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 االسم الرباعي واللقب ت
 االء حسٌن اسماعٌل حسو  1

 االء رحمان دمحم حمٌد  2

 ابراهٌم احمد عٌاش زٌدان  3

 ابراهٌم جمال مزهر  4

 ابراهٌم حمد عطٌة علً  5

 ابراهٌم دمحم هادي احمد  6

 أثٌر رفعت دمحم علً  7

 ضل اثٌر دمحم احمد فا  8

 احمد ضٌاء غسان هادي  9

 احمد عبد خلف علً  11

 عدنان زٌدان خلف احمد  11

 احمد دمحم حسٌن حمود  12

 احمد دمحم شالش حبٌب  13

 أرشد احمد حسٌن احمد  14

 ازهار عزٌز اسماعٌل عبدهللا  15

 اسماء دحام احمد صالح  16

 امل عبدالسالم جمعة حمد   17

 انفال احمد علً خلف  18

 اٌاد عبدهللا دمحم احمٌد  19

 اٌة رمضان عبد عمر  21

 أٌالف عادل عباس خضر  21

 اٌمان موفك نجم عبود   22

 اٌمن حمد دمحم هالل  23

 اٌوب محمود مرٌر دمحم  24

 باسم رضا مطر حسٌن  25

 بشرى عامر عبد ضٌف  26

 بٌداء علً زاٌد عٌاش  27

 تحسٌن علً رمضان ماجد  28

 جمٌل حسٌن رمٌض دمحم  29

 جوان زٌدان خلف  31

 حاكم ابراهٌم طه علً  31

 حذٌفة محمود دمحم حسن  32

 كنعانحسام اكرم رمضان   33

 حسام علً هندي وهاب  34

 حسام فوزي دلف حمٌد  35

 حسن احمد حسن احمد  36

 حسٌن جاسم صالح خلف  37

 حسٌن حسن اكبر رضا  38

 حسٌن عبدهللا حسٌن ظاهر  39

 حسٌن علً هالل سمٌر  41

 حسٌن مالن عبداالمٌر كاظم  41

 حسٌن مكً راجً حمٌدي  42

 حسٌن منشد جاسم كاطع  43
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 حواس صباح حواس عكٌل  44

 احمد خلف علًحوراء   45

 حٌدر صالح وشٌل جبر  46

 خالد حمٌد ابراهٌم ضاحً   47

 دالٌا حمً اسماعٌل عمران  48

 رامً عبدالمادر حسٌن علً  49

 رحاب عٌد عبدهللا حجً الجوري  51

 رسل دمحم معٌد مصلت  51

 رعد احمد عبدهللا جاسم  52

 رنا احمد ٌوسف عباس  53

 رٌحان دمحم رؤوف عبد  54

 زهراء نوري دمحم احمٌد  55

 زهٌر علً رمضان ماجد   56

 زٌنب علً ابراهٌم نجم  57

 سارة مسلط محجوب محمود  58

 سراج الدٌن ناصر حسٌن جمٌل  59

 سعاد شحاذه علً سلٌمان   61

 سعد دمحم موسى فاضل  61

 سلوى امٌر طلب علً  62

 سهام عجٌل شالش حمد  63

 سٌف احمد لطٌف احمد  64

 سٌف الدٌن سعٌد ذٌاب عالوي  65

 ابراهٌمسٌف صالح الدٌن عزٌز   66

 سٌف غلٌم دٌنار زرزور  67

 شعالن حسٌن فدعم محمود  68

 شهد خالد دمحم طرخ  69

 شهالء دمحم مخلف حسن   71

 شٌرٌن سبعاوي حمد خلف  71

 شٌماء دمحم جاٌد علً   72

 شٌماء مٌسر خلف ناٌف  73

 ضٌاء الدٌن هالل خلف عبدهللا  74

 عادل علً عبدهللا سلٌم  75

 عبد احمد اسماعٌل عٌسى  76

 عبد الرحمن ابراهٌم دمحم عطٌه   77

 عبدالرحمن فرج احمد محسن   78

 عبدالرحمن دمحم حسن علً  79

 عبدالرحمن ولٌد خلٌل خمٌس  81

 عبدالستار خالد صالح علً  81

 عبدهللا احمد عبدهللا حسