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افراح هادي حمادي184
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اكرم عمران موسى 187
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اكو حاتم علي 189
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الدكتور عمار بدران رمضان199
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الهام مطشر هادي204

امال غانم محسن ياسين205

امال ماجد سلمان 206
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امجد هاشم محمد 208
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امل نوري خليفة 212

امير شمخي نور213

امير محمد عبد الزهرة214
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انتصار خليل عطية218
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ايسر خليل ابراهيم242

ايسن كمال محمد نوري243

ايالف جاسم محان244

ايالف جاسم محان 245

ايمان اسماعيل جبار246

ايمان جواد كاظم 247

ايمان حسين رحيم 248

ايمان حسين هادي249

ايمان خالد خلف250

ايمان صبحي محمود 251

ايمان علي شوكت 252

ايمان علي هادي253

ايمان فتحي يحيى254

ايمان قاسم يحيى255

ايمان محمود حسن 256

ايمان نزهان مهدي 257

ايمن احمد زيدان258

ايناس جعفر جواد 259

ايناس سالم مهدي260

ايناس عباس صالح261

ايناس عباس صالح 262

ايناس عبد الباقي يوسف263

ايهاب عدنان ثابت264



ايهام عامر علي265

ايهان عبد المنعم غفوري266

إبتسام احمد حسن 267
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إسراء عامر كاظم 271

