
يالتسلسل
 
رقم الوجبةاسم االماالسم الثالث

63اعتماد جميلاحمد اركان فارس1

63ليىل عىلياحمد قاسم عزيز2

63قسمه عىلياحمد مازن صالح3

63رسى خضيرادم مهند نرص4

63مطره سعيداناستقالل ثجيل مرزوك5

63هند مجحماسحاق غزوان رعد6

63كريمه هادياسيل جبار عبد7

ف محمود عبد هللا8 63فاطمه علوانارسر

63رفيقة يارساعتماد جميل عيىس9

63فاطمه حفيظاالء جعفر محمد10

63لمياء يوسفامجد نبيل افرام11

63اشواق عزيزامنيه حسن عىلي12

63حمديه مهديامير سجاد كاظم13

63جليلة عودهانتصار عبد الكريم إبراهيم14

63فاطمه علوانانس محمود عبد هللا15

63جازيه كىلياياد نايف مراد16

63هدى عبيسايفان اياد كاظم17

63حمده حمدايمان عدنان عبد18

63هديه فليحايمان محمد رسول19

63امل رحمنايناس مصدق يوسف20

ن حمزهايه احمد عجيل21 63حنير

63سليمه عربيدايه عىلي عبد22

63اعتماد جميلأبو بكر اركان فارس23

63ساهره صالحأسماء خرصن عبد القادر24

63نور محمدباقر رائد حميد25

63فاطمه حسنبراء طالب جاسم26

63اكرام نعمانبسمه ثابت منعم27

63صون كل عزالدينبنار مهدي طاهر28

63هناء غفوريثامره عمر إبراهيم29

63ابتسام يوسفجعفر صادق عىلي30

63بان فارسجنات قاسم جمعه31

63هند داخلجنن صفاء مالك32



63حنان شاكرجوان احمد إبراهيم33

و34 63خالده رمزيجيالن عبد هللا هير

ن صدوحامد رشيد صالح35 63همير

63مدلوله مشيلفحامد سدخان حسون36

63دعاء صالححسن احمد عىلي37

63سليمه عربيدحسن عىلي عبد38

ن عبد الرحمن عدنان39 63استقالل ثجيلحسير

63منال شاكرحمزه عباس رشيد40

63انسام صباححوراء عىلي محمد41

ن زغير42 63مريم حسنحيدر حسير

63باسمه عبدحيدر عبد الكريم عباس43

63جيهان عبد زيدحيدر عالء حسن44

63بان فارسحيدر قاسم جمعه45

63زهراء صادقدانه حيدر عبد الكريم46

يفان عزتدعاء زيندان عبد الرزاق47 63بير

ي شاكردلفان زعيم عمر48
63خانن

63بسمه خرصنديما مروان مؤيد49

63نجوم معارجرائد حميد كريم50

63سعده عبد الصاحبرجاء صالح كريم51

نرحيم محمد عزيز52 63خديجه حسير

63هيفاء محمودرزان عمر يحنر53

63نوره ستاررزان قحطان عدنان54

63كه زال إسماعيلره وه ز عمر عارف55

فان جهورروزا سكفان جانكير56 63بير

ن57 63سعديه عباسرؤى منذر حسير

63نوره ستارريان قحطان عدنان58

63رابعه عبد الكريمريباز عىلي محمد59

ريتاج اكرم عىلي60
ن 63نور عبد الحسير

63هدى عبيسريتاج اياد كاظم61

63عائشه صادقريزان عمر قادر62

ي كربيل63
63نجيبه رزقوريفا جانن

63ضفاف نصيرزها وسام موحان64

زهراء اكرم عىلي65
ن 63نور عبد الحسير



63فضيله عباسزهراء صادق جعفر66

63لىم حميدزهراء فالح داود67

63سحر عىليزيد صالح الدين حميد68

63نهله كاظمزينب عالء صالح69

63سلوى حاجىسارا عبد الستار نجم70

63هدى عبيسساره اياد كاظم71

63حياة دغيمساره عبد هللا عباس72

63منن خليلساره فوزي قاسم73

63أحالم حسنسعد محمد حسن عباس74

63امينه عابدسعيد جريس يوسف75

يه عيىسسلوى إيليا توما76 63صيى

63هند داخلسما صفاء مالك77

63كلستان عبد الكريمسميه عبد الرحمن سلمان78

ي79 63محبت يوسفسييى نارص حاجى

وان نصيف احمد80 63حنيفه عىليسير

63انتصار هاشمسيف هللا مؤيد محمد81

63رساب خليلسيف صالح حسن82

63سهاد عامرسيف عبد الجبار رشيد83

63قسمه عىليسيف مازن صالح84

ي85 63منن سعدشدن سامر ناجى

ي86 63منن سعدشمس سامر ناجى

63سناء احمدشنك حسن محمد87

يشهد صالح فليح88 63كفاح صيى

63مدينه كلشوان صنعان احمد89

63أسماء خرصنصادق احمد صادق90

63كردستان إسماعيلصادق زبير حسن91

63سهامه صالحصباح عىلي ضايع92

ي93
63زريفه ججوصفاء بهنام من 

63اسيل إسماعيلصهيب باسم محمد94

63سعيد دخيلطالب جاسم محمد95

63فخريه عبودعادل احمد حارصن96

63جميله رميضعبد الرحمن عدنان ثامر97

63رؤى منذرعبد هللا خالد إبراهيم98



63ابتسام جابرعبد هللا راكان موزي99

63هند مجحمعبد الملك غزوان رعد100

63انعام قاسمعبيده رحيم حسان101

