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محمد سعد حمود حسن الدوري801

محمد شعبان احمد خضر العجٌل802ً

محمد عبداالله صبحً عبدهللا الجبوري803

محمد عبدالرحمن مطلك خلف الدلٌم804ً

محمد عبدالرزاق عطٌة علً الجبوري805

محمد عبدالعزٌز شهاب حمٌد العٌطو806

محمد علً احمد صالح الجبوري807

محمد علً حسن محمد الجمٌل808ً

محمد علً خلف ضٌدان الشمري809

محمد علً محمد شوكة الدراج810ً

محمد عناد احمد عباس الجبوري811

محمد عودة شوٌش مٌدان الشمري812

محمد عٌسى احمد غفور الدوري813

محمد فاضل عباس صافً التكرٌت814ً

محمد لؤي الطاٌس جبر الدهمش815ً

محمد مازن شاكر صالح الدوري816

محمد مجٌد محمد سلمان اللهٌب817ً

محمد محمود حمد خضر الجمٌل818ً

محمد مخلف عبد سلوم الدلٌم819ً

محمد مزهر عبد حمادي الحمدان820ً

محمد مزهر مهدي ابراهٌم الدوري821

محمد مصطفى قاسم محمد الربٌع822ً

محمد منذر نعمان عبدهللا الدهمش823ً

محمد ناهض عبدهللا دخٌل الجبوري824

محمد نزار فاضل حسٌن العزاوي825

محمد نظام طه محمد الحدٌث826ً

محمد نور الدٌن حسٌن الجمٌل827ً

محمد هانً ٌاسٌن احمد التكرٌت828ً

محمد هدهود حسٌن علً البازي829

محمد ولٌد احمد علً الجبوري830

محمد ٌاسٌن محمد متعب الدلٌم831ً

محمود ابراهٌم طه محمود البٌات832ً

محمود عبدهللا صالح ابراهٌم التمٌم833ً

محمود عبدهللا محمد فرحان العجٌل834ً

محمود فالح مفضً سمٌر الشمري835

محمود فوزي حمٌد جمعة العبٌدي836

محمود محمد محمود خلف الجبوري837

محمود ناصر عبدالحمٌد رزٌق الناصري838

مدٌحة خلٌل ابراهٌم محمد الجبوري839

مراد عبد حسن احمد840



مرادي أٌاد عباس سكران التكرٌت841ً

مرال هاشم جمٌل صالح842

مروان اٌاد ابراهٌم محمد الجعفري843

مروان غالب توفٌق سلمان الهرمزي844

مروان قاسم شوٌش جعاطة الجناب845ً

مروان نمر شهاب جدوع الشمري846

مروان نوار عزٌز محسن المفرج847ً

مروة حجوب عبٌد غالب الدلٌم848ً

مروة خضٌر عباس جراد الجبوري849

مروة سبع محً محمود الدوري850

مروة طارق خزعل مهٌدي العجٌل851ً

مروة عواد خلف مرمً الدوري852

مروة مزهر منفً داٌح الجناب853ً

مروة نوري محمد حنوش الدجٌل854ً

مروه مثنى صالح قدوري التكرٌت855ً

مروى محمود عبد سلٌمان الجمٌل856ً

مرٌم اٌاد احمد حمادة الحروي857

مرٌم درٌد مولود محمد القاسم858ً

مرٌم عواد حمد محمد  التكرٌت859ً

مرٌم محمد جبار توفٌق860

مرٌم مهند نسٌم حمادي العان861ً

مرٌم مؤٌد ابراهٌم بكر الطائ862ً

مزاحم عبدالكرٌم عبد حمادي الجناب863ً

مزاحم علً جوهر عبدهللا التكرٌت864ً

مزدلفة مصطفى طعمة بكر الجبوري865

