
يالتسلسل
 
رقم الوجبةاسم االماالسم الثالث

65رجاء لطيفاثير حنان عبد الحليم1

65اسيا نايفاحمد سليمان احمد2

65مروة رياضاحمد عمر ثامر3

65نور ضمداحمد عمر حميد4

ياخالص رمضان فريق5 65فاطمه حج 

65رسل هاديادم محمد عبد األمير6

65ريام عبد الصاحبازل محمد حيدر راسم7

65نىه قاسمارساء اياد جاسم8

65كريمه احمداشواق طالب محمد 9

65مروة رياضافنان عمر ثامر10

65جميلة محمداكرام احمد سلمان11

65أحالم عليالصادق عيىس زيد12

65هند جاسمالياس محمد غازي13

65نجيبه جرجيسامجد بطرس أيوب14

ن ميناكوس15 65ماري مرزاانا ارتير

ة عبد المجيدانتصار هادي خلف16 65امير

65دعاء عليانس محمد عباس17

65رسور عامرانس نور صباح18

65كميله عبودانيس منصور وداي19

65مها مجيدايه عبد القادر محمد20

65مروة رياضايه عمر ثامر21

65خاتون لفتهإبراهيم رشيد حسيجان22

65مناهل محمدأحالم علي عبد23

65اقبال نجمأسامة نعيم عبد24

65ارساء نافعباسل وقاص سعد25

65اشواق طالبباقر عماد جليل26

65فهيمه جي بسام كريم محسن27

65سلوى بشيربلسم امجد بطرس28

ن عماد جليل29 65اشواق طالببنير

ن قادر30 65عائشه خدربه رزان محمدامير

ن31 فيان جعفر حسير 65روناهي حسنبير

65حنان وليدتاليا وسام إسماعيل32



ي33
65منن عبداللطيفتماره صباح عات 

65حله محمدجابر محمد صالح34

ي35
65ساهره عدنانجعفر نهاد منات 

65أحالم عليجنات عيىس زيد36

65رسل هاديجنن محمد عبد األمير37

65فهيمه رمضانحامد عمر هيم38

65مها مجيدحذيفه عبدالقادر محمد39

65حمزيه عبد هللاحسن حمزه صبح40

 علي محمد41
ن 65جنان عبدالكاظمحسنير

ن رائد حمزه42 65الهام رزاقحسير

 علي عبد الرزاق43
ن 65فاطمه ناطقحسير

65ندى جعفرحمزه عبد الرزاق لفته44

65خانم قاسمحنان حسو خدر45

ي رفو46 65خمي عثمانحيدر حج 

65خنساء حسنحيدر حسيب طالب47

65اشواق طالبحيدر عماد جليل48

ي49
65ساهره عدنانحيدر نهاد امنات 

هللا50 ن خير 65نجاه عمرانخالد ياسير

65زهرة عزيزخالدة احمد محمد51

هاد عبدالقهار عبد الجبار52 65عيدي يحنرخير

يه سعيد خديده53 65غزال حسنخير

ن دلوفان حمزي54 65دايان ماجددافير

65بان فارسدانيل قاسم جمعه55

65لم عبد الستاردانيه خليل إسماعيل56

و تعلو57 65عيدي محمودداود رسر

65دايان ماجددعاء دلوفان حمزي58

65دولت محمددلكش غانم حازم59

65دولت محمددلوه ر غانم حازم60

ي61 65بيمان عبد هللادونيا ادريس مام حاج 

65حنان وليدديمه وسام إسماعيل62

65فوزية عبد هللاراغب جميل احمد63

65ريم عبد الستارراما سليمان إبراهيم64

65ضويه ضياءرجاء لطيف نعمه65



65كوثر إسماعيلرسول باسم رسول66

65ريحانه سعيدرضا عبد هللا سعيد67

65شذى طارقرضا محمد مكي68

65اشواق طالبرقيه عماد جليل69

65فطيم حمزهرنا كاظم محمد70

65دعاء عليرنس محمد عباس71

65فاطمه ناطقرياض علي عبد الرزاق72

ن73 65ايفان عرفانريان هونه ر محمدامير

65مريم صديقريكر صديق احمد74

65ايمان ساهيزهراء طه زامل75

65أحالم عليزهراء عيىس زيد76

65قديره يارسزين العابدين عيىس مهدي77

65هناء زغيرساره كريم خلف78

65فاطمه اسعدسامان ستار نوري79

65سعديه صالحساهره عدنان نارص80

65زينب مالذسجاد مصطفن كاظم81

65زينب مالذسدن مصطفن كاظم82

نسدير عبد الوهاب عبد الكريم83 ة حسير 65سمير

65نضال جودترسور عامر جعفر84

65اكرام احمدسعاد علي موىس85

65مديحه أيوبسالم خالد عبد القادر86

65ريام عبد االلهسالم محمد زناد87

ي88
65شكريه حناسلوى بشير بنن

يسنان سدير عبد الوهاب89
65نجالء حف 

ين عدي احمد90 65ريم جاسمسير

65شذى منصورسيف كمال عبد الكريم91

