
االسم الرباعيت

ابو بكر نافع علي حسين1  ً

ابتهال عبد القادر فهد حاجم البياتي2

ابتهال عبدالرحمن محمد طه النعيمي3

ابراهيم احسان شامل محمد الدوري4

ابراهيم احمد عباس جاعد البياتي5

ابراهيم اسماعيل حميد علي الحرباوي6

ابراهيم خالد ابراهيم علي7

ابراهيم رمضان ولي حسين البيات8

ابراهيم سالم حمد اجدع الجبوري9

ابراهيم سبهان دويح علي10

ابراهيم سالم فرحان علي الخزرجي11

ابراهيم سليمان عبد تركي القاسمي12

ابراهيم طه علوان عبدهللا العجيلي13

ابراهيم عبد العزيز ابراهيم عوض14

ابراهيم عبدالصمد علي ابراهيم البياتي15

ابراهيم عبدالكريم خضير احمد العباسي16

ابراهيم عبود محمد حسين الجبوري17

ابراهيم فائق اكرم احمد السامرائي18

ابراهيم محمد ابراهيم علي الناصري19

ابراهيم مؤيد صبحي محمد20

ابراهيم نبيل ابراهيم حمد21

ابراهيم نجم عبدهللا حسن الجبوري22

ابراهيم نعمه سعيد نجم العبيدي23

ابو بكر محمد ظاهر مطلك الجميلي24

ابو بكر نافع علي حسين الناصري25



االسم الرباعيت

ابي منذر كمال عبداللطيف الطائي26

اثير بدر عزيز كماش الخسرجي27

البياتي/ اثير سمير حسن محمد 28

اثير غياث عبد الحسن حمود الخفاجي29

اثير محمود مريس غثيث30

احسان روكان محمد عبدهللا البياتي31

احسان عبد علي الطيف سنجار االسودي32

احسان محمود عباس محمد العباسي33

احمد ابراهيم جاسم غزال ال نيساني34

احمد ابراهيم محمد عبدهللا35

احمد اركان خضير عباس العبل36

احمد اسماعيل ارحيم احمد العمري37

احمد اسماعيل عيسى طعمه الجبوري38

احمد ثائر اسماعيل بكر39

احمد جاسم مهدي عبدالرحمن البدري40

احمد جمال جاسم محمد الحديثي41

احمد جواد حمد حسين الطائي42

احمد حامد ابراهيم صالح43

احمد حبيب احمد محجوب44

احمد حبيب عطية حمد الدوري45

احمد حسن جميل سعيد المشايخي46

احمد حسن محمود مطلك التميمي47

احمد حسين ابراهيم حسين البياتي48

احمد حسين علي رفعت البياتي49

احمد حمود سليمان جاسم التكريتي50



االسم الرباعيت

احمد حمود محمد صالح51

احمد حميد حسن علي العيساوي52

احمد حميد رجب عبد الجواري53

احمد حميد سالم خلف الجيالوي54

احمد خالد علوان ابراهيم55

احمد خضير صالح حميد السبعاوي56

احمد خليل ابراهيم سلمان الحمندي57

احمد خميس محمد حسين العزاوي58

احمد رعد احمد حسين العزاوي59

احمد سطم عجاج حمد60

احمد سعد عباس صالح المكدمي61

احمد سالم احمد هريط العزاوي62

احمد شهاب احمد محمد63

احمد شهاب احمد ياس الخزرجي64

احمد شهاب احمدخضير عباس65

احمد شياع حمود محمد العاني66

احمد صالح جام محمدة67

احمد صائب زيد عبد الوهاب الجنابي68

احمد صبار عبدالجبار احمد الشهرلي69

احمد صالح ذياب حسن الفراجي70

احمد صالح سليم عيسى الطائي71

احمد طالب جارهللا شعبان التكريتي72

احمد طعمه وهيب خزعل الدوري73

احمد طه شحاذه احمد الحرباوي74

احمد طه ياسين إسماعيل الصافي75



االسم الرباعيت

احمد ظافر فتحي حسين التكريتي76

احمد عادل احمد طعمة77

احمد عايد كريم مطر العجيلي78

احمد عباس فهد عباس79

احمد عبد الخالق ذاكر يعقوب يوسف الخشماني80

احمد عبد السالم خيرو حميدي التكريتي81

احمد عبد الكريم يحيى حسن الجبوري82

احمد عبد هللا احمد محمد الجبوري83

احمد عبد حمد عبدهللا84

احمد عبد علي زيدان الجبوري85

احمد عبدالجبار عبدالستار عبدالرزاق العاني86

