
االسم الكامل

ابتهال خالد مطنً  محمد الجناب1ً

ابرار ٌقظان اسماعٌل قدوري الدوري2

ابراهٌم احمد محمود صالح العبٌدي3

ابراهٌم حسٌن عبد اسماعٌل الجبوري4

ابراهٌم حسٌن علً خلٌفة5

ابراهٌم كرٌم ابراهٌم مخلف العٌساوي6

ابراهٌم مازن خزعل فٌصل الخشمان7ً

ابراهٌم محمود مصطفى ضاح8ً

ابو بكر محمد امٌن خلف الجبوري9

ابوبكر عصام ممدوح علوان التكرٌت10ً

اتٌن عامر حمٌد منصور العزاوي11

اثٌر خالد احمد فرج العبٌدي12

اثٌر ضٌاء محمود حسٌن العزاوي13

اثٌر فاضل حسن ابراهٌم المعماري14

احمد ابراهٌم خلف سبع الدلٌم15ً

احمد ادهم محمود خطاب الدوري16

احمد اسماعٌل محمد اسماعٌل ابو النضر17

احمد اٌاد صالح عالوي الجبوري18

احمد جمال عٌد كرٌم الشمري19

احمد حاتم سمٌن صالحً البٌات20ً

احمد حسانً محمد سلٌمان الجوعان21ً

احمد حسٌن احمد عباس العقٌل22ً

احمد حسٌن علً حسٌن العجٌل23ً

احمد حمد محمد عبدهللا الجبوري24

احمد حمٌد رجب جاسم التكرٌت25ً

احمد خالد عوٌد محٌمٌد العكٌدي26

احمد خلف احمد27

احمد خلف جدوع شهاب الجمٌل28ً

احمد خلف محٌمٌد خلف الجبوري29

احمد خلف مصلح صلبً المولى30

احمد خمٌس خلف عبد الدوري31

احمد خٌال صالح حمد الجبوي32

احمد رٌاض خلف حسن التكرٌت33ً

احمد زٌاد سوٌد كٌصوم الرهاوي34

احمد زٌن العابدٌن احمد عٌسى البلوي35

احمد سامً فاضل الحداد السامرائ36ً

احمد سلٌمان جمعة محمد الجبوري37

احمد سمٌر خلف احمد الجبوري38

احمد سمٌن احمد39

احمد شجاع احمد40



احمد شعبان علً معٌوف الجبوري41

احمد شهٌد تعبان تاٌه42

احمد صادق محمد علً الجناب43ً

احمد صالح مرٌس محمد الجبوري44

احمد صباح سعٌد جمعة الحمدان45ً

احمد صالح عٌسى محمد الجبوري46

احمد عادل اسماعٌل محمد الدوري47

احمد عبدالرحمن عاٌد مطر العبٌدي48

احمد عبدالرحمن عبدالكرٌم مركز الدوري49

احمد عبدالكرٌم فاضل هٌشان الشٌشاوي50

احمد عبدهللا دخٌل ماجد الجبوري51

احمد عبدالمنعم احمد خضٌر الطٌار52

احمد عدنان ابراهٌم مجٌد العزاوي53

احمد عٌدان علً موسى الجبوري54

احمد فاضل ذٌاب عطٌة الجبوري55

احمد فائق احمد جاسب عبدالواحد56

احمد فواز شهاب احمد الدلٌم57ً

احمد محمد زكً ابراهٌم باٌٌز58

احمد محمد عبد محمد  الدوري59

احمد محمد عسكر عبدهللا الجبوري60

احمد محمد علً ضٌف الجبوري61

احمد محمد فرحان احمد الجبوري62

احمد محمد مزعل حمود الدوري63

احمد محمود علً حسٌن اللهٌب64ً

احمد محمود مصطفى عبدالهادي65

احمد محمود ندا هاجً العجٌل66ً

احمد مرعً حسن سلٌم الجبوري67

احمد معاذ احمد حمٌد احمد الشٌشاوي68

احمد ناجً جاسم حمٌدي الدوري69

احمد نزار اسماعٌل عبدهللا الناصري70

احمد نور الدٌن حسٌن جعفر البٌات71ً

احمد ٌوسف مسلم حسٌن72

ارشد خلف سعد خضر العجٌل73ً

اركان توفٌق محمد حمد اللهٌب74ً

اركان طه حاجم سبتً الكراع75ً

اركان قحطان عبد الرحمن جاسم  الكروي76

اركان محمد عبد احمد الجبوري77

اروى اسامه ابراهٌم محمد الجعفري78

ازهار ابراهٌم داود سلمان الجعفري79

ازهار خالد سلٌمان شعبان البزون80ً

ازهار عبد هللا خلٌل ابراهٌم81



ازهار علً سلٌمان احمد التكرٌاي82

ازهار غازي كرٌم عبدهللا الفراج83ً

ازهار فزع علً حسٌن الجناب84ً

اسامة ادهام حسن فرحان العزاوي85

اسامة رابح ٌوسف هالل الدلٌم86ً

اساور شتٌوي عبد مطر87

استبرق هادي ناصر88

استبرق هٌثم شعبان رجب الشهاب89

اسراء ادٌب علً زٌدان الناصري90

اسراء سامً فرحان خضٌر91

اسراء عطاهلل حمٌد لجً الجمٌل92ً

اسعد علً سعٌد حدٌد العجٌل93ً

اسعد كرٌم مخلف سبع الدلٌم94ً

اسلم حسام طه محمد95

اسماء احمد خلف محمد الجمٌل96ً

اسماء عبد العزٌز عبد هللا احمد97

اسماء عدنان مرعً محسن98

اسماعٌل سعد اسماعٌل طالل العبٌدي99

اسماعٌل عطٌة عكلة سالمة الجبوري100