إسراء محمد علي األمين 272

إقبال محمود علوان273

إنتصار مرزوك حسين الحسناوي274

إنتظار جاسم جبر275

إيالف بهاء علوان276

إيالف محسن علي 277

إيمان إبراهيم عوض 278

إيمان جليل ناهي 279

إيناس صبحي عامر 280

إيهاب اياد حسين 281

حسام علي محمد. د. أ282

لؤي حميد عبيد . أ283

م ميادة خالد جاسم. أ284

د محمد علي حسين. م. أ285

اسما سميع كرومي. د. م. أ286

أميرة عمران حسين الجنابي . د. م. أ287

رياض على عگيلي. د. م. أ288

علي عبد الستار عبد الجبار . د. م. أ289

مصطفى ناطق صالح مطلوب . د. م. أ290

هناء كاظم شنان . د. م. أ291

منتصر عبد الحميد عبد . م. أ292

خالد محمود عبدهللا. د.أ293

سامرة نعمة كامل . د.أ294

عفراء ابراهيم خليل العبيدي. د.أ295

فدوى عباس مصطفى محمد. د.أ296

قتيبة فوزي جسام الراوي. د.أ297

اشواق سامي جرجيس.د.أ298

ايمان طالب كريم.د.أ299

حسام علي محمد.د.أ300

عبد الرزاق محسن سعود.د.أ301

عبد الكريم عزالدين صادق االعرجي.د.أ302

علي ابراهيم محمد .د.أ303

علي سموم الفرطوسي .د.أ304

محمد هادي شنين الشمري.د.أ305

نصيف جاسم محمد.د.أ306

نهى سليم محمد علي .د.أ307

زينة شاكر شالل . م.أ308

فراس وعدهللا احمد. م.أ309

محمد رخان ابو الميخ نصار. م.أ310

مهند عادل احمد. م.أ311

بسمة خليل نامق.م.أ312

د اسماء شاكر عاشور .م.أ313

د سكينة شاكر حسن حسين.م.أ314

د صالح محمد صالح حسن.م.أ315

د علي طالب عبيد السلطاني .م.أ316

د محمد سعدي شفيق العبيدي .م.أ317



ابتسام محمدتقي سلمان . د.م.أ318

آمال جبار حاتم . د.م.أ319

بهجه علي محمد البياتي . د.م.أ320

سحر صفاء هادي. د.م.أ321

شيماء رشيد محيسن . د.م.أ322

عدي حسين كاظم. د.م.أ323

لميس عبد الحميد ناجي. د.م.أ324

مهند زيدان خليفه. د.م.أ325

نجاة عيسى حسن. د.م.أ326

واثق لفته عبدعلي. د.م.أ327

يحيى رمزي محسن. د.م.أ328

اسماء شاكر عاشور .د.م.أ329

خنساء حسن البهادلي.د.م.أ330

شيماء عامر عبد الكريم.د.م.أ331

علي طالب عبيد السلطاني .د.م.أ332

محمد اسماعيل عليوي.د.م.أ333

دحنان عباس خير هللا.م.أ334

أبوطالب هاشم احمد 335

أحمد  سراج  جابر336

أحمد جسام محمد النقيب337

أحمد حزام بدر 338

أحمد حسن توفيق339

أحمد ساهي دويش 340

أحمد صيهود هاشم 341

أحمد عبد الهادي عبد الكاظم الكالبي 342

أحمد عدنان كاظم 343

أحمد علي حسين 344

أحمد فاهم جبار 345

أحمد مشرف رشيد 346

أخالص جواد عامر347

أرجوان محمد عبد الجواد 348

أزل حبيب نزال 349

أزل شاكر وهيب350

أزهار أزهر محمد351

أسامة جابر عبد السادة 352

أسامة غازي عباس 353

أسد محمد اسد354

أسراء كاظم جاسم 355

أسن سعاد محمد356

أسن سعاد محمد 357

أسوان فاخر جاسم358

أسيل شرف عبدهللا الهندي 359

أسيل مبدر داود 360

أشجان محمد عريبي 361

أشرف مانع فرهود362

أضواء عبد الكريم احمد 363

أطياف عبد القهار يونس364

أفراح رحيم عيدان 365

أمجاد عبد الحميد بدر الماجد366

أمل سهيل عبد367

أمير حسن حمزه368

أمير صباح نوري الكواز369

أنسام عبدالرضا شلبه370



أنغام حازم حسين محسن 371

آمال مروه حسن372

آمال نوري محمد373

آمنه عبد الكريم مهدي 374

آيات محمد جبر375

آية صبري عبدهللا 376

بارق طارق خضير377

باسل علي عباس 378

باسم جاسم يحيى 379

باسمة احمد عبدالهادي سليم380

باسمة عبدالباري فزع381

باسمه عبود مجيد382

بان شهاب احمد383

بان صاحب عبد المنعم 384

بثينة حسين علي اوحيد 385

بدر كمون دبيس386

براء محمد عبدالسادة السوداني 387

براء وعدهللا نجم 388

بسام جبار جاسم 389

بسام محسن عطية 390

بسمة خليل نامق391

بسمة عزيز حميد 392

بسمه ميثم عليوي393

بشار باسل نوري394

بشار عبد اللطيف علوان 395

بشائر جواد كاظم 396

بشائر رحيم شالل الربيعي 397

بشائر ممتاز عبدعلي398

بشتيوان هادي حمه صالح399

بشرى اسماعيل ابراهيم 400

بشرى حماد آمون401

بشرى خالد محمد402

بشرى عبد الوهاب محمد حسن 403

بشرى عناد محمد404

بشرى فاضل خضير الطائي405

بشرى فاضل صالح406

بشرى مجيد عيسى407

بشرى محمود علوان408

بشرى ناصر هاشم الساعدي409

بشرى هاشم حسين 410

بشير عايد احمد 411

بفرين محمد رضا 412

بالل عبدالمجيد مخلف413

بالل نوري سعيد414

بهاء الدين عبد الجليل كزار 415

بيداء حسين مطلك416

بيداء طالب عبد الحسن 417

بيداء عبد حسين418

بيداء عبدالرضا حمدان419

بيداء علي ولي الجميلي420

تارا فخرالدين رحيم 421

تبارك رزاق علي422

تساهيل حامد كاظم الدليمي423



تغريد احمد عمران424

تغريد حواس موسى 425

تغريد فاضل حسين426

تغريد قاسم سلمان427

تغريد نظام الدين عمر 428

تمارا قاسم محمد429

تمارا قاسم محمد 430

تمارا مؤيد عبدهللا 431

تهجد عبد المجيد حسن الجبوري 432

تيسير شمران عذيب433

تيماء عبدالحسين مهدي الجبوري434

ثامر عليوي طعمة 435

ثامر موحي جاسم 436

ثائر فضل عيسى437

ثريا محمود عبد الحسن438

جابر حسين علي439

جاسم كشيش زويد 440

جاسم محسن السلطاني441

جاسم محمد حسين الزبيدي 442

جاسم محمد كريم 443

جعفر عمران محمد سعيد 444

جعفر محمد ضيف445

جمال موحان حيدر446

جمال هادي حسين 447

جنان أحمد خليل 448

جنان حميد ابوشنه 449

جواد كاظم محمد450

جوان سليمان جلود 451

جودت جاسم محمد452

جوري معين علي453

جوالن روكان نايف 454

چرو احمد خورشيد455

حاتم صبار محمد 456

حازم حسن ناصر 457

حازم محمد خلف 458

حامد هالل فرحان459

حسام الدين همام عبد الهادي 460

حسام حسين عليوي461

حسام عبد الكريم عبدهللا 462

حسام عبد محي463

حسام نجم الدين عبد 464

حسن ثامر غانم465

حسن خالد سعيد466

حسن سعدهللا ناجي467

حسن طاهر بريبر468

حسن عبد الهادي لهيمص469

حسن عالء الدين خلف470

حسن مكطوف جبر الطائي 471

حسن مهدي صالح 472

حسن نجاح كامل 473

حسين جبار شكر474

حسين جبار محمد475

حسين خليفه جليب476



حسين عبد الحسين عباس477

حسين علي احمد سلمان 478

حسين علي باقر 479

حسين علي جبار480

حسين علي سلمان481

حسين عليوي حسن 482

حسين كمر كرم483

حسين ماجد محمود 484

حسين محمد علي جواد 485

حفصة فتاح هادي486

حمدية صالح دلي487

حمدية صكب جاسم488

حمدية علي عطية 489

حمزة قاسم علي 490

حمزية علي عجة 491

حنان احمد صالح 492

حنان عباس حسين493

حنان عبد الجليل راضي494

حنان عبدعلي ثجيل 495

حنين حمزه عباس496

حنين عادل عبد النبي البكري497

حوراء احمد بدران498

