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دهام خليل محمد خلف الحيالي348

ديار صالح شحاذه سلطان القيسي349

ديانا محمد انصيف عبد اعذية350

رافد حسين جميل رضا المكدمي351

رافع حاضر عبدالرزاق حسين الجبوري352

رانيا عداي ستار التميمي353

رانيه جميل كمال ارحيم الدوري354

راويه علي محمد عمر ناصر السالمي355

رائد احمد حسين حسن الحشماوي356

رائد اسحاق عبدهللا محمد المكدمي357

رائد جاسم محمد خلف358

رائد حسن علي عباس359

رائد خليل حسين شاووش الجبوري360

رائد زكي حبيب حسين361

رائد سلمان عرميط فرحان الجوعاني362

رائد صدام احمد وادي الوهب363

رائد عبد هللا سلطان خاير الجبوري364

رائد عماد حميد مجيد الحشماوي365

رجاء غازي فيصل حمد الحبابي366

رحاب جاسم محمد حمدي الجبوري367

رحاب خالد حسين شومل العبيدي368

رحاب سعدون داود سالم الخضراوي369

رحمة ثائر ثابت نعمان الجويني370

رحمه احمد بدو احمد السالمي371

رحمه هشام احمد علوان محمد المشايخي372

رسل حميد رشيد احمد373

رسل عبدالمنعم خليل حمد الجبوري374

رسل قاسم سلمان معجون الحميري375

رسل قحطان محمد يونس الجنابي376

رسل ماجد خليل رحيم القاسمي377



رسل نزال خماس حمود الطائي378

رسول خالد مكي علوان379

رسول محمود كريم علي الخزرجي380

رشا ابراهيم برجس دخيل381

رشا داري علي صالح الجبوري382

رضاب جالل لطيف حسين العزاوي383

رغد باسم عبدهللا العيساوي384

رغد رجب على جاسم العبيدي385

رغد رياض احمد علي المزروعي386

رغده خالد نعمان بالل العبيدي387

رفعت شاكر محمد حسن المزروعي388

رفعت ناظم هالل حمد389

رفل عبدالكريم شعيب عبدهللا390

رفل عياش أحمد خلف391

رقيه جهاد عبدهللا فيحان392

رمضان جواد صالح خرشيد الفراجي393

رمضان عطا حبيب محمد اطعيمة394

رنا زهير علي محمود العلي395

رنا عمر جاسم محمد الدوري396

رنا ياسر جادر محمد الزبيدي397

رنده منذر نايل عبدهللا الجبوري398

رهام ثائر كوان عبدهللا محمد399

رهام نهاد لطيف جمعة العبيدي400

رهان مروان احمد ناجي حسين الجبوري401

رواء جواد سليمان حمود الدليمي402

رواء راجي يوسف محمود403

رويدة خلف ابراهيم404

رويدة سعد داود سليمان التكريتي405

رويده اسماعيل حماش جاسم الجميلي406

رويده عارف كاظم رويد المشايخي407

رويده محمود جمعه سواد408

رؤى سهيل حسن خلف409

رؤى عبد الشريف جبر ضميد الجوراني410

رؤيا عصام هاشم جعفر قصاب411

ريا عبود مصطفى محمد البياتي412

ريام عبد الهادي علوان عبد الهادي الخربطلي413

ريم اسامة شاكر دعدوش الناصري414

ريم اياد ابراهيم جاسم الجبوري415

ريم رعد حسين عبد416

ريم زياد خضير عباس الجواري417

ريم عيسى جاسم محمد الجبوري418

ريم محمود صالح كردي419

ريم هيكل فيصل علي420

ريهام ضياء ذياب عطاهللا السعدون421

زاهد جدوع حبيب صالح العزاوي422

زكريا يحيى علي عبد423

زمان ابراهيم خلف فرج الجبوري424

زهراء جواد كاظم حسون الدجيلي425

زهراء محمد صالح فضيل التكريتي426

زهراء محمد عبداللطيف محمود الدوري427

زهراء مقداد عبدالهادي عباس الربيعي428

زياد خلف محمود فرج البجاري429

زياد طارق خلف محمود430

زياد طارق عاصي خميس المكدمي431



زياد قدوري اسماعيل ابراهيم الدوري432

