
االسم الكامل ت

عبدهللا خالد عباس علً المجمع601ً

عبدهللا زوبع سعٌد دودح العجٌل602ً

عبدهللا سالم حسٌن علً العكٌدي603

عبدهللا سرهٌد دوحان فاضل الشمري604

عبدهللا شهاب حمد605

عبدهللا صالح حسن علً العجٌل606ً

عبدهللا عاٌد عابر جدوع الجبوري607

عبدهللا عاٌد محمد ججو العبٌدي608

عبدهللا عبدالباسط عبدهللا هالل العٌاش609

عبدهللا علً طعٌس مطر الشمري610

عبدهللا فاضل محمد طٌاوي الجبوري611

عبدهللا فائز خلف علً الجمٌل612ً

عبدهللا محمد مطلق خلف السعدون613

عبدهللا محمود عجٌل حناوي الجبوري614

عبدهللا محمود علً احمد الجمٌل615ً

عبدهللا نجم صالح سحاب الجبوري616

عبدهللا هاشم علً  احمد الراوي617

عبدالمطلب عٌسى عباس سرحان العقٌل618ً

عبدالودود علً عٌسى عباس العقٌل619ً

عبٌدة عبدهللا ذنون ابراهٌم المعماري620

عبٌر امٌن مصطفى امٌن621

عبٌر بدٌع زكري محمد الجوٌن622ً

عبٌر عٌسى احمٌدي غدٌر الجمٌل623ً

عثمان ثامر احمد زٌدان الدلٌم624ً

عثمان صالح جاسم حمودي الخشمان625ً

عثمان عدنان خزعل دخٌل الجبوري626

عثمان واثق جهاد علً الحسان627ً

عدنان خزعل دخٌل عبدهللا الجبوري628

عدنان ناظم داود طالب الزٌنة629

عدي صدام صابر احمد العزاوي630

عدي محمد مهدي صالح العجٌل631ً

عروبة بهجت شهاب حمد632

عزالدٌن ضامن خلف عبد الجبوري633

عقبة نافع حازم علً التكرٌت634ً

عقٌل أكبر تقً ساقً البٌات635ً

عكله شافً عكله  موسى الجبوري636

عال عبدالودود احمد خطاب الزبٌدي637

عالء احمد مانع زٌدان الناصري638

عالء حازم حمدان سهو الجناب639ً

عالء حسٌن خلف مساعد640



عالء صباح سعٌد دودح العجٌل641ً

عالء ضباب عاٌد ٌوسف الزبٌدي642

عالء عوٌد ابراهٌم احمد الناصري643

علً احمد خلف احمد الكاطع644

علً اكرم سمٌن صالحً الشمري645

علً جابر حمود عبود الكراع646ً

علً حسن عبدالوهاب جمٌل الصمٌدع647ً

علً حسٌن احمد علً السعداوي648

علً حسٌن حمد عبدهللا الجمٌل649ً

علً حسٌن خلف فٌصل العبٌدي650

علً حسٌن سمٌط صالح الدوري651

علً حسٌن علً زٌدان652

علً حسٌن محمد عبد هللا السامرائ653ً

علً حمد علً احمد الجمٌل654ً

علً حمٌد مصلح عبد الجبوري655

علً خمٌس خلف حسن الجمٌل656ً

علً صالح مولود سلمان التمٌم657ً

علً صباح علً عٌدي الطائ658ً

علً صالح حماد خلٌفة659

علً عاصً حسٌن حمود660

علً عبدالجبار شمخً حمود العبودي661

علً عدي سمٌر عبدالوهاب الفٌاض662ً

علً عزام عبد احمد الدوري663

علً قٌس محمود صالح التغلب664ً

علً لطٌف محمود حمد665

علً محل فرٌح فدعوس الدلٌم666ً

علً محمد عماش عبدهللا الحٌال667ً

علً محمد محمود خطاب الكراع668ً

علً مهدي صالح محمد الراوي669

علً مهدي كاظم محمد الزهري670

علً هادي عوفان لهٌبً الشمري671

علً وٌس دلً سعٌد العكٌدي672

علٌاء بدٌع عبدهللا داود النعٌم673ً

عماد صالح علً احمد  الجبوري674

عماد لطٌف صالح علٌوي الجواري675

عمار حازم شهاب حسانً الدوري676

عمار فرحان احمد دروٌش الجمٌل677ً

عمار قٌس صابر اسماعٌل678

عمر احمد دحام حمود679

عمر احمد دحام عبد680

عمر احمد رحٌل عفتان الجناب681ً



عمر حاتم خاٌفة محمد الجناب682ً

عمر حسن فاضل بٌات العبٌدي683

عمر خلٌل محمود خلٌل اللهٌب684ً

عمر رٌاض عبدالرحمن فٌصل685

عمر سحاب عاٌد ٌوسف العجٌل686ً

عمر سمٌر عبدالوهاب سمٌر الفٌاض687ً

عمر عبدالكرٌم خٌرو  الكترٌت688ً

عمر عثمان جاسم محمد االعظم689ً

عمر علً بكر كصب الجبوري690

عمر علً حسن محمد الجمٌل691ً

عمر علً دحام شهاب692

عمر علً دحام محمد الدوري693

عمر عٌد علً موسى الجبوري694

عمر عٌدان طه بكر العبٌدي695

عمر غازي سعٌد دودح العبٌدي696

عمر محمود رشٌد حسٌن الموسوي697

عمر مروان قاسم أسعد المرٌر698

عمر مزاحم طابور حسن التكرٌت699ً

عمر مؤٌد محمود حمد الهاشم700ً