مساهر خزعل صالح مطر العزاوي866

مسرة ثائر خطاب بكر العزاوي867

مشارف نوري فٌصل ناصر العزاوي868

مشعان حمود مزلوه مناحً الشمري869

مشعان سرحان راشد حرٌز القٌس870ً

مشعان عوٌد خلف محمد الدلٌم871ً

مصطفى احمد ابراهٌم ضاحً الدلٌم872ً

مصطفى احمد عبد فهد الدلٌم873ً

مصطفى انمار محمود خلٌل العبٌدي874

مصطفى ثامر فاضل حمٌد العبٌدي875

مصطفى حسن عباس شهاب الدوري876

مصطفى حمٌد راشد عبود الجبوري877

مصطفى درٌد عٌدان خلٌفة الجبوري878

مصطفى راشد علً زٌدان الناصري879

مصطفى سالم خلٌل علوان الموسوي880

مصطفى سمٌر عاٌد عمر العبٌدي881



مصطفى شعبان فهمً ابوالفتوح الحمدان882ً

مصطفى صبر عبدالواحد عبدالرزاق السعدون883

مصطفى عبد تركً سلٌمان العجٌل884ً

مصطفى عدنان كامل شكر العبٌدي885

مصطفى عمر عباس سرحان العجٌل886ً

مصطفى فواز عكاب صاٌل الصاٌل887

مصطفى فٌصل محمد علٌوي التمٌم888ً

مصطفى كمال حسٌن سلمان الصمٌدع889ً

مصطفى لؤي ممدوح ابراهٌم التكرٌت890ً

مصطفى محمود خلٌل891

مصطفى منذر نعمان عبدهللا الدهمش892ً

مصطفى مؤٌد ممدوح حسن893

مصطفى هانً شاكر  مرعً القاسم894ً

مصطفى ٌاسٌن محمد متعب الدلٌم895ً

مصطفى ٌوسف علً مصلح الجبوري896

مصعب حسٌن علً محمد الدوري897

مصعب عبدالطٌف خلف كصٌر الجبوري898

مطرة عبد وزة فرحان الدلٌم899ً

معاد ابراهٌم محمد ٌاسٌن900

معاذ زٌد علوان حمد الموسى فرج901

معاذ وعد عكلة موسى الجوري902

معتز نوار مطر احمد السعداوي903

معروف حسن احمد عباس العقٌل904ً

مقدام عبد هللا جاسم هٌالن المختار905

مقدام مالك سوٌعد صالح العجٌل906ً

مكارم عمار اسود حنون الصمدع907ً

منار صالح حمد908

منار طالب محمد مصطفى الرفاع909ً

منار محمد عبدهللا حسن العبٌدي910

مناف خلف محمود خلٌفه911

منتهى احمٌدي غدٌر علٌوي  الجمٌل912ً

منتهى خلف عبد هللا جاسم الجبوري913

منذر جبار رحٌم محمد العبٌدي914

منصور ضٌاء فوزي عواد القاسم915ً

منى عصام عبدهللا محمود916

منٌرة نعمان حسون علً الكراع917ً

منٌف فهد مطر هدٌد الشمري918

مها دحام فوزي داوود الجعفري919

مها سامر ماهر مصطفى الشٌشاوي920

مها شاهر بدوي جبل الجناب921ً

مها عٌسى بطوش علً الجوعان922ً



مها محمد شٌحان الجمٌل923ً

مها هاشم شاكر محمود التكرٌت924ً

مهند احمد خلف عبد925

مهند عبدالكرٌم ارمٌض نومان الدوري926

مهند عزاوي محمد عزاوي الجبوري927

مهند فرحان عبدهللا سحاب الجبوري928

مهند فٌصل شرٌف فاضل929

مهند محمد حردان عبدهللا العبٌدي930

مهى ٌونس حمودي ٌونس العبٌدي931

مهٌب محمد حسٌن علً العكٌدي932

موج خالد جاسم محمود االحباب933ً