حوراء عباس فاضل المرعب499

حوراء غنام عبد الحسين500

حوراء هادي جياد501

حيدر جاسب مجبل502

حيدر جاسم كريم503

حيدر جبار عيدان504

حيدر حاتم عبدالوهاب 505

حيدر حسن خليل506

حيدر حسن داود507

حيدر حسن شاطي 508

حيدر حسن طاهر509

حيدر حسين عبيد السعيدي510

حيدر حميد عباس511

حيدر رحمن داود الحمداني512

حيدر عطية عبد513

حيدر عطية عبد 514

حيدر فاضل عباس515

حيدر فاضل عبد السادة 516

حيدر قاسم رحيم517

حيدر كامل جبار الكعبي 518

حيدر محمد سعدان محمد رضا 519

حيدر محمدعلي محمدرضا آل طعمة520

حيدر محيسن عبد الساده521

حيدر مطلوب كوشان الشمري522

حيدر هادي كطوف523

خالد ابراهيم احمد524

خالد ابراهيم حسين 525

خالد حسن عبد الرضا 526

خالد حسن عبدالرضا527

خالد حمادي 528

خالد خليل إبراهيم 529



خالد صبار محمد530

خالد فنوخ ابو خضر 531

خالد محسن عبد 532

خالد مصطفى محمد533

خديجة جمعة مطر534

خديجة زويد خليف535

خديجة عبيس حمود الخالدي536

خضر عبد الرضا الخفاجي537

خلود عمران علي538

خلود مساعد ايدام 539

خلود مظفر عبدعلي540

خلود ناجي عطية541

خليل زينل خليل العلو 542

خليل ستار محمد 543

خوله محمد صالح 544

سالم عبدالنبي ثجيل -د545

قاسم عاجل شناوة. د 546

ايمان علي حسين.د 547

زينب مكي محمود.د 548

د انتظار محمد مناتي549

د صادق جعفر باقر550

د عبدالمهيمن وسام فخري 551

د ميثم منفي كاظم العميدي 552

احسان علي عبد االمير. د553

احمد احمد سرحان. د554

احمد كريم عبدهللا البكري. د555

ازهار موسى جعفر. د556

اسراء طه خضير. د557

اسراء غانم عبد. د558

اسراء محمد علي سالم. د559

اسماء سالم خليل الجبوري . د560

اسيل جليل كاطع . د561

امتثال  ىشبد بجاي . د562

امتثال  ىشيد بجاي . د563

ايمان سامي احمد. د564

ايناس عبدالستار عبدالجبار . د565

أحمد محمود حمود . د566

أمير حاتم عبد األمير . د567

أمين رحيم حميد . د568

أنسام غازي عبد الحليم. د569

بشتيوان هادي حمه صالح. د570

جمال فاضل محمد. د571

حاكم جاسم عبدهللا. د572

حسام احمد شوقي . د573

حسام سعيد العارضي. د574

حسن هادي علي. د575

حمزة مصطفى كمال . د576

حميد فارس حسن. د577

حيدر طالب مهدي العجيلي. د578

حيدر علي موسى . د579

حيدر كاظم عباس. د580

حيدر مهدي حمزة الشريفي . د581

خالدة علي ثجيل. د582



خضير عباس حسين . د583

دالل نعيم حمود. د584

رشا عماد عيال . د585

رغد غالب السلطان. د586

رويدة سمير سعيد . د587

رياض احمد سرحان . د588

زياد سعيد محمد سليم . د589

زيد شاكر ناجي. د590

زينب علي هليل. د591

سميه نعيمه حوار . د592

سهيل نجم شهاب التميمي. د593

شاكر حمود صالل. د594

صالح يونس درويش . د595

صفاء احمد محمد. د596

عبد الجليل محمد مجيد . د597

عبد الغفارعبد الجبار البناء . د598

عبدهللا فاضل سرهيد . د599

عثمان ثامر المهداوي . د600

عدي فارس وشيل. د601

عدي فالح أمين. د602

عدي كامل حمادي. د603

عالء الدين كاظم منصور اإلمام. د604

عالء محمد ظاهر. د605

علي خلف صايل. د606

علي سالم تايه. د607

علي عبد الخضر محمد. د608

علي فاخر عبد . د609

علي ماجد عباس. د610

عمار عادل عبدالنبي البكري . د611

غادة فائق محمد . د612

فاضل يونس حسين . د613

قصي محمود راضي . د614

ليث جعفر حنوش. د615

محمد صالح عبد علي. د616

محمد صالح مهدي . د617

محمد صبار نعمة . د618

محمد فائق رزيج. د619

محمد نعمان عطا هللا . د620

مدين عباس غانم الساعدي . د621

معن عبد الكريم جاسم . د622

مكي جعفر محمد الوائلي. د623

منى قاسم معارج. د624

منى قاسم معارج . د625

مي حسن سريسح منصور. د626

نديم حمود جاسم . د627

نغم يوسف عبدالرضا سلمان الغزالي. د628

نور حميد صالح. د629

نور عبد الرزاق عبد اللطيف. د630

نورس صاحب خليل . د631

هند محمد سحاب. د632

وسيم جبار ابراهيم. د633

احمد حنون عبود.د634

احمد علي حسين احمد.د635



ازهار حسن علي.د636

اسيل محمود جواد.د637

انتصار رحيم عبيد مطر السلطاني.د638

اياد طاهر محمد.د639

آالء عبد الرضا عبد الصاحب.د640

آن زكي أبلحد.د641

براء صالح عبدالقادر.د642

بشرى كاظم حسون .د643

تغريد ضياء مشفي.د644

تغريد فاضل عباس .د645

جنان محمد عباس التميمي.د646

حسام احمد شوقي .د647

حسن عبداالميرخليل.د648

حسن هادي حمزة .د649

حوراء احمد شاكر .د650

حيدر فوزي محمود.د651

خولة جبر خلف.د652

فاضل عباس جبار المحمداوي .د.د653

دريد حسين بدر .د654

رائد عكلة خلف .د655

رائد مجبل عبدهللا .د656

ربيعة كاطع عبطان.د657

زويد فتحي عبد الرمضاني .د658

زيتون عبدالرضا أكحيوش .د659

ساره سوادي ياسين.د660

سالم جمعة كاظم.د661

سرمد جاسم محمد الخزرجي.د662

سعد غانم علي الطائي.د663

سعدعبدالعزيزعبدالرحمن.د664

سهاد حسن اعبيد.د665

سهير سعدي علوان.د666

سوسن حسن عثمان .د667

سيناء صادق امين.د668

شيماء عدنان جبر.د669

ضرغام محمود عبود .د670

عدنان محسن علي المعموري .د671

عدي هاشم سعيد الوتار .د672

عزالدين حسن كاظم.د673

علي جميل احمد .د674

علي عزيز عباس .د675

غصون كريم مجذاب .د676

فرح غانم صالح .د677

لهيب محسن نعمان.د678

مازن شاكر جاسم.د679

مازن شاكر جاسم الزيوري.د680

محمد جواد جادر.د681

محمد حسون نهاي .د682

محمد غازي صبري .د683

محي الدين يعقوب أبو الهول.د684

ميرڤت مأمون رشاد.د685

ميسون حامد طاهر.د686

نادية داخل عناد.د687

نجاة حاضر خلف.د688



نجدت بهجت مهدي.د689

نغم خالد نجيب.د690

نهايه حكمت زكي.د691

نور جمال محمد.د692

وجدان مطرود كاظم .د693

وسن قاسم غني.د694

وفاء محمد كريم الخزرجي.د695

وفاء مهدي صالح .د696

داليا عبد الرحمن كاظم 697

دعاء عادل عبد الكريم698

دعاء عالء عبد الرسول 699

دعاء علي كاظم 700

دعاء مثنى شعبان 701

دالل جاسم مشير702

دالل عبد الحسن جوالن703

دنيا شكر عباس704

دنيا محمد مقداد705

ديار صالح الدين علي706

دينا عالء الدين عادل707

دينا نادر جورج 708

دينا يوسف محمد709

ذكاء علي كاظم710

ذكرى خالد محمد711

ذوالفقار احمد حمزه712

راسم حسين كاظم الشمري713

رافد دفار عرير714

رافد ريس عراك 715

رافد كوان محمد 716

رامي راكان عرب717

رانيا جسام حمد 718

رانية علي مصطفى719

رائد حسن زغير720

رائد سعيد خضير721

رائد عبد االمير نجم722

رائد علي حسين723

رائد ناصر غانم 724

رباب لفتة سلطان725