زيد اسامة شاكر دعدوش الناصري433

زيد صدام حسين علي العزاوي434

زيد عزيز حاضر حالوب الشمري435

زيد معن ضامن علي الناصري436

زينب جواد درب حماده الجبوري437

زينب جواد عبد درب الجبوري438

زينب حسام جابر طه االلوسي439

زينب حسن عبد محمد440

زينب حماد مجيد حسين اعذيه441

زينب ماجد محمد صالح فندي442

زينب محمد عبود محمد التميمي443

زينب محمود حمدان علي444

زينب نجم عبدهللا حسين البياتي445

زينب يحيى حمادي الدوري446

زينة خضر علي مطر العزاوي447

زينة صبحي ضياف مرمي الدوري448

زينة ناطق حكمت غني الصميدعي449

زينه رائد محمد الفراجي450

زينه غسان جاسم احمد الجميلي451

زينه فوزي محمود مراد الحبابي452

زينه نجاح طه بكر القاسمي453

زينه نعمه عبدالمالك محمود الدوري454

ژوان نوزاد علي455

سارة جعفر فاضل هيشان456

سارة رفعت ابراهيم علي الحبابي457

سارة محمد صالح حسين الجبوري458

ساره جعفر فاضل هيشان التكريتي459

ساره قتيبه عبداللطيف حسين المخزومي460

ساره نامس محمد عيد الدليمي461

ساره نجم ناصر حسين462

ساره ياسين طه موسى الدوري463

سالم علي عبدهللا برزان الجبوري464

سالي حسين حماد عبدهللا السعدي465

سامر رياض ذياب جاسم الهرمزي466

سامي بخيت احمد ظاهر الظاهر467

سامي عطية جربوع خضر الجذلة468

سبا حبيب حسون محمود469

سبأ خالد ياسين مصطاف االسودي470

سجاد جاسم إبراهيم غثوان الجبوري471

سجاد عباس فائق يحيى الخفاجي472

سجاد ميثاق فزع ابراهيم العزاوي473

سجى رعد عبدهللا جاعد الدليمي474

سجى فارس عراك عبد الدليمي475

سجى نايف حميد خليل476

سحر جمال صبحي مكحول الطائي477

سحر خليل عبدالرحمن عطية الدوري478

سدير موسى نعمان عاشور الربيعي479

سراب روكان نجم عبيد الشمري480

سراج احمد اسعد شالل الحديثي481

سرمد بدر عبد هللا حميد المزروعي482

سرى حسن علي حسن483

سرى مرشد حمود نصيف العبيدي484

سرى نزار خلف عليوي485



سرى نمير أبراهيم486

سرى وجيه محمود نجم الجبوري487

سعد سالم حميد گاطع الذرب488

سعد صابر مطر حنفيش حمادي اللهيبي489

سعد عبدهللا محمد عبيد اللهيبي490

سعد علي محمد جاسم الجبوري491

سعد علي مرعي حسن الجبوري492

سعد كامل عبدهللا عباس493

سعد منعم عدنان حميد الجنابي494

سعد نافع عسكر مضوب الشمري495

سعدي احمد عسكر جلعوط اللهيبي496

سعيد احمد سلمان عبدالرحمن الجبوري497

سعيد نايف صيهود كمون الفراجي498

سفيان سعدهللا محمود خميس الحبابي499

سفيان ناجي دحام علي500

سكينه عبداالمير ابراهيم عبدالحسين الزبيدي501

سالم دليل حامد حسن الجميلي502

سلطان عبدهللا سلطان احمد اللهيبي503

سلمى عبد سليمان حسين الجبوري504

سلوان محمد خلف محمد الجبوري505

سليمان حمد سلمان نجم العبيدي506

سما حسين علي مجول الناصري507

سما نزهان احمد أكريم508

سماح سعد عبدالواحد احمد السالمي509

سماح ضياء ابراهيم بكر الطائي510

سمر جاسم خلف حسين الجبوري511

سمر حميد مهدي صالح االحبابي512

سمية احسان حمادي عبد الدليمي513

سمير علي موسى احمد الجبوري514

سمير نجم عبدهللا حمد515

سنا مبارك فالح مبارك516

سناء علي صالح عباس العباسي517

سناء يونس رشيد احمد الناصري518

سند باسم عبدهللا محمود العيساوي519

