
 كشاؾ المؤلفٌن

 

 )أ(حرؾ 

 
 5643 ال ابطً, نهلة نعٌم عبد العالً

 5393 ال بوعلً, علً مجٌد ٌاسٌن

 507 ال شكر، شٌرٌن دمحم كاظم 

 4422 ال طعمة,  اٌات  عالء الدٌن عبد العزٌز

 9;53 ال طه, بكر رٌاض احمد

 7;55 ال محبوبة, ولٌد نعمة حسٌن

 ;544 االء جابر طاهر مٌس النصرهللا

 2754 االء خمٌس برد علوان

 4002 االء عبد الرحٌم رؤوؾ

 5498 االء عالوي حسٌن

 4054 االء فاٌك حبٌب حمودي

 2511 االء هاشم جرٌان

 275 االء ولٌد محمود احمد

 5388 ابتسام خضٌر دمحم

 4572 ابتسام سلٌم سالم 

 2024 ابتهال عبد الهادي حسن

 2121 ابتهال كاظم كرٌم دوش

 :533 أبتهال نوري أحمد

 2170 أبراهٌم حمود خلٌوي

 :3;4 أبراهٌم خزعل خلٌفة حسٌن

 2717 ابراهٌم خلٌل خضٌر

 477 ابراهٌم دروٌش حنتوش

 225 ابراهٌم صالح مهٌدي 

 2245 ابراهٌم صبري دمحم

 4004 ابراهٌم عباس كاظم عبٌد



 39;4 أبراهٌم عبد الرحمن دمحم

 6::4 رشمابراهٌم عبد الرضا 

 2707 ابراهٌم عبد هللا مراد

 2711 أبراهٌم كاظم جبار

 5389 االبراهٌمً,  رهام عزٌز عبدالرزاق

 5683 االبراهٌمً, سرى سالم عطٌة

 5685 االبراهٌمً, سرى سالم عطٌة

 4411 االبرٌسم, وسن فوزي فاضل عباس

 2107 أبو ذر سلمان شطب مسرهد

 4717 أبو رؼٌؾ ، جاسم دمحم نعمة

 :538 ابوالعٌنٌن, اسمهان دمحم فخري سعٌد

 4052 ابوالمز, منى فؤاد عبدالهادي علً

 5379 ابودكة, دمحم صادج دمحم

 2025 آثار عبد الحكٌم عبد الوهاب

 5548 اثار علً كلٌكل جالس

 2220 أثٌر طه دمحم احمد

 700 اثٌر دمحم ناجً عزت 

 2224 أثٌر ناطك دمحم نجٌب 

 2402 زٌد شرٌؾ هداب االجودي،

 4174 احسان شاكر محسن زلزلة 

 2544 احسان علً حمود

 2247 أحالم جمٌل دمحم علً

 2241 أحالم حسٌن وره

 5449 احالم نعٌم  خضٌر

 :553 احمد بشار جمعة

 204 أحمد جاسم عبدالجلٌل

 4551 احمد جاسم كاووش 

 4557 احمد جخٌر كاظم 

 50 أحمد جعٌب كاظم

 79;4 جلٌل وٌساحمد 

 2744 أحمد جمال أحمد

 2750 احمد حامد عبد حبٌب

 4754 احمد حسن عبود

 2470 أحمد حسن كاظم علً

 98;4 احمد حسون حربً

 2472 أحمد حسٌن فٌاض

 2104 أحمد درٌس حسن

 475 احمد رشٌد علً

 2752 أحمد رعد دعٌم

 5558 احمد سعٌد راشد

 78;4 أحمد سعٌد دمحم

 227 احمد سالم اكبر عبدهللا 



 4574 احمد شاكر كاظم 

 4555 احمد شمس الدٌن عبد هللا

 4:76 احمد شمس الدٌن مولود 

 4510 احمد شهاب عبدالحسٌن

 2574 أحمد صابر راضً

 400 أحمد صالح حسٌن باسل 

 4540 احمد ضٌاء هادي 

 120 احمد عامر كاظم

 241 احمد عباس دمحم

 2427 االمٌر حسٌنأحمد عبد 

 751 احمد عبد الجبار حمٌد

 052 احمد عبد الجبار عمران 

 41 أحمد عبد الستار حسٌن

 6;55 احمد عبد الكاظم لجالج

 2740 أحمد عبد هللا مجٌت

 2070 أحمد عبد الهادي حسٌن

 012 احمد عبد عبدهللا 

 4172 احمد عبد عصواد

 771 احمد عبدالكرٌم عبد الوهاب 

 5496 احمد عبدهللا عبد علً سلمان

 471 احمد عبدهللا دمحم جارهللا

 17 احمد علوان شبرم

 702 احمد علوان صالح 

 2012 احمد علً حسٌن

 2202 أحمد علً صالح

 56:3 احمد علٌوي صاحب

 4515 احمد لاسم خلؾ 

 500 احمد لاسم مفتن 

 221 احمد كاظم عاكول علً

 4020 احمد لٌث عبد الحلٌم

 4505 احمد ماجد فرٌح فلٌح 

 2547 أحمد دمحم أبراهٌم

 204 احمد دمحم عبدهللا

 270 احمد دمحم عرب عبدالرزاق

 ;4:8 احمد دمحم فرحان 

 710 احمد دمحم محٌسن 

 2200 أحمد دمحم مرزون

 4210 احمد محمود كتاب

 501 احمد مخلؾ احمد معٌوؾ 

 2500 أحمد مخٌؾ بناي

 272 احمد مؤٌد عبدالرحمن ابراهٌم 

 21 أحمد ناهً عطٌة



 502 احمد نجم عبد الزهرة 

 712 احمد نجم عبود نجم

 4201 احمد ٌعرب عبدالكرٌم بهٌة

 52 أخالص جواد علً مٌر

 4772 اخالص عبد الماهر طاهر

 274 ادرٌس عدنان عٌاش

 4101 أدهم علً حمزة

 402 أدٌب عبد الوهاب حسٌن

 270 فرٌك سعٌد أرزو

 4217 أرشد طالب محسن سلطان

 714 أركان عبد الخضر كٌالن 

 :;55 االركوازي, زٌنب ٌوسؾ ؼالم

 171 ارٌج ؼنً جاسم

 272 أزاد جمٌل حسن 

 2527 االزرلً، أحمد عباس كامل

 017 أزل ولٌد ٌحٌى 

 5497 ازهار جاسم مهنا

 2222 أزهار حسن كاطع

 2541 ازهار رشٌد دمحم

 2172 أزهار فاروق عبد الزهرة

 2512 ازهار دمحم صالح دمحم

 4412 ازهار مكً نزال

 4177 ازهر بدر رٌشان 

 217 االزٌرجاوي , نورة عبد جبار 

 ;;53 االزٌرجاوي, هناء دمحم كرٌم

 4407 االزٌرجاوي, وداد سمٌر جهاز

 277 أسامة عبدالواحد جالل 

 38;4 اسد حسٌن هادي

 4720 عباس محسناسد خضٌر 

 217 االسدي , علً لفته جبال راض 

 2427 االسدي ، أٌاد جعفر علً اكبر 

 2247 االسدي ، علٌاء عبد الحسٌن عبودي

 4141 االسدي ، فاطمة عبد الزهرة

 :544 االسدي, جعفر رمضان عبد صخً

 5578 االسدي, حٌدر شمخً جابر

 5334 االسدي, دعاء موسى نعٌم

 4777 عبداللطٌؾ عبدالؽنً االسدي, لٌث

 5363 االسدي, دمحم جاسم دمحم

 5335 االسدي, والء كامل صبري حسٌن

 2520 االسدي، أمل دمحم حسن جاسم

 2202 االسدي، ثائر رٌاض مهدي

 2742 االسدي، خلؾ مطشر داٌخ



 2204 االسدي، رشا جواد كاظم

 2112 االسدي، علً ثامر هانً

 2010 االسدي، دمحم منعم ؼانم

 112 اسراء جاسم حمٌد

 4427 اسراء جاسم دمحم شالل

 520 اسراء حامد عبد هللا 

 2015 أسراء حسٌن ناصر 

 4171 اسراء سري محمود

 2200 اسراء عبد الحسٌن علً

 4557 اسراء عبد الرضا ٌونس

 4551 اسراء عبد الزهرة ارخٌص

 2012 اسراء عبد فرحان

 011 اسراء عدنان نجم

 2510 اسراء دمحم منصور

 4:98 أسعد خضٌر اسكندر

 4507 أسعد عبدالرضا حسٌن 

 271 أسعد كاظم عاكول علً

 2122 اسالم عامر عجاج

 4225 أسماء أحمد جٌاد

 4215 أسماء بشٌر عبد

 4521 اسماء جبار شكر 

 5549 اسماء جمٌل راضً

 707 اسماء حسٌن سمٌر دٌوان

 5398 اسماء دهش دمحم

 057 أسو ٌاسٌن صالح

 2075 اسوان لحطان جبار

 4205 أسٌل حسن هندي سلطانً

 25 أسٌل شاكر أحمد

 2750 أسٌل عادل ٌوسؾ

 4057 اسٌل موسى جاسم

 127 أشرؾ باسم عبد البالً

 ;8;4 آشوات جواد كاظم

 2174 أشواق صالح حسٌن

 5336 اشواق عبدالكرٌم حاتم

 2512 االصبحً، حسٌن ٌاسر سعٌد

 2224 أعتدال عبد الجبار ؼضبان

 557 االعسم ، زٌنب عبد الجواد عباس برٌهً 

 4021 االعظمً, عمر صفوت حسن

 5683 افراح حمٌد عبد حسن

 5684 افراح حمٌد عبد حسن

 2202 أفٌاء سلٌم كاطع

 2752 البال عبد الجلٌل مهدي



 2017 اكتفاء رحٌم محسن

 :537 اكرام جالل جواد

 2747 خلٌل أضعٌؾأكرام 

 2500 اكرام عبد الكاظم دمحم

 2777 أكرام كاظم هادي

 4007 أكرم عبد المادر دمحم السلٌم اؼا

 2224 أكرم ناظم كرٌم النصرهللا

 245 أل جعفر , وثاب خالد حسٌن 

 5353 آل جلٌهم، علً عبد الحسن جاسم

 011 آل زوٌد , احمد دمحم ٌونس

 571 أل شبر ، حٌدر رزاق دمحم

 2401 آل مواش، ضرؼام جابر عطوش

 4074 آالء سهام عبد الرزاق

 2202 أالء ضٌاء نصٌؾ 

 2170 أالء دمحم علً عبد االمٌر

 5346 آالء موفك علٌوي

 2515 آلبو حسن، مصطفى عبد كاظم وناس

 272 ألبوحسن ، مصطفى عبدالكاظم وناس 

 227 ألسٌامنصوري ، هٌمن نجم دمحم

 477 ألفان اكدم عبد الفتاح 

 221 االلوسً , سعٌد عبدالواحد محمود

 410 االلوسً , ٌحٌى ابراهٌم خلٌؾ 

 4500 االمارة ، ضٌاء دمحم دمحم تمً 

 4212 امال حسن علوان

 4:66 امال ماجد سلمان 

 4000 امانً اسماعٌل خلٌل طاهر

 2207 أمانً عبد الخالك عبد الحسٌن

 2201 بحرأمتثال خضٌر 

 ;533 أمجد دمحم رضا عودة

 :4:7 أمجد دمحم وهاب

 010 أمل حمودي رشٌد

 5;:4 أمل سلمان حسٌن

 577 أمل عطٌوي عباس

 75 أمل كاظم شٌاع 

 4104 أمنة باسم دمحم صالح 

 5364 امنة عمٌل احمد

 2071 آمنه علً حسٌن ٌوسؾ السالم

 571 االمٌري ، شاكر محمود عٌال 

 2172 نور عبد الخضر سلمان االمٌري،

 4512 أمٌن حسن حمود

 4570 أمٌن صالح عطٌة

 2220 االنباري ، كاظم عزٌز معٌلً 



 8;55 انتصار جبر عنبر

 277 انتصار رحمه بورعلً

 4447 انتصار كاظم ؼالب الشبلً

 015 انتصار دمحم علوان

 5337 انتصار مزهر عوٌد

 4070 اندلس حسن خمٌس

 407 عبد المادرأنس احمد 

 520 انس ناجً حسٌن علً 

 2470 أنسام رسام ؼضبان حسٌن

 4202 أنسام صباح عباس

 021 االنصاري ، عاصؾ دمام سالم الخزرجً 

 501 االنصاري ، علً تعبان جبار عبدهللا 

 4171 االنصاري ، فمٌد لحطان حسٌن 

 4041 االنصاري, بتول محمود دمحم

 2504 انعام جاسب عبود

 9:;4 أنؽام ناصر عبٌد كسار

 73;4 أنفال عبد االمٌر كرٌم عبود

 505 انفال هادي فرحان

 4470 انمار نصٌؾ مهدي

 4017 أنور عبد ناصر

 017 انور دمحم رمضان عبدهللا

 4127 االوسً ، زهراء رسول كاظم

 071 االوسً ، سارة محمود دمحم 

 :533 االوسً، راما عبد الجلٌل راضً

 701 صادق جعفر أٌات

 :7;4 آٌات ضٌاء مهدي

 2757 آٌات طاهر ابراهٌم

 4121 أٌات عبدالستار عباس

 121 أٌات ٌاسٌن طه 

 125 اٌاد احمد هادي

 4120 أٌاد حامد ماجد 

 4245 اٌاد حسن كاظم

 4111 اٌاد حسٌن راشد

 4042 أٌاد شذر عبد عزوز

 170 اٌاد طارق عبد المجٌد

 4702 اٌاد دمحم عبدهللا جاسم 

 5734 اٌاد مشهد كاظم

 2027 آٌة طالب جمٌل

 2015 اٌة عادل حسن

 2751 آٌة عبد الكرٌم جاسم

 4027 اٌة عبدالكرٌم ابراهٌم

 214 أٌة عبدالكرٌم عبدهللا



 2571 آٌة علً ناصر دمحم

 2011 اٌثار نافع عبد الرزاق

 ;;:4 أٌسر ثامر محٌسن

 4041 خلؾأٌسر عاشور 

 2005 أٌسر مرتضى ناصر نصر هللا

 4070 أٌفان أبراهٌم مرهج

 271 أٌفان ازاد دمحم

 705 اٌالؾ بهاء علوان

 2007 اٌالؾ حسن جعفلر

 4207 أٌالؾ عبد االمٌر

 707 اٌمان احمد ٌاسٌن 

 5338 اٌمان شهاب حسون

 33;4 اٌمان عبد الحسٌن علً

 710 اٌمان عبد العظٌم كاظم 

 2101 اٌمان علً عباس

 5538 اٌمان فرحان كاظم

 4517 أٌمان فؤاد هاشم 

 452 أٌمان فٌصل حاٌؾ 

 140 اٌمان نزال محٌسن 

 ;537 اٌمان نعمة جاسم

 4207 اٌمان نوزاد محمود

 ;538 اٌمان ولٌد خالد  دخٌل

 755 اٌمن احمد دمحم

 210 أٌمن ماجد صالح 

 212 اٌناس حامد ٌاسٌن 

 4072 حسٌن كاظماٌناس 

 4204 أٌناس حكٌم عبد الهادي

 4427 اٌناس سعد صبٌح

 701 اٌناس عبد الحافظ دمحم

 2540 اٌناس عدنان لطان ملتات

 2120 اٌناس ٌونس عبد مرزون

 142 اٌوب كمال الدٌن عمر 

  

 

 

 

 



 )ب(حرؾ 
  

 2040 باسم طارق عودة برؼش

 142 باسم عبد السادة خلٌؾ

 4111 باسم علً صحن 

 4052 باسم علً دمحم

 012 باسم كاظم صادج 

 ;553 باسم دمحم حبٌب

 5439 باسم دمحم مهنا

 04 بالر داود حسٌن

 2204 بان حاتم جسام

 2207 بان عبد الكاظم عبد العالً 

 4;56 بان علً حمد سلمان

 4214 بان دمحم علً محمود

 4007 الباوي , دمحم عبدهللا مهجهج

 4211 شاكر حمود الباوي، أمجد

 27 بتول جبار علوان

 3;:4 بتول عبد الزهرة ؼالم نعٌم

 147 بتول مبدر علً

 4000 بتول دمحم علوان

 401 بثٌنة دمحم نوري سعٌد 

 522 البحاثً ، ضحى مجٌد حسن 

 4247 بحار سعد عباس علً

 15 البحرانٌن سالم عبد الجلٌل حسٌن

 4411 البدران, استبرق عبدالكرٌم كحطان

 144 البدرانً ، عماد ابراهٌم مصطاؾ 

 5435 البدرانً, شٌماء فخري جاسم

 211 البدري , بشرى حسن عبد 

 454 البدري , عبد العزٌز شفٌك 

 2421 البدري ، ستار جبار شالش 

 4517 البدري ، فواز ضعٌؾ مشكور

 :;56 البدري, انوار هاشم سعد

 :543 البدري, بتول سعدون كاظم عزٌز

 4447 البدري, طٌبة ؼزوان دمحم

 4422 البدري, فاطمة عزٌز مهدي

 2205 البدري، حنٌن عبد االمٌر سلمان

 2502 البدري، رفاد رحٌم عبد سلمان

 4011 البدري، صالح مهدي مطر

 4215 البدري، لٌلى تركً فضالة



 2270 البدٌري ، سهاد سعد عواد

 ;556 البدٌري, احمد محسن عبد سعود

 ;535 البدٌري, دٌانة علً شمسً

 5365 البدٌري, لصً هادي ذرب

 4201 البدٌري، أٌمان سلمان رهٌؾ

 770 براء خلٌل ابراهٌم

 2415 براء صباح اسماعٌل

 22 براء صالح عبود

 4470 براء ناهض ابراهٌم الكرم

 2122 براء نصٌر جرموط

 204 البران , رواد نعمة كرٌم دمحم

 4501 البران ، ٌاسر عبد الصاحب 

 200 البرزنجً ، ساالر عبدالرحمن نجم الدٌن 

 2425 البرزنجً ، محمود وهاب حسن 

 405 البرزنجً ، مهند دمحم خٌرالدٌن 

 5363 البرزنجً, امال كمال حسن

 4002 البرزنجً، اسراء عبد الكرٌم هادي أمٌن

 2100 البرزنجً، حسٌن دمحم صالح ابراهٌم

 4020 البرزنجً، فٌان صالح الدٌن دمحم

 5339 البركات, مروة محسن دمحم

 2212 البركً ، زهراء حسن مشط 

 051 برهان فمً دمحم

 055 بروا عبدهللا حسن 

 4051 البرواري, زهراء كرٌم دمحم

 720 برٌدة برهان كاظم 

 2210 بسام حمٌد محمود

 4100 بسمة اسامة دمحمعلً

 702 الدٌن محمود خوشناربسمة صالح 

 5479 بسمة عبدهللا فاضل

 2207 بسمة علً حسٌن

 2741 بسمة دمحم عباس علً

 2201 بسمة هاشم خضٌر

 4:67 بشار حمٌد عبدالمجٌد

 2007 بشار سعدي عبد اسود

 5654 بشار نعٌم علً

 4055 بشار هاشم رنكه

 4004 البشار، دمحم ناٌؾ دمحم شٌت

 4174 بشائر اسعد عنفوص

 5343 بشرى أبراهٌم عبد االمٌر حسن

 2517 بشرى باسم احمد

 5488 بشرى رٌاض جوٌر

 722 بشرى سعد جاسم



 407 بشرى سعٌد عبدالمجٌد

 2124 بشرى سالم عبد الرضا

 2547 بشرى كاظم مثكال

 772 بشرى نصٌؾ جاسم 

 2541 بشٌر داود سلمان

 ;533 البصام، أحمد مجٌد شاكر

 5489 عادل ناجح عباسالبصبصً, 

 171 البصرزي, شهد حسن علً

 174 البصري ، بالل دمحم عبد الرزاق 

 76;4 البصري، ٌاس عوض رشٌد

 177 البعاج, هدٌل رٌاض كرٌم

 5348 البعاج، ضحى مجٌد بدر

 4122 البؽدادي ، أباذر عماد دمحم صادق

 2771 البؽدادي، سجالء فائك هاشم

 4004 كاظمالبؽدادي، نادٌة جعفر 

 4542 البكري ، اسٌل خلفه كاظم

 :;53 بالل اكرم هاشم

 140 بالل حسٌن علً 

 22 بالل خلٌل ابراهٌم عٌسى

 2007 البلداوي، أمجد عباس عبد الرحٌم

 2102 البلداوي، دمحم سعد سلمان

 3::4 بلسم خٌر هللا سباهً

 2755 بهاء علً طالب

 510 البهادلً ، احمد صٌهود هاشم 

 4445 البهادلً, حسٌن علً دنانة

 5636 البهادلً, خلود عبد ؼركان

 5366 البهادلً, منتهى عبدالكرٌم دمحم

 714 البهادلً, هند احمد عبد

 4410 البهادلً, ٌاسٌن محسن ؼضٌب

 2745 البهادلً، فرٌد جاسم مثنى

 73;4 البهادلً، ماجد هاشم نعمه

 2500 البهادلً، محسن مهلهل عبد هللا

 2177 بهار ستار مرشد

 210 بهدٌن صبري ناٌؾ

 512 البوحمدي ، ناجً جواد عبٌس 

 2001 البوالنً, اٌاد كاظم عٌدان

 202 البٌاتً , اٌوب مصطفى عدوان 

 4151 البٌاتً ، خالد عامر مشتت

 2227 البٌاتً ، رلاد فٌصل علً 

 522 البٌاتً ، سارة بالل سلمان

 4170 البٌاتً ، سماح حسن فلٌح 

 2214 البٌاتً ، وائل منذر 



 212 البٌاتً ، ٌوسؾ تاٌه متعب

 5543 البٌاتً, امنة فاضل جعفر

 4477 البٌاتً, زٌد موسى كاظم

 4210 البٌاتً, سبا رافع نعمان

 4001 البٌاتً, وسن صالح مهدي

 4415 البٌاتً, ٌاسر ٌاسٌن خضٌر

 2715 عبد الستارالبٌاتً، االء حكمة 

 4000 البٌاتً، عالء دمحم حمٌد

 4220 البٌاتً، علٌاء دمحم علً

 2747 البٌاتً، دمحم أكرم عبد

 2114 البٌاتً، هافانا رافع نعمان

 85;4 بٌداء حسن سلمان

 2472 بٌداء خضٌر عبٌس فضل

 2724 بٌداء عبد الخالك سلمان سلطان

 4212 بٌداء عبد خرٌبط

 2447 جاسمبٌداء فاضل 

 250 البٌرمانً , أحسان جودت كاظم 

 0 البٌرمانً، آمنة سلمان دمحم علً

 4222 البٌرمانً، سرى سلٌم كاظم

 5383 البٌضانً, زٌنب عٌد بدن

 5598 البٌضانً, علً زناد كلش

 2741 البٌضانً، رائد خالد عبد

 02 البٌضانً، كرٌم عبد الكرٌم طاهر

 

 

 

