
 ( 1قاعة رقم )

 الثالث االول  الثالث االول  الثالث االول  الثالث 
ابتهال حسين 

 يوسف  عبود

اخالص جبار 
 جياد حسين

اسراء مالح 

 عبيس جبار 

اشواق ثامر 
 محمد عبد هللا 

اميرة حامد 

 نعيم جاسم

أيات محمد 
 كاظم ناجي

بان محمود 

 صبار جعفر

ابتهال محسن 

 جودة باكون

اسراء جودة 
 جبار صلموع

اسماء عبيد 

 جبر كاظم 

أفراح كاظم 
 عبيد عراك

انعام حيدر 

 نعاس لفتة 

ايمان تركي 
 عطية كاظم 

بتول سلمان 

 ناصرحسناوي

احالم اسماعيل 

 حيال محمد

اسراء حسن 
 محمد عبد

اسيل مال حسن 

 محيسن

االء عبد 
الرحمن خماس 

 عباس 

انوار منهي 

 عيسى دخيل 

ايمان حسن 
 سوادي بحيبح

بدرية وليد زاير 

 كاظم 

استبرق فاضل 

عبد الرضا 

 شاطي

اسراء علي 
 محسن داود 

افراح سامي 

 محمد زعل

ألماس أياد 
 سامي 

ايراس هادي 

 عبد عذاب 

ايمان رعد 
 مهدي عاشور 

بشائر سعيد 

 ناجي خنجر

اسراء عبد 

الحسين هادي 

 حسن

أسيل عبد 
العباس دلي 

 اليذ

االء جاسم 

 منسي متعب 

انغام وليد جبر 
 عبد حمزة 

ايمان حران 

 كاظم  هادي 

بنين غسان 
 هادي عاشور 

بشائر ميثم 

 لطفي مهدي 

اسراء عزيز 

 عطية حسين

أسيل عمار 
 سلمان راضي

امل حسين 

 كامل حسون 

أيات حسن 
 كاظم حمود 

بان سعد علي 

 حسن

بنين حامدعبد 
 الكاظم راضي 

بلقيس طالب 

 مالص ناعور 

 



 (2قاعة رقم )

 الثالث االول  الثالث االول  الثالث االول  الثالث 

بنين محمد 

 توفيق خلف

حنين عامر عبد 
 االمير خطار

حنين سعد علي 

 حسن

رانيا راضي 
 فيصل ماضي 

خديجة رائد 

 جاسم محمد

رواء جميل 
 كاظم ديوان

رحاب رحيم 

 راشد كاظم

تمارة صباح 

 خضير عباس 
دانا مرتضى 

 محمد جساب

حنين سالم داود 

 علي 

رحاب موسى 
 كريم

دانيا فالح عبد 

 كاظم

روان عبد 
 الهادي مهدي 

رسل حسن عبد 

 الرضا عبيد

جيهان ناصر 

 جابر محيسن

دعاء سالم 
 جبارعباس

حوراء ناظم 

 خلف دغش

رسل غازي 
سلمان 

 شرماهي

دعاء عدنان 

 خلف محمد

ريمة يوسف 
 محمد عباس

رشا هادي 

 حسن حسون

حميدة صباح 

 حسن حران

دعاء شهيد 
 هدام عبد هللا

حوراء نعيم 

 جيخور محمد

رفل رزاق كرم 
 محمد

دموع حزام 

 عبدهللا عيار

زهراء علي 
 وناس عباس 

رملة جبار عبيد 

 عريبي

حنان حمزة 

 خفيف حجي 

دعاء فارس 
الحمزة  عبد

 أحمد 

ختام علي جفات 

 عداي

حسين رنا فايز 
 مذود

رباب حسين 

 غريب صبار 

زهراء ناظم 
 مزهر فرحان 

رنين كاظم 

 دخيل داخر

حنين حسين 

 عطية لفتة

دعاء محمود 
 شاكر راهي

ختام نجاح 

 شندل لهمود

رندة احمد 
 حسن عباس

رتاج عماد 

 حمزة زويد

زهراء نور 
كريم ديان 

 بدري 

رهام علي رضا 

 حبيب



 ( 3قاعة رقم )