سندس عادل عطا خميس القيسي520

سنگر بکر خورشيد عمر521

سها فاروق جاسم محمد الدوري522

سهاد خلف علي عطيه الجبوري523

سهير فارس عراك عبد الدليمي524

سهير مهدي صالح خلف االحبابي525

سوزان كريم علي حمد526

سوسن عبد سليمان الجبوري527

سيروان عبد االله رافع محمد العزاوي528

سيرين تركي حسون نصيف الخفاجي529

سيف احمد توفيق خلف530

سيف احمد جاسم حندة531

سيف حسين حمد خلف السالمي532

سيف سامي اكريم ابراهيم الدوري533

سيف سعد خلف سبع الدليمي534

سيف سعد مهدي علي االحبابي535

سيف علي شعبان علي الجبوري536

سيف كامل جواد مهيدي الحمداني537

سيف محمد سبع مهوس المكدمي538

سيف محمود حميد فلفل539



سيف ناصر علي وهيب التكريتي540

سيف نصيف صالح حسن االحبابي541

سيف نوري نصيف جاسم العطيشي542

شادان هيوا ناصح حسين543

شاكر محمود شهاب حمد اطعيمه544

شاناز دلير رفعت عبدلقادر545

شجاع حسين علي حسين  اطعيمه546

شجن رحيم كاظم كاطع الجبوري547

شجى وليد مهدي حسين المكدمي548

شذى رعد احمد خلف الدوري549

شروق جواد مهدي عبد550

شعلة يونس احمد هريط551

شعيب محي احمد حاتم الخزرجي552

شفاء احمد توفيق خلف العزاوي553

شفاء صافي عبدهللا طه554

شالل غانم شالل حبيب البومهيدي555

شهاب احمد شياع خضير العزاوي556

شهاب كمال عبد هللا ابراهيم الدوري557

شهباء ستار جبار رجب الخساره558

شهد دحام زبن حسن العبيدي559

شهد سمير حزام علي الناصري560

شهد ضياء محي مهدي  النعيمي561

شهد عباس محمد مجيد الجبوري562

شهد عزيز علوان عبدالهادي الخربطلي563

شهد فليح حسن ضاحي564

شهد مفيد حميد احمد565

شهد ناظم جابر اسعد التكريتي566

شيـرين رشيد خلف بردي الدليمي567

شيماء خالد دليل حبتر المكدمي568

شيماء خلف عبدهللا محيميد الجبوري569

حروش/شيماء ستار جبار جاسم 570

شيماء صبيح شعبان عبيد الدوري571

شيماء ضاري غضبان فيصل الخشماني572

شيماء هاشم محمد مصلح العزاوي573

صابرين احمد حماش خلف الجبوري574

صابرين سعدون مطلك حمدي الجبوري575

صابرين عباس احمد جاسم الطواالت576

صافيه راكان علي غضيب الرملي577

صالح سالم صالح صبحي الناصري578

صالح سبع صالح حسين طلحاوي579

صالح عبدهللا موسى حنظل الجبوري580

صالح عواد عبيد عيسى الجبوري581

صايغن جمعة عبدهللا صالح البياتي582

صبا طلب ركاض ضامن الجبوري583

صباح معيوف حسن مربد الدليمي584

صدام حسين عباس جميل الخزرجي585

صدف ميسر فؤاد عبدالكريم الجراد586

صفا جاسم احمد عبد الجبوري587

صفا حسن علي ناصر المكدمي588

صفاء حامد عويد مطر العزاوي589

صفاء مجبل مطر صالح العبيدي590

صفوان خلف طه الجبوري591

صفوان عمار عبد عبدهللا الجبوري592

صالح جاسم محمد حسين593



صالح حسن جزاع سليم العجيلي594

صالح محمود عناد علي الجبوري595

صمد حازم يوسف غضب غتو العزاوي596

صهيب حاتم هزاع حمدي البياتي597

ضحى ابراهيم حسن علوان598

ضحى ضياء سعيد مصطفى العالوي599

ضحى عبد علي صالح العبيدي600

ضحى عدنان محمود شهاب  الحشماوي601

ضحى محسن نوري حميدي الدوري602

ضمياء ظاهر خلف سبع المفرجي603

ضمير حمد جواد خلف الزبيدي604

ضمير حمد جواد خلف المزروعي605

ضمير وجدان صكر جابر المكدمي606

ضياء ثابت محمد حسن العبيدي607

