
يالتسلسل
 
رقم الوجبةاسم االماالسم الثالث

ناحسان سعيد حميد1 64اشواق حسي 

64سليمه عواداحمد حسن جمال2

64نوريه حموداحمد حميد شعبان3

64زكيه حنوناحمد ريسان اعطيب4

64مكيه عباساحمد سلمان عبد الرضا5

64كميلة رشيداحمد عجيل منعثر6

64رسى محمديحي احمد عماد فاضل7

64روضه عبد الكريماحمد هاشم عبد هللا8

64زينه طالبادم رسدار عبد الخالق9

64ديمه ن عىلارباك عادل سعيد10

64حصيلة حزاماعتدال محسن فرحان11

64عاليه فنيطلافراح عواد حمود12

64افراح عوادالهام فواز غافل13

64نضال عبد هللاامنه رعد عبد اللطيف14

64أسماء هاشمامنيه جمعة محمد15

64هند صبيحانس احمد حسن16

64االء رضوانانسام عىلي عادل17

64االء فاضلانمار اثث  عبد18

ي يونسايمان رمضان سيخو19
64سيفن

ى قاسمايمان محمد سلمان20 64بشر

64به رزين نارصايه سواره فارس21

64نور حسنايه محمد جواد22

ن23 64سويله حمهايهان عبد هللا ياسي 

64أسماء عبد الهاديايهم محمد ذياب24

نإبراهيم محمد احمد25 64نجاة حسي 

64نعيمه كريمإسماعيل خالد خليل26

64شذى عبدالكريمأبو بكر اكرم جبث 27

64حفيظه خشانأمريكا زرزور واوي28

64هديه محمودباسم محمد عبد هللا29

64زينب عبد الرزاقبتول صالح غافل30

64سعديه كاظمبثينه عزيز خلخال31

ي32
ن ماضن ن حسي  64رحيمه كاظمبني 



ن صالح غافل33 64زينب عبد الرزاقبني 

64نشين محمدبهاء صباح نادر34

64ازهار مهديبهاء فخري فخري35

64هند صبيحتاليا احمد حسن36

ن37 64نقاء كاظمتاليا عىلي حسي 

64روضه عبد الكريمتبارك هاشم عبد هللا38

64رشا مشعلتفى محمد فاضل39

64شادان جاللتؤالز ريباز دلزار40

64جيهان رضاجعفر صادق عىلي41

64وفاء مجيدجعفر مرتضن عبد األمث 42

يجمانه حبيب محمد43
64حواء راضن

يجوان حبيب محمد44
64حواء راضن

ن محمدجيا ارام عبد هللا45 64ئه في 

ن محمدجينه ر ارام عبد هللا46 64ئه في 

64زهيده مظهرحامد معيدي مرداس47

64سعدونه محسنحبيب محمد كريدي48

ن احمد زياد49 64ندى يوسفحسي 

ن دريد حسن50 64بثينه عزيزحسي 

ن51  عىلي حسي 
ن 64حميده مهديحسي 

ن52  عىلي حسي 
ن 64نقاء كاظمحسي 

 عىلي كاظم53
ن 64ماجده امانحسي 

اس محمود54 ن نثر 64داليا جمالحسي 

64ابتسام جابرحمد راكان موزي55

نحميد هادي حميد56 ه امي  64امث 

64روضة عبد الكريمحيدر هاشم عبد هللا57

64رجاء حميدحيدر هشام فخري58

64مليحه قادرداليا إسماعيل محمد صالح59

64ديمه ن صديقداليا زياد مصطفن60

ي61
64ناديه سعيدداليا فارس قوربانن

64حنان باقردانه عمر مجيد62

64خديجه سليمدايان ماجد عادل63

ه حميددعاء إبراهيم سبع64 64سمث 

64سليمه شبوطدعاء عبد الواحد جاسم65



ندلدار هادي حميد66 ه امي  64امث 

ن دلوفان حمزي67 64دايان ماجددلي 

64ديمه ن صديقدنيا زياد مصطفن68

64اعتدال محسندولة صباح حسن69

64وفاء عدنانديار سعد محمد70

64ريحان رشيدديرين رجب حسن71

64كوله باغ احمدديمه ن كامران محمد72

64بان حسندينا عادل عدنان73

ن74 64روزكار فاروقدييه كوسار ياسي 

64أسماء ساميرانيه بالل حبيب75

64سناء كاملرجوان نجاح عبد76

64ظالل كاظمرزان منترص مدحت77

نرزكار مصطفن احمد78 64فاطمه حسي 

64ناهدة فهدرشا مشعل زيدان79