 الثالث االول  الثالث االول  الثالث االول  الثالث 

رواء فرحان 

 عبد السادة

زهرة فليح 
 عبيد كاظم 

زمن عبد 

 شنيف مرهج 

زينة أكرم 
 شهيد ياسين 

زهراء عظيم 

 عبود جبار 

ضحى مهدي علي 
 محمد 

زهراء مكي 

 خضير عباس

رونق فليح 

 حسن صالح

زينب جعفر 
 مسلم جاسم 

زهراء اسعد 

 عبد فضيل

سجى مقداد 
عباس عبد 

 الزهرة 

زهراء عقيل 

 رزاق حسين

علياء أسعد رحمن 
 محمد

زينب زايد 

 جابر سلمان

رؤى امين 

 عبد عواد

زينب دايم 
 مردان فنجان

زهراء راضي 

 معيوف حسن

سماح عماد 
 كريم صالح

زهراء كامل 

 ميس حايس

غفران ستار جابر 
 نهابة

زينب طالب 

 جاسم عباس

رؤى شاكر 

 داود سلمان

زينب عالء 
الدين محمد 

 راهي

زهراء سالم 

 جاسم محمد

سهاد مطر 
 صالح مهدي 

زهراء محمد 

 شاتول شناوه

زينب علي  غفرانعبداللهجبارجناني

 حسين ختالن

ريام جابر عبد 

 زيد جبار 

زينب فليح 
 صاحب محمد 

زهراء سليم 

 راضي محمد

زهراء محمد  سوزان ماضي

 طه سرحان 

فاطمة أيوب عبد مسلم 
 عبد

زينب علي 

 عادل محمد

ريام قاسم 

 حسن حمزة

زينب محمد 
 شنشول

عبد  زهراء

عبد  المجيد

 الرضا

شروق جابر 
 ادهام 

زهراء محيسن 

 جابر محمد

زينب علي  فاطمة سعدون 

 عمران ظاهر



 (4قاعة رقم )

 الثالث االول  الثالث االول  الثالث االول  الثالث 

زينب لطيف 

 كتاب حباوي

فاطمة فليح 
 ابراهيم  مصيرع

سارة خضير 

 علوان محمد

مريم محمد عبد 
 حلبوص

سرور مهدي 

 صالح جعفر

نور علي عبد 
 العباس

شهد عبد 

الهادي عباس 

 هادي

زينب محمد 

 جبر صادق

فرقد سليم هنو 
 ساهي

سارة فالح 

 حمود راهي

مها داخل ناصر 
 حنظل

سماح حسن 

 جبر كاظم 

هاجر عقيل 
 يوسف حاجم 

 صابرين ريكان

 شعالن حمادي 

زينة ستار 

 بردان داهي

فضاء خير هللا 
 عثمان عذاب 

سبا عدنان عبد 

 االمير كطش

سمر صاحب  مها مجبل

 زبيد كريم

هجران علي 
 وحيد حسين 

صبا صالح 

 حسين محيسن

زينة عبد 

الرزاق عباس  

 حسين

عبد  مروة
الصاحب كاظم 

 جودة

سجى عماد 

 كاظم عبد

نبأ رياض عبد 
 الحمزة منشود

سهى رزاق 

 عبود محمد

هديل ياس 
 سعيد كاظم 

صبا علي 

 عبادي حسون

زينة مهدي 

 حميد علي

مريم حيدر 
 طالب

سجى فاضل 

عبد العباس 

 حمادي 

نغم جالوي عبد 
 السسادة محمد

شفاء حسن 

 كوكز حمزة

وسن محمد 
 هاشم فهد 

صفاء عبد 

االمير ابراهيم 

 كاظم

سارة جمال عبد 

 االمير عباس

مريم ظاهر 
 محسن هادي 

سجى مكي 

 حسن ديوان

نور احمد عبد 
 علي 

شهد حسن علي 

 عبد الحسين 

وفاء محمد 
 كطان جنديل 

صفاء فيصل 

 محمود حمادي 



 (5قاعة رقم )

