
الفرعالمواليدالجنسالمحافظهالدراسةالقسمالمرحلةاالسمالمعرف

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىساره نعمه عبد زٌد عل153ً

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىضحى احمد عبد زٌد خنفر159

ادب1996ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىمنتظر ازهر عبد الواحد علوان169

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىرانٌة حسن محمد علً عبد الحسٌن170

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىٌاس مروه جعٌالن مجالد171

ادب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىامٌر علً رجب مهدي172

ادب1994ًانثىكربالءالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىنور الهدى علٌوي ناصر عنفوص173

ادب1999ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىسهاد حسن محمد عبد الرضا174

ادب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىمحمد قاسم عدنان عل175ً

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىبنٌن محمد عبود باري176

ادب1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىحٌدر عباس كاظم حسن177

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىزٌنب حسٌن هادي مهدي178

ادب1999ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىشاكر محمد عون جابر179

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىزهراء احمد عبد الحسٌن حمٌدي180

ادب1994ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىادرٌس رزاق شحاتة عودة181

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىاحمد علً عباس نعمه182

ادب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىنور الهدى ٌحٌى وهام عٌسى183

ادب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىزهراء عبد الٌمة حسون جواد184

ادب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىحاكم غازي نعٌمة سلطان185

ادب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىطٌبه محمد حمزه عبد186

ادب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىاسراء عباس خضٌر عباس187

ادب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىحسٌن علً عبد زٌد تومان188

ادب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىعباس عدنان عوفً جاهل189

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىعباس عبد الرضا جبار غضبان190

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىرفل مظفر جمٌل سكر191

ادب1996ًانثىمٌسانالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىساره رحٌم مفتن موسى192

ادب1999ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىحٌدر ماضً شعالن محسن193

ادب1993ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىزهراء حمادي عبد المهدي حداوي194

ادب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىسالم خضٌر سالم كاظم195

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىمصطفى محمد ساجت عبد196

ادب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىزهراء عبد زٌد كاظم نفط197

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىتقى حٌدر حمٌد محسن198

ادب2000ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىنورس خضٌر عباس عرٌمط199

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىهجران عباس جابر محمد200

ادب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىرسل عبد االمٌر دعبول طاهر201

ادب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىاٌمان محمد منسً جبار202

تطبٌق1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىخلود لطٌف مرتضى محمد203

ادب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىسجى امحان كاظم عباس204

ادب1995ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىرقٌه ٌاسٌن ٌحٌى عبد السادة205

ادب1996ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىولٌد حمٌد بالدي محمد206

تطبٌق1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىوجدان عبد هللا كرٌم موزان207

ادب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىبتول عبد الحسٌن صاحب عل208ً

ادب1998ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىمحمد حمزه عبد المهدي عباس209

ادب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىحنان عماد علوان محمد210

ادب1993ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىجاسم محمد لفته طرنان211

ادب1998ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىمحمد سامً محمد كاظم212

ادب1995ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىنوار ابراهٌم خلٌل قنبر213

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىحنٌن حسون عبد زٌد عطٌه214

اسالم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىنور هاشم محمد عٌسى215

اسالم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىبنٌن ساجد لطٌف عبد الٌمة216

ادب1996ًذكرالمثنىالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىعلً داخل عجٌل عاشور217

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىضحى فؤاد قاسم فدعم218

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىلقاء مجٌد عبد الوهاب محمد219

ادب1999ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىمحمود حٌدر صالح عوٌد220

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىنرجس علً مهدي صالح221

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثاالولىعالء لفته شجً عوٌد222

االدب1990ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم الحدٌثالثالثةنسرٌن عذال ذٌاب غالب1

ادب1992ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلوم الحدٌثالثالثةساره سعد جسار عباس2

االدب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم الحدٌثالثالثةتبارك محمد صالح عباس محمد5

علم1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةزٌد خضٌر عبٌس صادق21

اسالم1992ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةفرات عبد الكرٌم علً زغٌر38

اسالم1992ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةعباس ٌوسف هوٌدي حٌدر39

اسالم1995ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةمحمد قاسم مارد سالم40

ادب1995ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةعبد هللا عباس علً جاسم41



ادب1997ًذكرواسطالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةحاكم كرٌم مراد حمٌد42

ادب1994ًذكركربالءالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةصادق حبٌب شمران جعفر43

ادب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةنور مهدي صالح كرٌم44

ادب1994ًانثىذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةمرٌم جلٌل طعمة عوض45

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةمروة حٌدر ٌاسر علوان46

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةحسن هاتف كاظم مك47ً

ادب1995ًانثىذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةزهراء احمد هادي وادي48

ادب1994ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةضرغام خلف حسن سلطان49

ادب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةآمنه ٌاسٌن ابو الزٌن برغوث50

ادب1995ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةحمزه جاعد علً عوٌد51