63انعام قاسمعثمان ارحيم حسان102

63رؤى منذرعثمان خالد إبراهيم103

يعالء عبد الخالق حسن104 63فاتن عبد الننى

63دعاء صالحعىلي احمد عىلي105

ن هادي106 عىلي حسير
ف مرتضن 63ارسر

63رؤى منذرعىلي خالد إبراهيم107

63نور محمدعىلي رائد حميد108

عىلي ربيع هادي109
ن 63سليمه حسير

63هيام سلمانعىلي رشيد حميد110

63مها ادريسعىلي سهاد عبد الستار111

63فاطمه حسنعىلي طالب جاسم112

63ساجده محسنعىلي عبد األمير هاتو113

63فاطمه عبد السادهعىلي عبد الرسول عبد الحسن114

63ايمان عدنانعىلي عثمان محمد115

63عذراء طالبعىلي قاسم عاشور116

عىلي كاظم محمد117
ن 63ناهده حسير

عىلي منهل عبد األمير118
ن 63زينب عبد الحسير

63حفصه محمدعماد رشيد حمه119

63صبيحة داودعماد وهيب عبد120

63هدى عبيسعمار اياد كاظم121

63سهيله محمدعمر سعدون مليحان122

63تفيدة عبد هللاعمر وجود عبد الودود123

63هند مجحمعمران غزوان رعد124

63هدى مرتضنفاديه عبد الكريم عبد الرزاق125

63نور محمدفاطمه رائد حميد126

63صفيه جاسمفاطمه علوان سلمان127

63أحالم وهيبفراس حاتم محمود128

ن129 63جيهان عبد زيدفرح عالء حسير

63قسمه محمدفردوس عبد العباس حسن130

63دعاء صالحفهد احمد عىلي131



63زهره زهرونفوزي عبد سلوم132

63اشواق عزيزفؤاد حسن عىلي133

ن قاسم134 63وفاء عدنانقاسم حسير

ن135 63صبيحه قالمقسمه عىلي حسير

63نور عىليقيرص عمار يوسف136

63روناك حمه فرجكاروان جبار محمد137

63ازدهار عبد الكاظمكرار احمد قاسم138

63ساجده حميدكوثر رحيم مدلول139

نكوردستان اوات عمر140 63كالويز حسير

63ايناس مصدقكيان عىلي عبد األمير141

63هبه عالء الدينكيان قتيبه نبيل142

63كوردستان اواتالرا محمد دلير143

63ايناس مصدقالورا عىلي عبد األمير144

 احمد عىلي145
ن 63دعاء صالحلجير

ن سيف عبد الجبار146 63رواء محمدلجير

يلمياء زغير حسن147
63كاظميه صوينن

63رواء محمدليانا سيف عبد الجبار148

63سوريه حميدليث لطيف مناجي149

ن وسام موحان150 63ضفاف نصيرلير

63وداد توفيقمازن صالح روؤف 151

63ضفاف نصيرمجدل وسام موحان152

63ثامره عمرمحمد احمد محمود153

63انتصار عبد الكريممحمد حسام عبد الحميد154

63نهاد عبد القادرمحمد عبد الكريم طاهر155

63انتصار محمدمحمد مجيد عباس156

63ليىل وحيدمخلص حامد خرصن157

ن محمودمروان صالح رحيم158 63نه رمير

ن159 63سهيله عثمانمروان عصمت حسير

63نغم ربيعمريم فارس فريق160

ن سكفان جانكير161 يفان جهورمزكير 63بير

63عتاب إسماعيلمصطفن حازم عزيز162

63فضيلة هاشممصعب سعد فخري163

63زبيده مولودمعتصم محمد قادر164



63هند مجحممالك غزوان رعد165

ي كاملمنار ستار مهدي166
63امانن

63سليمه عربيدمنتظر عىلي عبد167

ه عبد الجليلمها ادريس عبد هللا168 63سمير

63شاديه احمدمهدي محمد عالء169

63سليمه عربيدمهيمن عىلي عبد170

63هدى حسنمهيمن فؤاد جواد171

63انسام صباحموىس عىلي محمد172

ن حمزهمؤمل احمد عجيل173 63حنير

63ساره سعدمؤمل كريم رحيم174

63رسى خضيرنسك مهند نرص175

ه عىلينهله صالح محمد عىلي176 63نظير

63اشواق شاكرنور سالم عزيز177

63شاديه احمدنور محمد عالء178

63هدى مؤيدنور مزاحم محمد نوري179

63ليلوز حكمتنورا سكفان فتاح180

63جاسميه محمدنوره ستار جابر181

ن182 ن صباح حسير 63فيان احمدهالير

63استقالل ثجيلهبه عبد الرحمن عدنان183

نهدى عبيس محمد184 63عليه حسير

يه سدخانهدى كريم احمد185 63خير

63اقبال عبد هللاهدى مؤيد رشيد186

63كىلي سيف الدينهنار طه جندي187

نوجدان جاسم جيى188 63حلوه حسير

63سهام محمدوسن محمد عطيه189

63جاهده عمرياوز قادر محمود190

63هناء زغيريحنر كريم خلف191

63هيفاء محموديمان عمر يحنر192

نيوسف اكرم عىلي193 63نور عبد الحسير

63هدى عبيسيوسف اياد كاظم194

63هاله عبد الهادييوسف حسان شعبان195

63دعاء سليمانيوسف سعد فرهود196

63كىلي عثمانيوسف محمد عىلي يوسف197