 )ت(حرؾ 
  

 4002 طاهر عزٌزتارا آسو 

 5533 تحرٌر داخل هٌل

 5594 تسالً عطٌة عذٌر

 2771 تؽرٌد خضٌر هذال

 2220 تمى بدري عزٌز

 4007 تمً عبد الكرٌم حمٌد

 4155 التكمرجً ، ثائر حسٌن علً 

 177 التمٌمً ، اٌاد رحٌم فالح



 4777 التمٌمً ، حسام حسٌن عباس 

 2427 التمٌمً ، ختام حمادي محمود

 552 التمٌمً ، خلؾ كرٌم كٌوش علً 

 4570 التمٌمً ، سمٌر صبري حسن 

 724 التمٌمً ، سهاد علً شهٌد مجٌد

 217 التمٌمً ، صالح لدوري صباح 

 4511 التمٌمً ، علً ٌاسٌن علوان اسماعٌل 

 4707 التمٌمً ، علٌاء عبد الخضر سفاح 

 4:83 التمٌمً ، ؼزوان صادق بنٌان لاسم 

 527 ، فالح حسن دمحم التمٌمً

 200 التمٌمً ، لاسم بلشان كاظم 

 014 التمٌمً ، نداء خضٌر جبر

 4515 التمٌمً ، نصٌر خضٌر عباس 

 2012 التمٌمً ، هدٌل عادل طاهر

 152 التمٌمً, ابرار جواد كاظم

 5453 التمٌمً, ازهار حبٌب مهدي

 4057 التمٌمً, اٌالؾ مطلن حمٌد

 5393 فرحان البندر التمٌمً, حٌدر باسم

 4205 التمٌمً, رسل عادل ناجً

 177 التمٌمً, صبا حمٌد صالح

 5539 التمٌمً, عبد اللطٌؾ عائد عباس صوٌلح

 :553 التمٌمً, علً احمد عبد اللطٌؾ

 5637 التمٌمً, علً نصٌؾ جاسم علو

 4412 التمٌمً, دمحم حاتم رشٌد

 4407 التمٌمً, دمحم مخٌلؾ حاوي

 4054 مرتضى ابراهٌم مكً التمٌمً,

 5383 التمٌمً, مرٌم اٌاد دروٌش

 4412 التمٌمً, مها مثنى حسن

 4051 التمٌمً, نهضة علً عباس

 5367 التمٌمً, ولٌد حامد طه الطوٌل

 2110 التمٌمً، أحمد لعٌبً حسٌن

 2101 التمٌمً، االء خمٌس حسٌن

 2100 التمٌمً، جواد كاظم ابراهٌم

 4272 دمحم برٌسمالتمٌمً، حسٌن 

 2575 التمٌمً، سلمان ٌاسٌن عباس عٌسى

 2775 التمٌمً، سندس عبد الحسن هادي

 8;;4 التمٌمً، صباح حسن عبٌد

 2515 التمٌمً، عبد الرحمن اسماعٌل خلٌل

 2700 التمٌمً، عبٌر مهدي حسن

 2702 التمٌمً، فاطمة كرٌم زٌدان

 2220 التمٌمً، لٌث بدر ثامر دمحم

 24 التمٌمً، دمحم اسماعٌل خلؾ



 2420 التمٌمً، دمحم محمود جواد الطوٌل

 2021 التمٌمً، دمحم ٌاسٌن رحٌم

 4244 التمٌمً، مدٌن عبد المهدي حسٌن

 4050 التمٌمً، مٌسلون دمحم مجٌد

 10 التمٌمً، نهلة علً موسى

 2040 التمٌمً، وسام خالد

 2511 التمٌمً، ىٌة احسان صادق جعفر

 4400 تٌسٌر شمران عذٌب جبل

 150 تٌسٌر عماد مرزون

 

 )ث(حرؾ 
  

 215 ثاثر سلمان شالل 

 211 ثامر شمس عطٌه خلؾ 

 202 ثامر عبدهللا احمد

 5686 ثامر دمحم حمٌد حسٌن

 152 ثائر حسن ضاحً مزهر 

 142 ثائر خضٌر لفته 

 202 الثعالبً ، محمود عبدالحسٌن عبد علً 

 

 

 )ج(حرؾ 
  

 3;54 جابر خلٌفة جابر

 87;4 جابر خمٌس عباس

 4077 الجابر، ؼزوان طالب نوري

 2210 الجابري ، رسل فاضل ضٌدان

 001 الجابري ، عبد المهار خلؾ دمحم 

 401 الجابري ، فاطمة احمد خلؾ ؼضبا

 4217 الجابري, رائد ؼانم رحٌم

 4:95 الجاجانً ، مروة عبد الكرٌم عبد الرحمن 

 2072 الجادري، ضرؼام أحمد عبد الرضا



 277 جاسم جعٌز منخً

 5687 جاسم دمحم رجب

 507 جاسم دمحم سهراب 

 77 جاسم دمحم صدٌك اسماعٌل 

 470 جاسم دمحم كاظم 

 404 جاسم دمحم موسى 

 2517 جاسم دمحمسرحان هزاع

 211 الجاؾ , بالل عبد الرزاق دمحم امٌن

 217 حسنالجاؾ ، احمد عبدالكرٌم 

 227 الجاؾ ، بالل شفٌك  عبد الرحمن

 057 الجاؾ ، ششٌفان احمد مصطفى 

 :548 الجاؾ, دلٌر صالح عبدالرحمن

 4425 الجاؾ, عمر حمة صالح رحمان

 4211 الجاؾ, وفاء باسم توفٌك

 4022 الجاؾ، آالن عباس دمحم

 4771 جبار خماط حمزة

 5333 جبار سلطان حسن

 100 جبار موسى دمحم

 250 الجباري ، ادرٌس دمحم نوري 

 147 الجباري ، زائدة بابا احمد 

 014 الجباري ، طاهر ٌحٌى حسن 

 541 الجباري ، كمال دمحم صدٌك امٌن 

 252 الجبوري , ختام مزهر دمحم

 207 الجبوري , عبد الباسط دهام خلؾ 

 252 الجبوري , دمحم علً حسٌن بطً 

 010 الجبوري , معاذ ابراهٌم علً 

 250 الجبوري , منار اٌاد خلؾ 

 575 الجبوري ، انٌس حاتم حسن 

 577 الجبوري ، حنان محمود شكر 

 2222 الجبوري ، خالد مجٌد عبد الحمٌد

 2205 الجبوري ، ختام حاتم حمود

 521 الجبوري ، زٌنب كامل تاٌه

 720 الجبوري ، سلمان احمد مجٌد 

 4520 الجبوري ، صالح عزٌز صبر معروؾ 

 512 الجبوري ، عمار عبٌس شمبارة

 4511 الجبوري ، فلٌح جبر كرٌم

 254 الجبوري ، محمود خلٌل مهدي حبٌب 

 252 الجبوري ، مؤٌد صالح جمعة 

 4572 الجبوري ، نسرٌن حسن ناجً

 2011 الجبوري ، ٌاسر سامً حسٌن 

 9;55 عباسالجبوري, انعام علً حسانً 

 5396 الجبوري, باسم محمود علً



 4005 الجبوري, بالل مصطفى عبد

 4471 الجبوري, تبارن علً حسن

 5653 الجبوري, جاسم دمحم عبٌد

 :533 الجبوري, حٌدر هاتؾ احمد

 2004 الجبوري, خالد خلؾ عبد

 2727 الجبوري, خولة لاسم دمحم عطٌة

 2042 الجبوري, دالل محمود احمد

 4277 الجبوري, رلٌة عبدالرحٌم كرٌم

 5368 الجبوري, سارة دمحم عبدالرضا

 4217 الجبوري, صفاء احمد دمحم

 110 الجبوري, عبدهللا خلٌل سالم داود

 5533 الجبوري, علً احمد عبدالكرٌم

 111 الجبوري, علً طالب الحج

 4772 الجبوري, ؼسان فاضل جاسم

 5638 الجبوري, مصطفى ٌاسٌن ثامر

 4215 الجبوري, نادٌة دمحم عبدهللا

 102 الجبوري, ندى حسٌن علً حمد

 ;548 الجبوري, نعمة شكر محمود علً

 5553 الجبوري, هاشم نواؾ نائل

 2474 الجبوري، ابراهٌم عباس ابراهٌم

 2104 الجبوري، أحمد جبار علٌوي

 4022 الجبوري، أطٌاؾ لصً كاظم

 4240 حمٌدالجبوري، أنتصار كاظم 

 2017 الجبوري، تبارن محمود شكر

 2222 الجبوري، جمال عبٌس شمبارة

 2511 الجبوري، حٌدر علً عمران

 4242 الجبوري، ذارٌات عبد الرحمن مطلن

 2477 الجبوري، سلمان كامل سلمان

 2417 الجبوري، عباس سمٌر حسٌن

 2700 الجبوري، علً عبد الخالك كاظم 

 4024 جاسم دمحمالجبوري، عماد 

 2757 الجبوري، فراس دمحم طعمة عباس

 2100 الجبوري، لٌث صباح رشٌد

 2751 الجبوري، ماجد فلٌح حداوي

 2545 الجبوري، دمحم عبد علً علوان

 2171 الجبوري، مرٌم حسٌن جاسم

 2121 الجبوري، مضر صباح عبد الجبار

 4052 الجبوري، نجالء عبٌس هلول

 4001 عدنان عبد الكاظمالجبوري، نٌران 

 257 الجحٌشً , عمر عبدالكرٌم اسماعٌل حمٌد

 2704 الجراح، لصً شنان مزٌد

 2224 الجرٌاوي، مٌثم رحمن محٌسن



 2100 الجرٌاوي، هبة علٌوي مطٌلب

 4522 جرٌر عبدهللا حسٌن 

 4771 الجزراوي ، شٌماء ابراهٌم 

 5679 الجشعً, ضٌاء علً عبدالحسٌن

 2017 جعفر حسٌن نعمه 

 2212 جعفر عبدالرضا عبدالخالك

 2720 جعفر كاظم عبد

 2120 جعفر موسى عذٌب

 2522 الجعفري، حسٌن علً ناصر

 :547 جالل جابر ثامر

 2470 جالل حسن حنتوش رشٌد

 2411 جالل حسن حنتوش رشٌد

 2122 جلٌل جانم زنٌد

 4570 جلٌلة جوٌر عبدهللا جاسم 

 2217 جمال ناصر جبار 

 4402 جمعة عرٌبً عباس جمعة

 2071 جمٌل ثاجب ٌوسؾ

 4441 جمٌل كرٌم والً

 4;53 جمٌل ناٌؾ سرهد حسن

 251 الجمٌلً , جاسم دمحم عباس عبود

 420 الجمٌلً , دمحم سهٌل عبود

 412 الجمٌلً , محمود عبد هللا خضٌر 

 201 الجمٌلً ، خمٌس حسن دخٌل 

 154 عامر عبد العزٌز علً الجمٌلً ،

 5559 الجمٌلً, اكرم ابراهٌم عبدهللا

 4211 الجمٌلً, هبة احمد  خماس

 2700 الجمٌلً، عمر سلمان ابراهٌم

 255 الجنابً , اسامة سالم حوران 

 4175 الجنابً , شٌماء مهدي وادي

 422 الجنابً , طالب هادي الحج عبد

 251 الجنابً , عادل صافً حمزة 

 224 الجنابً , عبد الجبار عبدالستار عبدالكرٌم الشٌخ مهدي

 270 الجنابً , عبد المادر حمٌد خضٌر

 272 الجنابً , عمر سعدون ناٌؾ 

 205 الجنابً , دمحم صالح مهدي

 274 الجنابً , وعد هللا عزٌز معروؾ 

 424 الجنابً , ٌحٌى موسى عمران زبار

 2227 الجنابً ، احمد مجٌد فلٌفل 

 257 الجنابً ، ثامر عبدهلل دمحم

 414 الجنابً ، عبد العزٌز حمٌد خضٌر عباس 

 2211 الجنابً ، عبد هللا دمحم عبٌد شرجً 

 2272 الجنابً ، عبدهللا دمحم عبٌد شرجً



 4070 الجنابً, اكرم سالم حسن

 :569 الجنابً, رٌام عباس دعٌبل جٌاد

 ;569 الجنابً, رٌام عباس دعٌبل جٌاد

 ;533 الجنابً, سمٌة علً عبدالحسٌن

 ;535 الجنابً, عبدالباسط عباس دمحم

 4415 الجنابً, فراس كامل دمحم

 4072 الجنابً, لمٌس دمحم مطرود

 2220 الجنابً، صبا لطٌؾ عبد الكاظم

 2502 الجنابً، ضٌاء حسٌن هاشم

 2577 الجنابً، عدي احمد خزعل فارس

 2145 زؼٌرالجنابً، عمار نعٌم 

 2702 الجنابً، دمحم جبار حلبوص

 4224 الجنابً، هٌفاء خطاؾ عبد الكرٌم

 270 جنات فرٌك سعٌد

 2704 جنان اسماعٌل حسن

 2411 جنان جاسم مشتت

 722 جنان عبد االمٌر عنبر

 511 جنان علً عبد 

 2775 جنان لطٌؾ هاشم

 11 جنٌد ساجد جهاد

 2127 جواد عودة سبهان شطب

 4010 جواد كاظم علً

 4111 جواد كاظم الزم روزي

 111 الجوادي, بالل طالل حمد

 507 الجواري ، احمد ٌاسٌن احمد 

 ;7;4 الجواري، جنان خالد ماهود

 2507 الجواري، ٌاسر وهاب احمد

 517 الجودة ، مها ناظم عزٌز 

 141 جودة حمٌد صالح حمد

 ;3;4 الجوذري، سامر عبد الكاظم جالب

 4047 الجوذري، لحطان حسٌن دمحم

 272 الجورانً , عمار عبد الجبار جاسم 

 4572 الجورانً ، نبراس منٌر خمٌس احمد

 2022 الجورانً, والء عبد النبً عبود

 5394 الجورانً,التفات عبدالكاظم شنداخ

 4201 الجورانً، امل فالح هاشم

 4005 الجورانً، اٌمان عدنان مزهر

 2121 دمحم محمود ٌاسرالجورانً، 

 4012 الجوهري، نعٌم حٌدر جواد سعٌد

 2421 الجٌاشً ، صفاء كاظم ؼازي

 53:5 الجٌاشً, ثرٌا علً جبار شامً

 53:6 الجٌاشً, ثرٌا علً جبار شامً



 4250 الجٌزانً, اٌناس مالن هادي

 5369 الجٌزانً, فراس زبون شلش

 2777 الجٌزانً، حٌدر كاظم جاسم دمحم

 5644 الجٌالوي, اناس حمزة مهدي

 2215 جٌن ٌاسر حسٌن 

 

 

 )ح(حرؾ 
  

 2577 حاتم عبد الواحد شوٌع

 2271 حاتم مهٌدي صالح 

 4700 حازم نوري كاطع حٌدر

 571 حامد خضٌر كاظم 

 2011 حامد رحٌم جنانً

 2770 حامد عبد االمٌر ٌونس مخٌبر

 141 الحبانً, عمر عبد الجبار كامل

 200 ٌونس حبٌبحبٌب 

 4007 الحبٌب، عبٌر هادي فرهود

 34;4 الحجاج، نوران جمعة ابراهٌم

 5698 الحجامً, احمد حاشوش علٌوي

 5395 الحجامً, سناء عودة عبدهللا

 5579 الحجامً, وسن عبداالمٌر حمود

 2200 الحجامً، رعد حمٌد كرٌم

 027 الحجٌمً ، حٌدر شعالن حسن 

 5655 راضً حمٌدي الحجٌمً, ؼازي عٌدان

 4400 الحجٌمً، دمحم علً مطلب

 200 حداد , بالل فرج بدٌوي 

 525 الحداد ، رٌا فاضل رضا موسى 

 4:84 الحداد ، نور حاتم

 142 الحدراوي, سمٌر عبد علً ظاهر

 6;56 الحدٌثً, سندس ؼنً عرٌبً

 5437 الحدٌثً, دمحم مداح عبدالكرٌم

 4074 الحدٌثً, نور حسٌن فخري

 202 الحدٌدي ، علً سالم رحال بجاوي 

 3;56 الحدٌدي, حنٌن عبدهللا صالح



 :536 الحدٌدي, مجٌد حمٌد ابراهٌم

 4001 الحدٌدي، نور دمحم شكور

 2175 حذام عبد علً عبد الحسٌن

 145 الحرباوي ، صبار ٌاسٌن سلٌمان 

 2222 الحروب، زٌنة سعد سلوم

 17 حرٌر بدر عباس

 2050 الحرٌري ، زهراء جعفر صادق 

 2471 الحرٌشاوي، حسٌن ناصر جٌجان

 9;;4 الحرٌشاوي، سلٌم لاسم زعٌج

 501 حسام الدٌن عبد االمٌر شلش 

 502 حسام الدٌن دمحم سلمان 

 2472 حسام جادر فلٌح

 :557 حسام داخل علً

 2107 حسام سالم جابر

 4:97 حسام عباس ٌاس

 3;53 حسام كاظم حافظ

 2774 حسام هادي سٌد

 2221 الحسانً ، باسم حسن خضر

 4401 الحسانً, دمحم كامل كرٌم طاهر

 420 الحساوي , ذاكر دمحم سعٌد

 4524 حسن ابراهٌم حسون 

 5645 حسن تركً ٌوسن

 2201 حسن جودة شٌحان 

 410 حسن خلٌل مصطفى احمد

 212 حسن رحٌم حنون

 774 حسن ساجت هداب 

 2225 سعٌد رضاحسن 

 4771 حسن سلمان ٌسٌر

 2702 حسن شعبان حسن

 4252 حسن شناوة صالح

 277 حسن عباس حمٌد سعٌد 

 2200 حسن عبٌد عبد السادة

 2440 حسن علً حسٌن 

 717 حسن ؼازي جبار

 2102 حسن كرار جادر

 5333 حسن مجاد عبد الكرٌم

 777 حسن مسٌر زٌارة

 4072 الحسن، أمل علً ٌاسٌن

 4710 الحسناوي ، روى ناظم حسن 

 010 الحسناوي ، فواز حمدان 

 5396 الحسناوي, امٌر هادي جدوع

 2005 الحسناوي, باسمة نٌاز محسن



 2724 الحسناوي, بشائر عبود عبٌد ساهً

 :554 الحسناوي, خلود حبٌب كرٌم

 5333 الحسناوي, فالح شمخً نصٌؾ جاسم

 2125 زاهًالحسناوي، ابراهٌم جبار 

 2700 الحسناوي، حٌدر رومٌل متعب

 4052 الحسناوي، فرح عباس مرزون

 2722 الحسناوي، كاطع صالح طراد

 2042 الحسنً، زٌنب أبو علً خلؾ

 2127 الحسنً، دمحم علً حسٌن

 2527 الحسنً، ٌوسؾ عبد المادر عبد سلوم

 9;54 الحسونً, سرى حسٌن علً

 4747 حسٌن امجد حمٌد

 9::4 حمٌد مجٌد حسٌن

 2074 حسٌن حوشان جار هللا

 2772 حسٌن حٌدر حسٌن

 711 حسٌن خضر احمد

 271 حسٌن سعٌد حسن طوبان 

 4124 حسٌن صالح عبد حمزة

 ;547 حسٌن عامر جرمط

 4257 حسٌن عباس خلؾ

 770 حسٌن عبود جاسم

 2177 حسٌن علً كاظم كحوٌش

 472 حسٌن فاخر جبار 

 5639 حسٌن فالح جٌاد

 555 حسٌن مالن بالر

 2774 حسٌن دمحم علً لطٌؾ

 2275 حسٌن هادي ساجت 

 5384 الحسٌن, حٌدر حمٌد كاظم

 211 الحسٌنً , زاهد جمٌل هاشم 

 4777 الحسٌنً ، عامر عبد الرضا عبد الحسٌن 

 557 الحسٌنً ، علً محسن جاسم 

 2227 الحسٌنً ، مسلم طاهر حسون 

 4702 الحسٌنً ، ٌاسر جعفر عبدهللا 

 ;564 الحسٌنً, حنان نعٌم عبٌد

 4427 الحسٌنً, حٌدر دمحم مجٌد حسٌن

 ;557 الحسٌنً, لاسم جاسم لاسم

 4417 الحسٌنً, كرٌم عبدالحسٌن موسى

 55:9 الحسٌنً, نجوان عبد الكاظم جبار

 2770 الحسٌنً، ابراهٌم خلٌل عباس

 2571 ناجًالحسٌنً، زٌنب حسن 

 27 الحسٌنً، منتظر محمود مهدي

 122 الحطاب, عالء هادي عبود



 5333 الحفاظً, موفك حامد خضٌر حسٌن

 4207 حكمت حمد حسن

 4451 الحكٌم, حنان عبدالوهاب سعٌد

 2222 حال عبد الخالك أحمد عمران

 727 حال كاظم عبٌد

 2770 حال دمحم حمزة

 2221 الحلفً ، نور الهدى ٌاسٌن كرٌم 

 2270 الحلفً ، هبة عادل رشن  

 4004 الحلفً, عالٌة زٌارة هاشم

 2702 الحلفً، عطاء علٌوي عبد النبً

 2171 الحلفً، دمحم علً مهدي

 2475 الحلفً، مرٌم جمال جاسم

 4011 الحلً, دمحم حسن عبدالكرٌم

 4071 الحمادي, رلٌة فالح حماده

 2277 الحمامً ، سعد عبد الشهٌد 

 422 الحمدانً , احمد سلمان فٌاض 

 275 الحمدانً , دمحم جواد كاظم فرحان 

 277 الحمدانً , محمود صبٌح حسٌن

 072 الحمدانً ، جمعة ثجٌل عكلة 

 4500 الحمدانً ، سعد حمٌد دمحم امٌن

 2221 الحمدانً ، مٌس دمحم حسٌن 

 4077 عبدهللاالحمدانً, حاتم علً 

 4757 الحمدانً, عمٌل صاحب عبدهللا

 4251 الحمدانً, كامل علً مصطفى

 4075 الحمدانً, مصطفى رعد صالح

 2001 الحمدانً، رعد شمخً جابر

 527 الحمداوي ، هند عبد هللا جواد 

 4220 الحمداوي، علً عبٌد شعواط

 2202 حمدي محسن علٌوي

 56:7 الحمزاوي, صفا سالم تاٌه بادي

 4202 الحمزاوي، حٌدر ماجد طعمة

 4250 حمزة عباس حمزة عباس

 005 حمزة عبدهللا دمحم 

 4070 الحمزة مالن راضً

 4211 الحمود، صباح كاظم مرزوق

 427 حمودي ٌوسؾ حمود

 5453 الحموزي, رحمن تبرٌع زكً

 5533 حمٌد صبحً عبد دمحم

 2442 الحمٌداوي ، ؼسان عبد السادة حسن 

 514 الحمٌداوي ، نبٌل مراد صالح 

 4255 الحمٌداوي, حٌدر سلطان حسٌن

 4254 الحمٌداوي, خلٌل ابراهٌم فالح



 4007 الحمٌداوي, علً جبر حمود علً

 4201 الحمٌداوي, علً حسٌن مهاوش

 5493 الحمٌداوي, نور احمد سلطان

 4000 الحمٌداوي, نور صالح عبدالجلٌل حسون

 5397 عبداالمٌر رحٌم علًالحمٌداوي, هدٌل 

 2772 الحمٌداوي، اٌمان عبد الستار

 4210 الحمٌداوي، رؼدة حٌدر رسن حربً

 2707 الحمٌداوي، سهام كاظم

 4574 حمٌدة عبٌد عبد االمٌر 

 2272 حمٌدة علً جابر 

 2052 الحمٌدي ، تحرٌر صالل ربٌع 

 2274 الحمٌري ، فراس عٌسى مٌرزة

 511 الحمٌري ، فرح االسالم علً الحمٌري 

 5533 الحمٌري, حسٌن دمحم رضا

 5637 الحمٌري, كرار طالب جواد

 4250 حنان اٌاد عبٌد

 147 حنان جاسم دمحم احمد 

 2017 حنان خالد منشر عٌساوي 

 757 حنان عبد لوتً

 110 حنان فالح حسن ؼالب

 271 حنان دمحم طه 

 2054 حنٌن شاكر محمود 

 2504 حنٌن عمٌل لفته

 4000 حنٌن فاضل عباس

 2044 حنٌن لاسم حسن

 4570 حنٌن دمحم حسٌن 

 4:85 حواء ستار جبار 

 5363 حوراء عبدالرزاق عبدالوهاب

 2477 حوراء عزاوي ذٌاب

 515 حوراء عطا مخٌطً 

 4125 حوراء كاظم عبد الحسٌن شبر

 421 الحٌالً , ضحى سمٌر ٌونس 

 417 الحٌالً , عمر علً طه 

 412 الحٌالً ، أنعام حمٌد عبدهللا علً

 5534 الحٌالً, فٌحاء مولود علً

 425 الحٌانً , دمحم علً مرعً 

 2050 الحٌانً ، حٌان ٌاسٌن عبدهللا دمحم

 171 الحٌانً ، لٌنا دمحم علً احمد

 4105 حٌدر احمد علً 

 4172 حٌدر أرحٌم طاهر

 5398 عبداالمٌرحٌدر اسعد 

 2121 حٌدر اسماعٌل عسكر



 68;4 حٌدر جلٌل جبر

 4700 حٌدر حسن خنجر

 2701 حٌدر حسٌن عباس

 6:;4 حٌدر حمٌد شراد

 2270 حٌدر حمٌد عزٌز 

 202 حٌدر سعد خلٌل 

 510 حٌدر سلٌم عبد البالً 

 11 حٌدر عباس شلب

 512 حٌدر عبد الهادي عبد الواحد

 2272 شهدحٌدر عبد محسن 

 012 حٌدر عبدالسادة شداوي

 ;566 حٌدر علً طوبان

 4751 حٌدر فاضل جودة

 521 حٌدر فاضل عبد الرضا سعٌد 

 114 حٌدر لحطان سعدون

 2471 حٌدر كاظم مجدي شبر

 4252 حٌدر كامل مشتت ٌسر

 4170 حٌدر كطافة حسن 

 21 حٌدر مازن عبد الحسٌن

 2410 حٌدر دمحم حسن فٌصل

 4411 حٌدر دمحم شاكر

 94;4 حٌدر دمحم كاظم

 207 حٌدر مطشر شناوة 

 2227 حٌدر منصور عكموشً

 2170 حٌدر نجم عبد زٌارة
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 5454 خالد احمد حسن صادق

