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مرتضى محمد شاني1470

مروان حسين عبد االمير1471

مروان سالم محمد1472

مروان عضيد عزت حمد 1473

مروان محمد عبدهللا الشاروك1474

مروان محمد ميرخان1475

مروة علي عودة1476

مروه حسن علي الشمري 1477

مروه صباح نعمه الثامر1478

مروه عامر علي1479

مروه علي حمزه1480

مريم ثامر محمد1481

مريم حمزه محمد1482

مريم عبد الكريم العيبي1483



مريم مجيد ذياب 1484

مزهر باقر صالح1485

مسلم محسن خلف 1486

مشاري هالل ايدام 1487

مشتاق احمد كاظم الديوان1488

مشتاق طالب رمضان 1489

مصطفى أحمد عريبي1490

مصطفى تركي حومد1491

مصطفى جنال جالل1492

مصطفى جواد عبد1493

مصطفى حسن هادي1494

مصطفى حلو علي1495

مصطفى حمدامين رسول1496

مصطفى خليل اسماعيل 1497

مصطفى خليل اسماعيل 1498

مصطفى رضا مزعل1499

مصطفى زهير حسن1500

مصطفى سلمان كاظم1501

مصطفى عبد الباقي رحيم 1502

مصطفى عدنان عبدالغفور 1503

مصطفى عدنان عبود1504

مصطفى علي فخري1505

مصطفى قحطان عبد المنعم السوداني 1506

مصطفى ماجد عباس 1507

مصطفى محمد عايد 1508

مصطفى هذال خميس الطويراني 1509

مصعب سلمان احمد 1510

مضر عبد الحسين مهدي1511

مطاع عبدالمطلب عبد1512

معاذ عبدالواحد ذيب1513

معتز حميد رحيم الخزعلي 1514

معتز صباح احميد1515

معتز محمد غازي1516

معتصم محمود اسماعيل1517

معمر شاكر محمود 1518

مالذ اسماعيل يوسف 1519

ممتاز حازم داؤد1520

منار احمد عباس 1521

منار راضي شنون الياسري1522

منار يونس عبد القادر1523

منال حمزة مجبل1524

منال علي صالح1525

منال كمال رشيد1526

منتصر حسين جواد 1527

منتظر زهير حسن1528

منتظر صاحب مهدي 1529

منذر سمين شكر 1530

منه هديل ساجد ابراهيم 1531

منى تركي شمخي1532

منى جبار محمد1533

منى رشيد حميد1534

منى سعد ابراهيم 1535

منى شاكر سلمان1536



منى عباس مسير1537

منى قاسم معارج1538

منى كامل حمد1539

منى نعيمه غضيب1540

منير سعيد محسن 1541

مها عادل محمود 1542

مها عبداالله محمد حسن البدراني1543

مها عصام عبدالعزيز1544

مها فخري مجيد 1545

مهدي حيدر مهدي 1546

مهدي صالح مزعل1547

مهدي علوان رحيمة 1548

مهند خليل عبدهللا 1549

مهند عدنان ثرثار 1550

مهند فليح شوندي1551

مهند مجيد رشيد1552

مهند محمد عباس 1553

مهند نافع جعفر1554

مؤمل حسين جويسم 1555

مؤيد عبدهللا احمد1556

مي علي عزيز1557

ميثاق خميس خلف1558

ميثاق فزع ابراهيم1559

ميثم ربيع هادي1560

ميثم مجيد سلمان1561

ميثم محمد عبد1562

ميس كاظم عليوي 1563

ميس هادي جبر 1564

ميساء عصام عبدهللا1565

ميسلون لفته عبد القادر 1566

ميسم رعد يوسف 1567

ميسون خضير عبد العباس1568

ميسون محمد حسن محمد سعيد 1569

ميعاد ابراهيم خليل 1570

ميعاد كاظم علي1571

ميالد خلف محمد1572

ميمونه عبد الكريم بكر 1573

ميناء عبد السالم مصطفى حمود 1574

مينه محمد فريد 1575

ناجي كاظم علي1576

ناجي كاظم علي 1577