احمد عبدالسالم جاسم محمد الدهمشي87

احمد عبدالعظيم عبدالهادي محمود الربيعي88

احمد عبدهللا اسويد علي89

احمد عبدهللا جاسم حمد الزبيدي90

احمد عبدهللا خلف حسين الجبوري91

احمد عدي احمد الكريم92

احمد عزيز رشيد عبدالرحمن93

احمد عطيه ياسين طه حشماوي94

احمد علي عبيد خلف الجبوري95

احمد عماد خالد حافظ التكريتي96

احمد عماد ذياب جاسم الهرمزي97

احمد عمار طه اسماعيل الحديثي98

احمد فرحان مجيد قطمير السويد99

احمد فنر علي عبود الزناد100



االسم الرباعيت

احمد فوزي محمد حديد اللهيبي101

احمد قاسم محمد عباس الداودي102

احمد قيس سامي حامد الحديثي103

احمد كاظم سهيل نجم الجواري104

احمد ليث خليل حميد القسي105

احمد مازن صبار ياس السامرائي106

احمد محمد حسن علي الحيدري107

احمد محمد حميد صالح البو شعير108

احمد محمد داحور علي109

احمد محمد عبدهللا حسن الجبوري110

احمد محمد عبدالوهاب عبد الصميدعي111

احمد محمد عطاهللا سلطان الجبوري112

احمد محمد كامل عويد العزاوي113

احمد محمدمصدق سعيد صالح التكريتي114

احمد محمود احمد جاسم الرحماني115

احمد محمود فرحان عطية الجبوري116

احمد مسلط محجوب محمود الجبوري117

احمد مصطفى سلمان مصطفى الدراجي118

البياتي/ اللقب / احمد مظهر عاصي ابراهيم 119

احمد مفيد هاني عبدالحسن الربيعي120

احمد مقصود جاسم محمد الدوري121

احمد منيف احمد حمود الجنابي122

احمد مهدي صالح منهل العزاوي123

احمد نبيل ياسين خضير السلطاني124

احمد نجم محمد حزيم العبيدي125



االسم الرباعيت

احمد نشعت احمد شيحان المجمعي126

احمد نعمة سعيد  نجم127

احمد نوري نصيف جاسم العطيشي128

احمد هاشم شكور محمود الطائي129

احمد هزاع ذياب كواد العزاوي130

احمد يونس حاتم سلطان الدوري131

احمد يونس خلف رحيم الدوري132

احميد محمد محمود الجبوري133

اخالص فائق زينو احمد الناصري134

ادريس صالح غني جواد االسودي135

اديب احمد خلف رجب الجبوري136

اديب عدنان رحيم خلف التميمي137

اديب نجيب محمد ابراهيم الجبوري138

اركان خليل رشيد نيف الشمري139

اركان عيد حمد خليف140

اروى حمد عبدهللا حمد الجبوري141

اري غازي فاتح جاسم142

اريج خلف محمد فارس الجبوري143

اريج دخيل علي محمود البواسود144

اريج رياض سلطان مهدي الزبيدي145

ازهار مزهر حمد احمد الدوري146

ازهار ياسين طايس محمود الهادي147

ازور سعد صالح علي الجبوري148

اسامة جالل مثكال نايف الخزرجي149

اسامة محمد مجيد عبدهللا العباسي150



االسم الرباعيت

اسامه جاسم خلف غضبان الجبوري151

اسامه جاسم رجب عوض الجبوري152

اسامه رشيد محمود داود153

اسامه عبدالكريم علوان ابراهيم العزاوي154

اسامه عداي فزع حمدان الجنابي155

اسامه علي عبدهللا رجا التكريتي156

اسامه نعيم صادق عبد االمير العاملي157

استبرق حبيب ظاهر عزيز المحاويلي158

استبرق خلف عطاهلل سلطان الجبوري159

اسراء باسم حسن خلف160

اسراء جاسم محمد عبدهللا الدليمي161

اسراء جاسم محمد عسكر162

اسراء حسين عبد الساده فرج هندول المسعودي163

اسراء حميد شهاب حمد الجواري164

اسراء ساهر ياسين وهيب التكريتي165

اسراء صبار احمد حسن العباسي166

اسراء عبدالرزاق محمد عبدالمجيد167

اسراء عبدهللا سليم عيسى168

اسراء فاضل رشيد أسد الحسيني169

اسراء محمد احمد عباس المحياوي170

اسراء محمد دري شمس الدوري171

اسراء محمد ذياب طفاح172

اسراء محمود جاسم محمد الدليمي173

اسراء مخلف موسى خلف الجبوري174

اسراء يعرب ابراهيم صالح175



االسم الرباعيت

اسعد احمد عجاج جرجيس الجميلي176

اسعد حميد رشيد جميل المشايخي177

اسماء حمد عبد حمد178

اسماء شاكر محمود علوان جبوري179

اسماء علي حمد حسن الجبوري180

اسماء مالك محمد حسين الجبوري181

اسيا مدهاس فياض182

اسيل ابراهيم احمد ياسين البوحمود183

اسيل رعد خليل ابراهيم الجعفري184

اشرف علي كريش خميس الجبوري185

اشواق باسم فرح حرك186

اشواق طالب غائب عباس الونداوي187

اصالة علي صالح جبير الراوي188

افراح فالح حسن علي البياتي189

افراح واثق فهد عبدالكريم الحديثي190

افنان نصرت ابراهيم حمزة الطائي191

اكرام ثاير عبود حريز الناصري192

اكرام ردام احمد خلف البوعلي علي193

اكرم حماد مجيد حسين اعذيه194

اكرم فرحان شاكر محمود المزروعي195

اكرم محمد عطيه علي العبيدي196

االء حسين علي مصلح الفراجي197

االء حميد رشيد خلف العاصي198

االء زيدون مال هللا هالل العبيدي199

االء سيف الدين ستار غيدان200



االسم الرباعيت

االء صباح طويسان محل الجنابي201

االء عباس نصيف جاسم يوسف الخزرجي202

االء عبد الصاحب حسين مهدي الزبيدي203

االء فاضل تركي محمد الجميلي204

االء محمد حمد عبيد الجميلي205

االء محمد مصطفى نايف الشمري206

االء يحيى محمد خلف الحبابي207

األمين صبري عمر خطاب العبيدي208

البراء جسام محمد عبدهللا المشهداني209

الحسن علي خلف عياش الجبوري210

الطيب احمد محمود خلف الجبوري211

المثنى بدر رمضان محمد212

الهام جاسم محمد ظاهر الجبوري213

اليمان مجيد حسن عليوي الجبوري214

اماني خليل ابراهيم محمود الطربولي215

اماني عامر جابر مرعي التكريتي216

امجد عالءالدين احمد داود العجيلي217

امجد علي امجد صالح218

امجد علي مخلف حسين الدليمي219

امل حمه محي الدين حسين220

امل محمد خضير علي الجبوري221

امنه طارق محمود نجم الدوري222

امنيه نديم رشيد سلمان السامرائي223

اميد ازاد جالل محمد224

امير احسان احمد قنبر225



االسم الرباعيت

امير اكرم عبدالصاحب حسين الحدادي226

امير زيد علي عبداالمير الربيعي227

امير صالح لطيف حسين العزاوي228

امير علي شاكر ناصر229

امير عماد مجيد عبد هللا230

امير فهمي عبد المحسن علي الحداد231

امير قاسم غائب عبد232

امير محمد احمد علي الجبوري233

امين اركان عبد القادر جارهللا الدوري234

انس بشير عكلة شهاب الدوري235

انس حضيري عيدان مرموص المعيني236

انس خضير غانم زعيلي العجيلي237

انس طه عبود رجب الجبوري238

انس قحطان ضمد ساير239

انس موفق هادي طوقان الفياضي240

انسام رزوق علي حسين241

انسام مصطفى كريم ابراهيم242

انسام وليد محمود يعگوب الجبوري243

انفال عطا هللا محيميدصالح المخلبي244

انمار صباح عبد محمد الطائي245

انمار عالء عباس علي الخربطلي246

انوار علي محمد ديكان الجبوري247

انوار ولي اسماعيل حمادي العزاوي248

انور صباح صالح احمد البياتي249

انور عبدهللا حسن احمد الجبوري250



االسم الرباعيت

اوراس عبد الفتاح احمد عبد الرزاق الحسيني251

اوفى قاسم ذياب خضر الدوري252

ايات شكري محمود علي الغريري253

ايات عبدالسالم هاشم غني الصميدعي254

اياد احمد علي محمد الجغيفي255

اياد توفيق حسن علي االحبابي256

اياد خلف علي فياض الحمداني257

ايام إبراهيم خلف فرج الجبوري258

اية ثامر منصور احمد العبيدي259

ايثار كمال عبدهللا260

ايسر عبدالرضا اسماعيل صالح261

ايالف جاسم حسين جاسم الدوري262

ايالف جعفر محمد عباس التميمي263

ايالف جهاد عبد القادر محمد الحديثي264

ايالف رياض ابراهيم درويش البوسلوو265

ايالف كاظم فتاح علي الجبوري266

ايالف محمد شامل اسماعيل الخزرجي267

ايالف مؤيد حميدي جاسم268

ايمان احمد محمود صالح269

ايمان حسين عللو جاسم البياتي270

ايمان خليل شكور محمد صادق271

ايمان رسول محمود محمد272

ايمان فالح جمعة محمد الدليمي273

ايمان مظهر احمد خضر القيسي274

ايمان ناظم جبار سليمان الداودي275



االسم الرباعيت

ايمان ياسين قادر حيدر البياتي276

ايمن احمد جمعه حسين277

ايمن برع ميرز محيميد الخزرجي278

ايمن حاتم مجيد جاسم البياتي279

ايمن طلب حسين احمد السالمي280

ايمن عدنان معدل شهاب الدليمي281

ايمن فرحان عبدهللا سحاب الجبوري282

ايمن محمد حسن عطاهللا الجبوري283

ايمن مكصد ابراهيم علي التميمي284

ايمن وعد هادي طوقان الفياضي285

ايناس احمد عاشور حاجم  ال عظيم286

ايناس عماد مرشد عطية287

ايه ثاقب جارهللا  شعبان التكريتي288

ايه حسين عبد الهادي صالح الموالي289

ايه خلف سلمان درويش الجبوري290

ايه سالم نزهان احمد الناصري291

ايه شريف فايق كامل الحديثي292

ايه عبد الحسين محمد جواد293

ايه علي خلف حسين294

ايه علي محمد خالد295

ايه قحطان كنعان خضر  البياتي296

ايه كامل ياسين يوسف العوسي297

ايه هيثم عبداللطيف حمد298

ايهاب جبار محمود ارحيم الدوري299

ايهاب سحاب مطر حميد القيسي300



االسم الرباعيت

إبراهيم جمعة إبراهيم محمد301

إبراهيم عكلة علي محمد الجبوري302

إستبرق عبد الحكيم صباح جاسم الدلوش303

إيالف طلعت عزيز شفيق القاضي304

أبراهيم خليل ابراهيم صالح305

أحد عثمان محمود حسين الرحماني306

أحمد جاسم محمد حبيب الجبوري307

أحمد حميد حسن علي308

أحمد خالد زعال أحمد الفراجي309

أحمد روكان غريب أحمد امين310

أحمد صائب محسن خلف الجبوري311

أحمد عطاهلل حسن محمد الجبوري312

أحمدخالد زعال احمد الفراجي313

أركان عبدالمحسن محمد خلف ألعزاوي314

أروى لؤي حاتم عبدهللا315

أستبرق سعد فرحان حسين التميمي316

أسماء حاتم محمد خلف القره غولي317

أسن مزهر حمود خلف الحمداني318

أشواق باسم فرج حرك الخالدي319

أصالة صالح الدين حسين مجيد البياتي320

أالء احمد موسى خليفه الجنابي321

أمنة لؤي زنزل رعد الدوري322

أمنه بشير حسن سلمان الدوري323

أمير خليل إبراهيم محمد الفراجي324

أمير رعد امين الحسيني325



االسم الرباعيت

أمير نجم عبدالرضا صالح الداوودي326

أمين هادي حسون علي327

أنس ساجد رشيد محرف ألعبيدي328

أنسام مصطفى كريم إبراهيم الفراجي329

أنسام يعرب خالد جبار330

أنمار ضياء عبد الرزاق عبد الحميد331

أوس حسن ظاهر332

أياد أسعد عبد أسعد التميمي333

أية نهاد نديم مهدي الهاشمي334

أيسر فاضل حمود شالل االحبابي335

آزاد فرياد سليمان موسى336

آية وعد رحيم موسى  التكريتي337

بارق حسن حمد عبدهللا العجيلي338

بارق زياد خلف حسين المعموري339

بارق محمود عبد حسين الجنابي340

بارال جواد كاظم موسى341