64نور حسنرضا منتظر محمد جواد80

ه إبراهيمرعد جواد عبد الرضا81 64امث 

64امل ناظر عجاجرفل مهند عىلي82

64محبو اومورمضان سيخو داود83

64نشين عباسره زمه ند عبد العزيز حمه رشيد84

ة صالحرهف عىلي صالح85 64امث 

64رحيل عادلروان خالد عبد الستار86

ن87 نروزين طارق حسي  64شفيقه حسي 

ن88 64قبيله محسنروضه عبد الكريم حسي 

نروناهي هادي حميد89 ه امي  64امث 

يرؤى عادل محمود90 64عاليه ناجر

64قدريه محمدريباز دلزار توفيق91

64هدى خلفريماس محمد داود92

ن فراسريناد طارق ثائر93 64حني 

ي فاهم94
64جنان عبد زيدزهراء غين

64سامراء شاكرزيد مثين داود95

64مريم كاظمزينه كريم عبد96

فت يحي ساره أسامة طارق97 64مث 

64اشواق عبدساره خالد جمعة98



64ارساء خليلساره سالم مؤيد99

64حنان خضث ساره محمد صادق100

64سناء جمعهساره يوسف عبد الستار101

ن سالم102 64كريمه دلفسالم حسي 

وق نارصسالي عالء عبد القادر103 64رسر

64امل ناظر عجاجسدن مهند عىلي 104

ي105 64نجاة محسنرسهات ريثر حجر

64عفراء عبد األمث رسى هاشم عبد المطلب106

64ناهد عبدسعدي حسن خضث 107

64ليىل هاشمسالم مهدي ثابت108

نسه ردار هادي حميد109 ه امي  64امث 

64خديجه قادرسواره فارس احمد110

ي111
ى
64ليىل مصطفنسونيتا محمد عبد الباق

نسيداد هادي حميد112 ه امي  64امث 

64نيدار سليمانسيالف صالح عبد هللا113

64ميسون طالبشهد عالء كريم114

64نبيهه بكرشيالن عدنان احمد115

64انتصار عبد الرحمنشيماء طالب كريمي116

64أحالم كاظمصادق جعفر حسن117

64ارساء طعمهصبا مهدي جاسم118

64صبيحه كروميصباح توما شمعون119

يصفوان سيود خرصن120
64نهال هيين

64واحده احمدصفوان لقمان كتو121

64جماله مطشرصالح الدين محسن عوده122

64ايمان محمدطارق زياد طارق123

64امل جثرطالب عطيه شاطي124

64االء عدنانطه عبد الرزاق عبد الغفور125

ى إبراهيمطه مصطفن محمد126 64زينب كثر

يف127 64زهره رشيدطيف محمد عىلي محمد رسر

ه رشيدعادل عبد الجبار فرحان128 64سمث 

64باكزه خرصنعادل عدنان محمود129

64نشين يونسعامر عبد اللطيف عطا130

64زينب عبد الرزاقعباس صالح غافل131



ن محمدعباس عبد الرحمن نادر132 64كولجي 

64كريمه جاسمعبد الرحمن عادل جاسم133

64دعاء إبراهيمعبد الرحمن مازن جبار134

64رشا مشعلعبد الرحمن محمد فاضل135

فت يحي عبد هللا اسامه طارق136 64مث 

64بروين محمدعبد هللا عادل عمر137

64ايمان عبد هللاعبد هللا عمر خطاب138

64دعاء إبراهيمعبد هللا مازن جبار139

64خمائل عبد هللاعصام رياض برد140

64شكريه نعمانعالء عبد القادر مجي الدين141

64سعديه تركيعىلي حميد عىلي142

64كريمه سلمانعىلي داود سلمان143

64الهام مكيعىلي عادل حسن144

64ابتهال يوسفعىلي عالء عبد الوهاب145

64ايمان عبد هللاعىلي عمر خطاب146

64حمديه محمدعىلي عويد جابر147

64هناء كريمعىلي فالح حسن148

64افراح عوادعىلي فواز غافل149

64بدريه عباسعىلي كاظم رشم150

ن151 64الفت عدنانعمار عبد المنعم حسي 

يعمر احمد حسن152 64رازقية ناجر

64حبسه كاكه براعمر حمه صالح محمد153

64نشميه عىليعمر مجيد محمد عىلي154

64وديان كريمغدير تميم محمد155