 210 خالد بكر عبدهللا

 207 خالد حمه ؼرٌب محً الدٌن 

 11 خالد سعدون دمحم 

 4204 خالد صالح علً

 2070 صندل خالد صباح علً

 56:4 خالد عبد   نمال حوران

 5487 خالد عبدهللا حسٌن



 4740 خالد عودة كشٌش

 2015 خالد لحطان عبود

 212 خالد دمحم زاهد

 201 الخالدي ، أرتان عبدالخالك حسٌب 

 2277 الخالدي ، لٌلى حنتوش ناجً 

 5334 الخالدي, سماح هاشم رجب دروٌش

 4254 احمد حمودي الخالدي، رؼدة صفاء الدٌن

 4022 الخالدي، زوٌدة كاظم خضٌر

 4020 الخالدي، ساهرة حسٌن حسن

 4471 خدٌجة حمزة كاظم

 2771 خدٌجة عبد حسن حمٌد

 2422 الخزاعً ، عباس روكان ماجود

 5455 الخزاعً, هدٌل عبٌد حسن

 4077 الخزاعً، حسن محمود شاكر

 ::;4 الخزاعً، فٌصل ؼازي شاكر

 2221 نصٌر دمحم حمود الخزاعً،

 2172 الخزاعً، نوال موسى جاسم

 427 الخزرجً , صباح عباس حسٌن 

 421 الخزرجً , دمحم جاسم عباس

 2271 الخزرجً ، حٌدر مهدي حداوي

 2217 الخزرجً ، حٌدر مهدي حداوي

 524 الخزرجً ، عبد الرحمن فاضل عباس

 175 الخزرجً ، عماد سالم سلمان 

 4704 الخزرجً ، نجالء علً حسٌن 

 4074 الخزرجً, زٌنب صبحً عباس

 5478 الخزرجً, عدنان ٌاسٌن حسٌن

 4702 الخزرجً, عمار حسٌن دمحم

 5436 الخزرجً, فارس حاتم عداي

 715 الخزرجً, لصً اسماعٌل مدب حسٌن

 4257 الخزرجً, نادٌة نعمة عبدالرزاق

 2707 الخزرجً، أثٌر عماد داود سلمان

 2225 الخزرجً، أحمد سلٌمان حسن

 2571 الخزرجً، زٌنة رحٌم جمعة

 2701 الخزرجً، عباس لطٌؾ جاسم عبود

 4211 الخزرجً، عالء ٌاسٌن طه

 2441 الخزرجً، دمحم عادل دمحم

 2052 الخزعلً ، رلٌة عبد الخضر شنٌت

 4257 الخزعلً، أزهر دمحم ؼالً

 2174 الخزعلً، عذاب مطٌر عذافة

 5635 الخشالً, فرحة هادي عطٌوي

 4177 خضٌر فلٌح حسن ناصر 

 2147 خضٌر ٌاسٌن خضٌر



 440 خطاب عمر خلٌل 

 2112 الخطٌب, زهراء انور عبد االمٌر سعٌد

 017 الخفاجً , تؽرٌد عبداالمٌر مرهون

 217 الخفاجً , عبدالمهدي جاسم دمحم

 201 الخفاجً , محمود حمد دمحم عبدهللا

 4102 الخفاجً ، عمار دمحم عبد المجٌد

 514 الخفاجً ، همام كرٌم كاظم 

 4072 الخفاجً, ابراهٌم نصٌر دمحم علً

 5583 الخفاجً, احالم لواق صكبان

 5399 الخفاجً, االء حسٌن دمحم كرٌم

 717 الخفاجً, حسٌن رضا سعٌد

 5456 الخفاجً, حنان جاسم حمزة

 4704 عبدالؽنًالخفاجً, زهراء فائز 

 4251 الخفاجً, سرمد كامل عبد علً

 2001 الخفاجً, عبٌر ؼنً كاظم

 5399 الخفاجً, عماد زٌدان حمد

 175 الخفاجً, فاطمة فالح جاسم

 5437 الخفاجً, نرجس كرٌم خضٌر

 ;:56 الخفاجً, هدى جابر سلمان

 2102 الخفاجً، أبتسام جعفر جواد

 2110 الخفاجً، اٌمان حٌبن حسن علً

 4222 الخفاجً، حمزة محسن كاظم

 2147 الخفاجً، راجً محٌل هلٌل

 2170 الخفاجً، سجاد عدنان كاظم

 5354 الخفاجً، شٌماء ستار جبار

 :3;4 الخفاجً، علً لٌس حمزة

 2102 الخفاجً، فرح عبد العظٌم حسٌن

 2172 الخفاجً، ماجد خضٌر كاظم داود

 :::4 الخفاجً، مثنى حسنعبود

 33;4 الخفاجً، دمحم مهدي ٌاسٌن

 4400 الخفاجً، منى صباح محمود

 2727 الخفاجً، نهاد جواد كاظم

 4277 الخفاجً، هدى صاحب عبد الرسول

 2021 الخالؾ, فاطمة جمعة مطرود

 4270 خلدون هادي جعفر

 88;4 الخلك، كرٌم حمٌد منشد 

 4704 خلود عبد الوهاب احمد

 214 الخلٌفاوي ، رلٌة حمٌد فجر 

 502 الخلٌفً ، امل دمحم شالل 

 2077 خلٌل اسماعٌل عزٌز

 4710 خلٌل حسٌن بحث 

 2521 خلٌل عبد المعطً عثمان



 4077 خمائل محسن حمزة

 551 خمٌس ارحٌم خمٌس ورد 

 2014 خنساء جواد حسٌن

 4:69 خنساء خطاب عبد االمٌر

 4071 خنساء رشٌد مجٌد

 4700 خنساء صبري دمحم علً 

 :555 الخوالنً, دمحم احمد موسى

 43;4 الخوالنً، لاسم كرٌم أحمد حمد

 2075 خولة عباس حمود

 552 الخوٌلد ، احمد حسن ؼالً

 5545 الخٌاط, راكان فرج عارز مٌخا 

 40 الخٌاط، ابراهٌم حٌدر عزٌز

 500 الخٌكانً ، فاتن جواد كاظم 

 ;536 علوان عباسالخٌكانً, زٌد 

 4721 الخٌكانً, سلٌمة هادي موسى طعمه
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 83;4 دالٌا أحمد عكاب

 411 الدامون ، هالة مزاحم محمود عبدهللا

 2177 داود سلمان داود

 4212 الدبٌسً، اسراء عبد الرزاق مجٌد

 107 الدجٌلً, عبد الكرٌم داٌح علً

 2211 الدراجً ، دمحم عودة محسن

 2220 الدراجً ، دمحم كاظم شمخً جبر 

 2705 الدراجً، ثامر محٌبس محسن

 2707 الدراجً، زٌنب صبري حاتم

 4071 الدركزلً, رشا عبدالخالك عبدالجبار

 721 درٌد حسٌن بدر

 5656 الدرٌساوي, سوسن فاضل كاظم

 725 الدرٌعً ، مهدي علً عبد الحسن 

 2017 الدرٌعً، مرتضى راشد علً

 :566 دعاء ثامر حسن

 5::4 دعاء ثامر حمٌد



 145 دعاء جمعة نعمة

 442 دعاء شاكر محمود

 5457 دعاء صادق خزعل

 5673 دعاء صباح بدر

 ::56 دعاء عبد الهادي احمد

 43;4 دعاء كاظم علً

 4517 دعاء محب الدٌن احمد امٌن

 5657 دعاء دمحم لاسم

 712 دعاء نوري فلٌح 

 210 الدعمً ، صالح عودة عبد االمٌر 

 500 الدعمً ، ؼالب كاظم جٌاد 

 4010 الدعمً, ولٌد عباس جبر

 4251 الدعمً، حنان زوٌر مخلؾ حسٌن

 4010 الدعمً، عالء ماصخ زبالة

 2412 الدفاعً، علً مهدي صالح

 5673 دالل منال نوري

 2220 الدلفً ، علً هادي حمٌد 

 5634 خضٌرالدلفً, سجى جاسب 

 83;4 الدلفً، جلٌل داود عبد هللا

 2705 الدلفً، نورس ساجت عوٌد

 5335 الدلو, مها عٌسى توفٌك

 217 الدلٌمً , احمد سعٌد عبد فٌحان 

 051 الدلٌمً , بشٌر حمٌد عبدالعزٌز

 211 الدلٌمً , حسام ٌونس سلمان 

 444 الدلٌمً , طه احمد ابراهٌم

 020 الدلٌمً , لاسم دمحم نجم 

 440 الدلٌمً , دمحم طه ٌاسٌن كاظم 

 4524 الدلٌمً ، دعاء عوض عطوان

 007 الدلٌمً ، سامً عواد بدوي 

 001 الدلٌمً ، سعد خمٌس احمد

 5554 الدلٌمً, احمد عبدهللا فاضل

 4404 الدلٌمً, علً عباس عبود

 117 الدلٌمً, دمحم فٌحان موسى

 4402 مالن فاضل مهدي الدلٌمً,

 2400 الدلٌمً، صبا فاروق خضر

 4024 الدلٌمً، فاطمة ٌوسؾ ماطر

 2571 الدلٌمً، لصً علً عبد هللا دمحم

 2107 دمشك موسى دمحم عباس

 4272 دنٌا تركً ردام

 4205 دنٌا سعاد شكور

 4410 دنٌا عذاب كاظم

 4572 دنٌا علً علكة 



 141 ده رسٌم براٌم نوري 

 4012 الدهان, اٌمان عامر حمٌد

 2525 الدهش، دمحم ٌونس علوان دمحم

 4014 الدهلكً, احمد جواد حسن

 :539 الدوري, شذى ٌحٌى عبدالستار

 4711 الدوري, ؼسك دمحم عبد

 024 الدوسري ، سعد جمعة محمود أل حبٌب الهٌتً

 5433 الدوسري, مٌسرة عباس عبدالجبار

 42 الدوؼجً، وداد نجم عبود

 4577 دٌانا حسٌن عبد الكرٌم 

 4027 دٌانا عزٌز باٌز

 2101 دٌانا عالء ناصر
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 2501 الذهبً، رجاء سعدون زبون

 2227 الذهبً، منال اسعد جبار

 205 الذٌابً , عمر حاتم هادي 
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 2221 راده هادي كرٌدي

 2710 الرازلً، وسن موحان محسن

 215 رأفت خلٌل ابراهٌم 

 2007 رافد لٌس فرحان

 :;54 رافد كاظم كربدي

 4520 رامً سامح زكً

 4040 رانٌة رتئد عبد الدائم

 217 الراوي , سعد دمحم عبدالجبار 

 415 الراوي , مصطفى خضر جراد

 022 الراوي ، صالح عبد البالً 

 102 الراوي ، عمر زٌدان سعدهللا 

 502 رافع البدالراوي ، دمحم 

 5649 الراوي, بارق عباس ؼبٌد عباس

 5733 الراوي, خالد جمال كرٌم

 4227 الراوي، أرٌج عبد الستار فرمان

 2270 رائد ابراهٌم محسن

 2171 رائد أحمد عزٌز

 5339 رائد جمٌل عكلو

 2175 رائد حامد خضٌر

 4122 رائد دعٌر جاسم كاظم 

 711 رائد رحٌم دمحم

 417 رائد صادق دمحم 

 2777 رائد صالح مجهول

 2477 رائد فٌصل ؼازي فتحً

 35;4 رائد ٌونس لفته

 4252 رباب حازم اسماعٌل الٌاس

 4021 الرباتً، ولٌد سالم مجٌد

 271 الربٌعً , مروان راؼب حمٌد

 520 الربٌعً ، احمد حسن عبد هللا 

 4120 الربٌعً ، امٌن حمٌد جودة 

 4541 علً سلمان عباس دمحم الربٌعً ،

 4157 الربٌعً ، دمحم عبد الكرٌم دمحم 

 522 الربٌعً ، مٌناء حسن جاسم 

 5534 الربٌعً, انعام صافً عبد جاسم

 4272 الربٌعً, باسم دمحم هاشم

 4000 الربٌعً, حسن هادي مهدي

 5385 الربٌعً, رؤى رٌاض سلمان



 5386 الربٌعً, زهراء مجٌد شاه

 4277 الربٌعً, سرحان طارق علوان

 2105 الربٌعً, عادل كامل شبٌب

 5387 الربٌعً, عذراء باسم عبٌس

 4012 الربٌعً, لؤي راضً خلٌفة

 4457 الربٌعً, دمحم لاسم كاظم

 5696 الربٌعً, دمحم كاظم كمر

 4777 الربٌعً, منٌر جباري علً

 56:8 الربٌعً, مٌادة حسٌن علً

 4220 حمٌد علً الربٌعً, مٌعاد

 2701 الربٌعً، حسام صالح عبد الحسٌن

 2721 الربٌعً، حمٌد محسن جبار

 2707 الربٌعً، خلٌل ابراهٌم أحمد

 4221 الربٌعً، زٌنب عمران سلمان

 4 الربٌعً، عبد الكرٌم عباس مطلن

 71 الربٌعً، علً صادق عبود كرٌم

 5355 الربٌعً، علً عباس فاضل دمحم

 2771 عمار عٌسى عباس نجمالربٌعً، 

 4020 الربٌعً، فائزة جبار جودة

 2000 الربٌعً، دمحم مهدي صالح

 97;4 الربٌعً، مرتضى سعدي جبار

 4057 الربٌعً، مروة لٌس عبد

 2505 الربٌعً، نؽم وسام حسن

 2177 رجاء حمد صنكال جاسم

 115 رجاء رحٌم مرسول

 4045 رجاء عبدالكاظم حنؾ

 2772 دمحمرجاء هاشم 

 36;4 رحاب ماجد جودة لعٌبً

 71 الرحبً , ثامر مخلؾ حمد سعٌد

 5388 رحٌم كاظم بٌدي

 2712 الرحٌماوي، نسرٌن ناصر خلؾ

 5358 رخاه مهنى دمحم

 2171 رزكار عبدي دمحم

 177 رسالة رؤؤؾ ارحٌم

 2147 رسل اٌاد دمحم امٌن

 2722 رسل شهاب احمد

 2470 رسل فٌصل دلول حمادي

 ;9;4 رسل لاسم مهدي عبد

 ;539 رسل دمحم ؼفوري

 2272 رسول جواد كاظم زوٌر

 4272 رسول روضان عاصً

 727 رسول هادي عبد المنعم 



 4:86 رشا سالم بالسم 

 2275 رشا شاكر حامد

 4274 رشا صادق علً عنبر

 4705 رشا ضاري كامل

 4545 رشا عباس عبد الرزاق 

 4401 طعمةرشا عبد الكاظم 

 2471 رشا كٌالن شاكر

 2475 رشا مجٌد حمٌد

 124 رشا ٌحٌى عبٌس هانً

 474 رشٌد عبد الهادي رشٌد

 207 رضا نجم عبد صالح

 442 رعد عبد هللا فٌاض

 2720 رعد عبد عبد هللا

 100 رعد عدنان عبد 

 57 رعد كاظم نعمة

 4010 رؼد جمال جاسم

 2775 رؼد داخل عطشان

 3:;4 فاضل علًرؼد 

 4714 رؼد دمحم حسون

 4022 رؼد ناجً شهاب احمد

 4117 رؼدة جبار جهاد

 201 الرفاعً , صباح بدر طه

 2701 الرفاعً، مشتاق شاكر عبٌد

 2072 رفل جمٌل عزٌز

 254 الرفٌعً , دمحم نجم حمزة 

 151 الرفٌعً ، ساجدة عالوي داود

 2117 الرفٌعً، زٌنب دمحم رضا جعفر

 4002 رفٌؾ جواد كاظم

 155 رلٌة برهان مصطفى 

 122 رلٌة توفٌك عبد الستار

 2444 رلٌة عادل حمزة علً

 2407 رلٌة عبد العباس سٌد

 4271 رلٌة عمران كرٌم

 53:3 رلٌة محمود سعٌد

 4500 الركابً ، لٌث صاحب صالح 

 4412 الركابً, بتول عبد سلطان

 4421 الركابً, رحاب خماط حشٌش

 2721 الركابً, صفاء عبدالحسٌن هدهود

 2001 الركابً, عالء عباس داخل

 5693 الركابً, لمى حسٌن علً

 5336 الركابً, مجٌد حسٌن خضٌر

 172 رماح فؤاد عبد العباس



 2277 الرماحً ، حسٌن دمحم كرٌم

 10 الرماحً، نؽم عادل نجم

 102 رمضان احمد عبدهللا 

 4417 وش حمً اسماعٌلمر

 2110 رنا حسن عباس

 34;4 رنا رٌاض فٌاض

 4270 رنا صباح حسٌن عبد الحمٌد

 2112 رنا عباس رشٌد

 4017 رنا عبد الفتاح كمال

 4270 رنا عودة حنون

 717 رنا مولود شاكر 

 2057 رنا نبٌل سلمان

 2112 رنا ٌحٌى خلٌل

 5499 رنده صالح كامل

 2777 رنٌم دمحم عباس دوش

 65;4 ٌوسؾرنٌن ناظم 

 4005 رهام ابراهٌم خلٌل اسماعٌل

 4257 رواء جعفر حمٌد

 4225 رواء حسان دمحم عبد هللا

 117 رواء طالب داوود

 2507 رواء ظاهر حمٌد ابراهٌم

 524 الرواس ، عماد اسماعٌل جمٌل 

 2114 روعة رضوان عبد البالً

 2020 رونك عباس هالل

 570 رؤوؾ رحمن رمضان رجب

 4027 سالم عباسرؤى 

 2517 رؤى علً مخلؾ

 154 رؤى كامل عبد الرضا

 2274 رؤى مدٌح صدام

 2421 رؤى نزار أمٌن

 53:4 روى وسام ماجد علوان

 4511 روٌدة ثامر نجم

 4075 روٌدة محسن حمٌد

 2270 رٌاض احمد دمحم حسٌن

 4502 رٌاض مزهر خرٌبط 

 2717 رٌام عبد الكرٌم جاسم

 2241 رٌام علً حسٌن 

 220 رٌبوار أمٌر ظاهر

 5648 رٌزان جالل احمد

 4247 الرٌس، زٌنب فاروق شفٌك

 721 رٌسان عبد االمام زعالن 

 211 الرٌكانً ، عماد ٌاسٌن دمحم 



 210 رٌم توفٌك خلٌل 

 5438 رٌم صالح عبدالزهرة

 100 رٌم فٌصل جرجٌس

 35;4 رٌهام جالل ستار

 2771 هاديرٌهام زٌد 
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 2244 الزاملً ، علً نوماس ناصر حسٌن 