ادب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةحنٌن احمد كاظم كرٌم52

ادب1996ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةانور ولٌد حمٌد ٌاسر53

ادب1996ًانثىذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةمرٌم حسن فٌاض انتٌش54

ادب1994ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةحٌدر صبري عبد هللا كاظم55

ادب1995ًذكردٌالىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةمثنى حسن جواد حبٌب56

ادب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةزٌنب صباح جهاد عطٌه57

ادب1994ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةغٌث هادي مرزه مردان58

ادب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةسجاد داخل عبد زٌد عباس59

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةعبٌر رزاق جمعه لفته60

ادب1996ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةمحمد علً عبد الكاظم مزعل61

ادب1994ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةفاطمه نعمه كاظم عبد عون62

ادب1994ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةعلً عزٌز عبد الكاظم عبد عل63ً

ادب1994ًانثىذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةسجى جعفر ماٌش مطرود64

ادب1995ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةحوراء محمد ابراهٌم خٌر هللا65

ادب1992ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةدعاء خضوري كاظم مح66ً

ادب1997ًذكردٌالىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةمحمد ودٌع جمال محمد67

ادب1996ًانثىذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةرواء عزٌز خضٌر زنٌهر68

ادب1995ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةزٌن العابدٌن علً حسان عل69ً

ادب1992ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةعٌسى حامد سلمان مطشر70

ادب1995ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةقٌس عباس كامل حسن71

ادب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةرحاب حسٌن جواد حسن72

ادب1994ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةمرٌم ٌاسر كاظً مظلوم73

اسالم1994ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةٌوسف الزم الٌاس حسٌن74

اسالم1992ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةنكتل مهدي احمد سلطان76

اسالم1992ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةكرم حردان سالم محمد عل77ً

اسالم1995ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةاحمد جاسم علً قنبر78

اسالم1993ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةحسٌن انور سلٌمان اسماعٌل79

ادب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثالثةزهراء تحسٌن عمران موسى80

ادب1995ًانثىالمثنىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةزٌنب طاهر مسلم طاهر33

اسالم1993ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةٌوسف عارف قاسم حسٌن75

معهد1991ذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةعبد هللا غافل محمد جموع81

اسالم1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةتسنٌم صالح صاحب شٌحان82

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةدعاء رعد علً محمد83

ادب1992ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمحمد زكً نجم عطٌه84

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةأستبرق منصور جاسم سلمان85

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةسمٌه سعد ٌاسٌن طاهر86

ادب1992ًذكرالمثنىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمرتضى طالب كشٌش روم87ً

ادب1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةحسٌن ناجً فرهود عباس88

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةنوٌر مكً حمزة عبود89

ادب1995ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةكرار محسن هادي محمد90

ادب1994ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةباقر مجٌد جاسم زامل91

ادب1998ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةعلً اسماعٌل كاظم مطرود92

ادب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةشهد محمود مجباس حمود93

ادب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةزٌد عبد الزهرة حسن محسن94

ادب1998ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمصطفى شاكر هادي حسن95

ادب1993ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةكرار كرٌم طعمه هندوز96

ادب1994ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةسالم محمد جٌاد هٌجل97

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةاسٌل جبار كاظم حسٌن98

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةضحى وهاب عبد الرزاق سلمان99

ادب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةامٌر مجٌد رشٌد زبالة100

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمحمد فلٌح حمٌد حسن101

ادب1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةامٌر ابراهٌم ضاٌع ماصخ102

ادب1997ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةٌونس علً كامل حسن103

ادب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةبنٌن قحطان مهدي عبٌد104

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةعلً موسى حسانً جلوب105

ادب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةزٌنب عباس علً سوٌف106



ادب1997ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةشهد خالد بوهان عباس107

ادب1992ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةعلً نجم عبد علوان108

ادب1997ًانثىذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةرسل محمد هادي مطٌر109

ادب1993ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةاحمد نعمان محمد خشان110

ادب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةفرح هادي محمد فرحان111

ادب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةالبتول منسً عبٌد عبٌس112

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةرجاء عامر كاظم عباس113

ادب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةحسٌن عبٌس علوان محٌسن114

ادب1992ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمرتضى سالم دخٌل مجٌد115

علم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةتقى خلٌل رزاق كاظم116

ادب1994ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةأحمد عواد ماضً سالم117

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةزٌنب مؤٌد عبد الحسٌن جٌثوم118

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةزٌنب مصطفى عبد العظٌم مهدي119

ادب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةطٌبه عباس علً مرزه120

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةبنٌن محمد كاظم حسٌن121

ادب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةكرار حمزه محمد مجهد122

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةحوراء زمان عظٌم عبد123

ادب1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمصطفى رٌاض كاظم محمد124

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةرحاب كركان حسٌن محمد125

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمحمد عباس رمضان جاسم126

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةحسٌن محمد حسن ٌاسر127

ادب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةفاطمة فرمان عبد الهادي عبد الكرٌم128