باسم خلدون حسن حمو ال وهب342

باسم علي احمد عبود العبود343

بان ايمن فائق محمد الشاماني344

بان سليمان خلف محمد345

بان فريد كريم جاسم القيسي346

بان قيس جعفر مطلك التميمي347

بدر مصباح عمر علي الحسن348

بدر مصعب صالح ياسين الياسين349

براء جميل ربيع غنام350



االسم الرباعيت

برزان فالح احمد علي البياتي351

بركه عبد الستار محمد ابراهيم352

برهان سهيل جلوب محمد العيساوي353

برهان غضبان حمزة صالح المولى354

برير ابراهيم خليل ياسين الكجم355

بسام احمد عبد الوهاب محمد ال ياسين356

بسام حماد قدوري حبيب العباسي357

بسام خلف خليفه حسين الجبوري358

السعدي/بسام محمد عزيز عويد 359

بسمه نبهان محمد محجوب القيسي360

بشرى حسين جاسم العزاوي361

بشرى حسين علي جاسم العزاوي362

بشرى سالم دخيل حسن363

بشرى نصرت حميد شعبان364

بكر ثامر كمال ارحيم الدوري365

بكر جميل مزعل جاسم المنحدر366

بكر عمادالدين نصرت شاكر التكريتي367

بكر لبيب علي زيدان  الناصري368

بكر محمد عبد حمد الدليمي369

بالل احمد السيد عبدالمقصود370

بنان عبدالباسط حمود علوان371

بنين عبد المطلب جعفر عباس الخفاجي372

بنين محمد علي حسون عبد الطيف373

به يام برهان محمد عارف374

بهاء  عطية ذياب رمضان العليواني375
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بهاء الدين صادق جعفر علوان البوعباس376

بهاء حاتم كاظم عليوي377

بهاء كمال جمال378

بهاءالدين مجاهد مكي جاسم الدوري379

بهار كريم قرباني380

تبارك بهاء عواد عبد السهالوي381

تبارك سامي دلف خليفة الدليمي382

تبارك كريم عريبي مجيد المرسومي383

تبارك نبيل ستار كريم البياتي384

تبارك نعمه محمد وادي385

تحسين غالب ابرهيم شريف386

تغريد عبد حماد منفي387

التكريتي. تقى عبد الصمد سعيد مهدي388

تمام حميد جاسم محمد الفراجي389

تهاني صالح عبداللة محيميد390

تونس اكريم أحمد سلمان391

ثامر سعدون محمود حسن المزروعي392

ثامر شاكر حسين حمده393

ثامر محمود حسين نايل394

ثاير رائد ثاير جابر العجيلي395

ثائر عبد صالح قذوم اطعيمه396

ثائر قصي محروس العزاوي397

ثائر قصي محروس علي العزاوي398

ثائر كامل صالح محموذ399

ثائرقصي محروس علي العزاوي400
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ثروت اياد رحيم خلف التميمي401

جاسم ادريس صبار جاسم الجنابي402

جاسم حاجم محمد شهاب الخزرجي403

جاسم محمد ابراهيم محمد الجافي404

جاسم محمد خلف حمد االسودي405

جاسم محمد فرحان فالح الفالح406

جاسم محمد محمود حسن الحرباوي407

جاسم محمد مصطفى حسين الجبوري408

جبار ستار جبار مطلك409

جبار مجيد عواد علي410

جزائر عون علوان حسين الخزرجي411

جعفر غالب عبد حسين الجبوري412

جعفر موسى صالح كاظم الموسوي413

جعفرعباس فاضل جمعة العبيدي414

جمال وسام احمد حبيب415

جمانه ياسر ابراهيم خلف الجبوري416

جمعة خلف محمد سطام417

جمعه محمد اسماعيل حسن الجبوري418

جنان احمد شكور حميد البياتي419

جنان جدوع محمد هجيج الجبوري420

جنان كنعان محمود جاسم421

جنان محمد عبدهللا جمعه البياتي422

جنيد مجيد عبدالمنعم طه423

جواد حاتم جواد حبيب الحبيب424

جيالن قدس حسين علوان الفراجي425
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جيهان احمد عبدهللا صالح الجواري426