رجاء رحمن داود726

رجاء رحمن داود 727

رجاء سعدي لفتة728

رحاب نصر فاضل729

رحاب نصر فاضل 730

رحاب هادي خضير 731

رحمة حازم إبراهيم 732

رسل ابراهيم مردان733

رسل أسعد نعيس عبود734

رسل ربيع زرع هللا735

رسل عدنان حيدر736

رسول جميل على 737

رشا ابراهيم سلمان738

رشا حسين جوده739

رشا شامل حسين 740

رشا عادل عبد النبي البكري741



رشا عبد المنعم عزيز742

رشا علي جودي743

رشا علي فهد744

رشا كاظم مهدي745

رشا مزاحم الشماع746

رشاعبدجاسم747

رشيد احمدمختار فريد748

رضوان حمادي حسن 749

رضوان خليل حيدر 750

رعد زيد علوان751

رعد سفاح عبود 752

رعد عجم صايل753

رعد محمد ندا 754

رغد ابراهيم صبري 755

رغد حماد رجه756

رغد عبد الموجود محمد حمو757

رغد فالح محمد758

رغد كطران حسن 759

رغد منذر أحمد 760

رغد ناجي شهاب 761

رغد هاشم محمد762

رغداء فؤاد محمد763

رغده أمير محان764

رغده حسنين محسن 765

رفاه كريم كربل766

رفد عيادة خضير عباس 767

رفل فراس جابر 768

رفل ناصر صالح 769

رقية فؤاد الفي770

رقية ياسر عبد االمير 771

رقية يحيى عبد الشهيد772

رقيه عادل حمزة773

رنا حسن شاطي774

رنا خيري امين775

رنا ريس عراك 776

رنا سليم شاكر777

رنا عادل عبدالنبي البكري778

رنا عبد االله محمود779

رنا عالء العامري780

رنا ماجد حميد 781

رند رياض بهنام782

رند عبد الكريم عبد الرزاق 783

رند محمد عبد الحسين784

رندة  عباس امين785

رندة محمد ضاحي786

رنيم محمد عباس 787

رواء حفظي زعولي788

رواء رشيد حميد789

رواء عادل عبد النبي البكري790

رواء عيدان حسن791

رواء غازي عبد الواحد 792

رواء يحيى خلف793

رواء يحيى خلف 794



روان عامر ريّس795

رونق قيس غضبان796

رويدة عبدهللا ابراهيم797

رؤوف عبد الرزاق نوري الكليدار 798

رؤى عزيز جاسم799

رؤى عيسى مسلم800

رؤى مزاحم معيوف801

رؤى ناطق يحيى802

رؤيا جعفر حسين803

ريا صالح قاسم804

رياض حمزة عبود805

رياض عادل جاعد806

رياض علي عكيلي807

رياض مهدي جاسم 808

ريام عماد جدعان 809

ريام قدري منهي810

ريام محمد عباس811

ريام مهدي حسن 812

ريكان سليمان جمعة 813

ريم باسل نوري814

ريم سالم ابراهيم815

ريهام كريم علوان 816

رئيسه قاسم داود817

زهراء جاسب حميد 818

زهراء جاسم محمد819

زهراء حسين عبيد820

زهراء صالح عبد الصاحب821

زهراء عامر االغا822

زهراء عبد الرضا باقر علي الفياض 823

زهراء عبد محمد824

زهراء عبداالله محمدعلي 825

زهراء فاضل عباس 826

زهراء موسى كاظم827

زهراء ياسر عباس828

زهور مساعد ايدام829

زياد ذنون داؤد الرسام830

زياد عبدالواحد كرم831

زياد ليث قاسم العاني 832

زيد باسم حميد833

زيد جعفر هاشم 834

زيد خليل كاظم835

زيد لؤي هادي836

زيد محمود سلمان 837

زيد ناجي حسن838

زينا حسين علي839

زينب انور عبد الكريم 840

زينب جاسم محمد841

زينب حسن ثجيل842

زينب حسن عبد 843

زينب حسين رحيم844

زينب حسين علوان845

زينب حسين مطر846

زينب حسين مهدي 847



زينب صاق ابراهيم848

زينب صبري محمد849

زينب طالب سلمان850

زينب طالب عبدالكاظم851

زينب عبد الرحيم عبد الحسن ناصر852

زينب عبد الكاظم حسن853

زينب عبد محسن854

زينب عبد محسن 855

زينب عبدهللا حسون856

زينب فائق محمد 857

زينب فالح حسن 858

زينب فليح حسن859

زينب محسن حسن المنصوري 860

زينب محمود جواد861

زينب هادي حميد862

زينة جمعة احمد863

زينة عبد الحسين حمدهللا864

زينة هاشم شهاب 865

زينه ابراهيم حسن866

زينه علي جاسم 867

ساجدة شحاذة محمود868

سارا قحطان سليمان869

سارة باسم عبد طاهر 870

سارة ستار فرهود871

سارة علي سعيد 872

سارة ماجد كامل873

سارة محمد علي 874

سارة محمد علي عيسى 875

سارة مؤيد سلطان876

سارع علي سعيد877

ساره جاسم زامل 878

ساره حمزه داود879

ساره شريف عاكول880

ساره طالب كاظم881

ساره عبد الجبار محمد882

ساره عقيل حسن 883

ساره مذري عبد 884

ساره نعيم عبدالحسن885

سالي مهدي حسن 886

سامر نيسان احمد 887

سامية مزهر مرداس888

ساهره ابراهيم سليمان 889

سباء طاهر محمد890

سجى حسين دلفي891

سحر حسين محمد892

سحر خليل اسماعيل893

سحر عباس حسين 894

سحر عبد الرضا مجيد895

سحر عبدالرضا جابر896

سحر مراد حسين علي897

سحر مزهر مطشر898

سحر ناجي خلف899

سحر ناجي رشيد900



سحراحمدمحمد901

سحرعبدالرضا مجيد902

سداد هشام حميد 903

سدير حسام كريم904

سدير حسام كريم 905

سراب جاسم محمد906

سراب فاضل مخيبر 907

سراب نصر فاضل908

سرمد عباده خضير 909

سروة رمضان حمزة 910

سرور منذر عبيد 911

سرى احسان عبد912

سرى اسماعيل حمد913

سرى جواد حسون914

سرى حامد كاظم915

سرى صادق رؤوف916

سرى عبد سراب حسين917

سرى مؤيد فاضل918

سرى هادي حسين 919

سعاد حامد العيبي 920

سعاد خيري كاظم 921

سعاد شاكر بعيوي922

سعاد عبد االمير متعب923

سعاد محسن صابر924

سعد انور بطرس925

سعد جاسم محمد 926

سعد سامي مجيد927

سعد صالح عبد االمير928

سعد طعمه بليل929

سعد عبد السادة صباح 930

سعد عبد عابر931

سعد عالوي جواد932

سعد كاظم طاهر933

سعد نوري عطاهللا934

سعد هادي شيتي 935

سعدعبدمحمد 936

سعدون حسين عبدهللا937

سالم عبود حسن938

سلمى احمد لفته 939

سلمى خالد ياسين 940

سلمى مرزه حسن941

سلوى جاسم حاجي942

سلوى شاكر بعيوي943

سما حسين علي944

سماء سعدي محمود 945

سماح هادي خضير946

سمانة عزيز عبد الحسن 947

سماهر عبد الرزاق طويسان948

سمر صالح نعمان 949

سمره سمير جوزيف فرناندس 950

سمير صبري حسن951

سميرة مؤيد ياسين952

سمين فاضل محمد 953



سناء احمد كاظم954

سناء مهدي صالح 955

سناء مهدي عريبي 956

سنان عدنان محمد نوري 957

سنان محمد حسن958

سند وليد سعيد959

سندس حجاسم سعيبث960

سندس خليل إبراهيم961

سندس محمد عباس962

سها مهدي حسين963

سهاد حسن رهيف964

سهاد رشيد مجيد الحمامي965

سهاد علي شهيد966

سهام عدنان عبد الكريم967

سهام محسن امويلح968

سهام مزعل ضويري969

سهى نصر فاضل970

سهى هاشم أحمد محمود 971

سهير كامل عواد 972

سهير محمد حسون973

سوزان كامل عبد 974

سوسن احمد خلف975

سوسن عبد الحسن عجيل 976

سوسن محمد محي هالل 977

سيف الدين جاسم محمد978

سيف الدين جاسم محمد 979

سيف حميد يوسف980

سيف حيدر عبد الحسين981

سيف عامر عيسى982

سيف عامر عيسى المرسومي983

سيف عباس هادي984

سيف علي محمد985