نادية عزالدين احمد1578

نادية محمود فرحان الكحلي 1579

ناديه صالح مهدي1580

ناديه عبد الحسين صالح1581

ناديه محمد عبدالمجيد1582

نازك جعفر صادق1583

ناصر معروف ناصر 1584

ناصر يوسف عبدهللا1585

ناظم عبدالجليل عبدهللا1586

ناظم عبدالواحد حمه سور1587

ناهدة حميد حمزة 1588

ناهي احمد عويد 1589



نائل عباس كاظم1590

نبأ محمد علوان1591

نبأ هيثم أحمد 1592

نبراس عالء حسين 1593

نبراس كامل هدايت1594

نبراس لفته عبد القادر 1595

نبيل عبود كاظم 1596

نجاة احمد دحام 1597

نجلة احمد سليمان1598

نجله هشام طاهر1599

نجم الدين يوسف محمود1600

نداء عبد الحميد عبد الرحيم1601

نداء محسن احمد1602

ندى احمد فيروز 1603

ندى بشير جهيد1604

ندى حسن حسين1605

ندى سلمان حبيب 1606

ندى مهدي عبد الرضا1607

ندية خلف جبر1608

نرمين محمود محمد1609

نريمان جبار رشيد1610

نزار راهي خصاف 1611

نزار علي جبار 1612

نزار معن عبدالكريم 1613

نزار ناظم حميد1614

نزيهة سلطان احمد1615

نصر موفق يونس 1616

نصر موفق يونس 1617

نصير خيرهللا محمد1618

نصير علي حسون1619

نصير محسن عبد الحسين 1620

نضال عبد الحسين البديري1621

نضير عبدالرضا شلش 1622

نعمان نافع عبيد 1623

نعمة صاحب محمد الشماع 1624

نغم بهجة كامل 1625

نغم حسين علي 1626

نغم خليل ابراهيم1627

نغم صالح سالم 1628

نغم عبد الحسين محمد1629

نغم عبيد كريم 1630

نهاد خضير كاظم 1631

نهاد كامل شعالن 1632

نهلة فليح حساني 1633

نهله سلمان صدام1634

نهله صالح محمد زيدان1635

نهله كمال اسعد1636

نهى عامر كامل 1637

نهى عبد الجليل عمران 1638

نهى عبد الحسين جبر1639

نهى عبد الخالق احمد 1640

نهى محسن عبد الكاظم 1641

نهى يوسف هاشم1642



نواف غازي عبود1643

نوال عباس عكال1644

نوال عطية خلف1645

نوال محمود عبد 1646

نوال ياسين إبراهيم 1647

نور جاسم محمد علي عبد1648

نور جمال محمد 1649

نور حسن علي 1650

نور حسن ناصر1651

نور حسين حبيب1652

نور حكمت الشمعة1653

نور حميد صالح1654

نور خضير طه1655

نور رزاق سلمان1656

نور سعدهلل ناجي 1657

نور صباح شندوخ1658

نور صباح مطلب الموسوي 1659

نور عادل عبد النبي 1660

نور عبد العالي كاظم 1661

نور عبد المنعم قاسم النعيمي 1662

نور عالء عبد الحسين 1663

نور كاظم احمد1664

نور محمد جعفر حمودي1665

نور محمد عبد االله الغزالي1666

نور محمد مسحول1667

نور معين محمد علي1668

نورا نضال صالح1669

نورا هاني شريف 1670

نورس نعمة جواد1671

نوره ماجد كاظم1672

نورهان خالد شفيق1673

نورهان كريم نعاس1674

هادي أحمد فرحان الشجيري 1675

هادي جبار مجيبل1676

هادي خليفة جليب1677

هادي رحيم ابراهيم1678

هادي ناصر غضبان المالكي1679

هادئ جبار مجيبل1680

هاشم عليوي محمد الحسيني1681

هالة بدري عيسى 1682

هالة حسين عبد علي 1683

هالة عايد هادي 1684

هاله حسن محمود1685

هاله عبد اإلله محمد 1686

هاني مزهر ماجد1687

هبا عبد اإلله 1688