ضياء حسين حمد رمضان الجبوري608

ضياء شمس الدين حسين الطربولي609

ضياء محمود رمضان محيميد العزاوي610

ضيدان علي ضيدان اسماعيل الجبوري611

طارق زياد شهاب احمد العزاوي612

طارق عزيز محمود علي613

طارق وليد علي مشل اطعيمه614

طه احمد حسين سليمان البياتي615

طه اكرم شبيب شالل الجبوري616

طه عقيل محمود مراد الحبابي617

طه نوري فاضل ابراهيم618

طه ياسين طه حسين التميمي619

طه ياسين عبد زيدان السامرائي620

طيبة خلف فحل شفلح621

طيبه احمد خضير عباس الجنابي622

طيبه مهاوش عبدهللا جاسم الجبوري623

طيف مشتاق خلف محمو نجم الجبوري624

عادل احمد جاسم محمد الفراجي625

عامر جاسم عبد طلب الجبوري626

عامر حسين جاسم محمد الجميلي627

عامر علي محمد هرموش628

عامر محمد حبتر غريب المكدمي629

عامر محمد موسى نجم العبدهللا630

عامر مدهللا عبدهللا محسن الجبوري631

عايد سلمان عوده حماد الشمري632

عائشة عمار فؤاد محمد الكنعاني633

عائشه نصيف كريم محمد العبيدي634

عباس خالد حسين رجب جوالة635

عباس خميس هادي حسين636

عباس رعد عباس مجبل الدفاعي637

عباس سفاح خلف شويش الزناد638

عباس عبدالصاحب عبدالحسين علي البلداوي639

عباس عطية جبار جبل السامرائي640

عباس فاضل عباس سلمان العبوسي641

عباس فرج عبدهللا محمد642

عباس كاظم حبيب كاظم الموسوي643

عباس مكي حمد علي الشاوي644

عبد الحميد خالد جاسم محمود الحامدي645

عبد الرحمن ابراهيم محمد تايه الجبوري646

عبد الرحمن سعد ابراهيم لطيف الحشماوي647



عبد الرحمن هيثم منير احمد العزاوي648

عبد الصاحب ليث محسن خلف الجبوري649

عبد العزيز بدر عزيز كماش الخسرجي650

عبد القادر ستار احمد سلمان651

عبد الكريم ادريس مرعي حسن الراشدي652

اعذيه/عبد الكريم جبار مزيون ثاير653

عبدالجبار حبيب عباس محسن654

عبدالجبار خضر عبدهللا خلف الجبوري655

عبدالجبار قاسم محمد علوان656

عبدالحق جابر حسان علوان الجبوري657

عبدالحميد حسين علي اصغر عبدالحميد الطائي658

عبدالرحمن ظاهر غانم مانع المكدمي659

عبدالرحمن هيثم منير احمد العزاوي660

عبدالرزاق دحام ابراهيم حسين الجميلي661

عبدالرزاق فاضل حميد حمزة البياتي662

اطعيمة-عبدالرزاق محمد نواف ضيدان663

عبدالسالم عيسى محمود فاضل664

عبدالسالم محمود شهاب احمد المكدمي665

عبدالعزيز ابراهيم علي حمود المفرجي666

عبدالعزيز حاضر فاضل رجب الجوعاني667

عبدالقادر غانم حافظ مهدي النجاري668

عبدالكريم صدام عبدهللا حسين الجبوري669

عبدالكريم نعمه عبدهللا بيدر الجبوري670

عبدهللا اكرام علي محمد البياتي671

عبدهللا باهر فاضل مصطفى التكريتي672

عبدهللا ثائر محمد نايل الدوري673

عبدهللا جمال يحيى علي السعدون674

عبدهللا حصوه عبدالرحمن حصوه الرملي675

عبدهللا خليل عبدهللا صالح الجبوري676

عبدهللا داود شراد حبش البياتي677

عبدهللا ردام جنعان جوهر المكدمي678

عبدهللا رشيد احمد محمد الجبوري679

عبدهللا سعد عبدهللا علي الدليمي680

عبدهللا شرقي عبدهللا عبدالرحيم الجبوري681

عبدهللا ضياء حميد عبد الجبوري682

عبدهللا عادل حمادي علي القاسمي683

عبدهللا عيسى خضر محمد الجبوري684

عبدهللا كريم عبدهللا حسين التميمي685

عبدهللا ماجد عيدان احمد686

عبدهللا محمد حسن خلف الجبوري687