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةسحر حسن غٌالن عطٌه129

ادب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةسامً مجبل عبد زٌد عباس130

ادب1998ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةحسن سجاد عبد الحسن عطٌه131

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةنور الهدى نجاح مهدي صالح132

ادب1998ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمحمد عدنان نعمة عٌسى133

ادب1993ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةامٌرة كاظم جاسم حمادي134

ادب1995ًانثىواسطالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةزٌنب كرٌم رشٌد عبد135

ادب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةانور عبد االمٌر دٌان عوٌس136ً

ادب1996ًذكرالمثنىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةصابر داهً خلف حسون137ً

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةسهام عبد هللا عبد الحسن حسون138

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةحنٌن علً نجاح محمد139

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةرغد هادي كاظم حسن140

ادب1996ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةبهاء حٌاوي عبد الرضا علوان141

ادب1998ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةهشام كرٌم بازول محمد142

ادب1994ًانثىبابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةوالء رٌاض دحام حمود143

ادب1996ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمحمد ابو ذر عبد علً كرٌم144

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمرٌم توفٌق نور كرٌم145

ادب1998ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةاحمد سلٌم موجع ظاف146ً

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةلمى راجً عبد النبً عبد147

ادب1996ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمحمد عباس عبد الزهره ساجت148

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةزٌنب عبد هللا هادي عبود149

ادب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةكرار عبد حسن داود150

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةنبراس علً ٌونس مظلوم151

ادب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةهاجر سعٌد مندٌل لطٌف152

ادب1993ًانثىذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةكوثر داخل غٌاض وداعة154

ادب1996ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةحسٌن شٌال كاظم جابر155

ادب1992ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمحمد راسم حمزه عسل156

ادب1995ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةوسام ٌحٌى طالب كاظم157

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةبنٌن حمزه كاظم عباس158

ادب1995ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةعباس خلٌل طاهر عوده160

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةبنٌن حسن ابراهٌم عبد عباس161

ادب1993ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةسجاد كرٌم عبد الحسٌن عبد عل162ً

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةلٌلى احمد علً جواد163

جلبت وثٌقتها- اسالمً 1992انثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةزهراء عبد الهادي جدوع عبد الرسول164

اسالم1997ًذكرالبصرةالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةحسنٌن لؤي عبد االمٌر عباس165

اسالم1993ًذكرذي قارالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةمصطفى غالً سبع سرحان166

اسالم1994ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةاحمد حردان سالم محمد167

ادب1993ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةاحمد عبد علً عناد حسٌن168

ادب1994ًذكربابلالصباحٌةعلو م الحدٌثالثانٌةاحمد عواد ماضً سالم223

ادب1994ًذكرذي قارالصباحٌةعلوم الحدٌثالرابعةسجاد محسن كاظم بدٌوي3

ادب1992ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلوم الحدٌثالرابعةرؤى جاسم عوده جاسم4

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةضحى محمد كاظم راض6ً

علم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةزٌنب حسن عبود محمد7

علم1992ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةماجد علً جواد عبد الخضر8



علم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةآٌات طه عبد الوهاب محمد جواد9

علم1992ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةولٌد احمد كاظم حنتوش10

ادب1992ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةخالد جاسم جابر جاسم11

علم1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةحسٌن علً عبد محمد حسٌن12

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةنرجس خالد خضٌر عباس13

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةزٌنب محمد محمود عبد الرضا14

ادب1995ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةنشوان علوان خضٌر عباس15

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةازهار عبد الحسٌن حسٌن غضب16

علم1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةبنٌن حسن عبٌد عبد العباس17

ادب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةرسل هاشم مهدي نعمة18

علم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةفاطمه عبد الكرٌم عبد الحسٌن صادق19

علم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةبنٌن فٌصل حسن كرٌدي20

علم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةبشرى حمٌد عوده كاظم22

علم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةصفا قاسم جلٌل نجم23

علم1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةزٌنب احمد ٌاسر صادق24

ادب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةبتول فالح عبد الزهرة جاسم25

علم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةاسراء جبار غالً حمزه26

معهد1991ذكرالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةاحمد معد حاكم محسن27

معهد1992انثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةبنٌن غنً حمٌد حسن28

معهد1994انثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةزٌنب مهدي حسٌن نصار29

معهد1994انثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةساره فالح حسن عل30ً

معهد1991انثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةسما عباس رضا رجب31

معهد1993انثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةهدٌل عبود جواد كاظم32

علم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةبتول حسٌن ناجً ناصر34

علم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةهاله احمد عبد العالً عبد الحسٌن35

ادب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةغفران حمزه حسٌن عبد36

معهد1994انثىالنجفالصباحٌةعلو م الحدٌثالرابعةبنٌن علً عباس سلمان37