عمر مٌسر عبٌد مجٌت الجناب701ً

عمر نصٌف احمد رحٌم العبٌدي702

عمران محمود جاسم تحرٌر العجٌل703ً

عمشة حسٌن علً عباس فراج704

عونً دباس احمد بطٌن لنمراوي705

عٌسى حمد محمد شٌحان الدلٌم706ً

عٌسى لٌث طه ٌاسٌن الطائ707ً

عٌسى محمد عٌسى داوود الدوري708

غازي جاسم محمد علً الجبوري709

غازي عبد احمد عمٌري اللهٌب710ً

غالب خمٌس حسن حمد العجٌل711ً

غسق صابر مصطفى عبدهللا الناصري712

غٌاث الدٌن توفٌق عثمان التكرٌت713ً

غٌاث الدٌن حسن احمد عباس العقٌل714ً

غٌث باسل صاٌل دهش الكراعات715

غٌث خالد ابراهٌم محمد العان716ً

غٌث ناجً رشٌد عبد التكرٌت717ً

فاتن حسٌن عزٌز جمٌل العكٌدي718

فاتن نواف حسن عوفً الشمري719

فاروق ثامر فاضل حمٌد الدوري720

فاضل خلف حمد عطٌة الجبوري721

فاطمة خٌرو خنجر جمعة التكرٌت722ً



فاطمة رمضان نصٌف خزعل الرهٌوي723

فاطمة سامً أحمد فٌصل الحدٌث724ً

فاطمة مجٌد علوان حمٌد الدلٌم725ً

فتنة شند عنتر ماجد السعدي726

فراس شرٌف جسام حسان التكرٌت727ً

فراس طالب حمادي خضٌر التكرٌت728ً

فراس ناصر عوٌد عباس العبٌدي729

فرج خلف عبدهللا صالح الجبوري730

فرح طارق سعٌد عبد الفتاح الشٌشاوي731

فرح عادل اسماعٌل خلف732

فرح فوزي جاسم محمد العزاوي733

فرحان ناظم عسكر حمٌدان الشمري734

فرقان محمود شهاب احمد السامرائ735ً

فلاير عمر نصٌف خزعل  القاسم736ً

فضاء جمال مهدي حسن الدوري737

فهد تركً محمد عباس الجبوري738

فهد عامر عٌاش عبد الجبوري739

فواز جهٌد مناور زوٌد الرهٌوي740

فواز شهاب احمد عاٌد الدلٌم741ً

فوزٌة محمد رشٌد خلف العازوي742

فٌصل اسماعٌل صبري مجبل الصاٌح743

فٌصل حسٌن سعود احمد الجوعان744ً

فٌصل غازي عطٌة زراك الشمري745

فٌصل هبو حمٌد مضحً الجناب746ً

قاسم محمد احمد عبدهللا الجبوري747

قاسم محمد عمر صالح الحدٌث748ً

قبس معاذ توفٌق مخلف التكرٌت749ً

قتٌبة عبد حسٌن حٌفش الناصري750

قحطان احمد صالح دخٌل الجبوري751

قحطان سالم محمود رضى752

قحطان ناظم داود طالب الزٌنة753

قدامة حماد فارس غضب754

قسمة حامد خضٌر خزعل755

قصً سامً سعٌد حدٌد العجٌل756ً

قصً عبد مصطفى جار الجبوري757

قصً نصار سلٌمان صالح السعدون758

قٌس حمٌد جاسب شمران العبٌدي759

كرم حسن عباس شهاب الدوري760

كرٌم عبدهللا كرٌم محمود الناصري761

كفاء عامر رجب محمد762

كمال جاسب عجٌل763



كمال سعد خضر عبد العجٌل764ً

كمال طلٌع عبدهللا محمد الجبوري765

كواكب محمد نوري محمد البٌات766ً

كولسن ثابت عباس حسٌن جقمقج767ً

كٌالن صالح خماس حمود الحنظل768

لبنى براء محمود علً السامرائ769ً

لمى محمد جبر محمد الدوري770

لمٌس ابراهٌم علً فحل771

لواء فٌصل عبدالرحٌم صالح الجواري772

لٌث جمعة جاسم محمد773

لٌث صالح إبراهٌم هزاع البٌات774ً

لٌلى محمد مصلح مطر775

لٌنا سمٌر سعٌد دحام الخشمان776ً

ماجد عبدالسالم محمد عبدهللا الجمٌل777ً

ماهر عبدالحمٌد مزعل احمد العجٌل778ً

ماهر قاسم شلو خلف العبٌدي779

ماهر مزاحم حسٌن حمادي الجبوري780

ماهر مصطفى شبٌب غضبان781

مثنى احمد محمد خزام الجبوري782

مجبل باسم عوٌد خلٌفة الجبوري783

محمد احمد خلف ماجد الجبوري784

محمد انور احمد امٌن البٌات785ً

محمد باسم إسماعٌل خلف الدوري786

محمد جمال عٌد كرٌم الشمري787

محمد جمعة جٌاد فاضل الحمدان788ً

محمد جمعه حسن صحن الجمٌل789ً

محمد حاتم عبدالكرٌم قدوري ال وهٌب790

محمد حسن محمد حضر الجبوري791

محمد حمد علً احمد الجمٌل792ً

محمد خالد احمد فرج العبٌدي793

محمد خلف حمدان مهدي794

محمد رمضان نجرس خلف الجبوري795

محمد رٌاض عواد محمد العبٌدي796

محمد سالم حمد نجم الدوري797

محمد سامً احمد فٌصل الحدٌث798ً

محمد سامً فرحان خضٌر الجناب799ً

محمد سعد توفٌق عبدهللا التكرٌت800ً