اسمهان مزحم لطٌف هندي الدوري101

اسٌل صابر حبٌب رجب الحدٌث102ً

اشجان ربٌع عبد حمادي الجناب103ً

اعراف صباح عبدالواحد رجب الناصري104

افنان غانم حمٌد نجم الورد105

افهم وائل عبد الكرٌم محمد الجبوري106

اكثم احمد عبدالقادر محمد التكرٌت107ً

االء تحسٌن محمد حمٌد الجوعان108ً

االء حسٌن ثامر محمد الحشماوي109

االء صافً عبد غنام الجبوري110

االء صالح حسن عبد عٌسى الشمري111

االء عادل سعدي محمود الدوري112

االء عبدالجبار جمٌل مهدي السامرائ113ً

االء عبدالكرٌم خلٌل خورشٌد الصالح114ً

االء فائق ناجً عطٌة التكرٌت115ً

الزبٌر حاٌف سالم116

117
الطٌب ٌعرب شعبان عبداللطٌف الناصري

المعتصم طارق هاشم خمٌس118

المهٌمن بشٌر محمود محمد الدهٌمة119

الهام روكان عبد حردان120

امانً باسم حمادي خضٌر العبٌدي121



امل باسم حمادي خضٌر التكرٌت122ً

امنة حمٌد معٌوف طلٌان العنزي123

امٌر عبد الخالق مطٌران ابراهٌم العبٌدي124

انتصار سالم ٌوسف طه125

انتصار علً عجٌل احمد العجٌل126ً

انتصار غربً نصٌف عمر الدوري127

انس سلوم الهً خلٌف الشمري128

انس علً حسٌن عبدالزٌر جاوي129

انسام احمد محمد رشٌد الدلٌم130ً

انعام عبد تركً سلٌمان العجٌل131ً

انعام محمد عبد محمد الجمٌل132ً

انعام منذر نعمان عبد التكرٌت133ً

انفال ظاهر خلٌل ابراهٌم الجناب134ً

انمار اجهاد رجب حسٌن الجمٌل135ً

انمار حمادي محمد عباس الجناب136ً

انهار ربٌع حسٌن علً التكرٌت137ً

انور جمال حسٌن138

اوراس حردان حسٌن خلٌف السامرائ139ً

اوراس صفاء حسن نقً الدوري140

اوس اٌسر عبد الرزاق ٌعقوب التكرٌت141ً

اٌات جاسم محمد دل142ً

اٌات عبد الفتاح ٌاسٌن جاسم الدوري143

اٌاد جاسم عانً صالح الجبوري144

اٌاد دبوس احمد بطٌن الدلٌم145ً

اٌة احمد اسماعٌل ٌاسٌن الطائ146ً

اٌة عبدالحكٌم اسماعٌل التكرٌت147ً

اٌة عصام ممدوح علوان القاسم148ً

اٌة فؤاد حامد علً الدوري149

اٌة هٌثم محمد ٌعقوب التكرٌت150ً

اٌسر محمود مطر محمد العجٌل151ً

اٌالف ربٌع احمد رشٌد152

اٌمان حمادي سلطان عٌاش الدلٌم153ً

اٌمان سلٌم ابراهٌم موسى154

اٌمان ضاحً محمد جمعة الدوري155

اٌمان علً حمد خمٌس البٌات156ً

اٌمان ٌاسٌن عثمان روضان الفراج157ً

اٌمن عزٌز خالد حمٌد158

اٌمن ناصر الزم159

اٌناس محمد حسن حمٌد التكرٌت160ً

اٌهاب علً حسٌن خلف الجبوري161

إسراء أكرم بشٌر محمود النعٌم162ً



أحمد سٌف الدٌن مشعل الجبوري163

أركان أٌاد عزٌز خضر الدوري164

أساور نبٌل رجب لطٌف الطائ165ً

أسراء حاتم خلف عطٌة الطائ166ً

أسماء باسل ارحٌم مرزوك العلكاوي167

أالء زٌدان خلف عبد الحدٌث168ً

أمد رائد خلٌل محمد الشٌشاوي169

أمٌن عٌدان رحٌل حربً الحمدان170ً

أنمار جوهر حمد فحل171

أنمار كمال عبدهللا محمد الربٌع172ً

أٌمن دباس احمد بطٌن النمراوي173

آالء رافع جمال ٌعقوب العلكاوي174

آمال جدوع أحمد ناٌم175

آمنة رعد دحام حامد الصمٌدع176ً

آمنة سعد حمود حسن الدوري177

آٌة حسٌن خلف فٌصل العبٌدي178

آٌة خطاب عمر محمود الجبوري179

بارق جاسم صالح معجون180

بارق غالب خمٌس حسن العجٌل181ً

باسل اسماعٌل صبري مجبل الصاٌح182

باسم محمد احمد حسن183

باسم محمد عٌسى عكال184

باسم محمد مصلح حمد الجبوري185

بان أنور شاكر حافظ البتكرٌت186ً

بان باسم سلطان مهدي  الجبوري187

بان لبٌب خالد خلف188

بتول عصام رعد دحام الدوري189

بتول موفق علً حسٌن الحمدان190ً

بختٌار حبٌب امٌن صباح داودي191

بدر احمد صالح حمٌد الجمٌل192ً

بدر عباس حمٌدان نزهان الهزال193ً

بدوٌة ناصر حسٌن علً الجواري194

بدٌعة مصطفى احمد خلف الجبوري195

براء ضامن شهاب احمد الدوري196

براء عقٌل أحمد عبدالمجٌد التكرٌت197ً

بسام ابراهٌم عل198ً

بسام محمود حسن ظاهر الجبوري199

بسمة ضباب عاٌد ٌوسف200