عبدهللا محمود صالح عباس البياتي688

عبدهللا محمود طه حسين الجبوري689

عبدهللا مناع احمد مصلح العزاوي690

عبدالهادي وسمي سليمان مخلف المخلف691

عبدالواحد محسن علي عويد الجبوري692

عبدالواحد مصلط محمود علي طعيمه693

عبير طارق حسون رشيد الجواري694

عبير عيسى عباس عبد العيساوي695

عثمان حسين علي صالح الجبوري696

عثمان صالح حمزه مونس غضيب697

عثمان غضبان علي علو العبيدي698

عثمان مزحم لطيف هندي االحبابي699

عدن فايق ضاري خلف الجبوري700

البوحمود/عدنان امين عارف سلمان 701



عدنان خيرهللا شعبان حاجم الناصري702

عدنان طالل محمد علي رياشي703

عدنان عبدهللا احمد علي العجيلي704

عدنان قحطان علي حسين البياتي705

عدنان هاشم سعيد حمد المشايخي706

عدي رباح هادي حمد الخزرجي707

عذبه كمال عبدالفتاح حبيب الطائي708

عذراء عامر عيسى علي الكمراوي709

عراق محجوب عناز عثمان710

عرفان مطر صالح غالم الجبوري711

عريب خالد دحام طلب الشمري712

عزالدين خالد محمد حربي الجبوري713

عزالدين مجبل مطر صالح العبيدي714

عزت حسين علي معروف المجمعي715

عزيزة عالء رشيد حسن اللجماوي716

عسل محمود عطيه احمد الجميلي717

عصام غانم عبد احمد البدراني718

عطا غضبان تركي حسين الخزرجي719

عطاء مهدي ابراهيم معيوف العبيدي720

عظيد حسن محمود عبدهللا الجبوري721

عقيل غضبان صبار أرحيم722

عال علي محمد سلطان الدليمي723

عالء محمد حسين احمد العباسي724

علي احمد خلف نزال بعير725

علي احمد عوادفياض726

علي باسل ابراهيم نجرس القيسي727

علي بهجت صحو هجار728

علي جعفر طعمة ياسين العزاوي729

علي حازم اسود نجم المحمدي730

علي حسن علي امين العبيدي731

علي حسين عبد اللطيف حسون الشامي732

علي حسين عبدهللا علي الدليمي733

علي حسين علي فرحان العزاوي734

علي حسين فاضل علي التميمي735

علي حسين مزهر محمد الكريم736

علي حمد حسين حمد الجبوري737

علي خالد صادق حسين المشايخي738

علي رافع علي عبدالقادرالسائق739

علي ستار جاسم محمد العيساوي740

علي سعد حمادي عاصي741

علي سعد هادي جاسم الخزرجي742

علي سعدون سكران احمد الطائي743

علي سلطان جالل محمد الداوودي744

علي صالح حمادي عبد745

علي صباح محمد مجيد رياشي746

علي صبار ناصر حسين الراشدي747

علي صفاء شعبان ثابت اللطيفاوي748

علي ضياء ايوب حمادي الدوري749

علي عبد الحسن حمد علي الشاوي750

علي عبد هللا صالح عيد751

علي عبد عزيز عيسى الجبوري752

علي عبدالرزاق عبيد حمد القيسي753

علي عبدهللا صالح عبد754

علي عبدهللا علي كباوي البياتي755



علي عبدهللا نجم حجي اللهيبي756

علي عبيد ياس خضير العزاوي757

علي عزالدين عباس امين البياتي758

علي علي محمد علي الحسناوي759

علي غانم ناصر محمداالحميد760

علي فرج فارس حسن العزاوي761

علي كريم خميس مهوس المكدمي762

علي محمد خطاب الجبوي763

علي محمد خلف الجبوري764

علي محمد سليمان حمد الجبوري765

علي مشعان عبد مهدي الدوري766

علي موسى رمضان حمد الجبوري767

علي مؤيد عبد العزيز يوسف العبيدي768

علياء اياد مهدي هالل الشنداح769

علياء عباس حسين عبد النعمه الدوري770

عمادالدين زكي نايف ابراهيم771

عمار خالد محمد عيسى العيسى772

عمار شاكر حمود حسين773