جيهان سلمان محمد احمد الحشماوي427

جيهان محمد رجب محمد الجبوري428

حاتم عالء حاتم عبد السامرائي429

حاتم كريم جاسم محمود المرسومي430

حاتم كريم جسوم حسين الخزعلي431

حاتم مثنى عبدالجبار أحمد اللهيبي432

حارث جمعه ياسين واحد الكراعي433

حارث حامد علي محيميد434

حارث سعيد خضير محمد السامرائي435

حارث عبد الكريم عبد القادر مجيد436

حارث عبدالكريم عبدالقادر مجيد الفراجي437

حارث مثنى صبار عبد الدليمي438

حارث محمود دليل439

حارث محمود شحاذه حلو الجبوري440

حازم عبد الكريم عباس حبيب الفراجي441

حازم عيسى علي حسين الجبوري442

حازم كريم عباس حمد الحبابي443

حازم لؤي عبد الحميد ابراهيم الجبوري444

حذيفة رفعت خليل أحمد الجبوري445

حذيفه قاسم مهدي صالح البوهادي446

حسام احمد عبد الوهاب محمد ال ياسين447

حسام حاجم محي محمد الخزرجي448

حسام صالح حمود محمد449

حسام ظاهر علي عطاهللا الجبوري450
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حسام عبدالحميد لطيف مبدد الجبوري451

حسام عبدهللا صالح عبد452

حسام علي حكمت كاظم المشهداني453

حسام علي محمود حسين الجميلي454

حسام محي مرعي حسن العظيماوي455

حسام مولود عبد هللا نصيف456

حسام يوسف احمد علي العزاوي457

حسان علي احمد علي البومهيدي458

حسان مطني صالح جاسم العجيلي459

حسن احمد حسن إسماعيل الجبوري460

حسن جمعه عيسى طياو البياتي461

حسن حيدر اصغر عباس462

حسن خليل جهاد البياتي463

حسن خميس كريم هادي الزبيدي464

حسن داود الطيف حسن العيساوي465

حسن سبع محمد صياح الخزرجي466

حسن صالح عبدهللا موسى القيسي467

حسن صطام بديوي سبع العزاوي468

حسن عباس علي حسين469

حسن عبدالسالم هاشم غني الصميدعي470

حسن عدنان احمد ولي البياتي471

حسن عدنان نعيم احمد البيابي472

حسن علي حبيب محمود الدراجي473

حسن علي حسن ابراهيم الجبوري474

حسن علي حسن محمود الداودي475
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حسن عواد حسين علي476

حسن هالل صالح سلمان القره غلي477

حسين احمد جاسم صالح478

حسين احمد فرحان علي الخزرجي479

حسين اياد حسين علي الدوري480

حسين بدري عبد الهادي محمد481

حسين جواد كاظم مهدي الحمداني482

حسين حامد حسين داود483

حسين حامد عبد خضير الغريراوي484

حسين حسن عبد محمد اللهيبي485

حسين دعبول خلف عميري اللهيبي486

حسين رحاب حسين عباس الخزرجي487

حسين سعد علي فدعم الخزرجي488

حسين سالم عبود عباس ال حداد الحسني489

حسين سمين رفعت رضا الطائي490

حسين ضياءالدين حسين علي الحيالي491

حسين طالب عبدهللا حسين التميمي492

حسين طالل حسين سعيد المكدمي493

حسين عباس الصباح عبدالمجيد الجاسمي494

حسين عباس لطيف محمود الدليمي495

حسين عباس نوري صالح الخزعلي496

حسين عبد العباس حسين طاهر497

التميمي/حسين عبد الكريم علي جاسم 498

حسين عالء سلمان ابراهيم الخزرجي499

حسين علي جاسم ساير الفراجي500
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حسين علي جميل رويد الجبوري501