 الثالث االول  الثالث االول  الثالث االول  الثالث 

ضحى حمزة 

 كاظم جار اللة

وفاء مهدي 
 راضي خلف 

عبير مسافر 

 شالل سلمان

فاطمة حيدر  

عبد العباس 

 حمادي

مروة محمد  

 عبيد كريم

ضحى علي 

 امانة عبد هللا 

والء نعمة جبار 
 شخير 

عذراء عدنان 

 موسى عيسى

لمياء كاظم  

 حسن عبيد

مريم علي عبد  

االمير 

 محمدرضا

ضحى ناجي 

 حمد عبود 

يقين صفاء 
الدين فرحان 

 الزم

غصون كريم 

 صالح مهدي 

ليلى حسين  

 كاظم حسن

منار جواد كامل  

 حسن

طيبة احمد عبد 

 الكاظم كزار

غفران محمد  

 وناس حسون

مروة سعيد  

 احمد خلف

منتهى عبد  

االمير كوشان 

 عوفي

عبير جبار خلف 

 كريم

فاطمة احمد ابو  

 سودة حسين

مروة عبيس  

 فنيخ رخيص

منتهى مسافر  

 حسين كاظم

عبير محمد تايه 

 راضي

فاطمة حمزة  

عبد العظيم 

 جبار 

مروة كاظم  

 محيوي محسن

مياس نعمة نجم  

 عبد اللة



 (6قاعة رقم )

 الثالث االول  الثالث االول  الثالث االول  الثالث 

ميس سامي 

 شويح نعيت

نرجس سعد  

 وحيد عيسى

نور رسول جبر  

 ظاهر 

نورهان باسل  

 عزيز هارون

ناريمان فالح 

 عواد كاطع
عبد نغم كريم  

 شنتة

نور صالح  

 مهدي عبد

هاجر حمزة  

 كاظم عبد

نبأ عالء محسن 

 عبد

نور احمد محمد  

 عبد

نور عباس عبد  

 هللا محمود

هبة هللا نزار  

 وداعة علوان

نبا فاروق 

 سلمان علي

نور اسماعيل  

 مايع فضل

نور علي شناوة  

 حمود

هبة سلمان عبد  

 السادة صكبان

نجاة مزيع 

 مسلم علي 

الهدى نور  

ناصر جودي 

 كاظم

نورس عدنان  

 جواد كاظم

هبة غانم ابو  

 لول لفتة 

نجالء حميد 

 محسن علوان

نور خيون  

 عيدان جالي

نورس علي  

 شخدول دعاج

هبة فاهم  

 سرحان محمد

 



 (7قاعة رقم )

 الثالث االول  الثالث االول  الثالث

حربي هند حسين   هدير هيثم خضير كريم  هدى رياض محي عبيد

 شعالن

هيفاء كليف حسين    هديل جابر ماضي هداد  هدى علي رحمن حسن 

 طعيس

هدى علي عبد الحسين 

 رسوم

هديل حسين غافل  

 زويد

والء طالب حمزة  

 غازي

هنادي عبد الكاظم   هدى ناجح مراد امين

 حسين عبد اللة

  

 

 

 



 (1قاعة رقم )