عمار عبد الحسين مجيد محمد الخفاجي774

عمار عبد لطيف احمد الجبوري775

اعذيه/ عمار عزيز خلف عزيز 776

عمار ياسر شياع خظير العزاوي777

عمر احمد اكرم حسين المعماري778

عمر احمد خليفه اللجي اللهيبي779

عمر احمد عيسى حسن الجبوري780

عمر اسماعيل خلف صالح الجبوري781

عمر الطيف جاسم حسن االحبابي782

الشواريج/ عمر جبار عايد حسن 783

عمر جميل مجيد علي الحيدري784

عمر حمد علي جاسم الفراجي785

عمر خالد شريف حمادي الخضير786

عمر خضر عيسى ابراهيم الجبوري787

عمر رشيد غانم احمد السامرائي788

عمر سامي كعود صلبي المكدمي789

عمر سالم علي رشاد النقيب790

عمر صباح حاتم علوان العزاوي791

عمر صبار جداع عبدهللا792

عمر صبري وهيب محمد العبيدي793

عمر عارف علي ناصر الظفيري794

عمر عامر ابراهيم مجيد الجواري795

عمر عباس ناجي حاجم المكدمي796

عمر عبدالستار خلف حمود الدليمي797

عمر عدنان عبود خلف العزاوي798

عمر غالب أحمد مهدي799

(اطعيمة  )عمر فاضل محمد ابراهيم 800

عمر فايق احمد ذياب الجبوري801

عمر فيصل لطيف عزيز الخزرجي802

عمر قحطان عطيه صالح التميمي803

عمر محمد إبراهيم مهدي القيسي804

عمر محمد خلف ياسين الجبوري805

عمر مزهر عبدهللا احمد الدليمي806

عمر مصطفى تركي حسين الخزرجي807

عمر موفق عبود محمود المكدمي808

عمر نوري محمد مرهون الخزرجي809



عمر هاشم اسماعيل خضر الجبوري810

عمر واثق علي محمد الجبوري811

عمران فرحان خلف احمد العزاوي812

عذيه/عمرعويدعلي خلف 813

عهد جاسم حمد خضر الجبوري814

عهد حسن هادي جواد السعدي815

عهود عدنان سكران لطيف الخزرجي816

عهود محمود احمد حسين  العيساوي817

عيدان صالح احمد محجوب البياتي818

غادة زياد خلف جمعة الجبوري819

غالب احمد محمد خلف820

غزوان سعدي سليمان محمد الجبوري821

غزوه تركي حسن عبد الجبوري822

غسق اركان مولود ياس823

غفران احمد حسون جمعة البازي824

غفران بدري محمد صالح اعطيش825

غفران جالل محمود صالح الحنظل826

غفران خالد حسن علي العزاوي827

غفران صبحي موالن غيدان االسدي828

غفران عدنان جواد نجم السعدي829

غفران غازي عطيه عبود830

غفران قاسم سعيد جاسم الحرباوي831

غيداء جاسم محمد شالل الجبوري832

غيداء عامر فهد دهش الكراعي833

فاتن حسين مجيد محمد834

فادية صباح عواد مخلف الدليمي835

فادية محمود جمعة احمد836

فاروق حسن احمد رجب الجبوري837

فاروق حمد صالح خلف838

فاروق عبدهللا خضير عباس الجنابي839

فاروق محمد عبد خلف الجبوري840

فاضل سمير محمود كاضم الخفاجي841

فاطمة ادهم سحب مهدي842

فاطمة جبار حسين محمد العيساوي843

فاطمة دحام علي عبدهللا الجبوري844

فاطمة مخيبر مالك حسين العبادي845

فاطمه احمد حسن حميد الحديثي846

فاطمه فاضل محسن ديوان البيضاني847

فاطمه قاسم محمد جاسم البياتي848

فاطمه ناصر حمد عب الجبوري849

فايز خالص عباس سودي الراشدي850

فائزة جاسم عباس حسين851

فراس احمد صالح علي852

فرح ثائر نعمان عسكر الفياضي853

فرح عبد السالم رمضان ياس الحمداني854

فرح كنعان سعيد علوان العباسي855

فرحان طه خضر حمد البياتي856

فردوس احسان حسين خلف857

فردوس عابد محمد حسن الجبوري858

فرقد رشيد حميد صالح الجواري859