 2727 الزاملً، دمحم حسٌن هادي

 4577 زاهد محسن كرٌم 

 447 الزبٌدي , احمد طه حسٌن مهدي

 275 الزبٌدي , عمر فتٌخان عطا هللا

 441 الزبٌدي , ٌاسر جادر دمحم حسن 

 770 الزبٌدي ، حسن حمزة موسى 

 2400 الزبٌدي ، حسٌن ؼازي كاظم 

 170 الزبٌدي, احمد عنه حاشوش

 5599 الزبٌدي, حسن خصاؾ عودة

 4401 الزبٌدي, حٌدر منصور كاظم

 5337 الزبٌدي, رٌم عبدالرزاق حوبً

 2077 الزبٌدي, عدنان عبد االمٌرمهدي محمود

 4271 الزبٌدي, فدن جواد كاظم

 4421 الزبٌدي, دمحم عبدالرضا كاظم

 4000 الزبٌدي, مصطفى علً كاظم علً

 5373 الزبٌدي,لاسم ارزولً لاسم حسن

 4021 الزبٌدي، اسراء ناظم عبد الستار

 2272 الزبٌدي، جنان فاضل لٌراوي

 :;:4 الزبٌدي، جنان دمحم فرحان

 2421 الزبٌدي، حسٌن عبد االمٌر حمزة

 2277 الزبٌدي، رجاء فارس جلود

 2271 علً حسن طارشالزبٌدي، زهراء 



 2220 الزبٌدي، زٌنب خلٌل هاشم

 2022 الزبٌدي، صادق شمخً عبود

 2710 الزبٌدي، علً دمحم علً

 2457 الزبٌدي، دمحم عبد الوهاب دمحم

 4025 الزبٌدي، مها مازن عبد اللطٌؾ

 2114 الزبٌدي، مٌثم لٌس مطلن

 2275 الزبٌدي، مٌسون علً حسن كاظم

 070 الزراري , مؽدٌد مولود حسن 

 2422 الزرفً، علً نعمة جواد

 2107 الزركانً، دمحم كاظم حسن

 2402 الزرٌجاوي ، كرٌم عوض ناهً 

 2720 الزؼٌر، خٌر هللا مهدي جاسم

 2511 زكرٌا ٌحٌى عواد

 5349 زكً عباس راضً

 4107 زمن عودة عمران

 44;4 زمن دمحم مخٌسر ناصر

 4707 حسام كاظم جوادالزنبور ، 

 4022 زنكنة, عبدالصمد ناطك جمعة

 2110 زهراء ابراهٌم محسن

 2051 زهراء ثامر شالل 

 2512 زهراء جاسم دمحم

 44 زهراء حسٌن جبار

 2110 زهراء حمٌد كامل

 4450 زهراء رائد علً عبدالرسول

 4051 زهراء رضوي كاظم

 277 زهراء طالب عبد حمادي 

 2112 الكرٌم طابورزهراء عبد 

 4422 زهراء عدنان جاسم

 2002 زهراء فلٌح حسن توبة

 4707 زهراء لاسم هاشم

 4025 زهراء كاتب جمعة

 2001 زهراء موسى جابر حسونً

 2107 زهرة حمٌد عودة حسن

 450 زهرة علً عباس علوان 

 172 زهٌر حمودي لنبر

 5333 زهٌر هداد سلمان

 4002 احمدالزهٌري, اخالص متعب 

 5653 الزهٌري, حسٌن عبد الحسٌن عباس

 4007 الزهٌري, حنٌن ثائر حمادي

 4750 الزهٌري, زٌد عبدالكرٌم محمود

 4027 الزهٌري, دمحم عادل حسن

 5338 الزهٌري, نجاح صالح هادي



 2111 الزهٌري، جمٌلة كاظم مجٌد

 2722 الزهٌري، حٌدر ستار عبد هللا

 2102 علوان الزهٌري، علٌاء صبحً

 2724 الزهٌري، فائزة فائزة عبد الزهرة سعٌد

 4044 الزهٌري، مظهر ابراهٌم دمحم

 4201 الزهٌري، مٌس دمحم وبر

 2722 الزهٌري، نور أحمد راسم

 01 الزهٌرٌن أرشد ٌاسٌن عداي

 700 الزوبعً , ضاري حامد عواد برؼش

 411 الزوبعً , عطا هللا علً ؼافل 

 702 الزوبعً , محسن كٌطان فارسً 

 510 الزوبعً ، أالء اسماعٌل خلٌؾ

 5493 الزوبعً, حمٌد صبار عواد

 2772 الزوبعً، عمر دمحم عباس منصور

 704 زٌاد صبحً منشود 

 4;55 زٌاد صبري زٌدان

 2502 زٌاد طارق شولً

 700 زٌاد عفتان حماد

 2040 زٌاد علً عباس

 53:4 الزٌادي, احمد عبدالحسن منهات 

 2000 الزٌادي, افٌاء وطن عمٌل

 4025 الزٌادي, بتول كاظم وهٌب

 53:3 الزٌادي, عذراء حسن ثامر

 2724 الزٌادي، عهود صبر راضً

 77 زٌان ٌحٌى بالل

 222 الزٌباري , عبدالخالك علً سلٌمان

 2720 زٌتونة ماجد حسٌن

 2042 زٌد خضٌر محسن أسماعٌل

 4722 زٌد علً هادي 

 2227 زٌد مجلً حسٌن

 101 زٌد دمحم علً اسماعٌل علً

 011 الزٌدي ، بسام كامل زاجً

 4571 الزٌدي ، كرٌمان حسٌن عجٌل 

 072 الزٌدي ، مشتاق طالب احمد

 70 الزٌدي, اباذر راهً  سعدون

 56:6 الزٌدي, احمد  زاجً شدهان

 4011 الزٌدي, حسٌن الزم

 ;563 الزٌدي, عواد سلمان ساجت

 55:7 الزٌدي, مروان عطٌة ماٌع

 4222 الزٌدي: صادق ظاهر فرحان

 2112 الزٌدي، اسراء كرٌم كامل

 99;4 الزٌدي، أٌمان حمٌد هدرس



 2510 الزٌدي، سارة حمد عزام

 2011 الزٌدي، عالء حسٌن سعٌد

 2277 الزٌدي، فرح عباس جاسم دمحم

 2720 طارق حسن علًالزٌدي، دمحم 

 4227 زٌن العابدٌن جعفر عٌسى

 445 زٌن العابدٌن عبد الحمٌد اسماعٌل 

 4770 زٌنا رحٌم نعمة

 4017 زٌنب جعفر جابر

 2127 زٌنب حازم ابراهٌم

 4101 زٌنب حامد محسن 

 4217 زٌنب حسن أكرم

 5374 زٌنب حسن مهدي

 4007 زٌنب حمودي هاشم

 222 زٌنب حمٌد كاظم 

 2271 زٌنب خضر كاظم

 5646 زٌنب صبري مهدي

 53:5 زٌنب ضمد حسن

 2221 زٌنب عباس ٌاس

 4727 زٌنب عالء حمٌد

 2027 زٌنب علً جمعة

 2712 زٌنب علً حربً

 2 زٌنب فتاح ٌوسؾ

 4277 زٌنب كاظم هاشم

 4701 زٌنب مجبالل ابراهً

 174 زٌنب دمحم خلؾ

 2225 زٌنب دمحم صالح أحمد

 5356 مٌثم علًزٌنب 

 2714 زٌنب ندٌم مطشر

 2011 زٌنب نصر عبد اللطٌؾ

 2722 زٌنب هادي لدوري محمود

 104 زٌنة جبار ناصر

 4547 زٌنة حسن أمر

 2127 زٌنة خالد جاسم

 07 زٌنة سعد نوشً

 01 زٌنة سعد نوشً

 2117 زٌنة عباس فاضل

 4275 زٌنة مؤٌد محمود

 702 زٌنة ٌوسؾ عٌسى 

 4571 الزٌوري ، ؼادة عبود
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 15 ساجدة عواد صالح 

 2722 سارة أٌاد عبد النعٌم

 2210 سارة جاسم حسٌن

 5539 سارة جبار ارشد

 2024 سارة جبار عبد علً

 2122 سارة جواد شوجه

 5389 سارة سامً لطٌؾ

 4421 سارة سعد عبدهللا

4421 

 4041 سارة سعٌد حسن

 2055 سارة سنان داود

 224 سارة ضٌاء عبود شعٌب 

 2710 سارة عامر سلمان

 5658 سارة عبد الكاظم ثجٌل

 4055 سارة عبد الكرٌم ثامر

 707 سارة عمر رشٌد

 5566 سارة لدوري لطٌؾ

 4277 سارة دمحم كاظم عبداالمٌر

 512 الساعدي ، ادٌان رسن عبدالصاحب

 4127 الساعدي ، اعراؾ علً موسى 

 740 ، االء حسن جلوبالساعدي 

 4701 الساعدي ، عمٌل عبادي دمحم

 742 الساعدي ، علً احمد حسن 

 520 الساعدي ، مهدي جبار عكلة 

 2222 الساعدي ، وسام عزٌز شناوة

 3;54 الساعدي, احمد حسن محمود

 5364 الساعدي, احمد فالح ؼانم

 5583 الساعدي, رسول دفار عبدالرضا

 5483 كحٌط الساعدي, سحر سلٌم

 5483 الساعدي, شٌماء عباس حسن

 4710 الساعدي, علً صادق داود سلمان

 4417 الساعدي, دمحم صبٌح مجٌد مدٌوش

 5433 الساعدي, هٌفاء علٌوي محٌسن 



 2111 الساعدي، جواد كاظم علً

 2020 الساعدي، سالم رحٌمة ؼانم

 2570 الساعدي، سلمى سلٌم كحٌط

 2212 هاشمالساعدي، عمار جاسم 

 2777 الساعدي، نور خضٌر راشد

 ;:;4 الساعدي، وسام عبد الحسن عبد الكاظم

 220 سالم عبدهللا كاكه برا

 45;4 سالم دمحم ناصر

 2214 السالم، رؼد ناصر

 447 السالمً , ناصر جاسم عبد

 4712 سالً حسن صالح 

 2414 سامح صبري جاسم دمحم

 72 سامح لطفً شرٌؾ

 2227 حمٌد مجٌد سامر حافظ

 744 سامر عادل عبد هللا 

 120 سامر ناهض خضٌر

 222 السامرائً , احمد باسل صادق 

 701 السامرائً , احمد خضٌر جاسم 

 441 السامرائً , سالم مجٌد علً 

 220 السامرائً , صفا ؼانم ابراهٌم حمودي 

 277 السامرائً , عبد هللا حمٌد جاسم 

 224 السامرائً , عبدالؽنً عبدالرحمن علوان 

 220 السامرائً , عثمان مهدي صالح

 222 السامرائً , علٌاء ؼانم فلٌح

 227 السامرائً , عمر احمد سالم

 701 السامرائً , كمال نجم عبدهللا 

 224 السامرائً , لٌث احمد كردي 

 720 السامرائً , ماجد حمٌد احمد 

 522 السامرائً ، خلود ناصر حسن 

 705 السامرائً ، عمر بن الخطاب حمٌد احمد

 707 السامرائً ، فؤاد الدٌن دمحم الصادق فؤاد الدٌن 

 107 السامرائً ، كوثر جمال احمد

 722 السامرائً ، دمحم محسن عباس 

 2047 السامرائً, ابراهٌم جاسم ممتاز

 5543 السامرائً, احمد ناجً سبع

 4021 السامرائً, تمارا حسٌن علً

 ;555 السامرائً, هند فاضل جمعة

 4015 السامرائً، طٌبة دمحم رٌاض حسٌن

 2477 سامً جاسم محٌسن

 724 سامً لوربانً دمحم حسٌن

 152 سامً نزٌؾ رشٌد 

 024 السبعاوي , خضر عبدهللا خضر



 2057 السبهان ، شروق خلؾ لطٌؾ 

 17 ستار عوٌد علً حمٌدة 

 5484 سجا كرٌم  مشهدي

 37;4 سجا مجٌد حمٌد

 :568 سجاد جمٌل موزان

 4122 سجى رسول نفل

 215 سجى صباح ناصر

 4241 سجى علً عبدالبالً

 772 سجى فاضل عباس

 122 سجى ٌاسٌن خضٌر

 102 سحر حربً عبد االمٌر حسٌن

 022 سحر عادل رحٌم 

 5339 سحر فرحان علً مشكور

 51 عبد العالًسحر كرٌم 

 4575 سداد حسن حمادي 

 250 سراب ؼنً عاشور

 5;55 السراج, شروق مجٌد محٌبس

 5546 السراجً, فاتن حمٌد لاسم دمحم

 4217 السراراتً، سحر سعدي دمحم

 2221 السراي ، رسول حسن خالطً 

 015 السراي ، صباح عبد دمحم

 46;4 السراي، عمر عجٌل جاسم

 4150 سركوت نور الدٌن ابراهٌم 

 4120 سرمد سلٌم عباس حسن

 2240 سرمد طالب عبدالعزٌز عبد الرزاق

 40 سرمد دمحم خسرو

 2077 سروق اسماعٌل حامد

 4502 سرى جاسم خٌون 

 4221 سرى حسن جمعة ابراهٌم

 5336 سرى حسٌن كاظم

 4717 سرى حمٌد مجٌد

 2117 سرى سالم عبٌد

 3:;4 سلمانسرى ظافر 

 4427 سرى عبدالخالك امٌن عوض

 2051 سرى نعمة نور 

 4070 سطم صالح حسٌن

 4270 سعاد حسٌن علٌوي

 150 سعاد سعد هللا فاتح 

 2400 سعاد عدنان نعمان

 2711 سعاد فالح مهدي دمحم

 2271 سعاد دمحم عواد النجم 

 2550 سعد صباح جاسم



 5669 سعد عبد الرزاق حسون

 4522 عزٌز عبد الصاحبسعد 

 2111 سعد عزٌز عطٌة

 4221 سعد علً عبد هندي

 4145 السعداوي ، بنٌن عبد الكرٌم حسٌن 

 :533 السعداوي, اٌناس عامر سعدون

 4414 السعداوي, علً عزٌز سلمان

 4420 السعداوي, نور فالح شرٌؾ

 5439 سعدون جلوب حسٌن

 100 سعدون عباس مطر

 :538 سٌؾ عطاهللاالسعدون, اسراء 

 7;56 السعدون, همسة صالح عبد المادر

 400 السعدي ، عباس عبد الستار جاسم

 471 السعدي ، مالن أنس عبد العلٌم

 517 السعدي ، نور عامر ناجً

 4744 السعدي ، وفاء فائك حمودي 

 001 السعدي ، ٌعموب ٌوسؾ احمد

 147 السعدي, فٌنوس ؼالب كامل

 2552 ابراهٌم عادل حسٌنالسعدي، 

 4:;4 السعدي، أحمد حسٌن حسن

 55 السعدي، جٌهان عبد الخالك عبد الكرٌم

 2727 السعدي، عمٌل نجم عبد خالؾ

 2050 السعدي، علً طالب حسٌن

 5357 السعدي، ٌسرى خلؾ سمٌر دٌوان

 221 السعٌد , حٌدر لٌس هادي 

 2012 السعٌدي ، حسٌن كرٌم فضاله 

 ;4:7 ، دمحم عبد الخمرة عبد الصاحبالسعٌدي 

 4040 السعٌدي, زٌنب علً كاظم شاهر

 2012 السعٌدي، جنان مكً فرهود

 2407 السعٌدي، سالم خلٌفة عبود

 2514 السعٌدي، عفاؾ هادي شرٌؾ

 2727 السعٌدي، نرجس عبد الرضا حسٌن

 2402 السفان، مٌثم بدر بعٌوي

 270 سفانة ابراهٌم دمحم

 001 سفٌان محمود ناصر 

 402 السكتانً , اٌوب سلٌمان رشٌد

 2554 سكٌنة بالر حسون

 5375 سكٌنة صبحً حمزة

 2115 سالؾ مصطفى كامل عبد المجٌد

 4271 سالم حردان حسن عٌسى

 252 سالم مجٌد عبد

 4740 سالم مؤٌد عٌسى



 151 سالم مٌس جابر

 2740 السالمً، عامر سالم عبٌد

 2117 ؼٌداء كاظم عبد هللا السالمً،

 2514 السالمً، ندى صالح ٌوسؾ

 005 السلطان , اسماء خلٌل علً 

 4741 السلطان ، دمحم شبر علوان 

 4027 سلطان كرٌم سلطان

 5434 السلطان, عمٌل ٌوسؾ سعود

 4015 السلطان, فرحان دمحم 

 2011 السلطانً ، حوراء عبد الزهرة جواد 

 4122 صالح فالحالسلطانً ، علً 

 740 السلطانً ، ؼٌث عبد الشهٌد كاظم 

 4:78 السلطانً ، كرار عبد الكاظم حاٌؾ 

 5563 السلطانً, احمد جاسم مجٌد

 53:6 السلطانً, رحٌم حاٌؾ كاظم

 2210 السلطانً، زمان شعٌل دهش

 2212 السلطانً، سارة رحمان عودة

 2217 السلطانً، ضمٌاء حمٌد صالل

 2111 السلطانً، ماجد مهدي ذٌاب

 2005 سلمان بكر سلمان

 404 السلمانً , حسن صبٌح عبدهللا 

 5379 السلمانً, فرح عبد حسٌن عبدهللا

 4425 السلمانً, مصطفى سامً دمحم نصٌؾ

 2254 السلماوي, رواء محسن خضٌر

 2047 سلمى حتٌتة رحٌمه

 2014 سلمى كاظم هادي

 4011 سلوى صالح  علً

 2124 سلٌم عبد المنعم عبد االمٌر ترن

 4472 السلٌماوي, باسم عبدالكرٌم جبر

 2115 سماء مهدي حسن

 2115 سماح خضر نؽماش حمزة

 2117 سماح عباس جهاد

 711 سماح نجم كاظم 

 2721 سماهر مصطفى ٌونس

 4405 سمر فاضل علوان موسى

 4750 سمٌة جبار مطر

 :537 سمٌة محمود شمس

 4210 معن عبدالحسٌنسمٌة 

 2550 سمٌحة عودة حسون

 4200 سمٌر عبدالصاحب ٌارة

 2725 سمٌرة جاسم دمحم عبٌد

 225 سمٌع عٌسى علٌم 



 4541 سناء جبار كاطع 

 007 سناء عبد الستار شحاذه

 4021 سناء لاسم بدر

 55:4 السنافً, سارة احمد عبد الرزاق

 2521 سنان عبد الستار طه

 2440 عبد الجبارسنان فاضل 

 102 سنان مهدي صالح 

 5458 سندس عبدهللا عٌسى

 4214 سندس دمحم جدوع

 2710 سندس نوري شكر

 101 سنكاوي ، نبز دمحم حمد امٌن 

 53:7 سها فاضل عباس

 551 سها مناتً عباس 

 742 سهاد  احمد احمد

 4057 سهاد حسن شوٌخ

 4520 سهاد حمٌد جاسم 

 20 سهاد حمٌد ذٌاب

 2727 سهاد سعد علً

 074 سهاد كرٌم ؼفور

 4017 سهام دمحم سلمان

 4212 سهام نعمة صخر

 400 السهالنً , مرتضى عبد االمٌر دمحم

 107 سهى رعد دمحم 

 2712 سهى عباس ابراهٌم

 2150 سهى ٌاسٌن زٌد رشٌد

 2111 سهٌر صالح أحمد

 2007 سهٌر صالح محمود

 4224 سهٌر كاظم فاضل

 747 السهٌل ، اسٌل محمود شاكر 

 741 السهٌل ، رباب علً عبد الرحمن 

 5433 السود, دمحم بالر عودة

 5365 السودانً, حازم حسن ٌاسٌن

 4771 السودانً, سحر علً سرحان

 2044 السودانً, سرور علً عبد الحسٌن

 2727 السودانً, لماء شامل خلؾ

 2041 السودانً، رافد عبد الواحد مهاوي

 2717 السودانً، زهراء عبد الحسٌن اسماعٌل

 2022 السودانً، كرار حمزة دمحم

 4021 سوز عزالدٌن فارس دمحم

 017 سوزان أزاد نوري 

 720 سوزان رؤوؾ عبد المادر

 102 سوزان محمود سلٌم



 4127 سوزان ناجً فٌصل 

 2041 سوسن عبدهللا عزٌز

 5547 سوالؾ عبد المطلب لدوري حسن

 271 السوٌدي , هبة جواد كاظم 

 4742 السوٌدي ، مهند نزار كزار

 070 السوٌراوي ، عبٌر ترعً راشد

 8;56 السوٌعدي, سعد لاسم علً

 53:8 السوٌعدي, شهد فاضل صالح

 2150 السٌامر، سارة كاظم حسٌن

 511 سٌدا سركٌس مسروب اوهانٌسٌان

 722 سٌروان رشٌد سعٌد

 402 احمد سٌؾ احمد عبدالمهار

 727 سٌؾ عبد الوهاب عبد الرزاق

 5337 سٌؾ عبد مجباس

 8;53 سٌؾ علً عبد المجٌد

 4270 سٌؾ دمحم ابراهٌم

 715 سٌماء سالم جاسم

 ;;;4 سٌناء ماجد محمود
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 2052 الشاعلً، مصطفى عبد الحسن فرحان