 الرابع الثاني الرابع الثاني  الرابع الثاني الرابع

ارجوان ياسين 

 كطوف عكاب

إخالص كاظم 
 ماهي عمران

االء حسين 

 جبوري محمود

االء حسين علي  
 مطلب 

بنين احمد جليل 

 حميدي

إنتصار هادي 
 روضان حميد

حنان عدنان كاظم 

 خنطل

ازل محمد ثاني 

 بندر

اديان طالب 
 عيسى عبيد

انوار عبد 

 الحسين نغماش

االء حمزة ناصر 
 حسون

محمد بنين عادل 

 جبر

ايات حسن عبد 
 العباس محمد 

حنين راضي 

 حنون عبيد

اسماء فليح حسن 

 وساف

أزهار علي 
 حسين حسين

ايالف عدنان 

 هادي حسن

االء يحيى سلمان 
 مطشر

ثريا كاظم مهدي 

 ناصر

إيمان عباس 
 رحيم حسوني

حنين عباس عبد 

 عطية

اسيل رحمن 

 هادي عويز

إسراء رحيم لفتة 
 اسيود

 ايمان سليم عبد

 الحسن جودة

ألهام زاير  عبد 
 الحسين شناوه

حال عبد الهادي 

 شناوةتركي

بيداء حسين 
 عالوي طارش

حنين نعمه حاتم 

 غبين

اشواق عبيد عبد 

 الحسين كويد

إسراء اسحاك 
 عبد عباس

ايمان موسى 

 حميد موسى

ألهام صالح 
 دعبول عمران

حنان داود سلمان 

 علي

بيداء كاظم جابر 
 خلخال

ختام نذير حسن 

 حلويص

االء جاسب جابر 

 لفتة

اسيا مدلول علي 
 بديوي

بدور خالد خطار 

 رداد

امال سلمان عبد 
 هللا عبد علي

حنان عامر عبد 

 زيد

تغريد حافظ 
 حسين حسين

خلود حسين علي 

 عطية

 



 (2قاعة رقم )

 الرابع الثاني الرابع الثاني الرابع الثاني الرابع 

دعاء رياض جواد 

 كاظم

 تهاني علي حميد
ديار ابراهيم 

 رضيوي حمود

دنيا عدي جواد 
 عبد الرضا

 

رويدة عمران 

 جرو سرحان

زهراء حاكم 
 عيدان دهيم

زهراء حيدر 

 جاسم محمد

دعاء عبد الكريم 

 كامل هالل

حوراء  ثامر 
 شاكر مدلول

رباب داود محمد 

 صحن

رسل راضي محي 
 حسن

 

ريام برزان حمزة 

 محمد

زهراء حسين 
 صاحبشعالن 

زهراء رحيم 

 شمخي جبار

دعاء علي كاظم 

 جواد

حوراء رسول 

 حسين عطية

رحاب عبد مسلم 

 محمد عبدالجاسم

رشا مسلم هريس 
 ملوح

ريام حميد تركي 

 عباس

زهراء فاضل 
 حسين عبد هللا

زهراء عادل 

 الخير عبود

دعاء عوده 

 بعيوي جاسم

حوراء مؤيد 
 غضبان محمد

 

رسل اوس مجيد 

 لطيف

صاحب  ريام
 دوحان جالب

 زمن عباس جماح

 محمد

زهراء فيصل 
 متعب

زهراء كريم 

 عيسى حسين

دعاء كاظم ناصر 

 حسن

دعاء عادل فاهم 
 مطرود

 

رسل موسى كاظم 

 هادي

زهراء ثامر 
 لهمود عبود

زمن قاسم نعمه 

 حسن

زهراء سمير 
 راضي حمادي

زهراء منصور 

 جابر حسين

دعاء مهدي 

 محمود علي

دعاء كريم 
 جعفر اسماعيل

 

رقية هلوس عبد 

 هللا شراد

زهراء حاكم 
 راجح عناد

زمن نبيل جاسم 

 جعفر

زهراء علي 
 سلطان شرماهي

زهراء نبيل علي 

 هالل

 



 (3قاعة رقم )