فرمان عبدو علي فرمان المكدمي860

فرناس خلف داود محمد الجبوري861

فالح حسن عبود حميد المكدمي862

فالح حسين عويد وسمي الجبوري863



فالح مهدي عبد حسن االحبابي864

فهد ابراهيم محمد فرحان المكدمي865

فهد صدام عطيه مضحي866

فهد يونس عكاب سليمان الجبوري867

فؤاد حكمت صالح حسين الجميلي868

فؤاد ذياب حمادي عبد الجبوري869

فؤاد شياع احمد يونس الجنابي870

فؤاد فرحان عبد العزيز عطية العزاوي871

قاسم شاكر نايف كاظم الخزرجي872

قتيبة كامل خلف شرار873

قتيبة كريم محمود حسن العباسي874

قتيبه كريم محمود حسن العباسي875

قتيبه مساهر علي خلف الجبوري876

قحطان علي خلف ابراهيم الدليمي877

قصي حميد محمد خميس العيساوي878

كاطع يحي صالح اسماعيل البياتي879

كافي عبدالرزاق محمد عبدهللا880

كامل عادل طلفاح محمد الدوري881

كرار حاتم ناجي عبد الدوري882

كريم محمد حسين محمد الجميلي883

كفاح محمود حردان الدوري884

كلثوم معين مطلك حميد المزروعي885

كمال ابراهيم فرمان سعيد المكدمي886

كمال حردان يوسف محمود االحبابي887

كمال سلمان مرعي حسن العظيماوي888

كمال عبود خلف خضر الجبوري889

كوان عدنان عبد سعود الدليمي890

لبابة محمد حسين صالل الجبوري891

لبنا عبدالعزيز صبار درويش الجبوري892

لبنى ثامر حسن علي الجديد893

لطيفه عطاهللا داود جابر الدوري894

لقاء حسين كاظم حمزة العلواني895

لقمان أحمد عبد مرزوق896

لمى صباح عباس حسين897

لميس شاكر جاسم محمد القيسي898

ليث اياد علي حساني الدوري899

ليث حسين جاسم محمد900

ليث شاكر حاتم علوان المكدمي901

ليث عايد عبدهللا احمد902

ليلى محمود حمدان علي الجبوري903

ليلئ حسين محمد ضيف المجمعي904

لينا جادهللا نصيف محمد الرهاوي905

ماجد عبد الحميد قيس علوان الخزرجي906

ماجدحميدبدرعبدالبدري907

ماريه كامل محمد منديل الجواري908

مالك شاكر محمود الخزرجي909

مامون علوان نوري هزاع الجبوري910

مانع عبدالرحمن حميد علي911

ماهر حميد علي خلف الطائي912

ماهر ظاهر خلف عبدهللا الجبوري913

ماهر عبدالحميد قيس علوام الخزرجي914

ماهر كامل توفيق احمد الجواري915

ماهر مساعد عبيد حميد العزاوي916

مثنى حسن محمد يوسف الجبوري917



مثنى زيدان خلف علي918

مثنى سامي عبد حلبوص الجنابي919

مثنى محمد خلف مصطفى اللهيبي920

مثنى محمد كرجي شاهر الخزرجي921

مثنى مطران عليوي حلو الوهب922

مثنى نهاد جهاد احمد الدليمي923

مجبوس خلف مجبوس924

محاسن عبود صالح خضر الجبوري925

محمد ابراهيم ضيف رجب926

محمد ابراهيم مخلف حسن الجبوري927

محمد احمد ابراهيم حسين928

محمد باسم شندوخ زيدان االحبابي929

محمد باسم محمد حساني الدوري930

محمد ثاير زبار مظهور العزاوي931

محمد جاسم حسين حمد الجبوري932

محمد جاسم خضر سعيد العبيدي933

محمد جاسم محمد صايل الخزرجي934

محمد حمود صالح البوحمود935

محمد حميد ابراهيم حسن الدليمي936

محمد حميد حمد  عطية العجيلي937

محمد خضر طحطوح فالح المحمد938

محمد خلف عبدهللا عثمان البياتي939

محمد خيري خليل معيش ال جبور940

محمد سامي محمد صالح الطرودي التكريتي941

محمد سماح طه عبد اللطيف الناصري942

محمد صالح علي حسين الجبوري943

محمد صالح مهدي محمود944

محمد صالح وايل اعذي945