 2501 الشافعً، احمد سلمان والً

 2721 ذٌابالشافعً، علً ٌاسٌن 

 2770 شاكر حامد رشٌد

 011 شاكر هوله سابط

 721 الشالجً ، دمحم علً دمحم

 207 الشامانً ، رشٌد عبد الحمٌد عبود

 2152 شامل عبد اللطٌؾ

 4757 الشامً, امانً كاظم حاتم

 :6;4 الشامً، عبد الرحمن علوان حسن

 4070 الشامً، نجاة جمعة دمحم حسٌن

 2721 اسماعٌل عبد هللاشامٌران رعد 

 2552 الشاوي، سٌؾ ناظم صالح



 4400 الشبانً, هٌام عبدهللا واوي

 2715 الشبانً، علٌاء عبد هاشم لفته

 4204 الشبري, رباب ابراهٌم كاظم

 100 الشبالوي, عباس مزهر عاكول

 5639 الشبالوي, دمحم شابً مكسور

 4547 الشبلً ، مرتضى علً حسن جاسم 

 7:;4 ٌاسر عمار مهدي الشبلً،

 4202 الشجاع, صفا عبدالجبار مهدي

 407 الشجٌري , مهند سالم عباس

 000 الشجٌري ، أمال ماجد خلٌل 

 725 الشجٌري ، دمحم جمٌل عٌدان 

 4402 الشجٌري، اٌات حازمعجٌل عبد

 2072 الشدٌدي، هالة خالد صالح

 4041 شذى حمٌد احمد

 4500 شذى عبد الحافظ اسماعٌل 

 22 الشرع، دمحم هاتو عزٌز

 2240 الشرٌفً ، شٌماء عبد الهادي حسٌن

 2021 الشرٌفً, بثٌنة حسٌب سلمان

 2025 الشرٌفً, حسنة خزعل موازي

 2774 الشرٌفً، حازم جاسم سحٌب

 4:99 الشرٌفً، حمٌد لطٌؾ مرٌوش

 2507 الشرٌفً، مرتضى محسن عباس

 401 شعٌب رعد فرهود

 002 الشعٌبً ، ثامر عبدهللا داود سلمان 

 4272 شفاء علً عبد المحسن

 405 شكر ؼفور فرج 

 4171 الشاله ، سٌؾ حسام علً 

 4002 الشاله, زٌنب مصدق جعفر

 2205 الشمري ، اسماءابراهٌم حسٌن حبٌب 

 2245 الشمري ، اٌمان مظفر ٌوسؾ

 4700 الشمري ، صبا لٌث اسماعٌل 

 4105 الشمري ، ضٌاء حمٌد باحً 

 2210 الشمري ، لٌصر صاحب كٌكو

 007 الشمري ، نجالء سوٌد ابراهٌم صالح

 510 الشمري ، ودٌان راسم مسٌر                     

 ;554 الشمري, احمد مجٌد راضً

 100 الشمري, بتول كاظم عزال

 2250 الشمري, خلود فارس دمحم

 2020 فاضلالشمري, رائد عباس 

 4072 الشمري, سحر ناجً خلؾ

 5595 الشمري, سمٌة حمً رشٌد

 9;56 الشمري, شٌماء عبد الوهاب عبد



 770 الشمري, عبد الرحمن بهاول رستم

 4047 الشمري, عفراء حمزة عبدالحسن

 110 الشمري, لمٌاء مالن عبد الكرٌم

 2252 الشمري, دمحم محسن جاسم

 2211 الشمري, هدٌل علً جبر

 2152 الشمري، اسراء عبد الكاظم جاسم

 69;4 الشمري، سلوى خلٌل علً سالم

 2107 الشمري، سمٌة عدنان ناصر

 2772 الشمري، شاهٌن محمود عكاب

 12 الشمري، شٌماء صلٌبً صالح

 2154 الشمري، صفاء نصر هللا ردام جاسم

 2072 الشمري، صالح مهدي هادي

 2501 الشمري، عامر عدنان داود

 2117 الشمري، ؼفران هالل عبد الحسٌن

 2510 الشمري، فالح عبد هللا شالهً

 2410 الشمري، دمحم رحٌم حسب هللا

 1 الشمري، منتهى دمحم عبد الرضا

 2004 الشمري، نجاة كرٌم جابر

 4212 الشمري، نور هادي حسن

 2520 الشمري، ٌوسؾ فلٌح حسن

 4:87 الشمسً ، ٌشار دمحم جلٌل مالن

 2150 الشمسً، علً حربان خوشان

 3;:4 الشندل، أحمد ناصر حسٌن

 2712 شهد أحمد كرٌم

 ;538 شهد باسم جاسم

 5459 شهد حازم لوٌس منصور

 4210 شهد رعد سبتً

 2077 شهد سعد عبد الحسٌن

 3;;4 شهد سالم عبد حسون

 4424 شهد عبدالجبار دمحم فدعم

 2714 شهد كاظم جواد

 2412 ماهر بشارشهد 

 2027 الشهد، مٌثم عبد االله عبد االمٌر

 4407 شهرزاد احمد خلؾ دمحم

 020 الشهوانً ، منٌر مروان شهاب 

 2054 الشهٌلً، منى جابر حافظ

 2111 شوان فرح سعٌد

 2212 الشوانً ، حوان ناصح امٌن

 201 الشوانً ، فاخر جابر علً 

 2522 شوق عبد الكرٌم خٌطان

 2045 الشوكً, شادي انور كرٌم

 53:9 الشوٌلً, رشا دمحم حسن كاطع



 104 الشوٌلً, صابرٌن رشٌد ابٌه

 4715 الشوٌلً, وفاء علً رحٌم

 2140 الشوٌلً، حٌدر محسن سلمان

 4527 الشٌبانً ، علً عبد الحسٌن عبد

 ;537 الشٌباوي, امال هاشم جٌاد

 102 الشٌباوي, علً عباس هٌمص

 2101 الشٌباوي، ماجد صرٌؾ مسٌر

 220 الشٌخانً , احمد عٌسى احمد 

 2071 الشٌخانً, عامر عبدهللا مجٌد

 215 الشٌخلً , تمً مؤٌد فاضل 

 ;533 الشٌخلً, االء حسٌن علً حسن

 4472 الشٌخلً, رٌام جمٌل محمود

 47;4 شٌرٌن كاظم ؼٌاض

 072 شٌماء ابراهٌم كاظم 

 4711 عبدالؽنً شربهشٌماء احمد 

 2711 شٌماء احمد كاظم

 745 شٌماء احمد دمحم 

 :549 شٌماء حدٌد دانة

 4072 شٌماء حسن علً

 2142 شٌماء داود سلمان

 2221 شٌماء رعد نصٌؾ جاسم

 4200 شٌماء رٌاض خلٌفة

 4212 شٌماء صباح مهدي

 4217 شٌماء صالح سٌفً

 4040 شٌماء عبد جبر 

 101 حمٌدشٌماء علً 

 4522 شٌماء علً ناصر

 407 شٌماء ؼنً عرٌبً 

 000 شٌماء مجٌد علً 

 5334 شٌماء دمحم عبد الحمٌد

 2250 شٌماء دمحم لطٌؾ

 5343 شٌماء مهدي شرٌؾ اخشٌن

 2051 شٌماء مهدي كاظم

 4212 شٌماء هاشم خضٌر
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 36;4 صابرٌن سمٌر عبد الخالك

 ;6;4 صابرٌن ؼالب كاظم

 127 صابرٌن لاسم عبد

 4077 صابرٌن كرٌم بالسم

 37;4 صادق شمخً جبر

 45 صادق عبود لفته

 175 صادق علً حسن

 2010 صادق وهاب فرحان 

 2252 الصافً, امنة منصور حسٌن

 :559 الصافً, علً محسن ثجٌل

 2717 الصافً، ندى بدر حسٌن

 727 صالح حسن سلمان 

 474 المادر عٌاشصالح خالد عبد 

 401 صالح عٌفان كصب جندٌل 

 141 صالح كاظم جبر

 420 صالح دمحم حمٌد

 2721 الصالح، هبة فائز أحمد

 2211 الصالحً, اسماء عبد المجٌد ولً

 5567 الصالحً, رعد طالب كاظم

 4502 الصائػ ، علً دمحم جواد

 2215 صبا درٌد فائك

 4752 صبا صالح مهدي

 422 صباح عزٌز محان 

 721 صباح نوري عبد الكرٌم 

 4047 الصبٌحاوي, رسول عبدعلً عباس

 48;4 الصبٌحاوي، مهدي مخٌلؾ كاعد

 747 الصبٌحً ، عامر دحام خلؾ 

 105 صدام حسن خضٌر 

 2725 صدام مجٌد داود

 4705 صدام دمحم احمد

 2471 صفا علً حسٌن

 4202 صفا دمحم ابراهٌم شهاب

 4074 صفا دمحم حسٌن

 5535 صفا ممداد  عبد الجلٌل

 2217 صفاء بهاء مكً

 5494 صفاء شارد ناصر

 2715 صفاء عباس خماط



 2404 صفاء فرٌد كاظم 

 740 صفاء فلٌح حسن 

 4070 صفاء كموش حسن

 210 الصفار , سرمد فاضل علً

 4770 الصفار, منذر عبداالمٌر دمحم

 4050 عبدالمادر احمدالصفاوي, صهباء 

 2207 صمر سٌاب عبد الواحد

 2000 الصكر، سمٌر عبد وهام

 742 صالح الدٌن اسماعٌل حمد امٌن 

 221 صالح الدٌن مرعً حسن

 2200 صالح حسن ٌاصً

 49;4 صالح راهً ابراهٌم

 222 صالح صالح ٌاسٌن

 4042 صالح مهدي كاطع سلمان

 3;;4 صالح نجم الدٌن أمٌن بابان

 :564 الصاللً,. البال عبد ابراهٌم عباس

 2257 الصلٌخً, مروه فلٌح ابراهٌم

 240 الصمٌدعً , دمحم عثمان عاصً

 744 الصمٌدعً ، عبد المنعم خلؾ ٌاس خضر

 002 الصمٌدعً ، فٌصل خلؾ عامر 

 2010 الصمٌدعً, حسٌن خالد حسٌن

 4521 صمٌم حسب هللا ٌحٌى 

 5397 الصوالغ, احمد شهاب حمد

 4272 الصٌمري، خنساء عبد العالً شهٌد

 

 

 

 

 



 حرؾ )ض(
  

 2045 ضحى باسل مظفر

 55:5 ضحى جواد كامل جبار

 4575 ضحى سالم جاسم 

 4577 ضحى سعد عزٌز 

 7;53 ضحى صدام بالسم

 527 ضمٌاء جسام دمحم

 :543 ضمٌر عبدالرزاق محمود 

 2557 ضٌاء احمد حمٌد ٌاسٌن

 2717 ضٌاء جبار عكوش

 4007 ضٌاء زكً مشكور

 4540 ضٌاء فهد جبر 

 :4;4 ضٌاء نوري أحمد جاسم

 2405 ضٌاء نوماس محسن
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 740 طارق جبار عزٌز

 2120 طارق طه ٌاسٌن أحمد

 741 طارق عزٌز صالح شهاب 

 2021 طارق مجٌد دمحم

 4121 طالب محسن رهٌؾ

 742 طالب ناجً علوان 

 4111 الطالبانً , احمد عماد عبدالحمٌد 

 747 طاهر دمحم احمد

 455 الطائً , حسٌن خضٌر خلٌؾ 

 217 الطائً , صابرٌن كاظم جابر

 222 الطائً , صادق منصور محمود

 741 الطائً , علً رضا سلمان 

 521 الطائً ، امٌن دمحم حسن 



 4714 الطائً ، بٌداء كاظم علٌوي 

 :4:6 عبد المجٌد دمحمالطائً ، دعاء 

 2202 الطائً ، طارق سلمان حنتوش

 700 الطائً ، عدوٌة حسن ٌوسؾ 

 702 الطائً ، علً صبٌح فرحان دمحم

 4152 الطائً ، لماء احمد عبد الرحمن 

 2070 الطائً ، لٌلى عبد جاسم 

 745 الطائً ، مجٌد حمودي مصلح 

 117 الطائً ، دمحم علً حسٌن احمد

 747 الطائً ، محمود ٌونس حمٌد 

 :545 الطائً, اروى ٌحٌى ذنون ٌحٌى

 2251 الطائً, البال دمحم صٌوان

 4;54 الطائً, امٌر دمحم حٌدر

 5659 الطائً, دعاء جواد ناصر مهدي

 5555 الطائً, دعاء وهاب عبد الحمزة

 4200 الطائً, رٌاض نجم عبٌد

 ;545 الطائً, ساهرة سلمان حمادي

 :563 الطائً, صفا مهدي طالب

 4440 الطائً, ضحى طالب حمٌد

 ;;54 الطائً, علً جبار عزٌز

 5596 الطائً, دمحم عبٌس حمٌد

 5343 الطائً, مرٌم عبداالمٌر مطرود

 5463 الطائً, نبراس بالسم كاظم

 3;56 الطائً, هشام دمحم رفٌك احمد

 4027 الطائً، اسٌل موفك دمحم

 2152 لتٌبة ٌحٌىالطائً، انوار 

 2524 الطائً، تأمٌم خلؾ عبد نده

 2710 الطائً، تؽرٌد عبد الكاظم جواد

 2012 الطائً، حسنٌن حامد أحمد

 2200 الطائً، سرمد عدنان عبود

 2711 الطائً، ضمٌاء حسن محسن

 4457 الطرفً, دعاء عباس رشٌد جاسم

 4107 الطرلانً ، اسراء جابر ذبٌان 

 107 الطعمة ، زكرٌا محً عٌسى 

 ;3;4 الطفٌلً، حٌدر علً عبود

 2100 الطفٌلً، لٌلى حاكم علن

 42 الطلبانً، فاطمة محمود حمه

 2154 الطلٌباوي، عبد اللطٌؾ عبد الكاظم ماشاؾ

 077 الطه , عبدالوهاب احمد حسن 

 242 طه عبد المادر عبد هللا احمد

 244 طه كمال هاشم 

 27 عباسطه ٌاسٌن 



 741 الطواؾ ، احمد حسٌن عباس

 5358 الطوكً، أحمد سمٌسم عالوي

 93;4 الطوكً، أحمد عباس عبد عساؾ

 2157 الطوكً، خلٌل اسماعٌل مراد

 5393 الطٌار, سارة دمحم عبدهللا

 2404 الطٌار، شٌماء حسٌن

 2150 طٌبة ابراهٌم دمحم

 2240 طٌبة أٌاد دمحم

 4011 طٌبة نجم حسٌن

 5344 جمعة مجٌد ٌاس طٌبة

 101 الطٌؾ ، بدوج عباس 

 

 

 

 

 

 حرؾ )ظ(
  

 271 ظافر ابراهٌم ٌاسٌن 

 4707 ظافر جاسم حسٌن 

 4147 الظالمً ، امٌر حمودي عبٌد

 33;4 الظالمً، نضال حسٌب فلفل عبد

 2242 الظاهري، عمار عبد مزٌعل

 220 الظفٌري ، عذراء مدلول حمدان عبد 

 

 

 

 