سيف يوسف إبراهيم 986

شذى حازم شاكر987

شذى هاشم مهدي988

شروق حميد مجيد989

شروق نعيم جاسم 990

شعاع محمود عزيز 991

شفاءغني راضي992

شميم راضي993

جباررشك شناوه.د.شناوها994

شهاب حميد حسن995

شهد أحمد فوزي 996

شهد عدنان حاتم 997

شهد نصير سعدي حسن998

شهالء فاضل صابر999

شهالء منذر عبد الحسن 1000

شيرين عبدالمحسن عزيز 1001

شيماء جاسم محيميد 1002

شيماء جمعه عبود 1003

شيماء حسن محمد 1004

شيماء خليل فضيل 1005

شيماء رافع سلطان 1006



شيماء زاحم حسوني صالح 1007

شيماء طه احمد1008

شيماء عبد الحسين محمد 1009

شيماء عبد حسين1010

شيماء عبيس حسين 1011

شيماء علي كاظم 1012

شيماء كامل داخل 1013

شيماء نجم عبد هللا1014

شيماء هادي خضير الربيعي1015

شيماء هادي نعمة الخفاجي 1016

شيماء وائل نورالدين1017

صابرين عبد االمير كمال 1018

صاحب شنون ابراهيم1019

صادق طارق خضير 1020

صادق علي محمد 1021

صالح علي محمود1022

صائب إسماعيل عباس 1023

صبا علي حسين1024

صبا مؤيد سليمان الحليم 1025

صبا نوري عطاهللا1026

صباح انور عبد الكريم1027

صباح منفي رضا1028

صبيحة ابراهيم محمود 1029

صبيحة حمزة دحام1030

صحاري موفق محمود1031

صداح ابراهيم سيدولي 1032

صدام حسين علي 1033

صدامة سعيد فرج 1034

صفا مقداد عبدالجليل1035

صفا ناصر محمدسعيد 1036

صفا نديم عبد القهار العاني 1037

صفا نعمه كريم 1038

صفاء ابراهيم عطية 1039

صفاء احمد محمد1040

صالح حسن فرج1041

صالح رفيق نحمد1042

صالح محمد امين1043

صالح مهدي چابر1044

صالح هاشم شهيد الفتالوي 1045

ضحى ساجد ابراهيم 1046

ضحى كريم شنيشل 1047

ضرغام حسن شاطي 1048

ضفاف احمد حميد 1049

ضفاف غازي عباس العبادي 1050

ضي علي عزيز 1051

ضياء احمد عبدهللا 1052

ضياء عبيد محمود 1053

ضياء محمد محمود 1054

ضياء نعمة جبار1055

طارق خلف فهد1056

طارق عبد حسين1057

طارق مهدي عباس1058

طالب حميد عبد هللا1059



طلعت جاسم محمود1060

طيبة عبد الرحمن خضير 1061

طيف اياد هادي1062

طيف حسين امين العميدي1063

ظفر هادي جياد1064

عابدين وهبي قادر1065

عادل صبحي معتوك1066

عادل عبد الزهرة عطية 1067

عادل محمد حسين1068

عادله عبداللطيف مهدي صالح 1069

عالية عبد االمير عبد المجيد هادي التميمي 1070

عالية عصام محمود 1071

عامر جبار اعياده 1072

عامر حسين علي1073

عامر رجب السبعاوي 1074

عائشة محمد عبد الستار1075

عباس بهالدين نوري1076

عباس خلف محمد 1077

عباس خليل علي محمد 1078

عباس غانم حمزه1079

عباس فاضل علي1080

عباس ناصر سعدون1081

عبد الباسط أحمد حسن الطه1082

عبد الباسط كاظم شكر1083

عبد الستار عبد الجبار سلمان 1084

عبدالجبار علي مظهر 1085

عبدهللا سهيل محمد1086

عبدهللا سهيل محمد 1087

عبدهللا صادق عبدهللا1088

عبدهللا طالب فهد1089

عبدهللا محمد سالم الدباغ 1090

عبدالهادي محمد جمعه1091

عبدالودود صبيح عبدالودود 1092

عبير احمد مجيد 1093

عبير جبار سعيد 1094

عبير عبد الرزاق ابراهيم1095

عبير عبد الرزاق الراهيم 1096

عبير علي عناد 1097

عبير مالك حسين1098

عبير ميري عبدهللا 1099

عثمان سلمان كاظم1100

عثمان شعبان حمزة 1101

عثمان عدنان عبد الصمد1102

عدنان جواد احمد1103

عدنان عبد الكريم محمود 1104

عدي صباح إبراهيم 1105

عدي عبد الرضا حسين1106

عذراء اسماعيل زيدان1107

عذراء علي سلمان1108

عذراء هادي كاظم 1109

عشتار عدنان محمد  العذاري1110

عصام عبد األمير أحمد 1111

عصام كاظم عبد الرضا الفيلي1112



عطاء خليل حسين1113

عفاف شعيب يوسف1114

عفران خزعل دحيلس1115

عقيل جعيز شمخي1116

عقيل جعيز شمخي 1117

عقيل حميد فرحان1118

عقيل رحيم كريم1119

عقيل عزيز عودة1120

عقيل يوسف عبد النبي1121

عكرمة خيون الجميلي1122

عال جمعه علي1123

عال حسن علي اللهيبي 1124

عال كطران حسن 1125

عالء عبد العباس مخيف 1126

عالء علي سلمان كعيد الطائي1127

عالء فاروق رسول 1128

عالء فليح حسن1129

على نثير طعيمه1130

علي ابراهيم محمد1131

علي احمد زيدان 1132

علي جبار عيدان1133

علي جبار محمد1134

علي جبار ياسين1135

علي حسن علي1136

علي حسين عبد المجيد الزبيدي1137

علي حسين علي 1138

علي حسين فاهم1139

علي حمودي عبد الكريم 1140

علي حميد جبيل البديري1141

علي خضير عباس1142

علي خلف كاطع الجبوري 1143

علي داود سالم الدوسري1144

علي زهير حسن السراي 1145

علي سعدالدين عباس1146

علي سعدون كاظم1147

علي سهيل تركي1148

علي صاحب محمد 1149

علي صالح حسون1150

علي طارق خليل 1151

علي طالب مهدي 1152

علي طاهر عباس 1153

علي عبد الرزاق عبد علي 1154

علي عبد المنعم مهدي 1155

علي عبد الوهاب مجيد 1156

علي عبد كاطع 1157

علي عمار حسين 1158

علي غانم مطشر 1159

علي فاضل عبد الزهره1160

علي فاضل ناصر 1161

علي كريم حسون1162

علي كريم سمير1163

علي كريم عباس 1164

علي محمد حسن1165



علي محمد علي جواد1166

علي محمد مقداد 1167

علي محمود عبدهللا1168

علي مهدي تركي 1169

علي ناظم زكي1170

علي نجم العبدهللا1171

علي نجيب حمزه1172

علي هادي فهد1173

علياء جبار حامد1174

علياء عبد الرزاق محمد1175

علياء وهاب إبراهيم1176

عماد خليف جابر1177

عماد سالم دشر 1178

عماد فرهود محي 1179

عماد محمد عوسج 1180

عمار التميمي 1181

عمار حسين العرسان 1182

عمار خالد حسين 1183

عمار عبد الحسين عواد1184

عمار عبد القادر صالح1185

عمار عواد صالح 1186

عمار فخري مهدي1187

عمار محمد عطيه1188

عمار نعمه كاظم1189

عمر حسين أحمد 1190

عمر حمدي عبدالرحمن 1191

عمر خزعل جاسم محمد 1192

عمر صادق شالل1193

عمر صالح حسن 1194

عمر طارق جواد1195

عمر عدنان هاشم 1196

عمر فالح ابراهيم 1197

عمر مازن امين 1198

عمر محمد عوني الصراف1199

عمر محمود نجم1200

عمر نوري عباس1201

عمران سلطان كالوي1202

غادة عبد الرحمن عبد اللطيف عبد هللا طاقة 1203

غادة مهدي كامل1204

غالب شاكر بحيت1205

غسان احمد سلطان1206

غصون جمعة عليوي 1207

غصون عبد صالح 1208

غفران اسماعيل كمال1209

غفران عادل عطا 1210

غفران عبدالكريم فرج 1211

غفران محمد عبيد1212

غنى حمودي حسين 1213

غنية ضياء مشفي1214

غيداء ابراهيم حسين 1215

غيداء حسين عبد علي1216

غيداء حسين عبد علي 1217

فادي بطرس كرومي1218



فادية قاسم سليم 1219

فارس غانم احمد1220

