رقيه عباسفاطمه صالح حازم223

61هند عيىسفاطمه عالء يحي 224

61اخالص غالبفاطمه غازي عىلي225

61ريف فوزيفاطمه محمد جبار226

يفاطمه مناضل فياض227 61دنيا عرنر

61خالده عىليفراس عباس فاضل228

61جنان ساميفراس يعقوب يوسف229

نفهد مجيد حميد230 61انتصار حسي 



61جنان كمالفيصل نشاط فيصل231

ن232 61ابتسام سالمقسام طه ياسي 

61رانيا خليلكابريل خضن فاضل233

م خلف234 61نيسان عبوكاثرين بب 

61راضيه محمد عىليكاردو محسن احمد235

 محمد عىلي236
ان مصطقن 61ماريا عبد هللاكامب 

يفكاوه سليمان محمد سليم237 61لعل محمد رسر

61خالده محمدكرار حيدر جاسم238

ي 239
61فتحيه عباسكرار محمد راضن

61نورا عبد الفاديكرستيانو الن وعد240

ن عامر حسن241 61فاتن كريمكبن

61بروين عبد هللاكوران نجاة عبيد242

61رندى محمدالنا احمد ضياء243

61هبه ايادالنا حيدر جبار244

61هبه ايادلونا حيدر جبار245

 سامال عىلي246
61فانا عمرلونن

61مناهل محيميدلؤي عىلي جاسم247

61منتىه الياسليث سمب  عبد الوهاب248

61كىلي خان سعيدليىل حميد عبد هللا249

ن حسيب حسن250 يمارتي  ين صبر 61شب 

ي سلوان امجد251
61دنيا فرجميى

61سعديه عىليمثين عبد األمب  جاسم252

61رضيه سعدونمحمد ابوزيد محمد253

61هناء سلمانمحمد احمد عبد254

61فاطمه رزاقمحمد اسعد عىلي255

61جميله نوريمحمد جاسم سلمان256

61أحالم جوادمحمد حاتم عبد257

 عىلي258
ن 61عبب  محمدمحمد حسي 

61ذكرى محمدمحمد دلب  احمد259

61نضال عىليمحمد زكي نجيب محمد زكي260

61ايمان عبد الرزاقمحمد سعد محمود261

61أحالم محسنمحمد شهاب احمد262

61ماجده عبد األمب محمد عبد العباس حسن263



61بديع محمدمحمد عبد الكاظم جبر264

61ايمان عدنانمحمد عثمان محمد265

61فخريه رحيممحمد عىلي طالل266

61استقبال ريسانمحمد فيصل حسن267

ن حميدمحمد نظام الدين محمد268 61نازني 

61راجحه حسنمحمد هيثم حميد269

61فوزيه محمودمحمود حميد عبود270

61أحالم عىليمحمود شاكر عبد الجبار 271

61وحيده سليمانمحمود عبد الحسن هاشم272

61فاتن كريممرام عامر حسن273

61دنيا فرجمريانا سلوان امجد274

61أسماء ساميمريم بالل حبيب275

61دنيا فرجمريم سلوان امجد276

ي277 61حال رشيدمريم صالح صبر

61سحر عمادمريم فؤاد محمد278

61شيماء محمودمريم مجاهد خليل279

61هدى حسنمريم مصطقن داود280

61رجاء جاسممصطقن إبراهيم مصطقن281

61ايمان سلمانمصطقن حكمت كمال282

61اقبال كاظممصطقن داود سلمان283

ن284  عبد الكريم ياسي 
61امل قدوريمصطقن

61 سعديه كاظممصطقن عزيز خلخال285

 عىلي حسن286
61سلم سعيدمصطقن

61استقبال ريسانمصطقن فيصل حسن287

61ريف فوزيمصطقن محمد جبار288

61هديه خلفمصطقن ممتاز حسن289

61هاجر عبد الدايممصطقن نارص خلف290

يف291 61سعاد نوريمعاذ محمد شفيق رسر