 حرؾ )ع(
  

 525 العابدي ، زهراء علً كرٌم 

 2400 العابدي ، دمحم حسن فلٌح 

 4700 العابدي, باسم حاكم كاظم

 4700 العابدي, جودت كاظم مراد

 2255 العابدي, عادل خضٌر عبٌس

 4051 العابدي، أحمد عباس كرٌم

 53:7 عاتكة فائك رضا

 717 عادل مصطفى بٌربن

 4072 العادلً، زٌنب فالح داخل

 5366 عادي عبدالرحمن مزعل

 4077 العارضً، مسافر هندي صفر

 257 عاصم مالن عبدالرحمن 

 4702 عاصم دمحم عبدالوهاب

 2050 العالول، أٌاد خلؾ علً

 4717 عالٌة جمٌل علً 

 711 عالٌة عبد االمٌر عبد المجٌد

 4700 عامر جبار زؼٌر

 170 عامر حسن ثابت

 2151 عامر عبٌد رومً

 240 عامر محسن علً 

 2257 عامر ناظم صالح

 227 عامر نجم شحاذه 

 772 العامري ، حٌدر زاٌد عبوسً 

 527 العامري ، شروق سالم خالوي 

 ;565 العامري, رضا كرٌم دمحم عبد الحسٌن

 4704 العامري, رؼد عبدالمادر عبدالمطلب

 5;56 العامري, مٌرفت عبد الكاظم ٌاسٌن

 2251 علً خضٌر العامري, نزار

 4207 العامري، أفراح عبد االمٌر صادق

 4071 العامري، رنا عالء عبد الحمٌد

 67;4 العامري، ساهرة علٌوي حسٌن

 2771 العامري، ٌاسمٌن حسن حسٌن

 4141 العاملً ، مروة فاضل صالح

 207 العانً , عبدالوهاب ثابت عبدالوهاب

 700 العانً ، اسماء تمً عبد سالم

 702 العانً ، باسم مصحب رحمن 

 120 العانً ، عمر ٌوسؾ بكري هدٌب 



 704 العانً ، فهد لٌث نوري ابراهٌم 

 025 العانً ، لٌس عبدالرحمن حسٌن

 122 العانً ، نذٌر رزولً مصطفى شعبان 

 4472 العانً, امانً زهٌر دمحم

 5376 العانً, فاتن ؼالب طالب

 4772 العانً, هٌام سهام طه

 4042 العانً، عصام حمدان حنظل

 5359 عائدة حسٌن سرحان

 4112 العاٌدي ، سعاد حسن مانع 

 25 العائذي، مرٌم عدنان فدعوس

 4107 العبادي ، انور فاضل حسٌن دمحم 

 4152 العبادي ، ضفاؾ ؼازي عباس 

 2270 العبادي, عامر عبادي زامل

 5535 العبادي, علً حسن خضٌر

 122 حسن هوٌديالعبادي, علً 

 2727 العبادي، احسان نعٌم كاظم

 2155 العبادي، ثامر ناصر علً

 2517 العبادي، عبد الحً عبد النبً زٌبن

 2102 العبادي، علً جبار خلؾ

 2141 العبادي، فادٌة جمعة اسماعٌل

 2122 العبادي، مصطفى لفته ماضً

 105 عباس احمد حسٌن 

 4521 عباس احمد رحٌم 

 2774 اسامة صالحعباس 

 777 عباس جواد صٌوان

 2742 عباس خزعل حسٌن

 704 عباس دوٌن عنكوش

 4571 عباس عكله بادي

 570 عباس عالوي مطلن

 4071 عباس علً حسٌن

 2002 عباس علً سلمان

 4110 عباس علً عجٌل 

 107 عباس علً عدول 

 2070 عباس علً دمحم

 4002 عباس كاظم عبٌد عباس

 700 عباس كولمراد بن مراد باجالن 

 2410 عباس لفته مرٌدي

 5586 عباس محٌسن حرٌجة

 700 عباس نصٌؾ جاسم

 5433 عباس ٌحٌى عبدالمادر

 702 العباسً ، ادرٌس حرٌر احمد

 2141 العباسً، سجى اٌاد كاظم



 101 عبد الجبار ادري دمحم

 5635 عبد الحكٌم صالح عبد المادر

 707 حمٌد عطٌةعبد الرحمن 

 242 عبد الرحمن صدق دمحم

 2152 عبد الرحمن نوري اٌوب

 2104 عبد الرحٌم ضٌاء عامر

 2101 عبد الرزاق جمٌل ابراهٌم

 701 عبد الرزاق محمود عواد فاضل 

 2417 عبد الرسول أحمد دمحم مؤمن

 702 عبد السادة دمحم ناصر 

 720 عبد السالم دمحم ابراهٌم دمحم 

 771 العزٌز علٌوي عبدعبد 

 75 عبد العظٌم حمزة خٌر

 221 عبد المادر جاسم احمد

 ;:55 عبد المادر علً حسٌن

 722 عبد المادر كاظم ٌاسٌن 

 712 عبد الكرٌم جاسم دمحم

 2442 عبد هللا جبار رضٌو

 2520 عبد هللا جمٌل السٌد منخً

 212 عبد هللا دمحم صوفً

 042 دمحمعبد المجٌد حمٌد صالح 

 724 عبد الملن عبد الكرٌم حسٌن

 8::4 عبد المنتظر هادي كاظم عباس

 424 عبد المنعم حمد صنكال 

 5663 عبد الناصر ناصر حمٌدي

 4151 عبد الهادي مولة جخٌور

 2047 عبد الواحد دمحم اسماعٌل

 227 عبدالحسٌن جبار حسن

 4770 عبدالحسٌن جوحً موزان

 705 عبدالخالك رحمن دمحم امٌن كردعازه بانً 

 5463 عبدالخالك دمحم عبٌد

 452 عبدالرحمن دمحم صالح 

 4550 عبدالرحمن نبهان اسماعٌل 

 2402 عبدالعظٌم حمدان علٌوي

 4277 عبدهللا باسم جاسم

 070 عبدهللا حسن الطٌؾ

 701 عبدهللا حسٌن احمد

 5;53 عبدهللا شجاع ٌاس

 4552 ، ثامر حسٌن كحطالعبدلً 

 4101 العبدلً ، كرٌم منعم

 5633 العبدلً, كاظم ابراهٌم كرٌم دمحم

 4271 العبدلً, محمود عبدالوهاب



 2002 العبدلً, نور محمود عبد المجٌد

 5593 العبدلً, هند عبد المهدي كرٌم

 457 العبود , دمحم عبدالرزاق خلٌل 

 4205 العبود, طالل متعب دمحم

 050 العبودي ، حٌدر محسن بندر 

 4100 العبودي ، كامل ٌاسر حسٌن 

 4751 العبودي, بتول فاضل مزعل

 4207 العبودي, ثامر كرٌم دمحم

 2272 العبودي, سهام علً عبدهللا

 5434 العبودي, شروق نجاح مشكور حسٌن

 5633 العبودي, فاطمة علً حسٌن عجٌل

 5393 العبودي, وسن لاسم شرٌؾ

 2770 العبودي، ألبال عواد جٌاد

 2025 العبودي، حكٌم عطٌة زؼٌر

 4214 العبودي، خنساء عبد الحسٌن عبادي

 2010 العبودي، هادي حمزة عبد

 225 العبٌدي , سالم أرسٌشان احمد علوان 

 211 العبٌدي , سٌؾ محمود جنحٌت 

 221 العبٌدي , علً حسٌن علً رحٌمة 

 720 العبٌدي , دمحم عبد هللا خلؾ 

 070 العبٌدي ، احمد مدثر دمحم صالح 

 2207 العبٌدي ، اسراء سعٌد صالح 

 707 العبٌدي ، رؼدة زٌاد طارق

 124 العبٌدي ، رٌاض دمحم حسن 

 4101 العبٌدي ، زٌنب حسٌن رؤوؾ 

 120 العبٌدي ، سعد عنٌد حسٌن 

 420 العبٌدي ، شهد رعد عطا هللا

 247 العبٌدي ، عبد الرحمن جمٌل هاشم 

 204 العبٌدي ، عثمان عبد الكرٌم عبد الجبار

 171 العبٌدي ، عدنان حسن موسى سلمان

 111 العبٌدي ، علً حسٌن عباس 

 422 العبٌدي ، دمحم حازم محمود

 072 العبٌدي ، دمحم خالد احمد 

 077 العبٌدي ، محمود شكر محمود

 2201 كاظم اسماعٌلالعبٌدي ، هٌفاء 

 4702 العبٌدي, احمد بشٌر محمود

 4017 العبٌدي, الهام دمحم واثك

 4752 العبٌدي, امٌر صباح سعٌد

 6;54 العبٌدي, تحسٌن احمد سعٌد خلٌؾ

 4024 العبٌدي, حسنٌن حمٌد

 5377 العبٌدي, رسمٌة سحاب سرحان

 :535 العبٌدي, شٌماء حسٌن صالح



 4001 جبار حسٌنالعبٌدي, عبدالستار 

 5476 العبٌدي, لمى محمود رشٌد

 5435 العبٌدي, لٌث عصام مجٌد

 5378 العبٌدي, مٌادة سلمان عبٌد

 5688 العبٌدي, وجدان صالح داخل

 2772 العبٌدي، أرٌج حازم مهدي

 2222 العبٌدي، جعفر جواد جاسم

 2071 العبٌدي، جوان جاسم خضٌر

 4200 العبٌدي، حٌدر عمار كرٌم لٌلو

 7;:4 العبٌدي، ضرؼام دمحم رضا علً

 2121 العبٌدي، عمار اكرم فلٌح حسن

 2725 العبٌدي، هدى داود سلٌم عبد علً

 4001 العبٌدي، هند احمد محمود

 5363 عبٌر عبدالهادي حٌدر

 2572 عبٌر فاضل عبد السادة

 4420 عبٌر ٌونس محم

 4175 العتابً ، أركان دمحم كاظم 

 2200 العتابً ، صادق جعفر كاظم 

 5585 العتابً, اسعد رشٌد عطٌة

 2000 العتابً, رؼداء عباس كامل

 2274 العتابً, هبة صباح خلٌؾ

 4070 العتابً، أسٌل جمعة علً

 2101 العتابً، تحرٌر جاسم كاطع

 2522 العتابً، حنان ؼضبان هندي حسن

 2701 العتابً، حٌدر دمحم حسٌن

 2425 عمار حمٌد جالبالعتابً، 

 2047 العتابً، محسن رشٌد مصٌحب

 2157 العتابً، نجاح حشٌش بارع

 4124 العتبً ، دمحم علوان كاظم 

 2711 العتبً، نوال عباس عكال

 2527 العتبً، هادي عبد الحمزة روٌعً

 722 عثمان علً دمحم

 572 العجٌلً ، نبراس سعدون مطشر سلمان

 4202 عبد عباسالعجٌلً, بشرى حسٌن 

 5573 العجٌلً, لفته هامل علوان

 2777 العجٌلً، زٌنب جواد حسٌن

 521 عدنان صبٌح ثامر 

 4115 عدنان عبد العباس عٌدان راضً 

 2041 عدنان ٌاسٌن عطٌة

 4015 عدي جواد علً

 4475 عدي حمودي عبدهللا

 ::55 عدي سهر عباس



 4470 عدي صالح مهدي

 4772 عدي ناهً حسن

 2 العذاري، عذراء عبد الحسٌن جبر

 2244 عذبة باسم محمود

 2202 عذراء عبد الهادي حسان

 127 عذراء كاظم دمحم موسى

 2027 عذراء كامل ولً

 4404 عراق حسن ابراهٌم

 95;4 عروبة كاظم شعبان

 2144 العزام، حسام مسلم كاظم

 227 العزاوي , ظامر رشٌد لطٌؾ 

 727 العزاوي , لصً علً برٌان 

 2210 العزاوي ، اوس اكرم دمحم صبحً 

 727 العزاوي ، رٌاض عبد حسون

 721 العزاوي ، سلوان حازم مدحت 

 725 العزاوي ، لتٌبة مظهر عباس 

 4701 العزاوي ، كرٌم هادي محمود

 4502 العزاوي ، مثنى دمحم شرٌؾ

 2214 العزاوي ، دمحم عبد الرضا ناصر 

 221 العزاوي ، مهند كرٌم دمحم

 4707 العزاوي, افراح شاكر محمود

 5367 العزاوي, رٌام عبدالوهاب احمد

 4201 العزاوي, سهٌر احمد دمحم

 5383 العزاوي, عبٌر طه علً

 4441 العزاوي, دمحم علً حسٌن

 5383 العزاوي, مروة عبود  احمد

 2025 العزاوي, هبة سعد رشٌد

 2151 حامد ماجد داود العزاوي،

 2021 العزاوي، خالد دمحم امٌن

 4274 العزاوي، زٌنة نبٌل نصٌؾ

 :;;4 العزاوي، سجى عبد الرضا هاشم

 4075 العزاوي، شهد سعد علوان

 2771 العزاوي، عبد مهدي صالح

 225 العزي , عمر حسٌن نائؾ 

 200 العزي ، ابو بكر لحطان جاسم 

 112 العزي ، حامد حسن علً 

 4774 العزي, شهد نزار مصطفى

 2710 العزي، رسل علً زؼٌر

 2712 العزي، ضحى ساجد ابراهٌم

 201 العسكري , ساجد صباح وٌس

 2212 العسكري ، الهام مطشر هادي 

 5345 العسكري, حٌدر عبدالمحسن كاظم



 2217 عصام حاتم حسٌن 

 4112 عصام حسٌن حسن 

 4542 عصام دمحم سعٌد سلمان 

 ::53 العصامً, زٌنب عبدالزهرة جعفر

 2775 العصامً، زهراء حسٌن كاظم

 2510 العصفور، سهٌر كاظم حسن

 120 عطاء علً مجٌد

 554 العطار ، ابراج هاشم سٌد دمحم

 05 العطار، اسراء هاشم سٌد دمحم

 ;:53 العطبً, مروة فرٌد عودة

 2247 العطوانً ، خالد شامً ناشور

 4702 عبدالزهرة حسٌن نجمالعطوانً, 

 2100 العطوانً، صدام جاسم دمحم

 2721 العظماوي، نهى ابراهٌم حرٌجة

 2240 عفاؾ مصطفى ٌاسٌن

 2020 العفلوكً, رٌسان حاتم كاطع

 701 العمابً ، انمار رسول شعٌث 

 2270 العمابً, ذكاء رحمن خضٌر

 5587 العمابً, عدنان عطٌة عبد الرضا

 20 علً صدام العمابً، حسٌن

 2124 عمٌل أمٌر جبر ظاهر

 4027 عمٌل شمخً جبر

 4271 عمٌل عبد الرزاق كرٌدي

 2052 عمٌل مكً كاظم

 5346 العمٌلً, صفا ؼنً عبدالواحد

 5536 العمٌلً, مهدي ناهً مطٌر

 122 عكاب ٌوسؾ زؼٌر 

 4274 العكابً، سعد علً حسٌن

 574 العكٌدي ، جعفر علً عبد الرحٌم 

 721 العكٌدي ، عبدالمادر ذٌبان احمد

 9;:4 العكٌدي، عبد شاحوذ احمد سعٌد

 2211 العكٌلً ، زٌنب عبدالوهاب عبداالمٌر

 5464 العكٌلً, احمد عادل عبدالرضا علً

 5693 العكٌلً, اكرام فارس ؼانم

 5368 العكٌلً, خلود ولٌد جاسم

 2022 العكٌلً, رباب ناظم خزام

 5436 صالح علً سعدالعكٌلً, عامر 

 55:6 العكٌلً, دمحم سعدون عبٌد

 2272 العكٌلً, ٌسرى عبد عون هادي

 ;4;4 العكٌلً، أسراء جاسم حسٌن

 2740 العكٌلً، اسماء صبر نعٌمة 

 4202 العكٌلً، ثائر دمحم ابراهٌم



 53;4 العكٌلً، ختام سالم علً

 2742 العكٌلً، شاكر جبٌر عنبر

 2751 هظٌم العكٌلً، صفاء حنظل

 57 العكٌلً، نور صفاء عبد الواحد عبد الصاحب

 2000 عال باسم هاشم

 770 عالء احمد دمحم 

 7;54 عالء حامد احمد محمود

 2010 عالء حبٌب عبد الرحمن

 2424 عالء حسٌن علً

 117 عالء رزان فاضل

 2102 عالء زؼٌر صخٌل

 4770 عالء سعد شاكر

 ;549 عالء عباس امٌن نصر هللا

 2157 عالء عبد الكرٌم ابراهٌم الفٌاض

 251 عالء عبدالحسٌن راضً

 772 عالء عبود دمحم

 170 عالء عوٌد شوٌل

 5384 عالء فلٌح حسن

 2411 عالء كاظم حسٌن

 74 عالء كاظم مسعود سٌد

 2717 عالء مجٌد جاسم

 4201 عالءعبد الشهٌد ناصر

 4220 العالق, مهدي حنون حسٌن

 5465 العلكاوي, فؤاد هادي مهدي

 54:3 العلكم, امنة ٌادع كرٌم

 004 العلوانً ، عبدهللا صباح نجرس

 2512 العلوانً، خالد جواد جاسم

 2170 العلوانً، سوزان نعٌم عبد خضٌر

 4110 العلً ، شٌماء حازم لابل

 2151 علً أمجد فائك عباس

 705 علً بندر نعٌمة 

 4470 علً جاسم عطٌة لفتة

 56:9 علً جلٌل جاسم منصور

 75;4 علً جواد عبادة

 2551 علً حاتم خلٌل الداللة

 2172 علً حسن جمعة سلمان

 425 علً حسن دمحم علً عكرش

 ;::4 علً حسن هذٌلً

 105 علً حسٌن احمد

 2447 علً حسٌن حسن

 774 علً حسٌن طلٌبة 

 2215 علً حسٌن علً هاشم 



 707 علً حسٌن فلوح

 770 علً حمود حسٌن 

 750 علً حمٌد موزان علً

 2041 علً خالد عبد الرحمن

 2415 علً داود علً حسٌن

 117 علً درٌول دمحم

 4042 علً رافع عبدالستار

 4477 علً رائد سلٌم

 4207 علً رحمة راشد

 2007 علً رشٌد محمود خضٌر

 4215 علً زاٌر كاظم

 2000 علً سالم احمد سٌالة

 5697 سرمد حسنعلً 

 4227 علً سعد كاظم حسٌن

 701 علً سلمان حبٌب 

 6;:4 علً سلمان علً صالح

 5333 علً سمٌر عوض

 4510 علً شمخً جبار 

 550 علً شنان كرٌم 

 3;53 علً صالح نصٌؾ جاسم

 2014 علً صبٌح حسون 

 4217 علً صٌاح هادي

 2417 علً طابع عبد الؽنً

 214 علً طالب علً

 2555 علً عبد الرحمن حلبوص

 421 علً عبد الرحمن رشٌد

 2420 علً عبد الرزاق لفته

 47 علً عبد الفتاح رحٌم

 4554 علً عبد هللا حمادي

 427 علً عبد هللا عبد الحمٌد

 5584 علً عبد المحسن راشد

 4201 علً عبداالمٌر عبدالحسٌن كمونه

 200 علً عبدالرزاق دمحم صالح

 2002 حسن علً عدنان

 2217 علً عدنان عبد الحكٌم 

 2001 علً عزوز شرماهً

 5369 علً عمٌل صفر

 4120 علً عودة دمحم

 4241 علً ؼازي حمدي

 2107 علً فاخر حبٌب

 4245 علً فاضل أحمد

 2521 علً فاضل علً



 50 علً فالح علً

 4211 علً فاهم جعفر سلمان

 2155 علً فاهم دمحم

 4211 نورعلً فٌصل عبد 

 4747 علً فٌصل علوان 

 2211 علً لاسم فٌاض 

 4720 علً كاظم خنجر

 51 علً كاظم علً

 4722 علً كاظم هادي

 33;4 علً كرٌم خضٌر

 4117 علً كرٌم عبد الحسن 

 4417 علً كرٌم عنبر عذافة

 2174 علً كرٌم عٌدان

 211 علً محسن حكٌم

 2407 علً محسن طوٌب

 4172 علً دمحم حسن

 4452 علً دمحم رضٌوا

 2105 علً دمحم زؼٌر

 5353 علً مهنا مزعل

 4220 علً نزار ٌاسٌن

 4724 علً هادي ابراهٌم 

 54:4 علً هادي عطا هللا

 507 علً ٌودة سلمان 

 2027 العلً, عمار محمود حمٌد

 2505 العلً، صفاء حمٌد ضٌوؾ

 110 علٌا عبدهللا محفوظ

 2004 علٌاء جاسم دمحم

 54:3 علٌاء دمحم توفٌك

 470 العلٌاوي , حمٌد شاهد فرحان 

 772 العلٌاوي ، نافع حمٌد صالح شاهٌن 

 5335 عماد جاسم سلمان

 2222 عماد حسن حسٌن 

 2170 عماد حمٌد عبد هللا

 2277 عماد خلؾ حسٌن

 5347 عماد راتب كتاب

 047 عماد سلمان حسن

 4527 عماد سلمان صباح خلؾ 

 2250 عماد عبٌد جاسم

 704 عماد عبٌد حمد

 4020 عماد عرٌس جاسم

 202 عماد فلٌح حسن جمعه

 4335 عمار ابراهٌم عزت دمحم



 472 عمار جبار حسٌن

 4001 عمار حسٌن دمحم جمعة

 4720 عمار خالد حٌاوي

 4525 عمار شحل مهلهل حسن

 4140 عمار صالح عاشور

 4701 عمار صالح احمد

 2412 عبد الرحمن صبري داودعمار 

 127 عمار عبدالجبار دمحم

 777 عمار مرعً حسن

 :536 عمار ٌاسر كطان

 ::53 العماري, عباس عبداالمٌر طه

 2411 العماري، حبٌب عبٌد مرزة

 110 عمر ارحٌم ٌوسؾ 

 4745 عمر حسام الدٌن صالل 

 255 عمر زهٌر علً

 121 عمر شاكر محمود عبدهللا 

 777 عمر عبد العزٌز عبدالرحمن 

 771 عمر عبدالعزٌز سعود

 241 عمر عبدالكرٌم حسٌن

 :565 عمر عناد حمود

 2157 عمر كرٌم نجم

 125 عمر دمحم ابراهٌم 

 107 العمري, عبد االمٌر هادي بلبول

 4075 العمودي, دمحم فرج عٌدان

 4222 العمٌري, وائل عذب حاجم

 93;4 كرٌم دمحمالعمٌري، زٌنب رضا 

 4020 العنبكً, احمد طاهر كاظم

 2172 العنبكً، االء علً عبد هللا

 2744 العنبكً، دمحم علً عبد هللا

 752 العندلٌب ، انعام دمحم جواد رضا

 2002 العنزي, طارق خضٌر عباس

 5537 العنزي, ماجد سعد حوران

 2252 العوادي ، ابراهٌم عماد عاٌد

 754 العوادي ، احمد دمحم علً جابر 

 4705 العوادي, علً حسٌن نوري

 5563 العوادي, علً عبد الحسبن تالً مهدي

 4207 العوادي، زٌد سالم عواد

 2777 العوادي، سهام كٌؾ مرٌود

 2472 العوادي، صالح هوٌدي شاكر هاشم

 2005 العوادي، عادل كاظم جواد حسن

 12 دمحمالعوادي، منار عبد هللا 

 2075 عواطؾ جلوب محسن



 4100 عواطؾ شاكر كرٌم ناصر 

 4475 العوفً, ضرؼام صباح لفته بالر

 4045 العٌاش، ؼفران عبد االمٌر كاظم

 5634 العٌدانً, ابتهال احمد ٌاسٌن

 5699 العٌدانً, فلاير صبري علً

 2271 العٌدانً, نور كاطع عباس

 241 العٌساوي , رٌاض جلوب جاسم 

 227 العٌساوي , محمود جاسم معٌدي 

 127 العٌساوي ، اسامة نجم عبدهللا

 041 العٌساوي ، خمٌس جمعة فاضل مطر

 775 العٌساوي ، ظاهر ٌحٌى جعفر

 777 العٌساوي ، ؼازي ؼرٌب جاسم 

 2204 العٌساوي ، نور حسٌن علً 

 174 العٌساوي, اسراء حسن علً نجم

 5636 سالمالعٌساوي, حاتم احمد حسٌن 

 5633 العٌساوي, عبدهللا عبد الحسٌن دمحم

 200 عٌسى دمحم شرٌؾ بابكر

 2007 العٌسى، إرم عصام خضٌر
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 4522 ؼادة عبد الجبار حمودي 

 2177 ؼادة لٌصر فارس

 4707 ؼادة كرٌم جاسم

 720 ؼادة مصطفى عطا

 4114 ؼازي حمود سعود

 400 الؽالبً , مصطفى حسن عبدهللا

 5466 الؽالبً, ضمٌاء رشن جبار

 2770 الؽالبً، أحمد طالب دمحم

 2070 ؼانم سلمان صالح

 2171 ؼانم عبد الحسن الرداد

 2175 ؼانم عبد السادة خلٌؾ

 2072 الؽانمً ، منار حٌدر علً 

 112 الؽانمً, علً راسم عبد



 144 الؽانمً, فاتن كامل شاهٌن

 4210 رحمنالؽانمٌن عامرة عبد الهادي 

 2001 الؽبان، عمٌل دمحم موسى

 2207 ؼدٌر حامد شاكر

 4512 الؽدٌري ، حنان طاهر حسن 

 2450 الؽرابً، زٌنب حسٌن ٌوسؾ

 2177 الؽرابً، دمحم ٌاسر فران

 4472 الؽراوي, منى عصام عدنان

 2452 الؽراوي، أحمد جعفر شاوي

 2572 الؽراوي، فاطمة ؼضبان عودة

 2105 راضً ٌاسر عبد الرضاالؽرباوي، 

 2242 الؽرٌباوي ، دمحم حسٌن اكزار

 2202 الؽرٌباوي ، دمحم خضٌر جاسم 

 5633 الؽرٌباوي, عبد الخالك كرٌم صكر

 2254 الؽزالً ، دمحم عبد علً خضٌر 

 5467 الؽزالً, منعم عبدالواحد علً

 4:83 ؼزوان انهٌر المً 

 0224 الؽزي, ثامر ٌاسر حسٌن

 4222 الؽزي، زهراء سعدون هادي

 2771 ؼسان ؼضنفر حمٌد

 221 ؼسان محمود مجٌد

 2275 ؼصون جابر عوض

 2101 ؼفران زحام جبر عبد

 :4:9 ؼفران كرٌم مشفً ٌاسٌن

 4271 ؼفران محمود عبدالكرٌم

 2424 ؼفران ناجً شاكر

 045 ؼنً فخري صالح 

 2525 ؼنٌة جبر عنبر

 240 ؼٌاث عبدهللا اسماعٌل

 4410 ؼٌث محمود عطا هللا
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 ;536 فاتن شاكر علً

  فاتن صالح مهدي

 3;53 فاتن عباس مهدي

 63;4 فاتن لاسم عبد

 4520 فادٌة عبد الحسٌن كاظم 

 4220 فادٌة لطفً عبدالوهاب

 4711 الفارسً ، سٌماء خالد نور الدٌن

 4:88 فاروق جبار شنٌشل

 2401 خلؾفاروق عز الدٌن 

 202 فاضل حمزة عاصً

 114 فاضل خلؾ كرم

 4275 فاضل داخل سلطان

 4550 فاضل كاظم حسٌن دروٌش

 2151 الفاضلً، سلوان مؤٌد علً

 2712 فاطمة أحمد عامر

 4224 فاطمة خلؾ عطوان

 89;4 فاطمة سعدون حافظ

 2201 فاطمة سعدون عبد الزهرة 

 570 فاطمة علً راضً 

 4071 حمدانفاطمة لاسم 

 2570 فاطمة كاظم خضٌر راشد

 4200 فاطمة كعٌد علً

 157 فاطمة دمحم عبد المادر 

 2277 فاطمة مدحت ابراهٌم

 2271 فاطمة هوان دمحم

 242 فالح حسن حرز

 4027 فالح حسن حمد

 54:5 فاهم  طعمة احمد سبتً

 2120 فائز سالم عبد

 021 فائز عمر علً 

 ;543 فائك دمحم حسٌن

 071 فتاح عبدهللا رشٌد

 2074 الفتالوي ، دمحم راشدحمٌد

 101 الفتالوي, اثٌر عبد الحسن عبد الواحد

 5568 الفتالوي, ارشد حمزة حسن عبدهللا

 5597 الفتالوي, حسن دمحم هادي

 4701 الفتالوي, حسٌن دمحم لهمود



 ;:53 الفتالوي, مصطفى مكً جواد

 5733 االمٌر الفتالوي, نرمٌن عباس عبد

 4010 الفتالوي، أزهار رالب كاظم

 2201 الفتالوي، حسٌن هراطة عباس

 2105 الفتالوي، سارة عبد الحسٌن عبد الكاظم عمران

 052 الفتلً , فرح عباس عبد جاسم 

 4411 الفدعم, وضاح عبدالجبار دمحم

 124 الفراجً, سالً سعد دمحم

 5536 الفراجً, سلٌمان حسٌن محمود

 4220 فراس حاجم ناصر

 2171 فراس عبد الخالك رحمان

 5689 فراس فالح مهدي

 4720 فراس كاظم عبدالكرٌم

 152 فرح باسم ابراهٌم

 4755 فرح جبار حمود

 2210 فرح جلٌل نوري

 4:73 فرح خالد عبد هللا

 ;4:6 فرح خضٌر ٌاس

 2441 فرح عبد الرؤوؾ عمار سمٌسم

 127 فرزدق علً عبد االمٌر

 4;53 الفرطوسً, اٌات جاسم دمحم

 4420 الفرطوسً, فٌصل عالوي نعمة

 112 الفرطوسً, لٌنا عبد الرزاق موسى

 5373 الفرطوسً, وسام لاسم لفته

 2454 الفرطوسً، حاكم جبٌر حنون

 2110 فرلد جاسم محنٌة

 2212 فرمان علً حمزة

 4270 فلاير خالد خلؾ

 4724 الفرٌجً ، هند سعدون لفته 

 104 فرٌدون رحٌم دمحم

 4107 فرٌك توفٌك نجاح

 4577 الفضلً , مروة علً ناصر 

 5348 الفضلً, باسم عبدالجلٌل جراد

 4720 فالح حسن حمش

 74 فالح حسن شالل

 5663 فالح حسن كزار عباس

 241 فالح نجم عبد هللا 

 771 الفالحً ، عبد الجبار احمد محل 

 245 ماجد خلؾ الفالحً ، عبد الجبار

 4220 الفالحً, تٌسٌر دمحم جمعه

 4204 الفالحً, مصطفى مؤٌد احمد

 2242 الفالحً، ضحى عدنان أحمد



 2214 فلورٌدا داود عباس سلوم

 8;:4 فنن نجم عبد االله

 121 فهد حبٌب رشٌد 

 47 الفهد، دمحم ثابت

 227 الفهداوي , زاهر عبد جسام 

 710 الفهداوي ، عمر صباح ذٌاب 

 120 الفهداوي ، عمر ٌاسٌن جٌاد 

 712 الفهداوي ، مجٌد احمد صالح دمحم 

 714 الفهداوي ، مهند علً جبار عٌسى 

 4722 الفهداوي, عمار صالح مخلؾ

 ;553 الفهداوي, فارس دمحم شالل

 4047 الفهداوي، عباس طراد ساجت

 4021 الفهداوي، عمار ٌاسٌن عواد

 8:;4 فؤاد سالم رشٌد أحمد

 710 فؤاد علً عوال

 4:74 فوزي رشٌد دمحم

 4022 الفٌاض, علً جلٌل ابراهٌم

 4247 الفٌاض، صالح نور الدٌن عٌسى

 4012 فٌحاء نوري عبد الحسن

 247 فٌروز علً سلوم 

 2107 فٌصل صادق ثامر

 4214 الفٌصل، عباس جاسم تومان

 5468 خوشناوفٌنن فاروق مصطفى 
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 4112 لاسم محسن حسان 

 722 لاسم دمحم صاحب 

 140 لاسم دمحم كرٌم

 172 لاسم دمحم لعٌبً

 474 الماسمً , حسٌن صالح حمد

 4707 لتٌبة ناظم فرمان

 4571 المرة لوسً ، مهدي محسن الٌاس

 2740 المرناوي، هادي خلؾ رسن

 712 المره ؼولً , صالح فاضل محٌسن 

 4222 ؼولً, فاطمة زٌد سلمان المره

 2074 المره لوسً, حٌدر ظاهر دمحم

 4774 المرهؽولً, نسرٌن كاظم عبٌد



 724 المرٌشً ، حسٌن عٌسى مسلم 

 4:68 المرٌشً ، كرٌم عبٌس دمحم

 5674 المرٌشً, انتظار نجم كوت سالم

 5349 المرٌشً, بهاءالدٌن عبدالحسٌن عوٌد

 ;568 الدٌن  عبد الحسٌن عوٌدالمرٌشً, عالء 

 4454 المرٌشً, هبة كلؾ رزاق

 2710 المرٌشً، ختام شٌاع ؼاوي

 52 المرٌشً، زٌنة علً كاظم

 2742 المزوٌنً، حنٌن محًٌ الدٌن حسٌن

 5553 لصً جبار شناوه

 4724 لصً حمٌد حسن

 717 لصً سالم عبد هللا 

 257 المصٌر , منال عبدالحسٌن سلطان 

 5538 المصٌر, احمد لفتة رهمة

 54:6 المطرانً, سهام جواد كاظم

 4474 المطرانً, منى خزعل جابر

 96;4 المطرانً، سعد عزٌز شنو

 2540 المطرانً، مهدي عبد االمٌر مفتن

 2450 الموٌزي، سارة مهند دمحم صالح

 2012 لٌس عبد المنعم نجم

 4775 لٌس عسكر علً اكبر

 70 لٌس ناصر راهً

 470 المٌسً , احمد ابراهٌم عبدهللا جوٌر 

 210 المٌسً , احمد حسن عالوي 

 251 المٌسً , خضٌر طلب سعد فهد 

 470 المٌسً , رعد ابراهٌم ؼزال

 027 المٌسً , دمحم ابراهٌم حامد

 711 المٌسً ، ابراهٌم حمٌد حسن

 2070 المٌسً ، أرٌج ؼسان حسٌن 

 205 المٌسً ، حسٌن كرٌم حرفش 

 025 المٌسً ، صابرٌن ابراهٌم صالح دمحم

 157 المٌسً ، عبد الجبار حماد صالح  

 247 المٌسً ، عدي نعمان ثابت 

 4715 المٌسً ، علً حسن برٌسم

 4514 المٌسً ، مٌادة تحسٌن عبد الكرٌم 

 5394 المٌسً, رشا علً فهد

 2747 المٌسً، ابراهٌم خلؾ صالح

 2071 مجٌدالمٌسً، االء علً 

 2072 المٌسً، تمى اٌاد خلٌل

 2140 المٌسً، عمر فاضل حمد

 2741 المٌسً، دمحم دمحم طه محمود ابراهٌم

 4:96 المٌصر ، وسام ٌاسٌن برهان 
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 2057 كاظم جواد جاسم