موج علً خٌرو عبدهللا الدهمش934ً

موج محمد جابر أسعد الشٌشاوي935

موسى حامد عبٌد كطاش الجذله936

موسى حمد محمد شٌحان937

موفق امٌن عٌدان رحٌل الحمدان938ً

موفق صالح عبد هللا داود البو دراج939

مؤٌد احمد ارزٌق خلف الجبوري940

مؤٌد مزهر سعٌد دودح العجٌل941ً

مٌخك هٌوا قادر محمد الجباري942

مٌس جمال مجٌد حمد التكرٌت943ً

مٌس عامر هاشم حسٌن944

مٌسر خزعل عبدهللا الجواري945

مٌالد عمر جابر مرعً الزوبع946ً

ناٌف حردان شهاب احمد947

ناٌف عباس حمٌدان نزهان الهزال948ً

نائل خمٌس خلف عبد الدوري949

نبراس صالح الدٌن سعودي دحام950

نجالء سعد مهدي رجب الناصري951

نجم حمٌد نجم عبدهللا الجبوري952

ندى حسٌن حومد فدعم الجواري953

ندى خلف محٌمٌد خلف الجبوري954

ندى خلٌل ابراهٌم جاسم الجمٌل955ً

ندى صالح رشٌد نجم التكرٌت956ً

ندى عبد علً حسٌن الناصري957

ندى احمد محمود جمار958

ندى معاد عبد هللا كرٌم959

ندى مهدي محسن شلش السرٌوي960

ندى هارون رشٌد بهلول الجبوري961

نسرٌن دخٌل مجٌد962

نسرٌن قصً نعمان عل963ً



نصر شكر ضرار عبد هللا964

نصٌر ذٌاب عاٌد ٌوسف العجٌل965ً

نصٌر غاٌب حمد مصلح العبٌدي966

نصٌف جاسم محمد شهاب الجمٌل967ً

نضال جبار خلف رحٌم العبودي968

نظٌرة حمد خلف مربد الجبوري969

نظٌرة ساجر منصور خزعل العبٌدي970

نعم زهٌر مصطفى محمد الناصري971

نغم خالد خٌرو حسن الوٌس972

نمٌر ضٌاء الدٌن علً حمٌد الجبوري973

نمٌر وعد خضٌر عبدالرزاق الحدٌث974ً

نهاٌة صالح حسٌن ٌوسف العبٌدي975

نهلة مهدي كامل مغٌر976

نهى احمد خضر خضٌر العبٌدي977

نهى سعد صابر رجب التكرٌت978ً

نهى ولٌد عبدالكرٌم عمر صالح979

نهى ولٌد مجٌد قطمٌر الجبوري980

نوار صباح ٌوسف سلمان التكرٌت981ً

نوال صالح مهدي شاهر الشمري982

نور الهدى رافد خالد الدلٌم983ً

نور تحسٌن ذنون احمد الشٌشاوي984

نور داوود مصطفى حمد الناصري985

نور سعد حازم عبدالكرٌم الزماوي986

نور سفٌان رشٌد عبد الحدٌث987ً

نور سلمان دلس كاٌم العزاوي988

نور ضٌاء ماهر عبداللطٌف الناصري989

نور طالل علً طه الدلٌم990ً

نور عاصم فاضل رجب الجبوري991

نور عبد تركً سلٌمان العجٌل992ً

نور مهند محمد رجب الحدٌث993ً

نور واثق نعمة حمد الناصري994

نورا ٌونس احمد سلطان الجبوري995

نوره هاشم نوري مجول البرون996ً

نوري خالد جاسم محمد العبٌدي997

نورٌة صبار شرجً عمر الدلٌم998ً

هاجر زٌدان خلف خلف البٌات999ً

هاجر نصٌف جاسم محمد العزاوي1000

هالة جمال مهدي حسن الدوري1001

هالة حماد صالح منصور العٌساوي1002

هالة ربٌع ضامن سمٌر الناصري1003