ن سدير عبدالوهاب92 يسيلير
65نجالء حف 

65سعديه محسنشذى طارق محمود93

65وضحه عبد هللاشكريه بدران رمضان94

65مها مجيدشمس عبد القادر محمد95

65اكرام احمدصادق علي موىس96

ي97
65ساهره عدنانصادق نهاد امنات 

65هاشميه محمدصفاء خليف حمود98



65ايمان طهصفن هاشم محمد99

65نهل قاسمطه اياد جاسم100

65فهيمه عبد هللاعامر محمد عامر101

يه عبدالقادرعبد القادر محمد مصلح102 65خير

65ايفان ازادعبد هللا طارق يحنر103

65زينه سالمعلي الدر فارس بهار104

يه خالدعلي جعفر هاشم105 65خير

65ليل عبد السادهعلي صادق ديوان106

65امل محمدعماد جليل حميد107

65فائزة احمدعمار طالل عبد الهادي108

ن109 65ذكريات طالبعمر صادق حسير

65سعاد شاحوذعيىس زيد علي110

65ارساء نافعغادة وقاص سعد111

65نىه قاسمغدير اياد جاسم112

65سعاد عالويفاروق طارق احمد113

ي114 65مائدة عوادفاطمه ناطق ناج 

65رائده هاديفرح علي شهيد115

ن116 65االء طارقفرقان رياض حسير

65عائشه روستمفضيله حسن علي مردان117

65سنيه واجدفؤاد جبار دفي 118

65حنونه كميتفيصل خزعل سعيد119

65سميعه عليقاسم فليح خليفه120

65تبية قاسمقصي عبد الزهرة جعاز121

65هاجر الياسكاروان شاكر سليمان122

نكرار نجاح نصيف123 65ايمان حسير

ي124
65ساهره عدنانكرار نهاد امنات 

65ئايش عبد هللاكريم صالح مجيد125

65نارين عبدالمجيدالنا يارس جميل126

65سعاد حموديلم عبد الستار عبد الرزاق127

ن احمد عزيز128 65مروة فاروقلير

65منتىه عباسمارب قاسم عبد129

ي130 65زينب جودةمجتن  محمد ناج 

65نجيبه احمدمحمد باهر رشيد131



65زرى مذريمحمد حميد علي132

65سعاد عالويمحمد طارق احمد133

65سعديه محسنمحمد طارق محمد134

نمحمد عامر عبد المجيد135 65سهام حسير

65هديل حامدمحمد عصام هاشم136

65فرح باسممحمد علي جعفر137

65سعاد جابرمحمد فاضل هادي138

ن139 65بسمه ثابتمحمد قاسم حسير

65زينب مالذمحمد مصطفن كاظم140

65نجاة عليمحمد مكي حسن141

نمحمد نزار كاظم142 65سندس حسير

65فريال فتجيمحمود طالل محمود143

ي بكر144 65عمشه سلومراد حج 

65زهور حسنمروان صادق دوجي145

65سحر ساميمروة زاحم دحام146

ه عبد الرسولمروة فالح فاضل147 65امير

65حريه جليلمريم يوسف عبيد148

65لم عبد الستارمصطفن خليل إسماعيل149

65سها حامدمصطفن عالء خالد150

65رسور عامرمصطفن نور صباح151

65شذى طارقمكي محمد مكي152

ي153 65زينب مطرمالك نواف ناج 

ى احمدمنتظر عدنان محمد154 65بشر

65ليل عبد السادهمنسا صادق ديوان155

65عواطف إبراهيممها مجيد مصلح156

65هناء عبودمىه قاسم حميد157

ان158 نا مقداد حير 65هنا مطشرمير

65حفيضه عبد الجليلناهده كاظم عبد األمير159

ننايري فريش مانوئيل160 65انا ارتير

ننبا فارس موىس161 65منتىه حسير

65سلوى بشيرندى امجد بطرس162

ه عبد اللطيف حبيب163 65ليل يوسفنظير

ي164
65فاطمه نارصنهاد امنات 



65فاطمه شكرنىه قاسم عبد الجبار165

65وداد هادينور باسم سلمان166

65هاجر عبد هللاهاوار محمد جمعه167

65سعاد محسنهدى إسماعيل محمد168

ن169 65فاطمه عباسهدى علي حسير

65رجاء هاديهديل حامد عبد زيد170

 كولي171
65هديه عبدهناء مطشر

نهوري فريش مانوئيل172 65انا ارتير

65أحالم عطيههيثم راهي شعالن173

65اسن  إبراهيمهيمن احمد أبو بكر174

نوداد هادي صالح175 65نعيمه محمد حسير

65حمديه عبد زيدوسام هاشم حسن176

65هناء كاظموقاص سعد جاسم177

65ارساء نافعيشى وقاص سعد178

65اسيل إسماعيليمانه باسم محمد179

65صفن هاشميوسف سيف كمال180

65هديل حامديوسف عصام هاشم181