 2101 كاظم خضٌر كاظم

 5643 كاظم دوٌخ صبٌح

 ;543 كاظم عبدالرضا سعٌد

 4110 خنجركاظم عماد جاسم 

 2542 كامل عبد المحسن جاسم الحسن

 4717 الكامل, رنا داود سلمان

 170 كاوه مصطفى مولود

 020 الكبٌسً , عمر ٌونس عبد

 022 الكبٌسً , دمحم خلٌل محمود 

 172 الكبٌسً ، ابراهٌم ثابت نصار

 715 الكبٌسً ، احمد كرٌنص عبد 

 174 الكبٌسً ، انس علً نوري 

 177 الكبٌسً ، حمام اٌوب سلٌمان 

 170 الكبٌسً ، طالل دمحم حمد سالم

 717 الكبٌسً ، عبدالستار عبدالكرٌم رحٌم 

 711 الكبٌسً ، عمار عبد الحافظ عبد 

 022 الكبٌسً ، فٌافً بشٌر مهدي 

 750 الكبٌسً ، محمود جمال محمود

 172 الكبٌسً ، محمود عبدالرحمن فٌاض 

 171 ناصركرار انور 

 2401 كرار عبد الرضا طاهر

 2712 كرار عماد علً

 4:89 كرار مصطفى لطٌؾ 

 2120 الكرخً، عبٌر عٌسى عبد االمٌر

 2714 الكرخً، ؼسك زهٌر عوٌد عبد الحسٌن

 2227 الكردي ، حسٌن نوري رشٌد 

 4021 الكرطانً, خلدون سلمان دمحم

 5664 الكرعاوي, حٌدر عبٌد عناد

 5574 الكرعاوي, نضال ابو جواد امانة

 4050 الكرعاوي، عطاؾ طالل شاكر

 2142 الكرعاوي، مٌري عبد زٌد عبد الحسٌن

 4125 الكركوشً ، ثائر حسٌم علً 

 2210 الكروي, دٌنا عادل عبد الوهاب

 4712 الكرٌزي, دمحم جبار زؼٌر

 2100 الكرٌطً، حٌدر شالل متعب

 4::4 حبٌبالكرٌطً، دمحم حاكم 



 5443 كرٌم حسٌن رٌكان

 4024 كرٌم حمادي مهنى ابو سلوى

 2112 كرٌم محسن كاظم

 :567 الكشاوي, علً عبد حمادي

 2204 الكشوان ، علً دمحم حسن 

 2205 الكشوان، مصظفى دمحم حسن

 2250 الكصاري ، فاضل مهدي عباس فرحان 

 4450 الكطرانً, بدور سهٌل نجم هواز

 472 الكعبً , دمحم عدنان داود 

 212 الكعبً , ٌسرى كرٌم رسن 

 2252 الكعبً ، شٌماء نعمه عبود

 2200 الكعبً ، كرار علً حنون 

 4025 الكعبً, حٌدر مطشر معٌجل

 5638 الكعبً, رؤى عصام عبد الواحد حمزة

 8;54 الكعبً, زمن لاسم حبٌب

 ;563 الكعبً, زهراء كاظم لعٌبً

 4720 هدى شرٌؾ سعٌد الكعبً,

 :534 الكعبً، خالدة علً فلٌح حسن

 53;4 الكعبً، لاسم خرٌبط طاهر

 4241 الكعبً، دمحم حسن عبد الكاظم

 4014 كفاح ابراهٌم طه

 2557 كفاح حاجم شنٌار

 86;4 الكالبً، لصً اسماعٌل جبار حمود

 540 كمال عزٌز جبار 

 2257 كمال علً حسٌن 

 4:94 كمال مظفر مصطفى

 572 الكنانً ، أشواق عبد الكاظم رحٌم علً 

 720 الكنانً ، امجد هبة هللا حمزة 

 771 الكنانً, امل  كرٌم تولً

 4722 الكنانً, انتصار كاظم بشٌر

 121 الكنانً, اٌاد هالل حسٌن

 5359 الكنانً, ثرٌا جلوب جبر

 4402 الكنانً, رلٌة كرٌم دمحم

 55:8 الكنانً, ٌاس خضٌر عباس

 70 الكنانً، انعام حسٌن علً

 4252 الكنانً، عال حسٌن علً

 4102 الكندي ، ساجدة كاظم 

 :534 الكنزاوي, بشرى عبداالمٌر مرداس

 4002 الكنعان, زٌنة طارق نعمة

 2212 كهرمان هادي عودة

 4507 الكواز , عماد هادي عباس 

 4227 الكواز, صالح مهدي جواد



 451 صالحكوثر جلوب كاظم 

 2420 الكوثر عبد الباري حسٌن 

 4014 كوثر دمحم علً حسن

 4010 الكورانً، أسماء فاضل عبد الرضا

 752 الكوردي ، ساالر توفٌك لادر

 2020 الكوفً, ٌاسٌن عبد االمٌر طعمة

 2020 الكوفً، صفاء مكً حمزة

 4114 الكٌؾ ، حسن عمران كٌؾ حمزة 

 

 

 حرؾ )ل(
  

 4725  ابتهال جبار دمحمالالمً, 

 2217 الالمً, ابراهٌم حسٌن فلٌح

 2211 الالمً, حسٌن جواد كاظم

 4212 الالمً، جنان حسن جاسم

 5345 الالمً، حٌدر عبد االمٌر صابط

 2575 الالمً، كوثر فرٌح ضاحً

 4005 الالمً، مرٌم محسن عبد حسٌن

 2251 لبنى عدنان عبد االمٌر

 207 لطٌؾ دمحم سعٌد

 515 لعٌبً ، جبار جمعة 

 2215 لعٌبً, فاتن كاظم

 2710 اللعٌبً، أٌمان سامً طاهر

 240 لماء عاصم نصٌؾ 

 2114 لماء فالح عودة

 121 لماء ٌاسٌن حسن دمحم

 4727 لمى عبدالرحمن موسى

 4401 لمى فؤاد منحر

 4721 لمى هادي خمٌس

 542 لمٌاء عبد هللا فتح هللا

 4222 لمٌاء علً حسٌن

 2110 لمٌاء لاسم رسن

 754 اللهٌبً ، محمود رحٌم عالوي 

 4110 اللوس ، سالم ادورد ٌعموب



 2112 لؤي محسن ابراهٌم

 504 لٌالً خلٌل شافً 

 5485 لٌث زهٌر خلٌبص

 4705 لٌث عامر عبد الجبار 

 201 لٌث عبد الهادي حسٌن 

 2120 لٌلى جندي دمحم

 4222 لٌلى سعٌد احمد

 114 لٌلى علً دمحم 

 2120 لٌلى كاظم سبهان حسٌن

 7 لٌلى وهاب خضٌر

 572 لٌنا عبد االمٌر فاخر

 122 لٌنا مؤٌد دمحم

 722 لٌنا نضال شوكت

 

 