هالة نزهان محمد بكر الراوي1004



هاٌس فهد مطر هدٌد الشمري1005

هبة جمعة محمود عبد1006

هبة طالل حكمت محمد السامرائ1007ً

هبة قاسم محمد جابر الدوري1008

هبة ناجً طه طالب الدلٌم1009ً

هبه عبد محً  مصطفى الدوري1010

هدى جاسم صالح خلف الجبوري1011

هدى زٌن العابدٌن احمد عٌسى البلوي1012

هدى شرٌف ذٌاب عالوي الجمٌل1013ً

هدى ناصر نجم عبدهللا البلجان1014ً

هدٌر واثق جهاد علً التكرٌت1015ً

هدٌل ثامر ابراهٌم خلف1016

هدٌل فلٌح حمٌد محمد1017

هشام فاضل محمد جاسم االحباب1018ً

هال محمود اسماعٌل علً العٌساوي1019

همام صالح خماس حمود الحنظل1020

همسة عدي عبدهللا عارف حكمت العبٌدي1021

هنا قٌصر حمدي عمر1022

هناء حسٌب أحمد شهاب الدلٌم1023ً

هند سعود علوان حمد الموسى فرج1024

هند محسن عبٌد فارس الٌساري1025

هند مصطفى محمد جاسم الدوري1026

هٌثم طاهر اسماعٌل طالل العبٌدي1027

هٌلٌن هاشم عبد علً الزبٌدي1028

واثق حمٌد مصلح عبد الجبوري1029

واثق خمٌس خلف عبد الدوري1030

وائل خمٌس خلف عبد الدوري1031

وداد صالح علً ناصر اللهٌب1032ً

وردة اسماعٌل سالم خزعل الجناب1033ً

وسام جمال ٌحٌى علً السعدون1034

وسام رفعت خلف دحام العجٌل1035ً

وسام صدام صالح شرقاط1036

وسام الزم اسماعٌل ابراهٌم الحدٌث1037ً

وسام محمد خمٌس عبدهللا الجبوري1038

وسن عامر طه عمر1039

وسن كرٌم سبع عصفور الحمدان1040ً

وسن مشعل سرحان جدي الطائ1041ً

وضاح انور رشٌد محمد الجناب1042ً

وضاح خالد محمد سلمان الجبوري1043

وضحة عساف حمٌد مرٌر الطائ1044ً

وعد حسن حسون علوان االنباري1045



وعد عبد جزاع سلٌم1046

وفاء نزهة سلٌمان لطٌف1047

وقاص مزهر مهدي ابراهٌم الدوري1048

ولٌد خالد خلف حمدان الجناب1049ً

ولٌد خالد رشٌد ابراهٌم التكرٌت1050ً

ولٌد خالد سلٌم عوض العبٌدي1051

ولٌد خلف عطٌة سلٌمان الجبوري1052

ولٌد عبد هللا محمود1053

ولٌد عماد صالح نعمة الحدٌث1054ً

ولٌد غانم رعد دحام الدوري1055

ولٌد ناظم محمد سلمان اللهٌب1056ً

ٌاسر حسن سرحان غضبان الجبوري1057

ٌاسر خلٌل إبراهٌم صادق الصالح1058ً

ٌاسر دباس احمد بطٌن النمراوي1059

ٌاسر عبدهللا جاسم صالح الجبوري1060

ٌاسر محمد ظاهر حسن الجبوري1061

ٌاسر نعمة محمد ابراهٌم1062

ٌاسمٌن احمد حسن محمد الجمٌل1063ً

ٌاسٌن عاصم فاضل رجب الحدٌث1064ً

ٌاسٌن عبٌد غازي  احمد العبٌدي1065

ٌسرى عبدهللا نجم عبد هللا الجبوري1066

ٌوسف احمد ابراهٌم ٌاسٌن الجبوري1067

ٌوسف محمد فؤاد علً العبدهللا1068

ٌوسف مظهر احمد ذنون1069

ٌونس احمد صالح دخٌل الجبوري1070

ٌونس عبد صاٌل ذٌاب الدلٌم1071ً