محمد صباح كاظم جدوع اللهيبي946

محمد صبر سرهيد ذياب العجيلي947

محمد صدام نزال احمد الحبابي948

محمد طالب عباس محل الصجري949

محمد طاهر محمد سليم الجبوري950

محمد طه ياسين كعود المكدمي951

محمد عبد الرحمن محمد صالح جرو البياتي952

محمد عبد حمد حسين العجيلي953

محمد عبد محمد خلف الجبوري954

محمد عبدالجبار شهاب احمد العجيلي955

محمد عبدالرحمن ابراهيم خلف956

محمد عبدالرحمن عيسى محمد الجبوري957

محمد عبدالسميع محمد محمود الجبوري958

محمد عبدالفتاح حسين حبيب المشهداني959

محمد عدنان حسين محمود الزاهدي960

محمد عكيل مجبل ماضي الدليمي961

اطعيمه/ محمد علي ضيدان حويل962

محمد عماد كامل محمود الخزرجي963

محمد عويد حسين سعيد  االحبابي964

محمد غانم مطر عالوي الطالل965

محمد فرحان حسن سعدون الجبوري966

محمد فرحان محمد احمد المخلبي967

محمد فؤاد احميد حمد968

محمد قاسم احمد مهدي969

محمد قحطان محمد عزيز المدرس970

محمد كامل محمد عبيد971



محمد ماهر صالح ياسين الجبوري972

محمد مهدي محمد عبود الجبوري973

محمد موحان صايل شهاب974

محمد موفق محمد خلف اللهيبي975

محمد هاشم محمد رمضان الجبوري976

محمد يونس أحمد محمد عبطان977

محمود اجود مسرهد رشيد العزاوي978

محمود احمد صالح احمد الجبوري979

محمود ثاير عبدهللا سليمان العجيلي980

محمود سعد سليمان حسن العجيلي981

محمود عبدهللا صحو هجار العبيدي982

محمود عبدهللا محيميد خلف الجبوري983

اطعيمه/محمود علي محمد هرموش984

محمود قاسم سعيد فياض الحشماوي985

محمود محمد عبود مجيد المكدمي986

محمود مظهر علي عبدهللا العجيلي987

محمود هادي عماش حسين الجميلي988

محمود يوسف محمود حسين989

محمود يوسف محمود حسين البدري990

مراد عبدهللا محمد حسن991

مراد هاشم احمد عبد الجبوري992

مرتجى علي ذياب حميد الخزرجي993

مرتضى رحمن رشيد وهيب العبيدي994

مرتضى كاظم سبع عطية المكدمي995

مروان جبار عنيفص شالل الجميلي996

مروان راسم خليل حسين السامرائي997

مروان قحطان محمد يونس الجنابي998

مروان نجم عبد خضير التميمي999

مروة خميس عزيز عيسى الجبوري1000

مروة رياض سالم حمزة القيسي1001

مروة عبد لطيف أحمد الجبوري1002

مروة علي حسن محمد الدوري1003

مروج وليد جوامير نامق البياتي1004

مروه حسن رزوقي جاسم الجبوري1005

مروه سالم خلف عليوي الجبوري1006

مروه سامي ابراهيم عجبل1007

مروه عامر محمد صالح الجبوري1008

مروه عبد الستار عبد الجبار حاجم1009

مروه مشعان جابر شيحان المكدمي1010

مروى سامي ابراهيم عبجل1011

مريم ابراهيم علي عبدهللا الجبوري1012

مريم جليل ابراهيم احمد العزاوي1013

مريم عارف نايف طعمه1014

مريم فاروق طه ياسين الجراد1015

مريم كريم عباس االحبابي1016

مريم محمد عباس محيميد الجبوري1017

مريم محمد كاظم علي الخزرجي1018

مريم منذر علي حمد البياتي1019

مريم ناهي مهلي حبتر المكدمي1020

مشاعل خالد يوسف محمد المحمود1021

مشتاق مجبل علي حسين الخزرجي1022

مشرف رجب عباس علي الخزرجي1023

مشعل عدنان صالح هليل بعير1024

مصطفى اياد حسين علي التميمي1025



مصطفى حسن تقي محمود البياتي1026

مصطفى حسن علوان محمود العزاوي1027
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