حسين علي حسين محمد النعيمي502

حسين علي عبيد محمد الجحيشي503

حسين علي محمد گيطان المكدمي504

حسين علي محمد نصيف الخزرجي505

حسين عويد حميد محمد السعدي506

حسين قاسم كاطع موسى الخزرجي507

حسين محمد خضر مصطفى المولى508

حسين محمد علي حسن القيسي509

حسين محمد غازي عبدالحسين البياني510

حسين نزهان فيصل حاتم الخزرجي511

حسين يشار عبد الواحد حميد512

حكم سهيل نجم عبد العزاوي513

حكم مروان سامي نعمان الحديثي514

حكم مروان علي حسن الحنضل515

حمد ظاهر علوان محمد الفراجي516

حمدية طوقان محمد هزاع517

حمديه مزبان مزهر محمد الجواري518

حمزة خزعل جغيف519

حمزة علي مصطفى علي العلي520

حمزه ايهم اكرم عايد التكريتي521

السامرائي- حمزه خلف كريم 522

حمزه عادل محمود عرب المعماري523

حمزه علي مصطفى علي العلي524

حمودي محمد علي جاسم العامر525
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حميد احمد خلف حميش الجبوري526

حميد خليل حميد احمد الجواري527

حميد عباس حسن طارش528

حميد فاضل حواس طعمه العجيلي529

حميد كريم علي احمد530

حنان سعد عويدي معيوف531

حنان شاكر محمود الخزرجي532

حنان عبد المناف غني كاظم الدوري533

حنان عبدالرزاق خلف محمد جابر534

حنان عبدالرزاق يعقوب يوسف العبيدي535

حنين احمد حازم الرياشي536

حنين احمد صالح شوقي537

حنين اسماعيل خليل محمد الحديدي538

حنين عزيز عباس علي539

حنين مازن لبيب فخري الحداد540

حنين مظهر زيد محمد الحشماوي541

حنين ناهض علي اصغر مهدي الحيدري542

حنين نظير اسماعيل الطيف العمري543

حوراء كاظم حبيب كاظم الموسوي544

حوراء منير عبدالحسين خزعل الحمزاوي545

حيدر احمد علي عباس التميمي546

حيدر حسين علوان حسن السالمي547

حيدر دهام عباس حسن548

حيدر ربيع نصيف جاسم التكريتي549

حيدر روكان ذياب جاسم الويسي550
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حيدر سعدون عبود احمد التكريتي551