 حرؾ )م(
  

 5438 ماجد حمٌد رشٌد

 5373 ماجد حمٌد ناصر

 4740 ماجدة حسٌن عبد

 5588 ماجدة علً احمد

 054 ماجدة عواد صالح

 4275 مؤٌد خزعل حبٌب الماجدي,

 4422 الماجدي, نور كرٌم حرفش

 2217 مازن عبد الكاظم هادي

 2712 مازن دمحم صالح

 4227 مازن محمود مثنى

 4225 المالن, عبدالرضا ناصر محسن صبٌح

 4510 المالكً ، رٌم عباس

 4701 المالكً ، شذى علً مطشر

 4711 المالكً, رفل عبدالحسٌن رسن

 5564 زٌنب حمزة عباسالمالكً, 

 5;54 المالكً, سهٌل صالح جالً

 5665 المالكً, عالء علً جبارة

 5;53 المالكً, علً ؼانم ٌاسٌن



 55:3 المالكً, علً محمود حاجم

 4477 المالكً, نور مهدي صالح

 4221 المالكً, هٌلٌن نعمة حطاب

 2122 المالكً، اٌمان عبد الرضا موحً

 2717 شوكةالمالكً، حنان كاظم 

 1 المالكً، عصمت عبد الزهرة نعمان

 5 المالكً، ناظم فضٌل علٌوي

 2507 المالكً، وسام جمعة لفته

 501 ماهر دمحم فهد

 110 ماهر مهدي جدوع 

 72 المبرلع، حوراء دمحم علً لاسم

 112 المبشع ، هالة عبدالعزٌز حمود

 4444 مثنى اسكندر مهدي هندي

 2241 مثنى اسماعٌل تركً

 5576 مثنى عبدالجبار عبود

 5469 المجتومً, احمد هادي سلمان

 5374 مجدي رشٌد خضٌر

 750 المجمعً , حمادي عواد كاظم 

 477 المجمعً , رشٌد عبد الكرٌم جاسم

 112 المجمعً ، طالب حسٌن علً 

 071 المجمعً ، عبد الرحمن دمحم احمد ضٌؾ 

 105 محاسن جلوب وسمً

 4142 عودةمحسن جبار 

 752 محسن جالل رشٌد 

 2070 محسن خلؾ راضً

 757 محسن عبد ماجد احمد

 4500 الدمحم ، سعد حمزة حبٌب 

 111 دمحم ابراهٌم خماس

 54;4 دمحم ابراهٌم هرٌس جواد

 751 دمحم اسماعٌل عبد الكرٌم 

 125 دمحم باسم حمزة

 4420 دمحم بهرام خورشٌد

 4221 دمحم تحسٌن علً مهدي

 755 دمحم ثابت محمود

 117 دمحم جاسم حسٌن

 71 دمحم جبار علوان 

 2711 دمحم جبار كاظم

 2021 دمحم حازم عباس

 221 دمحم حامد عبد الرزاق

 271 دمحم حامد ٌعموب

 100 دمحم حسام علً

 2170 دمحم حسن فارس



 2405 دمحم حسون عبٌد

 4742 دمحم حسٌب زامل 

 5443 دمحم حلٌم سالم

 4504 دمحم حمزة عبد الحسٌن احمد

 2207 دمحم حمٌد جاسم شبٌب 

 2017 دمحم حمٌد صالح دمحم

 027 دمحم حمٌد علوان 

 2072 دمحم حمٌد مجٌد

 4157 دمحم خالد شكر

 27 دمحم ذرب حسن

 4741 دمحم رافد مهدي

 2172 دمحم رٌاض عبد العزٌز عبد الرزاق

 4424 دمحم زٌد عباس

 2777 اسماعٌلدمحم سالم 

 757 دمحم سامً رحٌم

 5375 دمحم سلمان داود

 2417 دمحم سلمان شكٌر

 21 دمحم سلٌم حماد عبد الكرٌم

 5444 دمحم سمٌر خزعل

 4270 دمحم شاكر صالح مهدي مراد

 2255 دمحم صالح صابر

 2201 دمحم صبري ابراهٌم

 577 دمحم عامر اسماعٌل

 4272 دمحم عامر كمال

 4744 عباس حمزةدمحم 

 4510 دمحم عباس سعٌد

 2170 دمحم عبد الحسٌن سلمان

 121 دمحم عبد الرزاق محمود

 2124 دمحم عبد الزهرة نجدي

 41 دمحم عبد العباس حسن

 124 دمحم عبد العزٌز عبد الكرٌم 

 151 دمحم عبد الفتاح سعدون

 2120 دمحم عبد الكرٌم سلمان

 2725 دمحم عبد كاظم ؼالم

 270 دمحم عبدالرحمن دمحم 

 242 دمحم عبدالرحمن دمحم فتاح 

 4701 دمحم عبدالرضا رشٌد

 075 دمحم عبدالعزٌز جراد

 021 دمحم عبدالكرٌم رسول

 107 دمحم عبدهللا راضً

 751 دمحم عبدالهادي عبدالحمٌد

 2000 دمحم عدنان عبد



 4210 دمحم علً احمد حسٌن

 505 دمحم علً جٌاد

 5343 علً حاجمدمحم 

 2117 دمحم علً هوبً جواد

 4504 دمحم عمر اٌوب 

 4012 دمحم فاضل عبد الحسٌن

 550 دمحم فخري حسن 

 4727 دمحم فرحان حسن 

 770 دمحم فوزي خلٌل 

 2172 دمحم لاسم دمحم حسن

 4512 دمحم كاظم صالح

 120 دمحم كاظم عباس

 4104 دمحم كرم عبد الرحمن

 2211 نعمةدمحم كرٌم 

 54:7 دمحم لطؾ هللا عٌسى

 2715 دمحم ماجد حمزة طعمة

 544 دمحم محمود اٌاد

 210 دمحم مخلؾ حسٌن 

 117 دمحم مكً كامل 

 4742 دمحم مهدي صالح

 2011 دمحم مهدي دمحم

 4722 دمحم موسى دمحم

 2177 دمحم ناظم داود

 2122 دمحم ناٌؾ علً

 2717 دمحم نجم عبد هللا

 114 نصر سعٌد دمحم

 771 دمحم هادي عبد الخضر 

 040 دمحم هاشم حمودي

 772 دمحم ٌاسٌن خضٌر 

 4200 دمحم ٌاسٌن دمحم

 2004 دمحم ٌوسؾ دمحم

 2745 الدمحماوي، بدر حسٌن علً

 :9;4 الدمحماوي، حسن جاسب فاتح

 5347 الدمحماوي، نازن كاظم محسن

 471 الدمحمي , عمر سلٌمان مناجد 

 042 الدمحمي , لماء حاتم هزٌم احمد محارب 

 475 الدمحمي , ولٌد خالد حمدي 

 774 الدمحمي ، احمد علً عبد دلً 

 111 الدمحمي ، احمد فرحان مصلح

 202 الدمحمي ، عمر دمحم ابراهٌم برٌسم 

 205 الدمحمي ، فراس فاضل فرحان مرٌشد

 5666 الدمحمي, امال عمر خمٌس عبٌد



 171 نبٌل علً فٌصلالدمحمي, 

 ;559 الدمحمي, نشات حمٌد جاسم عرٌمط

 2002 الدمحمي، صبا مناور عبد

 727 محمود جاسب خضٌر 

 574 محمود حسٌن مصطفى 

 5593 محمود حمزة رزولً

 2022 محمود شاكر رحٌم

 150 محمود عبد الرحمن خلؾ

 2714 المحنة، دعاء عبد الرزاق

 4071 المحٌادي, هناء عواد حسٌن

 4144 المحٌاوي ، انمار عبد العباس ظاهر 

 5675 المخاضري, صالح هادي تومان

 2747 المخزومً، ناٌؾ شالل كاظم

 2277 مرتضى علً حسٌن 

 2012 المرزون, سارة منعم مهدي

 2127 المرسومً، عماد دمحم احمد عبد هللا

 050 المرشدي , زهراء رشٌد دمحم رشٌد

 2121 عبٌس المرشدي، اسراء هاشم

 120 المرعً ، ضٌاء عبد اللطٌؾ

 55;4 مروان جمعة عزوز

 110 مروان سهٌل نجم 

 172 مروان عونً كامل

 4200 مروة بدر زٌا ٌوسؾ

 4200 مروة ثامر خالد هندي

 2007 مروة جعفر صادق

 2125 مروة جواد كاظم راضً

 4202 مروة حسن علً ؼٌري

 2077 مروة رعد عبد اللطٌؾ

 11 مروة روضان هاشم

 2741 مروة سعد فاضل رشٌد

 6;53 مروة عامر عبدالجبار

 044 مروة عبد المنعم عبدالجبار 

 70 مروة عبد فهد حسٌن

 4140 مروة عبدالمادر علً 

 6;53 مروة علً حسون طلٌع

 540 مروة كاظم عبد حسٌن 

 :4:8 مروة محمود علً 

 4421 مروة محمود ٌعموب

 2171 عباسمروة هاشم 

 5338 مروة ٌاس شمال

 5336 مروج حسٌن دمحم عبد هللا

 2551 مروج ؼنً حٌدر



 4010 مروه رعد ابراهٌم

 4012 مروه نبٌل عبدهللا

 2527 المرٌانً، هادي طاهر حسٌن

 2127   مرٌم ازهر علً ؼالب

 64;4 مرٌم جعفر صادق

 721 مرٌم جمعة موسى 

 2122 مرٌم علً مطلوب

 115 مرٌم مجٌد عبدهللا 

 117 مرٌم منذر ابراهٌم دهام 

 075 مرٌوان حسٌن حسن 

 477 مزدلفة مجٌد اسماعٌل

 4272 المزوري، أٌمان عالء الدٌن رمضان

 4;;4 مسار حمٌد عبد

 012 المساري , اٌاد علً سالم 

 122 المساري ، احمد حٌاوي حسن حمد

 71 المسارٌن لٌث حمٌد عباس

 4712 المسافر, عالء دمحم صالح مجٌد

 471 المسافري ، امل حسٌن نوار 

 2257 المسعودي ، احمد علً كاظم 

 4511 المسعودي ، انور فاضل دمحم ٌاسٌن 

 111 المسعودي ، حٌدر عباس طارش

 4525 المسعودي ، خلدون كامل

 101 المسعودي, كرار عباس متعب فرج

 4000 الحسٌنالمسعودي، سارة علً عبد 

 2077 المسعودي، مشتاق طالب عباس

 ;534 المسفر، أٌمان ناصر حسن أحمد

 770 المسكً ، أحسان الشٌخ هاشم شهاب احمد الخشالً 

 4;:4 مسلر عربً جاسم

 00 مسلم عباس هاشم سلمان

 2452 المسلماوي، حسٌن عباس شحاث

 4020 المشاري, باسم ٌوسؾ جمٌل

 040 دمحم المشاٌخً , رحٌك رعد

 500 المشاٌخً ، احمد شهاب احمد

 772 المشاٌخً ، عالء الدٌن السٌد سعدون 

 2414 مشتاق عبد الحً عبد الحسٌن بدر

 3;55 المشرفاوي, مروة ٌاسر صٌوان جابر

 2024 المشعل, دمحم نوري داود

 700 المشعالوي ، اركان ناهً موسى 

 4740 المشعالوي, دمحم سعد لطٌؾ

 5339 المشلب، فارس ناٌؾ فاٌز

 777 المشهدانً , احمد ذٌاب دمحم 

 410 المشهدانً , خضٌر خلٌل سلمان 



 272 المشهدانً , ؼازي فٌصل احمد العزالدٌن

 412 المشهدانً , دمحم عبد احمد

 270 المشهدانً , دمحم عبدالرحمن عبدهللا دمحم

 047 المشهدانً , مصطفى عبود مصطفى 

 72 المشهدانً , هبة طارق جسام 

 771 المشهدانً ، خالد احمد عبد

 4502 المشهدانً ، زٌد حسون ناصر

 171 المشهدانً ، سمٌر عبد حمادي

 110 المشهدانً ، عالء عبدالجبار ابراهٌم احمد

 112 المشهدانً ، هدٌة احمد حسٌن 

 2700 المشهدانً, عمر خلٌل ابراهٌم

 2702 عامر جبارالمشهدانً, مصطفى 

 2711 المشهدانً، مٌس رعد عبد الحمٌد

 4274 مصباح جاسم صالح

 4270 مصطفى ابراهٌم سرٌح

 4142 مصطفى تحسٌن مسلم 

 775 مصطفى جاري ٌحٌى 

 2015 مصطفى جعفر عٌسى

 777 مصطفى جمال ابراهٌم 

 570 مصطفى حسن طالب 

 177 مصطفى حسٌن عبد الرزاق

 4227 مصطفى خضٌر حسن

 2010 مصطفى عبد الجبار عباس ناصر

 2040 مصطفى عبدهللا دمحم

 4217 مصطفى عطا حمدي

 4:77 مصطفى عمٌل عبد الحسٌن سبع 

 5373 مصطفى فاضل عباس

 414 مصطفى لحطان عبد الرحمن 

 772 مصطفى كامل عبد الحسن

 775 مصطفى كرٌم جوهر

 027 مصطفى محمود ناصر 

 4721 مصطفى مهدي عٌدان 

 4221 مصطفى مهند دمحم علً

 5445 مصطفى نوري وهٌب

 220 مصعب طه حمدون 

 171 مصعب عادل عبد الرزاق 

 274 مضر جاسم دمحم 

 077 مطلب خسرو عمر

 2111 المطٌرفً، انعام رحٌم لاسم

 4207 المطٌري, عمٌل دمحم عبدالعزٌز

 2704 المظفر, دعاء ناصر بوهان

 4020 حسن حٌدرالمظفر, سعٌد دمحم 



 4414 المظفر, سمى دمحم علً دمحم سعٌد

 56;4 المظفر، زهراء عبد الكاظم دمحم

 070 المعاضٌدي ، ابراهٌم حكمت ناٌؾ

 2115 معمد احمد ابراهٌم

 4742 رؼد ماجد عباسالمعمار, 

 4:75 المعموري ، زهراء فخري عبٌد

 4102 المعموري ، سجى صاحب عباس حسون 

 2010 المعموري ، سناء لفته علوان 

 4725 المعموري ، صدام فخري برتو

 4702 المعموري ، عبٌر علً حسٌن

 2271 المعموري ، عمر ماجد ابراهٌم الهزاع 

 2027 المعموري, حسام جبار لطٌؾ عبد

 5589 المعموري, سرمد عبدهللا عبد فزع

 :546 المعموري, مروة ابراهٌم مصطفى حسٌن

 56:3 المعموري, مهدي هاشم دمحم عبٌد

 ;546 المعموري, نوفل شامل فٌاض

 2410 المعموري، رحٌم جاسم حمزة

 2121 المعموري، زهراء كاظم روضان

 2024 المعموري، سامً حسٌن ناصر

 4202 المعموري، شهد جبار عالوي

 2140 المعموري، طٌؾ نبٌل خضٌر

 2457 المعموري، عروبة شافً عرط

 107 معن حسٌن عبدهللا

 410 المفتً , حسٌن عبدالرحٌم عبد الصمد

 710 المفتً , مادح خالد مصطفى محمود

 771 المفتً ، فرٌدة خالد مصطفى محمود 

 270 المفرجً , فراس دمحم خلؾ 

 ;534 المفرجً, شهد علً جعفر

 175 الممدمً ، راسم دمحم عبد خمٌس

 4250 المكدمً، بثٌنة عبد العزٌز حسن

 :539 المكصوص, اثٌر لاسم خنجر

 5477 المكصوصً, بشرى حسٌن عبود

 2117 المكصوصً، أنور شناوي ذٌاب

 177 الملحمً ، زٌاد دمحم هراط عناد

 2144 منار ثاٌر منصور

 725 المناصٌر ، وضاح صبري ابراهٌم

 710 مناضل جبر دمحم

 4544 مناؾ حسٌن عودة 

 4177 مناؾ شاكر اسماعٌل 

 4211 منال حمزة مجبل حسون

 2127 منال مرزة هادي كاظم

 5575 منتصر حسن دهٌرب



 7 منتظر عرٌبً جاسم

 4277 المنتفجً، حٌدر ناصر حسٌن

 4001 منتهى عبدالزهرة عاتً سدخان

 2175 منتهى مرجان علٌوي

 542 المندالوي ، سوزان سالم داود

 4022 المنشداوي, انتظار راضً ؼضبان

 4440 المنشداوي, هادي فٌصل سعدون

 517 المنصوري ، دعاء صالح مهدي

 4127 المنصوري ، عباس تركً محٌسن 

 2407 المنصوري ، ٌوسؾ نعمة جعاز

 4242 المنصوري, محمود شاكر عاشور

 115 المنصوري, منتهى صبري مولى

 2100 المنصوري، زٌنة خلؾ متجً

 4012 المنصوري، عبٌر كرٌم ؼانم

 2700 المنصوري، عالء حسٌن خضٌر ظاهر

 2702 المنصوري، هٌثم عبد الزهراء رباط

 2225 المنهداوي ، وداد علً زؼٌر 

 4077 منى جبار دمحم

 2142 منى لطٌؾ حمد

 54:8 منى دمحم حاتم

 4721 منى نوري ٌونس

 712 منى ٌاس خضٌر

 2704 مها اسماعٌل علوان

 22 مها حسٌن علٌوي

 4727 امام علًمها خالد 

 2772 مها سامً ابراهٌم

 2700 مها هادي حسٌن مظلوم

 412 مهج ؼانم عبد الرزاق

 2020 مهدي صالح عطٌة الحسن

 4240 مهدي عبدالحسٌن كرٌم

 775 مهدي علً مهدي 

 4722 المهدي, مهدي هامل محٌسن

 2207 المهناوي، عالء عبد رسن

 750 مهند احمد ٌاسٌن

 417 مهند عباس جواد

 2721 مهند عبد الجبار عبد الصاحب

 4:93 مهند كامل شاكر

 2577 مهند محسن عبد الرضا

 714 مهند نجم عبدهللا

 041 الموالً , عسل سرحان ذٌاب 

 74;4 مودة عبد الرحٌم سعٌد

 272 المؤذنً , رعد محمود عبدالمنعم 



 457 الموسوي , سراء عبد الحسٌن تمً

 10 عزٌز عبدالسالم الموسوي , عبدالسالم

 4177 الموسوي ، اٌاد سالم اسماعٌل طه

 4172 الموسوي ، رسول جبر محمود

 517 الموسوي ، زهراء سامً عٌدان 

 077 الموسوي ، علً ابراهٌم عبد الجمٌلً 

 710 الموسوي, امانً نوري الٌج

 5353 الموسوي, امل حسٌن علً

 2002 الموسوي, بان خلٌل ابراهٌم

 4010 الموسوي, حسٌن جلٌل محسن

 5676 الموسوي, حسٌن زعٌل حالوب

 4017 الموسوي, دنٌا محسن خلؾ

 5557 الموسوي, رنا هوٌدي ناصر

 5677 الموسوي, زهراء صالح هاري

 4244 الموسوي, سعد مهدي سعٌد

 4747 الموسوي, شجاع عبدالواحد موسى

 2702 الموسوي, شٌماء حسٌن عبد

 4451 عال سمٌر علوانالموسوي, 

 5446 الموسوي, علً سالم ساجت

 4001 الموسوي, علً فاضل دخٌل

 4405 الموسوي, علٌاء عزٌز جبٌر

 ;;55 الموسوي, فرح مصطفى لاسم

 4477 الموسوي, كرار حٌدر عبداالمٌر

 7;53 الموسوي, كرٌم خلؾ محل

 4741 الموسوي, نجاح محسن فرحان 

 5353 راضًالموسوي, هاجر علً 

 4442 الموسوي, هدى كاظم كرٌم

 4442 الموسوي, هٌفاء عدنان منصور

 4044 الموسوي, ولٌد هٌالن سعدون راضً

 2521 الموسوي، احسان عباس حسن

 4071 الموسوي، أحمد علً حسٌن

 2750 الموسوي، أنور مجبل أمانة

 2074 الموسوي، آٌات ناصر جابر

 77;4 الموسوي، بتول نعمة علً

 58;4 الموسوي، حوراء ابراهٌم جاسم

 00 الموسوي، حٌدر ؼازي حسٌن

 2752 الموسوي، رنا مهدي عمادي

 2700 الموسوي، زٌنب حسٌن جبار

 6;;4 الموسوي، زٌنب عزٌز هادي

 54 الموسوي، عبد الرزاق حسن هاشم

 2121 الموسوي، ؼفران حسن ٌاسر

 2140 الموسوي، موسى دمحم علً



 4407 الموسوي، نسرٌن حبٌب حمٌدان

 2702 الموسوي، هبة علً مسلم

 2201 الموسوي، هنوة حسٌن أحمد

 4271 المؤمن، هدٌل مكً حمٌد

 4455 مؤٌد ابراهٌم علً

 571 مؤٌد زاحم فٌصل عباس 

 071 مؤٌد هادي كرٌم 

 2542 مً مجٌد كامل

 125 مً دمحم علً مهدي

 4171 المٌاحً ، جبار محٌسن مجٌد نهٌر 

 4507 المٌاحً ، حٌدر خضٌر حوٌر 

 2401 المٌاحً ، علً ؼازي فٌصل مهدي 

 5694 المٌاحً, اروى نوري ندٌم

 2707 المٌاحً, اٌمان ناظم حذٌة 

 5556 المٌاحً, عبٌر عباس فاضل

 2701 المٌاحً, عالء رٌاض عبد االمٌر

 2570 حماديمٌادة حمزة عبد الواحد 

 5;;4 المٌادة عبد المادر عمران

 8;53 مٌادة كاظم عبد لمبر

 2241 المٌالً ، تؽرٌد حسٌن دمحم 

 9;53 المٌالً, حنٌن حمٌد عبد

 53:8 المٌالً, رجوان فٌصل ؼازي

 5473 المٌالً, كاظم عبدالزهرة ابوعٌون

 02 المٌالً، عادل هاشم محسن

 4170 مٌثاق صالح علً 

 2754 كاظم ناجًمٌثم 

 2014 مٌس رعد عبد الصاحب

 4100 مٌس طالب محً

 57;4 مٌساء دمحم كرٌم

 38;4 مٌسم صباح خضٌر

 4251 مٌسم هالل حسن ونس

 4014 مٌسون داود حسٌن

 5395 مٌسون دمحمعلً

 2077 مٌشا حسٌن علً كاطع

 2772 مٌمونة دمحم امٌن بكري

 

 



 حرؾ )ن(
  

 207 ناجح محمود حسن

 2125 الناجً، حسن عبد الكرٌم حمود

 2572 الناجً، خلٌل ابراهٌم خلؾ

 020 نادٌة دمحم سفر عبدهللا 

 4707 نادٌة مهدي دمحم

 5344 الناشً، أسامة عبد الصاحب محسن

 4724 الناصري, اسماء حبٌب نعمة

 4501 ناهدة عبد ابراهٌم 

 24 ناهً احمد عوٌد

 4240 النائب, مها دمحم احمد

 170 ناٌؾ فلٌح حمد 

 5385 النائلً, عالء حمٌد محسن

 000 نبراس حسٌن جاسم حمود

 4:73 نبراس عبد الستار حسوب

 547 نبراس هادي هجول

 4471 نبه ز ٌاسٌن عزالدٌن دمحم

 710 نبً مشٌر نبً 

 712 نبٌل حمٌد احمد

 2251 نبٌل سعدون فٌصل منصور 

 5678 نبٌل عامر فلٌح

 53:9 عبدالحسٌن راهًنبٌل 

 4722 نبٌل لاسم مفتن

 4115 نبٌل وداي حمود

 20 نجاة جبار كاظم

 2705 نجاة صادق جعفر

 07 نجاح علً حسن

 127 النجار ، خالد دمحم عبد الوهاب 

 5354 النجار, بدور دمحم داود

 5577 النجار, سحر عباس عبدالحسن

 272 نجالء جبار جاسم 

 2501 نجالء عزٌز صاحب

 541 نجالء كامل سالم 

 451 نجالء مولود عبدهللا

 157 نجم عبد الزهرة علً

 4275 نجوان دلؾ عباس

 5386 نجوى جمال ابراهٌم

 572 نجوى صادق عبد



 2750 نداء شاكر محٌسن

 274 نداء كرٌم وهاب 

 172 النداوي ، علً ٌاس جبٌتر 

 5486 النداوي, فاتن فالح سلٌمان

 2247 دمحم احمد صالحالنداوي، 

 4745 ندى سعد ؼدار

 4011 ندى سلمان حبٌب

 59;4 ندى عماد عبد االمٌر

 4:93 ندى لٌس علً

 4720 ندى كاكً بٌره لوانً

 3;55 ندى دمحم عزٌز

 2125 ندى منصور حسن

 717 نرمٌن عمر دمحم

 2010 نسرٌن حسن جوحً

 72 نسرٌن خلٌل حسٌن

 151 نسرٌن سمٌر جبار

 2022 نسرٌن ؼانم حنون

 :563 نسرٌن فالح حسن

 5473 نسرٌن فٌصل داود

 4747 نشات ودٌع خلٌل

 5537 نشاتع  علً عمران

 002 نشوان سعود عبدالعزٌز 

 411 النصرهللا ،  حامد حسٌن مطر 

 5447 النصراوي, هاجر خضر دمحم

 :5;4 النصراوي، زٌنب حمٌد عبد االمٌر عبود

 2412 عبد الحسٌن جاسمالنصراوي، هناء 

 545 نصٌؾ جاسم عاتً عرٌبً

 127 نضال عبد الرضا نصار

 54:9 نضال عبدالرحٌم سلمان

 2011 نضال ناطك محسن

 727 نعمة ساهون شنان 

 :558 نعٌمة حسن فلٌح

 415 النعٌمً , معتز مؤٌد زكً

 715 النعٌمً , مً عبد الكرٌم عزٌز 

 4512 النعٌمً ، صداح ابراهٌم سٌدولً 

 711 النعٌمً ، صالح مهدي صالح

 5474 النعٌمً, رنده زٌدان حلٌؾ رشٌد

 5647 النعٌمً, ندى كامل تاٌه

 ;4:9 النعٌمً، رافد محمود ماشً

 :8;4 النعٌمً، سرى احمد صالح حمود

 2574 النعٌمً، لٌث عثمان نصٌؾ جاسم

 4277 دمحمالنعٌمً، وفاء حمٌد مجٌد 



 2071 نؽم احمد مصلح

 417 نؽم أدٌب عبد الرحٌم

 4147 نؽم اٌاد شاكر

 2020 نؽم عبد الحسٌن دمحم

 717 النمراوي ، جمعة صبر نجرس

 004 النمراوي ، عامر اجبٌر فالح

 4725 النمراوي, اٌهاب ٌاسٌن ذٌاب الكعود

 55:3 النمراوي, علً عبدهللا عبد الحمٌد

 12 نهاد سعود سلمان 

 5355 نهرٌن حسن عبود

 :556 نهلة شاكر سالم

 2071 نهلة عٌسى طالل

 4221 نهى جواد كاظم

 2752 نهى نجاح عبد هللا رمضان

 2051 نهى نهاد ستار عوض

 2042 نوارس عطٌة كاظم

 2017 نوال عطروز مطلن

 547 النور ، رٌام هاشم كرم 

 2757 نور اسماعٌل جواد حسٌن

 2751 نور بدري نوري

 4505 نور جاسم دمحم

 4240 نور داخل مهدي

 177 نور رعد رشٌد دمحم 

 2055 نور رٌاض خوام عبٌس

 2270 نور سالم علً سلمان 

 4727 نور صباح لواس

 3;53 نور ضٌاء جعفر

 4242 نور عبد الكرٌم خضٌر

 575 نور عبد الكرٌم دمحم نوري مطر 

 4701 نور عبدالمادر عبدالستار 

 2720 نور عالء حسن

 721 نور كمال عبد الكرٌم 

 2770 نور دمحم كاظم حسٌن

 0507 نور موسى ابراهٌم 

 2141 نور ولٌد مسلم

 115 نورا حسٌن علً 

 4712 نورا عبدهللا علً 

 155 نورا علً دمحم

 2272 نورا عماد جمال حمدي 

 010 نورا عماد لاسم 

 2142 نورة عزٌز علٌوي

 ;5;4 نورة دمحم عباس



 4710 نورس رزاق لفتة داخل

 4112 نورس صفاء عبدالجبار 

 4242 نورس كرٌم كاظم

 2022 نوره زاٌد عاتً حمٌد

 2570 نورهان مصطفى عبد الرحمن مالن

 2707 نوري عبد الكرٌم نعمة

 ;539 النوري, علً نالد علً

 752 النوري, كرٌم حسٌن علً

 201 نوزاد ابراهٌم دمحم

 472 نوزاد صفر بخش دمحم

 4121 النٌار ، جمانة دمحم خلٌل 

 2177 نٌران حسٌن علً فرج

 

 

 حرؾ )هـ(
  

 4474 هاجر احسان علً

 711 هاجر هادي بكر

 170 هاجر ٌوسؾ سلٌمان 

 157 هارون موسى حسٌن

 2000 هاشم عبد مناؾ حسٌن زوٌن

 222 هاشم دمحم ؼزال

 504 الهاشمً , براء جودة كرٌم 

 4012 الهاشمً, صالح جٌاد كاظم

 53:3 الهاشمً, دمحم صالح سعٌد

 4072 الهاشمً، علً ربٌع حسن

 4775 هالة جبار شفته 

 77 هالة جمٌل شاٌب

 2451 هالة دمحم جعفر

 14 هالة دمحم عبد

 172 هانً باسل عبد اللطٌؾ 

 4720 هبة هللا سعد عبدالؽنً

 411 هبة هللا علً دمحم صوفً

 4017 هبة حسٌن رسن

 4154 هبة حمٌد دمحم مصطفى  



 2701 هبة خضٌر عباس

 000 هبة رشٌد حمٌد

 5337 هبة سعد أحمد

 112 هبة شهاب احمد

 511 هبة صباح نوري

 4514 هبة صالح عبدالمهدي جودة

 777 هبة علً حسٌن 

 5334 هبة دمحم رحٌم حسن

 4271 احمدهبة محمود 

 5387 هبة مصلح عبد عون مصلح

 2520 هبه دمحم صكبان خنجر

 :;53 الهدابً, شهاب كاظم عبٌد

 5:;4 هدى بازول فرهود

 ::54 هدى جعفر كاظم دمحم

 17 هدى جعفر مصحب 

 2021 هدى جواد عبد الرضا

 4452 هدى خرٌبط هندي

 2755 هدى عبد العاكؾ كنعان علٌوي

 002 هدى عزٌز خضٌري

 2422 هدى علً عنٌد كاظم

 4227 هدى ؼانم داخل

 450 هدى كاظم كامل

 4225 هدى دمحم رضا دمحم جواد

 3::4 هدى محمود عبد هللا

 2147 هدى نجم عبد

 5565 هدى ٌاسر سعدون رسن

 2127 هدٌة حاتم نصٌؾ

 101 هدٌل ابراهٌم دمحم

 774 هدٌل حربً ذاري

 ;567 هدٌل حسام الدٌن احمد

 2111 هدٌل حسن عباس

 2572 هدٌل عبد العباس شذر ذهب

 2141 هرٌز دمحم شكر علً

 220 هزار عبد الخالك عبٌد

 2017 هشام توفٌك جمٌل خورشٌد

 2027 هشام ثجٌل شمخً

 2707 هشام جمعة صوٌح شامخ

 4170 هشام رسمً عبد الرحمن 

 4050 هشام رٌاض عبدالكرٌم

 4150 هشام زامل حمدان 

 007 هشام صابر تحسٌن 

 757 هشام عبد الملن محسن



 214 هفال احمد رحٌم

 5357 هالء سعدون شكر

 2577 هالل مبدر كاظم

 56:5 الهاللً, حاكم فنٌخ علً

 5667 الهاللً, سلمان رشٌد دمحم

 2445 الهاللً، اولٌاء جبار صاحب

 4255 الهاللً، شٌماء ربٌع مذخور

 2027 سوادي علًالهاللً، نضال هادي 

 4247 الهلٌجً, زٌنة فالح حسن

 2102 الهماشً، دعاء كاظم محسن

 5695 هناء سلمان عباس

 4552 هناء عباس عبد هللا

 2420 هناء عبد الجواد علوان

 021 هناء عبدالجبار عطٌه

 14 هناء علوان ؼالً دمحم 

 2071 هناء مولى جعفر 

 5356 هند صباح عبد الجبار

 4011 ضٌاء هاديهند 

 ;;53 هند طارق مجٌد حمٌد

 2522 هند مناضل عباس

 5376 الهنداوي, ثائرة تحسٌن عبدالحمٌد

 2274 هه لو نجاة حمزة

 4227 الهوازي, مهند هادي صالح

 4210 الهواسً، نشمٌل علً حسن

 4040 هوشمه ند علً دمحم

 5333 هٌام نعمان فلٌح دمحم حسن

 277 ابراهٌم عبدالرزاقالهٌتً , أمجد 

 275 الهٌتً , رافد عبدالرزاق توفٌك

 222 الهٌتً , عبدهللا احمد طه ٌاسٌن 

 212 الهٌتً , مثنى سعٌد عبدالعزٌز 

 77 الهٌتً , دمحم لاسم كامل

 111 الهٌتً ، مجتبى مفلح عبد الواحد

 100 الهٌتً ، نعمان عبد الرحمن نعمان 

 2171 ابراهٌم لطٌؾالهٌتً، دمحم خلٌل 

 84;4 هٌثم عبد الحسٌن مرٌوش فرمان

 :535 هٌثم كاظم صالح

 200 هٌفاء حسٌن نعمة

 2075 هٌفاء عبد االمٌر دمحم علً 

 2422 الهٌمص ، لاسم دمحم حنتوش

 150 هٌوا دمحم احمد

 



 حرؾ )و(
  

 4015 وائل ستار جابر

 4527 الوائلً ، االء دمحم جبار 

 5668 حلو حسنالوائلً, علً 

 5495 الوائلً, علً عباس نسٌم

 5573 الوائلً, علً مدلول راضً

 2021 الوائلً, نجم عبد كاظم

 2524 الوائلً، ارجوان حسن علً

 2500 الوائلً، ماجد عباس دهش

 4121 وجدان رحٌم زاٌر حبٌب 

 4117 وجدان نجاح عبد الرزاق 

 39;4 وجدان ٌعكوب محمود

 21 وداد هاتؾ احمد

 4501 وداد ٌوسؾ دمحم 

 2070 ودٌان وهٌب جري

 247 الورتً , عبدهللا حسن حمد 

 2701 ورود رزاق مجلس

 2705 ورود سعدون عبد

 ;:54 وسام بنٌان ادم

 4221 وسام جاسم حنش

 2242 وسام صادق حنون 

 102 وسام نجم عبدهللا جاسم 

 5569 الوسمً, عباس حسن عبٌس

 2110 راضًوسن ابراهٌم جابر 

 5544 وسن جاسم دمحم علً

 5338 وسن عبد السادة جودة دمحم

 4741 وسن كامل فاضل

 2502 وسن هاشم عودة

 4501 وعد عبد االمٌر خلؾ 

 4721 وعود سالم عباس

 2077 وفاء جثٌر مزعل حسٌن 

 2757 وفاء شاكر عبد السالم

 2104 وفاء علً داشور

 2720 وفاء كاظم جبار

 2722 ٌاسٌن خلؾوفاء 

 5377 الوكٌل, حٌدر علً عبود

 2022 الوكٌل, رلٌة علً عبود

 53:3 والء سٌؾ بدن



 10 والء عبد الكرٌم عبدالكظم عبد ٌاسر 

 212 ولٌد اكرم سعٌد

 751 ولٌد بارن حسن

 4017 الوهٌب، االء ناصر حسٌن

 4527 وئام وافً علً 

 63;4 الوٌساوي، عباد حمزة شهٌد

 20 الوٌسً، عروبة حٌدر خضر

  

 

 

 حرؾ )ي(
 

 4521 ٌاسر جواد ٌوسؾ 

 ;;56 ٌاسر حمٌد ٌوسؾ

 2770 ٌاسر خضٌر عباس

 4117 ٌاسر خضٌر عبٌد

 4517 ٌاسر سعد جواد كاظم 

 140 ٌاسر طالل نضٌر

 2057 ٌاسر عامر حمد حبٌب

 121 ٌاسر عبٌد هاشم جاسم

 4471 ٌاسر عدنان عبدالمجٌد

 12 الٌاسري ، حسام عبد حمادي 

 4721 الٌاسري ، خالد دمحم رضا 

 4102 الٌاسري ، سالم سمٌر هادي 

 577 الٌاسري ، عمار عبد الكرٌم خٌطان

 5333 الٌاسري, اٌة عدنان حسن

 4022 الٌاسري, جمٌلة دمحم حسٌن

 5448 الٌاسري, حٌدر ناظم موحان

 2072 الٌاسري, نؽم حمٌد عبد الخضر

 2711 الٌاسري، سحر جبار داود

 7;;4 الٌاسري، سندس حبٌب رحمة

 2451 الٌاسري، علً عبد الحسن عبد العظٌم

 2427 الٌاسري، ؼسك خلٌل ابراهٌم



 2455 الٌاسري، فرسان عبد هللا عبد علً

 2001 الٌاسري، وئام وهاب عبد الحسٌن

 5475 ٌاسمٌن محمود عبد جاسم

 111 ٌاسمٌن نوري علً

 121 ٌاسٌن اشور جوهر

 104 ٌاسٌن خضر احمد

 ;558 ٌاسٌن كاظم خلؾ

 244 ئاشتً ستار دمحم

 4727 ٌحٌى محمود كرٌم

 2002 ٌحٌى مطر مهدي

 4:79 ٌزدان نجم عبد جعفر

 4241 الٌساري, حمٌد خضٌر جاسم

 4011 الٌساري، عاي ناظم دمحم

 7::4 ٌسرى سالم مزهر

 712 ٌسرى طه حافظ

 402 ٌسرى هادي رشٌد 

 5378 ٌعموب صفر علً

 4410 الٌعموبً, دمحم صالح مهدي

 2722 ٌعمر رحٌم حسٌن

 2474 ٌعمر طاهر دمحم

 2145 ٌمامة خالد عبد هللا

 66;4 ٌمامة عزٌز حمزة عزٌز

 2720 ٌوسؾ لاسم عبد الواحد

 