فاروق صفاء الدين عمر1221

فاروق نهاد عبد1222

فاضل جبير لفته 1223

فاضل عباس جمعة السامر1224

فاضل عباس عبد الرسول الصفار 1225

فاضل عبدالعباس عطاهللا1226

فاطمة حسن شاطي 1227

فاطمة سوادي زغير 1228

فاطمة طاهر محسن1229

فاطمة عباس غانم1230

فاطمة عبد هاشم 1231

فاطمة عبود جلوب1232

فاطمة فائق جمعة1233

فاطمة فائق جمعة حمد1234

فاطمة كريم خضير1235

فاطمة كريم شندوخ1236

فاطمة المي عبد1237

فاطمة المي عبد 1238

فاطمة مكي محمود1239

فاطمة هادي كريم1240

فاطمه رحمن مخيف الجبوري1241

فاطمه رحيم عبد الحسين1242

فاطمه محمود حسن 1243

فاقد كريم كاظم 1244

فائزة عبد األمير نايف الهديب1245

فائزة ناصر طعمة1246

فدوى وليد عبد القهار1247

فراس ثامر موسى1248

فراس سعيد عباس1249

فراس عبد هللا نوريالبغدادي 1250

فراس عدنان حسين1251

فراس عدنان عباس1252

فراس عدنان عباس 1253

فراس نعيم جاسم1254

فرح خالد حسين 1255

فرح سالم دعبول 1256

فرح علي حميد 1257

فرح علي داود1258

فردوس وهاب احمد1259

فرقان عالء موسى1260

فرقان محمد عبداالله1261

فرقد حواس موسى 1262

فرقد طالب نجم1263

فرقد عبود عواد 1264

فرمان قسيم احمد1265

فضيلة سبلمان داود1266

فضيلة سلمان داود1267

فالح عباس ناجي الخفاجي1268

فالح مجيد حسون1269

فالح مجيد حسون الحار1270

فليح حامد كسار 1271



فهد خلف ياسين1272

فوزي يحيى وداي1273

فؤاد مجبل كيف 1274

فيان عبد ا1275

فيدان احسان محمدرشاد1276

فيصل حلبوص مزعل 1277

قاسم جبير سلمان1278

قحطان احمد فرهود 1279

قحطان جاسم محمد 1280

قصي جدوع رضا1281

قصي عبد الستار شهاب 1282

قصي كنعان كاظم1283

قيس احمد شعالن 1284

قيس جاسم محمد1285

قيس عبدهللا عباس1286

قيصر عبدالسادة زريجي1287

كاظم جواد حنو المعلى1288

كاظم فاضل ناصر1289

كاظم ماذي الزم العلياوي 1290

كامل كاظم فهد1291

كرار حميد الطائي1292

كرار محمد رضا هاشم1293

كرار محمد رضا هاشم 1294

كرار محمد فاضل1295

كرار مكي سلمان علوان1296

كرم عقيل محمد 1297

كريمة فليح حسن1298

كمال الدين سعدون جميل1299

كوثر جلوب كاظم صالح 1300

كوثر سوادي ياسين 1301

كيالن خليل حيدر1302

لبالب سامي جاسم 1303

لبنى سالم دنحا1304

لةنجه هيوا مصطفى خال1305

لقاء حبيب عبود1306

لقاء حسين محمد1307

لقاء خالد الزبيدي 1308

لقاء طاهر كامل1309

لقاء عدي علي1310

لقاء علي النداوي1311

لقاء علي النداوي 1312

لقمان خليل حيدر1313

لمى سعد عبد الباقي هاني 1314

لمى عبدالقادر حاتم1315

لمى ماجد حميد1316

لمياء حسن رهيف1317

لمياء خالد حسين1318

لمياء خالد حسين 1319

لمياء غانم سالم1320

لمياء فاهم كطران1321

لمياء محسن محمد 1322

لمياءكاظم عيال1323

لهيب احمد محمد1324



لواء طاهر كامل 1325

لواء عبد شهاب1326

لؤي جميل سعد1327

ليث أكرم محمد 1328

ليث درويش كاظم1329

ليث كريم عبيد1330

ليث مالك راضي 1331

ليلى سعدهلل ناجي 1332

لينا صباح متي1333

ليناز انيس فاضل1334

لينة عبد الحميد ياسين 1335

لينة عبدالحميد ياسين 1336

د أحمد حسن وسمي. م 1337

م نورس نعمة جواد.م 1338

م د نغم مؤيد محمد 1339

م م لبنى عماد كاظم 1340

احمد عبد الستار علي . م1341

اشراق جهاد خضير . م1342

باهرة محمود جعفر التميمي . م1343

د أنعام مهدي جابر . م1344

د رضا طعمه عبيد العجيلي. م1345

د عضيد عزت حمد شهاب . م1346

د فليح حامد كسار . م1347

د نغم مؤيد محمد . م1348

أنس سلمان طه . د. م1349

رؤى قاسم يحيى االُجار . د. م1350

سارة شاكر حسن. د. م1351

مقداد علي عبدهللا . د. م1352

أنس سلمان طه.د. م1353

رشا عادل سعيد . م1354

زينب حامد سلمان . م1355

سرى محمود عبدهللا احمد . م1356

سهاد كسكول عبد . م1357

عبدالخالق هشام يوسف سلمان . م1358

علياء خضير عباس . م1359

لندا طالب امين. م1360

م  فزاره كاظم كريم . م1361

م أحمد فاضل صالح . م1362

م حسنين علي كاظم. م1363

م علياء عبد الهادي صالح . م1364

االء كتاب حميد . م. م1365

إيمان محمد عبد . م. م1366

حسن موات حسين . م. م1367

حيدر عبداالمير كامل. م. م1368

رائد فائق حسن. م. م1369

علي زيدان فنجان الشرماني . م. م1370

كرار سعد فرج. م. م1371

محمد سلمان حمود الصافي . م. م1372

مروه سلمان كاظم عبود. م. م1373

مصطفى جمال جالل. م. م1374

نادية حبيب سرحان. م. م1375

وسيم محمد جميل حسن . م. م1376

محمد حسن محمد. م1377



مروة نهاد عبدهللا . م1378

مريم رعد كونه .. م1379

احمد شهاب عبدهللا.م1380

بيداء مطشر راشد .م1381

د رياض فخري علي .م1382

د شيماء عبد الرضا ناجي.م1383

د علي حميد علي الزبيدي.م1384

د علي محمد عاصي.م1385

د ندى حسن حسين .م1386

د هيفاء  احمد عبد .م1387

د هيفاء عدنان مبارك.م1388

د ياسين علي خلف .م1389

دعاء علي تعبان . د.م1390

سرى سعد عبدالعزيز. د.م1391

سيلدا سعيد ياسين . د.م1392

علي غازي مطر. د.م1393

علي نوري كريم . د.م1394

ليلى محسن حسن مهدي الحكيم. د.م1395

وسام نجم محمد . د.م1396

ايمان حساني شباط السالمي .د.م1397

ايناس سليمان يوسف.د.م1398

تغريد باقر علوان العتابي.د.م1399

جنان جميل عبد.د.م1400

رنا صاحب خلف الشمري.د.م1401

زهراء حميد عوده.د.م1402

سهى جمال مولود.د.م1403

عراق طارق عباس علي .د.م1404

عزت خليل اسماعيل.د.م1405

لؤي غالي ابراهيم .د.م1406

منتظر صاحب مهدي .د.م1407

وليد طوينة عبد الحمزة .د.م1408

دايناس مكي عبد نصار.م1409

دعلي نايف مجيد .م1410

زينب حامد سلمان .م1411

فاطمة عبد موسى.م1412

م ابتسام علي صكر.م1413

م احمد حميد كامل.م1414

م احمد طالب مهدي.م1415

م حاتم فياض حمادي حسن.م1416

م رزاق ناصر عبد.م1417

م رند صباح حسين.م1418

م زينب كاظم حميد.م1419

م شيماء مهدي كاظم .م1420

م عدنان علي حماد .م1421

م عدي جميل كاظم .م1422

م عدي نعمت عجاج.م1423

م عقيل حميد فرحان .م1424

م علي طالب حسين علي بيج.م1425

م فزاره كاظم كريم .م1426

م قاسم حسن عبيس الجليحاوي .م1427

م قصي سالم جميل الرواس.م1428

م محمد مؤيد جواد الرحيم.م1429

م هبة سمير عبد الكريم علي أغا .م1430



محمد باسم محمد الجزائري .  م.م1431

انور عباس عبد الحسين كويش . م.م1432

حسين عبد غازي جعاز. م.م1433

داليا رزاق محمد علي. م.م1434

رافع عبد اللطيف عبد المجيد. م.م1435

رفل ابراهيم طاهر حسن . م.م1436

زينه عبد األمير محمد . م.م1437

