
اسم االعدادٌةالفرع فً االعدادٌةاسم القسمالجنس              االسم الكامل

ع الفراهٌديعلمًالرٌاضٌاتذكرمرتضى فارس محسن1

ع النجف االشرفعلمًالرٌاضٌاتانثىكوثر محمد جاسم 2

خارجٌونعلمًالرٌاضٌاتذكرجاسم محمد كاظم3

ث الفراهٌديعلمًالرٌاضٌاتذكرحسٌن حٌدر جعفر4

ع مسلم بن عقٌلعلمًالرٌاضٌاتذكررٌاض حمٌد كطوف5

االصٌل المركزٌةعلمًالرٌاضٌاتانثىبشرى عبد الرضا سرٌح 6

زنوبٌاعلمًالرٌاضٌاتانثىزهراء فاضل حمزة7

ع خولة بنت االزورعلمًالرٌاضٌاتانثىرقٌة محسن جاسم8

ع الكوفةعلمًالرٌاضٌاتانثىمٌادة عبد الهادي وحٌد 9

ع عناد غزوانعلمًالرٌاضٌاتذكرمحمد علً احسان10

الرٌاضٌاتذكرسمٌر  جندي  بصور11

المصطفىعلمًالرٌاضٌاتذكرمحمد هادي جلٌل عبد12

التأخًعلمًالرٌاضٌاتذكرزٌد حسن نور عبدالكاظم13

خارجٌونعلمًالرٌاضٌاتذكرمحمود صلٌبً خماط حمود14

النجف المركزٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرمصطفى صافً حسن مهدي15

ثانوٌه غماس  المسائٌةعلمًالرٌاضٌاتعمار عباس حسٌن عل16ً

الفراهٌديادبًالرٌاضٌاتانثىرقٌة عقٌل عبدالواحد17

الصدرادبًالرٌاضٌاتانثىعذراء كرٌم حمٌد فرج18

الحكٌم المسائٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرحسٌن حٌدر رضا19

الحمزة للبنٌنادبًالرٌاضٌاتذكرحسٌن عباس عبدالرضا20

العباسٌةادبًالرٌاضٌاتذكرمحمد وهاب جودة حمزة21

اعدادٌة الشٌخ الوائلًادبًالرٌاضٌاتذكرارشد حمزة داٌخ 22

النجف المركزٌةعلمًالرٌاضٌاتذكرعبد الرحمن عودة نعمة23

الفقمة االهلٌةعلمًالرٌاضٌاتانثىتبارك عبدالٌمة كاظم عبدالزهرة24

ابطال االنتفاضةعلمًالرٌاضٌاتذكرمسلم كاٌن عطٌة كاظم25

القاسم المسائٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرمصطفى هٌثم عبد الكاظم26

خارجٌونعلمًالرٌاضٌاتانثىعلٌاء فهد موسى27

نون والعلم االهلٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرمسلم علً عبٌس جبار28

معهد معلمٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرسٌف علً موسى راض29ً

الرضوان للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرصادق جعفر عبدالزهرة30

الحدباءعلمًالرٌاضٌاتانثىزهراء ثابت حسن31



الخورنق للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرعزٌز عباس عالج ماٌح32

النصر المركزٌه للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكراحمد غرٌب راضً سوٌدان33

معهد معلمٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرعلً نوح سلٌمان محمد34

االندلس االهلٌةعلمًالرٌاضٌاتذكراثٌر شاكر عطٌة35

معلممعلمالرٌاضٌاتانثىابتسام محمد ٌابر36

الحبوبً المسائٌةعلمًالرٌاضٌاتذكرمراد كاظم برٌج37

الخورنق المسائٌةعلمًالرٌاضٌاتذكرعادل عبد الرضا محمد38

مٌسان للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرمصطفى كرٌم عبدهللا39

المربد للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرعلً سوادي كرٌم 40

الحدباءعلمًالرٌاضٌاتانثىهدى عدنان عاشور حمداوي41
اعدادٌة الكوفهعلمًالرٌاضٌاتانثىغصون جمٌل جٌاد عل42ً

المرتضى االهلٌه للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكراحمد عبد الصاحب جبار شخٌر45

اعدادٌة النجف المركزٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرمحمد حامد ٌعقوب جعفر46

اعدادٌه النجف للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرفراس عبد األمٌر محمد حسٌن47

البتول المسائٌهعلمًالرٌاضٌاتانثىفاطمه عمران عبد الحسن داٌش48

اعدادٌة التحرٌرعلمًالرٌاضٌاتذكرعبدهللا سالم عبد مسعر49

الفراهٌديعلمًالرٌاضٌاتذكرعلً محسن ٌاسٌن طاهر 50

اعدادٌة الحبوبًعلمًالرٌاضٌاتذكرمنتظر صالح جابر51

اعدادٌه النجف للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرعباس حٌدر جواد52

ثانوٌه الذكوات االهلٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرحسن هادي جابر جاسم53

اعدادٌة األصٌلعلمًالرٌاضٌاتانثىشهد حامد خلٌل54

االبتهال للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرعلً فاضل جرمٌخ55

العزه للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرمصطفى ولٌد عبد الهادي 56

غماس المسائٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرمحمد تقً حسٌن ثعبان57

اعدادٌة الكوفه للبناتعلمًالرٌاضٌاتانثىزهراء مرتضى كاظم58

اعدادٌة المربدعلمًالرٌاضٌاتانثىبنٌن محمد عبد كراز59

النجوم االهليهعلميالرياضياتذكرباقر قاسم حسين كاظم60

البتول المسائٌهعلمًالرٌاضٌاتانثىمرتضى ٌاسٌن عبد صاحب61

المنار االهلٌةعلمًالرٌاضٌاتذكرمنتظر رعد الحسٌن كاظم62

الذكوات االهلٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرجاسم محمد اشعب63

الحدباء المركزٌهعلمًالرٌاضٌاتانثىشمٌم جواد كاظم64

محمد باقرعلمًالرٌاضٌاتذكراحمد جودة عبد65

محمد باقر الصدرعلمًالرٌاضٌاتذكرعلً قاسم عبد عالج66



القمه االهلٌهعلمًالرٌاضٌاتذكرفاطمة فاضل كرٌم67

علمًالرٌاضٌاتذكرمسلم كرار عباس مرزه68

الكوفه للبناتعلمًالرٌاضٌاتذكررؤى حمٌد عل69ً

الحبوبً المسائٌةعلمًالرٌاضٌاتذكرعلً فاضل عبد الرحمن70

 األبراجعلمًالرٌاضٌاتذكرمحمد حمٌد هاتف71

المربد للبنٌنعلمًالرٌاضٌاتذكرحسن زاهر سوادي72

الحبوبً المسائٌةعلمًالرٌاضٌاتذكرعلً جاسم عباس73

التحرٌرعلمًالرٌاضٌاتذكرمؤمل صباح مثقال74

ٌافا للبناتعلمًالرٌاضٌاتانثىوالء جلٌل حاكم75

ثانوٌه العباسٌهعلمًالرٌاضٌاتذكربشار فكر حسان76

علمًالرٌاضٌاتذكراشرف حمزه كاظم77

تطبٌقً/علمً امٌر نصٌر احمد78

احٌائً\علمًامٌر حمٌد عبد الحسٌن 79