حيدر فارس سيد ابراهيم المكدمي552

حيدر فرحان حسن هادي  الكالبي553

حيدر مرتضى عبد الحسين حسين الهدام554

حيدر نجم عبد محسن الرفيعي555

خاشع جادهللا ذياب احمد الجبوري556

خالد جاسم رحمان أدهم البياتي557

خالد جمال حميد رشيد558

خالد رحيل خلف عبيد الخزرجي559

خالد سعد هيشان بكر الجبوري560

خالد سلوم حسن حمد الجبوري561

خالد عبدالرضا بليل عگيل الدليمي562

خالد عبدهللا ابراهيم حديد الجبوري563

خالد عبدهللا حسن محمد الجبوري564

خالد علي صالح داود البياتي565

خالد وليد هاشم حمد الحديثي566

خالده صالح شهباز سلمان نجارلو567

خبيب نعمان لهيب يحيى الجبوري568

خضر نافع يونس فاضل السامرائي569

خضر نايف ياسين علي شايع570

خضير عباس زيد عبد الحسين العبيدي571

خطاب محمود عويد حسين الجبوري572

خلدون خلف احمد عبد الستار العزاوي573

خلدون عدي نعمان علي الدوري574

خلود خالد مصطفى علي الذهبي575



االسم الرباعيت

خلود منصور عامر منصور الجبوري576

خليل ذنون مرعي حسن الجبوري577

خليل عمار خليل ابراهيم البشير578

خليل محمد إبراهيم بليش579

خمائل عماد ابراهيم صالح580

خنساء عامر امير حمودي581

خوام صالح سفر خلف البياتي582

خوشي اسماعيل طه احمد تتونجي583

خيرهللا احمد عبدهللا حسين الخزرجي584

داليا عبد االمير مسربت سعد585

دانيال مصطاف محمد فارس الجبوري586

داود احمد محجوب علي الخزرجي587

داود رجب رمضان عبدهللا الجميلي588

داؤد سليم عواد خلف الجبوري589

دريد احمد عبد طلب590

دعاء حسين حسن حمدي الجبوري591

دليرمحمودقادرمحمدالداوودي592

دنيا اياد سلمان فرحان الشمري593

دنيا زينل عبدهللا صابر البياتي594

دهش محسن عبدهللا حميدي الجبوري595

ديار قاسم عبدهللا محي الدين596

ديانا ماهر اسماعيل597

دينا هذال رشيد علي الكراعي598

ذو الفقار مزاحم طعمة خلف الشاماني599

ذوالفقار احمد محمد احمد العبيدي600



االسم الرباعيت

ذوالفقار صبار سلمان رميض الفراجي601

ذوالفقار مزاحم طعمة خلف الشاماني602

ذوالفقار مصطفى ناجي عبد الشمري603

ذياب صبار عياده وردان زبيدي604

راجي عامر ضامن عباس الحديثي605

رافع علي حسين محمد الفراجي606

رافع فرج فارس عبدالرحيم الجبوري607

رافع محمد احمد جادهللا608

رافع مشعان دهام مطلك الجبوري609

رامي ماجد خليل رحيم610

رانيا برهان حميد علي611

رانيه جاسم محمد معروف الخزرجي612

رانيه صابر صالح نجم613

رانيه محمد جليل ابراهيم العبيدي614

رانيه هواري شالل جابر العجيلي615

رائد جليل رشيد حسين616

رائد عماد ارزوقي ابراهيم617

رائد فاضل عبدالحميد رزيق618

ربه رمضان اياد جدوع619

رحمة هللا جاسم حسن حميد الجبوري620

رحمة هاتف كامل فرحان621

رحمه حسين مهدي صالح المرسومي622

ردسه عبد الحسين علوان عبد الهادي623

رسل حمدان حسن محمد الدوري624

رسل سعود محمد الدوري625
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رسل عامر طاهر حسن626

رسل محمد عبد الحر نجم السعدي627

رسول بشير عباس احمد628

رسول حميد علي محمود الطائي629

رسول خالد طارش علوان630

رسول صالح هادي حسين العنجور631

رشا جمعه عبدهللا ازويد الرهيوي632

رشا خليل حسين سنجار الدليمي633

رشا فهد عبود محمد الناصري634

رشا محمد مهدي صالح السامرائي635

رشيد حميد حسين علي الجواري636

رشيد عطاهللا رشيد خلف المعيني637

رشيد مصطفى يعقوب يوسف638

رضا بشير فرج حسون البلداوي639

رضوان محمد علي عيسى السبعاوي640

رعد ضاري مجباس نصيف الخزرجي641

رغد حسن علي احمد642

رغد سعد صالح محمد643

رغد فؤاد علي خلف العباسي644

رغدة كامل ذياب حسن645

رفاه حسين سلوم مصطفى الجبوري646

رفل عمر صالح حمزه الدوري647

رفل منذر خلف محمد العكيدي648

رفيف مقدام هاشم محمد سعيد الفيوز649

رقيب رمضان محمد عبدهللا الجبوري650
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رقيه محمود عباس شهاب651

رماح تحرير عبدالرحمن مصطفى الجبوري652

رمضان علي هيشان بكر الجبوري653

رنا خالد هاشم كامل التكريتي654

رنا زاحم محمد زكي صالح الزبيدي655

رنا عبدهللا حسن علي الدليمي656

رند حكم عبد محمد الناصري657

رند ضيغم جليل ابراهيم658

رندة رياض محمد عبد العيساوي659

رواء احمد حسن جاسم  الصميدعي660

رواء علي صالح احمد البوعباس661

رواء غدار عبدالجبار سعيد المكدمي662

رواد رؤوف محمد حمود االحبابي663

روكان حاتم صالح فرحان العباسي664

رونق عيسى تركي الجبوري665

رونق ناظم علي عباس التميمي666

روى باسم فليح عبد هللا العبادي667

رويدة عزاوي احمد حسين الناصري668

رويدة فاضل عباس عبد669

رويده فارس محمد جبر الشبلي670

رؤى ابراهيم حسين علي المشهداني671

رؤى صباح نوري جاسم العبيدي672

رؤى غنام خضير عباس673

رؤى فائق علي هيالن الحديثي674

رؤى ناظم مجيد كردي الجنابي675
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رؤيا ايوب خضر عباس البياتي676

رؤيا صباح خورشيد حميد677

رياض اسماعيل حسن محل الجبوري678

رياض جبار احمد حسين القيسي679

رياض عبدالسالم قادر عبدهللا680

رياض عطيه جاسم حسين المكدمي681
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