ساره جواد كاظم . م.م1438

شهاب أحمد عطية. م.م1439

صابرين علي محمد. م.م1440

عقيل عبود رحمه. م.م1441

محمد ابراهيم عبد هللا القيسي. م.م1442

محمد حسين مهدي . م.م1443

محمد عبد علي جاسم الشيباني . م.م1444

معن عبد القادر ابراهيم . م.م1445

همام احمد عبدالرزاق . م.م1446

وليد خالد محمود. م.م1447

استبرق اكرم بيرام حسين.م.م1448

ايمان حايف محمد.م.م1449

ايمان رمزي محمد.م.م1450

بيان شاكر محمود .م.م1451

حازم محمدعلي عيسى .م.م1452

سوسن قاسم هادي.م.م1453

عدي اسماعيل ابراهيم.م.م1454

علي طالب مهدي .م.م1455

فاطمة صبيح مهدي الجبوري .م.م1456

فردوس طالب نعمة .م.م1457

ماهر اعبيد احمد.م.م1458

ميسون محمد حسن محمد سعيد .م.م1459

هدى عيدان محمد .م.م1460

وداد جاسم عطيه.م.م1461

وسن عبدالكريم جبر العبيدي.م.م1462

يسرى كاظم حسون/ مدير.م1463

نور خالد حمد .م1464

هبة عبدالجليل االسدي.م1465

ماجد عطية حميدي 1466

ماجد محمد مساعد 1467

ماجدة محمد عبد فلحي المرمضي1468

ماجده ابراهيم مخلف1469

مازن جبار حسين1470

مازن جبار حسين 1471

مالك محمود جاسم1472

ماهرة ربيع قاسم1473

ماهرعلي احمد1474

مآثر باقر حسين 1475

مثنى ستار حسين 1476

مثنى مكي محمد علي1477

مجيد كامل حمزة1478

محسن جاسم ناصر1479

محمد ابراهيم ضاحي حمادي1480

محمد ابراهيم فتحي محمد 1481

محمد ابراهيم مهدي1482

محمد احسان مجيد 1483



محمد احمد حموده1484

محمد احمد محمد عطيوي 1485

محمد اسماعيل حسن 1486

محمد القاسم فايق خزعل1487

محمد أمين فاضل1488

محمد باسم محمد الجزائري 1489

محمد ثائر البياتي 1490

محمد ثائر علي1491

محمد ثجيل عبدهللا1492

محمد حاتم فياض حمادي1493

محمد حاكم شمران 1494

محمد حسن عريبي 1495

محمد حسين علي شبع 1496

محمد حسين محمود 1497

محمد حماد امون1498

محمد حمد صالح1499

محمد حيدر محمد شنشول1500

محمد خضير عباس1501

محمد خليل ابراهيم 1502

محمد راضي 1503

محمد ربيع زرع هللا1504

محمد رحيم غاوي1505

محمد رشيد احمد 1506

محمد رياض اعناد1507

محمد رياض محمد على1508

محمد سلمان كاظم الجبوري 1509

محمد شاكر محمود1510

محمد صاحب عبد 1511

محمد صباح صليبي1512

محمد صبيح مهدي الجبوري1513

محمد صفاء شوكت 1514

محمد طالل يونس1515

محمد عادل ناجي1516

محمد عبادي حمود السوداني 1517

محمد عباس عبدهللا 1518

محمد عباس محمد 1519

محمد عبد الحمزة خوان1520

محمد عبد الهادي سرحان1521

محمد عبدالحسن شالل1522

محمد عبود مهاوش 1523

محمد عبيد كاظم1524

محمد علوان نوري هزاع 1525

محمد علي سلمان العبيدي 1526

محمد علي صالح1527

محمد عمر ميرزا الزهاوي 1528

محمد قاسم سلطان1529

محمد كاظم جواد1530

محمد كريم سمير 1531

محمد محمود محمد1532

محمد مخلص احمد الدليمي 1533

محمد مهدي حسين1534

محمد ناصح اسماعيل1535

محمد نجم عبدالنبي1536



محمد نزهان مهدي 1537

محمد نصر حسين 1538

محمد نوري جبار1539

محمد نوري محمد الموسوي1540

محمد هاني حسين1541

محمد هاني حسين 1542

محمدحسين حيدر حمود1543

محمدحمزه عبد 1544

محمدعبيس يوسف1545

محمدعلي باسم محمدعلي1546

محمدعلي شاحوذ1547

محمود شاكر محمود1548

محمود عبد سليمان1549

محمود قاسم علي موسى 1550

محمود محمد أحمد 1551

محمود ناصر راضي1552

مخلد نوري عبدهللا الحمداني1553

مديحة يعقوب يوسف 1554

مراد صائب محمود 1555

مرال محمود حسين 1556

مرتضى طه عيسى1557

مرتضى عبد علي فرحان1558

مرتضى محمد شاني1559

مرتضى وهيب فضالة1560

مروان شاكر عبيد1561

مروان عضيد عزت حمد 1562

مروة اسماعيل خليل 1563

مروة اسماعيل خليل ابراهيم1564

مروة سعيد حمد جنيد1565

مروج عبد رحيم البياتي 1566

مروه جواد كاظم1567

مروه حمدهللا احمد 1568

مروه سامي جبار 1569

مروه عبد االمير ابراهيم1570

مروه عبدالهادي حسن1571

مروه عدنان عباس 1572

مروه لؤي مجيد1573

مروه مالك حسوني 1574

مروه هاني محسن1575

مريم ثامر محمد1576

مريم ثامر مطشر1577

مريم حسين رحيم 1578

مريم حسين فرهود1579

مريم صالح حسن 1580

مريم كامل كاظم1581

مريم مزاحم عباس 1582

مريم منصور مذكور1583

مريم ياسين عبدهللا 1584

مسار علي عواد 1585

مسره عبدهللا نجم1586

مشتاق احمد كاظم الديوان1587

مشتاق طالب عجه1588

مصطفى احمد لطيف1589



مصطفى إبراهيم حاتم 1590

مصطفى أحمد عريبي1591

مصطفى تركي حومد1592

مصطفى حلو علي 1593

مصطفى خضير حسين 1594

مصطفى خليل ابراهيم 1595

مصطفى رعد عبدالباقي1596

مصطفى سلمان كاظم1597

مصطفى صالح مهدي1598

مصطفى صالح هادي1599

مصطفى عبد الباقي رحيم 1600

مصطفى عدنان عبود1601

مصطفى كمال الدين عبد الرزاق 1602

مصطفى ماجد عباس1603

مصطفى محمد حمزة 1604

مصطفى محمد رشاد 1605

مصطفى محمد صاحب1606

مصطفى محمد عبد مسلم1607

مصطفى محمد علي1608

مصطفى مهدي محمد 1609

معالي حسين علي1610

معالي ستار نامق1611

معتز حميد خلف1612

معتز حميد رحيم الخزعلي 1613

معتز محمد غازي1614

مفاز عماد عبد صالح 1615

مقداد حامد رجب1616

مكرم جمال عباس1617

مليحة جبار عبد 1618

منار  راضي شنون الياسري 1619

منار احمد عباس1620

مناف ذياب فندي1621

منال عبد الواحد صلبوخ 1622

منال علي صالح1623

منال كمال رشيد1624

منال كمال رشيد 1625

منتصر عيدي شريف 1626

منتهى عبد الزهرة عاتي1627

منتهى عبد النبي حسن1628

منصور عبد أبوحنه1629

منى تركي شمخي1630

منى جبار محمد1631

منى سعدي عبد الكريم1632

منى سمير سعيد1633

منى عايد يوسف 1634

منى عباس مسير1635

منى يحيى اسماعيل1636

منى يونس حسين1637

مها جاسم منشد جابر1638

مها صبري حسن1639

مها عبد الرحمن عبد الرزاق الهاشمي 1640

مها محمد نافع علي1641

مهدي حيدر مهدي 1642



مهند عبدالعزيز عبدالرحيم1643

مهند فضل حسين 1644

مهند كريم عنيد الساعدي1645

مهند محمد خيرالدين 1646

مهند موسى كريم1647

مهنه عبدهللا محمود1648

مهيمن ثامر محمد 1649

مهيمن محمد مجيد 1650

مواهب قدوري صالح 1651

موسى عطيه محسن1652

موفق محمد بكر1653

مؤمل جبار محمد1654

مؤمل حسين جويسم1655

مؤيد صالح حسين1656

ميادة طالب كاظم حميد1657

ميامن حميد عباس1658

ميثاق حسن عطار 1659

ميثاق عبدالواحد سابط1660

ميثم احمد عبد حمزة 1661

ميثم جاسم علوان 1662

ميثم صباح صادق1663

ميثم مالك راضي 1664

ميثم مجيد سلمان1665

ميثم محمد عبد1666

ميثم منفي كاظم 1667