64الهام سعيدغفران سعدي عبد156

يفاتن كريم حازم157 64سهام عرنر

64بثينة عزيزفاطمه دريد حسن158

يه ادعث فداء الدين جعفر جابر159 64خث 

64نظيمه عبدفرح غازي بدر160

64رحيل عادلفرقان خالد عبد الستار161

ن162 64ثوره عبد الحميدفرقد فؤاد محمدحسي 

64غنيمه حزامفواز براك حميد163

64جوان فريدفيان عامر عبد اللطيف164



64نىه مهديقمر احمد حميد165

ي كاظم166
64زهرة جاسمكريم حونى

ن فراسالرين طارق ثائر167 64حني 

ن168 64نقاء كاظمالنا عىلي حسي 

ي يونسليان رمضان سيخو 169
64سيفن

اس محمود170 64داليا جمالليان نثر

اس محمود171 64داليا جمالليث نثر

64هبه خالدماجد زيدان عبد الماجد172

64سعديه رشيدماجده امان بشث 173

نماجده حسن حمد174 64ساميه محمد امي 

64رويده عبد هللامازن جبار كشاش175

64فوزية عليويمثال عالء جابر176

ن177 64سعديه احمدمثين فوزي حسي 

64نداء عبد النورمحسن عماد محسن178

64هديه عبدالواحدمحمد جاسم محمد179

ن180 64زوليخه إبراهيممحمد خليل ياسي 

ن181 64بروين طهمحمد طاهر محمد امي 

64جوان فريدمحمد عامر عبد اللطيف182

64سها حامدمحمد عالء خالد183

64ساره واثقمحمد عىلي جمال184

64انسام صباحمحمد عىلي محمد185

64سمر محمد رشيدمحمد غانم خضث 186

64فاطمه داودمحمد قاسم عبد187

ن188 64رسى عبد الستارمحمد قتيبه حسي 

64هناء إبراهيممحمد قيس كنعان189

64االء عدنانمحمود عبد الرزاق عبد الغفور190

64عليه بكرمخلص مياح محمد191

64ساجده قاسممروة هاشم محمود192

ن193  برزان حسي 
64عائده محمدمصطفن

 حاتم عبد األمث 194
64فضاء عبد زيدمصطفن

ن خليفه195  حسي 
64جسومه محمدمصطفن

ن196  خالد ياسي 
64حال حمزهمصطفن

ي197 64اقبال حريجهمصطفن قيس كرجر



ن اثث  عبد198
64االء فاضلمعثى

64غزال رزكانملس مراد عىلي199

ن200 64شيماء عباسمهدي حيدر حسي 

64كريمه كاظممهند عىلي مصطفن201

ن202 64نوره عبد الحميدمهند فؤاد محمدحسي 

ا احمد رعد203 64ضج عبد الرحمنمث 

اس سعيد جرجيس204 64سلوى إيليانثر

ن طاهر205 64رحيمه درويشنجيبه محمد امي 

64ناهده محمدنداء محمدم إبراهيم206

فت يحي ندى اسامه طارق207 64مث 

ن208 64زوليخه إبراهيمنور خليل ياسي 

64ميسون نورينور ليث كاظم209

64ماجدة اماننورهان عىلي كاظم210

ينيكار فارق نزار211
64جواهر غين

64غنيمه حزامهاجر براك حميد212

64فهيمه عبد الكريمهادي حميد عبد هللا213

64عذراء عبدهدى محمود سلمان214

64فاتن احمدهديل حيدر محمد215

ن216 ن رعد حسي  ن رشيدهلبي  64دلفي 

ن217 64فضيلة عوادهند صبيح حسي 

64شوبو عمرهه ستيار طيب إسماعيل218

ن219 64بهار طههه وار خليل حمد امي 

64شهد جاسمهيا عمر وعد220

ين فاخر حميد221 ن 64روزين طارقهث 

ي يونسهيفان رمضان سيخو222
64سيفن

64فاطمه حسنوافق نجم عبد هللا223

64ختام كاظموسن ربيع جهاد224

ه احمدوفاء جاسم حسن225 64سمث 

ي 226
64خديجه عزيزيارس كاظم هانن

ن عماد فاضل227 64رسى محمديحي ياسي 

64رشا مشعليحي  محمد فاضل228

64فاتن احمديوسف حيدر محمد229

64زنوبه عطيهيوسف كاظم حسن230



64هدى نصيفيوسف وثاب شاكر231

64نايلة عىليئاكو شمال احمد232