 الرابع الثاني الرابع الثاني الرابع الثاني الرابع 

زينب حيدر عبد 

 الرضا كحط

زهراء فالح 
 عدنان مكرر

زينب هاشم 

 خضير هاشم

نعمه زينب مجيد 
 مطر

سرى فليح مهدي 

 حسين

سرى صباح 
 مهدي عبد االمير

طيبة صادق 

 عبادة عودة

زينب سعيد 

 عثمان جميل

زهراء قاسم كاظم 
 حسين

زينة كاظم محمد 

 جابر

سارة حسين علي 
 عبد

سماح محمد عبد 

 زياره

سرى صالح جابر 
 جاسم

عبير عباس مرزا 

 محمد

زينب صالح 

 سرحان جودة

زينب جواد 
 قزموزاشالش

سارة رياض جبار 

 بنيان

سارة واثق نجم 
 عبود

شهد فارس جودة 

 علوان

سرى علي عبد 
 الحسين حمزة 

علياء عبد 

الحسين عطية 

 جبر

زينب طالب عجة 

 خويط

زينب حسين علي 
 حسين 

سارة محمد 

 عناوي جاسم

سجا غازي كامل 
 فضل

شيرين جاسم 

 راضي نعمة

سناء عيدان عبد 
 الحسن

غصون ساجد 

 شاكر عباس

زينب فالح تكليف 

 رحم

زينب صاحب 
 باني بعيوي

سحر عادل عبد 

 بكوزيد

سجى علي عبد 
 السادة فنيخ 

صفا احسان 

 علوان شنان

سيوف عبد العلي 
 طاهر ثامر

غفران ناظم 

 حسين ساجت

زينب فالح نجم 

 جدوع

عالوي عبد  زينب
 وناس

سرور كاظم 

 حليو مشاي

سرى سايح مطر 
 علوان

صفاء هاتف 

 محمود هادي

شجن علي عبد 
 جابر 

فاطمة رائد جاسم 

 محمد

 



 (4قاعة رقم )

 الرابع الثاني الرابع الثاني الرابع الثاني  الرابع

 فاطمة عايد باني 
شذى حميد جاسم 

 عباس
مروة رزاق علي 

 ساجت

صفاء صالح 
 مهدي محسن

نبا فيصل غازي 

 كاظم

غفران عبد الكريم  
 هادي عبود

نرجس جعفر 

 راضي محمد

عبد فتيان 

الحسين محمد 

 كبر

شيماء زاهر عبيد 
 عرموط

مروة عباس مرزا 

 محمد

ضحى كفاح علي 
 شنيع

 نبا كصان كاظم
غفران غزاي 
 حسين عبد هللا

نور صباح غالي 

 داود

فرح رسول كامل 

 علي

صابرين حسين 
 عبد السادة

مريم رعد كونة 

 ظاهر

طيبة حامد مسلم 
 مزهر

نجاة شهيد 

 عكموش ساجت

فاطمة فالح حسن 
 جبار

نور عقيل جواد 

 كاظم

لقاء رحيم كاظم 

 ظاهر

صابرين رياض 
 عبد الزهرة

مريم عبد الساده 

 عبد الحسين

عبير رياض جليل 
 شالل

نداء عباس كاظم 

 جواد

فاطمة كاظم حلو 
 جبر

نور ماجد فليح 

 حسن

لمياء جبار محمد 

 خضير

صبا هادي عبد 
 الباجث

منار رزاق علي 

 ساجت

عذراء شنان فرج 
 سوادي

ندى جبار لعيبي 

 بعيوي

فاطمة نفس كريم 
 عكلة

نورس مزاحم 

 نعمة محسن

ليلى حمزة سلمان 

 محمد

صفاء شعبان 
 ساهي ساجت

نادية فالح عبد 

 عويف الحسين

عذراء محمد 
 عباس عبد

ندى هادي عبادة 

 سلمان

فرح فاضل عباس 
 احمد

هاجر موسى علي 

 ابراهيم

 

 



 (5قاعة رقم )

 الثاني الرابع الثاني الرابع الثاني الرابع  الثاني

فردوس راهي 
 حمير رويلي

هاله عبدالجليل 

 مسلم نعمه

 هادي رعد ليلى
 عليوي

هدى هاني عبد 

 زيد محمد

نور صالح هادي 
 سلمان

هدى جبار زبيل  
 علوان

كوثر حسن غازي 
 عبود

هاله محمد جابر 

 موسى

مروة ضياء 
 حجي خفيف

هديل علي حسين 

 كزار

نور ماجد داخل 
 حسن

هدى طاهر طوينة  
 زغير

كوثر ميري عبد 
 الحسين جبل

هبه حيدر رشيد 

 محمد

مها رحيم حسن 
 عبد

هديل مهدي هادي 

 وناس

نور محمد خماط 
 جيحجان

هند كامل فشالن  
 هلول

لقاء حيدر خيري 
 عبد

هدى عباس حسن 

 علي

نشوة علي منجل 
 خلف

والء عودة جبر 

 صريع

نور محمد عودة 
 عالوي

هند رسول لفتة  
 حسون

لقاء كاظم نعيم 
 خلف

نور احمد حسين  
 خضير 

هبة محمد صايل  
 جراب

 
ياسمين سامرعبد 

 الرزاق جواد
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