ميس عبد الحكيم محمد1668

ميس هيبت حميد1669

ميساء حميد حسن1670

ميساء رشيد عبد المجيد 1671

ميساء سليم عبد الواحد محمد 1672

ميسم رعد يوسف1673

ميسم عبدالنبي عبدالحسن1674

ميسون انور عبدهللا1675

ميالد خلف محمد1676

ميمونه ميمونه عبدالكريم بكر 1677

مينه محمد فريد الدباغ 1678

نادية عزالدين احمد1679

نادية مقبل حسن الزبيدي1680

نادية هاشم محمد 1681

ناديه صالح مهدي 1682

نازك جعفر صادق1683

ناظر  احمد منديل1684

ناظم عبدالجليل عبدهللا1685

نبراس احمد عبدهللا1686

نبراس فالح جيجان 1687

نبراس لفته عبد القادر 1688

نبراس محمد علي هاشم1689

نبيل احمد فؤاد1690

نبيل حسين عبد المجيد1691

نبيل عبد الرزاق ياسين1692

نبيل عبدالرزاق ياسين1693

نبيل عبود كاظم 1694

نجاة باقر مشكور 1695



نجاة وليد خالد1696

نجالء جبار جاسم 1697

نجالء حميد مجيد1698

نجالء صالح مهدي العبيدي1699

نجالء مولود عبدهللا 1700

نجلة احمد سليمان1701

نجم عبدهللا جمعه1702

نجوان عبد حسن 1703

نجوى فندي عزيز1704

نخشين مرزا اردالن1705

ندى احمد فيروز 1706

ندى جاسم محمد1707

ندى حسن محمد1708

ندى سهبل عبد 1709

نريمان جبار رشيد1710

نزار كاظم عباس1711

نزيهة سلطان احمد1712

نسرين قيس عبود1713

نسرين محسن نعمه1714

نشأت بشير ابراهيم1715

نشأت محمد لفته1716

نصر ثويني احمد1717

نصر ثويني احمد 1718

نصر خالد عبد الرزاق1719

نصر موفق يونس 1720

نصير احمد محمد 1721

نصير احممد محمد1722

نصير علي حسون1723

نضال كمر عبد الواحد1724

نظام محمد عبد المجيد1725

نعيم عبد السادة بشير عطية 1726

نغم محي كاظم1727

نهاد خالوي تكتوك 1728

نهاد طالب عويد 1729

نهاية عواد عريان1730

نهايت حسين امين1731

نهله صالح محمد زيدان1732

نهى عامر كامل 1733

نهى هادي جاسم1734

نهى يوسف هاشم1735

نوار بنوان حسن1736

نوار عبد اللطيف يوسف1737

نواف غازي عبود1738

نوال حسين عبد األمير 1739

نوال عباس عكال1740

نوال محمود عبد 1741

نوال ياسين ابراهيم1742

نور ابراهيم حسن1743

نور الهدى طالب احمد 1744

نور إبراهيم عبد الزهرة 1745

نور جبار هاشم1746

نور حسين جبيب1747

نور خطاب عمر 1748



نور رزاق سلمان1749

نور سعد محسن1750

نور سعدهلل ناجي 1751

نور ضياء مجيد1752

نور طارق نعيم1753

نور عادل عبد النبي 1754

نور عبد االمير عوده 1755

نور محمد عبداالله 1756

نور نعمه حافظ 1757

نور هاشم محمد الحسيني1758

نورا برهان الدين عبدالرحمن1759

نورا صباح بهاء الدين 1760

نورا صفاء عبد الرسول1761

نورا صفاء عبد الرسول 1762

نوران جبار عمران 1763

نورة فرحان حسن 1764

نورجان صبحي بهجت1765

نورس شريف صبيح 1766

نورس نعمة جواد1767

نورس نعمة جواد 1768

نوره عامر عليوي1769

نوره كاظم هادي 1770

نورهان خالد شفيق1771

نوري صالح شنون 1772

هادي خليفة جليب1773

هارون رشيد خلف 1774

هارون عباس ابراهيم1775

هاژه جالل احمد 1776

هاشم علي عبد األمير الشريس 1777

هاشم هادي دخيل 1778

هاله حسن محمود1779

هاني كاني جابر 1780

هبة غسان رجب 1781

هبه جاسم حمزه 1782

هبه حسين عيسى 1783

هبه حيدر ابراهيم1784

هبه مجيد عيسى1785

هبه منير عبد الحسن الخفاجي1786

هبه موفق سليم1787

هجران صنعان جبار 1788

هدى ابراهيم رسول 1789

هدى احمد فيروز1790

هدى جليل دخل 1791

هدى حسين عزيز1792

هدى حسين علي 1793

هدى حلو علي1794

هدى حميد حسن1795

هدى ريس عراك 1796

هدى سلمان نصيف1797

هدى سهيل عبد 1798

هدى ضياءالدين نجيب1799

هدى عباس فيصل1800

هدى عيدان محمد 1801



هدى فاضل عباس1802

هدى قحطان طعمة 1803

هدى كريم ناصر1804

هدى مهدي سالم الخفاجي1805

هديل تومان محمد 1806

هديل ساجد ابراهيم 1807

هديل سعدون عبدالصاحب1808

هديل سعدون عبدالصاحب 1809

هديل سلوان سامي1810

هديل عباس حسن 1811

هديل قاسم غني1812

هديل نورالدين يحيى1813

هديل نورالدين يحيى خضر1814

هشام عيدان حسين1815

هشام نعيم غليم 1816

همسة ثامر موسى1817

همسة رشيد محي1818

هناء حسن كاظم1819

هناء حميد عباس1820

هناء غالي عطيه 1821

هناء كاظم خليفة1822

هنادي صگر مگطوف1823

هنادي عبد الجبار حافظ 1824

هند ابراهيم عبد الغفور1825

هند صبار محمد 1826

هند عبد المجيد مهدي1827

هند عبدهللا صالح 1828

هند فاضل عباس1829

هند فائق مهدي1830

هند نعيم عبد الحسن1831

هند هادي مجيد1832

هند وليد عبد الرحمن1833

هيام عادل حبيب1834

هيثم سلمان جياد1835

هيفاء رجب علوان1836

هيفاء عبد الهادي نوري1837

واثق إسماعيل حامد1838

وائل جبار جودة1839

وجدان بشير عبد1840

وجدان رشيد عبد الحسين1841

وجدان عباس كاظم الخفاجي 1842

وجدان عبد المطلب مهدي الشمري 1843

وجدان عبداالمير كامل 1844

وجدان نعيم عبد الحسن 1845

وداد علي عبد سلمان 1846

وديان ياسين عبيد 1847

وردة علي عباس 1848

ورقاء كاظم جميد1849

ورود قحطان عزيز1850

ورود كريم عبود1851

ورود وليد حمود 1852

وسام جبار شلتاغ1853

وسام صباح ضاري السامرائي1854



وسام صبار بريسم1855

وسام علي حسن1856

وسام غالي قاسم1857

وسام محمد صالح 1858

وسام محمد صالح حسن 1859

وسن حمزة مزعل 1860

وسن رشيد عبد الحسين1861

وسن عبدالحسين رضا1862

وسن نجم عبد السادة1863

وسيم خالد ابراهيم 1864

وضاح ثابت عبد 1865

وضاح خالد احمد1866

وعد حسين شالش1867

وعد ناصر حسين 1868

وفاء احمد امين1869

وفاء احمد امين 1870

وفاء جبار سلمان1871

وفاء عبد االمير هادي1872

وفاء مجيد يحيى حسين 1873

وفاء وليد نافع عبدهلل القيسي 1874

والء اسماعيل عبد اللطبف1875

والء فخري قدوري1876

والء كطران حسن 1877

وليد خالد حمود 1878

وهب رزاق حبيب 1879

وئام عبد العادل وحيد الساعدي1880

وئام وهاب عبد الحسين 1881

يازي عبدهللا جاسم1882

ياسر صائب خورشيد1883

ياسر عطيوي عبود1884

ياسر علي ناصر 1885

ياسمين جرجيس يونس 1886

ياسمين حاتم بديد1887

ياسمين سامر عبد الرزاق 1888

ياسمين كاظم حسن 1889

ياسين احمد محمد الصميدعي1890

ياسين عبد الحسين عبدالهادي1891

يحيى جرجيس توفيق1892

يحيى عاجب عوده1893

يحيى محمد محمد علي 1894

يسرى شاكر محمد جواد1895

يسرى عبد الفتاح ياس1896

يسرى عبد الفتاح ياس 1897

يعقوب عبدالحسين فراوي1898

يوسف جواد جاسم 1899

يوسف عدنان عبد الكريم 1900
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