61حكيمه عبودمنار عىلي ادريس292

61امل محمدمنال فؤاد حسن293

61ناديه احسانمنتظر محمد عيىس294

61النه ممتازمين منصور خضن295

61شوشه محمدمه له ك صديق محمد296



61شكريه صابرمه هيار جمشيد كريم297

61حرير صباحمهدي احمد رعد298

61رحمه إسماعيلمهدي محمد توفيق299

يمهدي منتظر محمد300
61ضىح غين

61نغم رزق هللامهند بسام حازم301

61هبه عبد الواحدمهند محمد جميل302

61سهام رشيدموش سلمان عىلي303

اس عباسمؤمل مشتاق خليل304 61نبر

61نوال جهادمؤمن عدنان عىلي305

ن306 61سىحر فؤادميار صالح عبد الحسي 

61ساره يحي ميار غسان احمد307

61كاظميه حيدرميعاد صباح وهيم308

ن309 61غريبه رمضانميفان مهدي حسي 

اس اياد غازي310 61اشواق عبد هللانبر

ننجوى عدنان ثامر311 61منصوره حسي 

ن رسدار عبد الخالق312 61زينه طالبنرمي 

ه عمرنزوار محمد سليم إبراهيم313 61امب 

ننضت عماد الدين نضت314 61هدى حسي 

61كورجيه احمدنعمان محمد احمد315

61الهام جهاننه به رد أرسالن روستم316

61شذى عبد هللانور غانم عبد الجبار 317

61هيفاء غانمنورا عبد الفادي سليمان318

61عاليه عدناننوران سفيان عماد319

ننوروز عبد العزيز تيجر320 61امينه حسي 

ننيجرفان سكفان اسعد321 61بهيه حسي 

يه كريمهاتف صالح محمد322 61خب 

61ايمان عدنانهاجر عثمان محمد323

61شيماء محمودهاجر مجاهد خليل324

61صبيحه إسماعيلهاله صباح إبراهيم325

61صبيه عبدهبه عبد الواحد شعالن326

61حليمه حميدهدى حسن جابر327

ة مظلومهدى خليل خماس328 61سمب 

ه درويشهند عبد مدغش329 61مطب 



61فيحاء عباسهند عيىس جليل330

61فاطمه حمه خورشيدهه له وت كريم عبيد331

ن عزت موش332 61سعاد سليمانهه لي 

ن هه نكاو قادر333 61عائشه رؤوفهه لي 

61ارساء محمدهيثم اثب  شهاب334

61وطفة عزيزهيثم احمد داود335

ن336 ي عصمانهيمن عبيدهللا ياسي 
61خانن

ن337 61سميعه دحاموليد احمد حسي 

61امل حميدوليد توفيق إبراهيم338

61زينب عىلييارس خالد احمد339

61ايمان عدنانيارس عثمان محمد340

61هند يوسفيارس عمار عبد الحميد341

ن342 ن طه ياسي  61ابتسام سالمياسي 

61فاتن خليليحي  ترك إبراهيم343

61زينه طالبيحي  رسدار عبد الخالق344

61هدى حسنيزن مصطقن داود345

61لبين داوديش محمود عبد346

61سهيلة حمدييشى محمد يحي  فؤاد347

61حرير صباحيمامه احمد رعد348

ي349
61دنيا برهانيوسف احمد حقى

61ضىح عدنانيوسف احمد سليم350

61رندى محمديوسف احمد ضياء 351

ن352 61سهيله جميليوسف عبد الواحد حسي 

61نماء جاسميوسف محمود سلطان353

61هدى حسنيوسف مصطقن داود354

61بيمان رمضانئازار ديروان عبد هللا355

61دالره عثمانئاكام ئاكو عمر356

نئه له ند هوشيار محمد357 61فاطمه حسي 

61هاجر عباسئوسكار عمر إبراهيم358

ن عىل نجم الدين359 61سنور عثمانئيلي 