هبة رياض جميل العبودي 1689

هبة عبد الكريم سلمان1690

هبة مخلف حردان1691

هبه جاسم حمزه 1692

هبه شاكر حسين 1693

هبه صاحب دخيل 1694

هبه عبدالسالم سعيد الحلو1695



هبه عدنان عزيز 1696

هبه عالء عبدالكريم1697

هدف مهدي كاظم1698

هدى ابراهيم رسول 1699

هدى احمد فيروز1700

هدى حازم وافي 1701

هدى حميد حسن 1702

هدى ريس عراك 1703

هدى صالح مخيلف 1704

هدى عباس نعمان1705

هدى عبدالكريم مردان1706

هدى علي سلمان 1707

هدى مجيد توفيق1708

هدى محمد سليم محي1709

هدى مهدي سالم الخفاجي1710

هديل عادل عبد الغني 1711

هديل عباس حسن 1712

هديل عبد هللا جميل 1713

هديل عبداألله عبد الرزاق 1714

هديل علي حسن1715

هديل مكي حبيب1716

هديل نصرت عبدهللا1717

هشام عطوان سوادي 1718

همام احمد عبدالرزاق 1719

همسات محمد حسن جواد 1720

هناء حسن كريم1721

هناء حسين مخلف حسين 1722

هناء شكر محمود1723

هناء كاظم شنان 1724

هناء كامل حمد1725

هنادي جبار محمود1726

هنادي ضياءالدين فاضل1727

هنادي عبد الجبار حافظ1728

هنادي عبداالله عبدالرزاق1729

هند ابراهيم مراد1730

هند صالح محيميد1731

هند ضياء عبد الرسول 1732

هوگر محمد شكري سعدي 1733

هيام صادق احمد 1734

هيام عادل حبيب1735

هيثم لطيف عبد الهادي1736

هيثم محمد ابراهيم الزهيري 1737

هيثم يونس محمد1738

هيفاء احمد عبد 1739

هيفاء مطر جواد1740

هيال عبد الشهيد مصطفى1741

وجدان بشير عبد1742

وجدان رشيد عبد الحسين1743

وداد مهدي محيمد الجبوري 1744

ورد نائل علي 1745

ورقاء كاظم حميد 1746

ورود كريم عبود1747

وسام بشير حسن1748



وسام حميد خضير 1749

وسام داود سلمان1750

وسام عبد الكريم حسين 1751

وسام عقيل مسلم 1752

وسام نجم محمد 1753

وسن جاسم محمد1754

وسن حسين ليلو 1755

وسن حمزة مزعل 1756

وسن رشيد عبد الحسين1757

وسن عباس بطي1758

وسن عباس جاسم 1759

وسن عبد الغني مال هللا احمد المختار1760

وسن عالء محمد حسن شبر 1761

وسن مناتي محمد1762

وسن يحيى احمد 1763

وصال علي جاسم 1764

وصال كاظم حسين 1765

وفاء حازم صالح 1766

وفاء عبد الرزاق محبوب1767

وفاء كاظم علي 1768

وفاء محمد سحاب1769

والء فخري قدوري1770

والء كطران حسن 1771

والدة عبد الرزاق عيادة 1772

وليد احمد سليمان 1773

وليد جبار مهنا1774

وليد حسن حميد1775

وليد حميد عبد 1776

وليد عبد الحميد خلف1777

وليد كريم عواد 1778

ياسر عادل جبار العبدلي1779

ياسر وسام عبد الزهراء الطاهر 1780

ياسرباسم ذنون 1781

ياسمين حاتم بديد1782

ياسمين مهدي شهيد 1783

ياسين صالح فياض 1784

يحيى جاري يحيى1785

يحيى جرجيس توفيق1786

يحيى عبيد ردام1787

يحيى محمد محمد علي 1788

يسرى عبد محمد1789

يوسف جواد جاسم 1790

يوسف حسن يوسف الناصر1791

يوسف حمد كريم 1792

يوسف فيصل عزاوي1793

علي حسن وادي.د1794

علياء جبار حامد1795

رواء عادل عبد النبي 1796
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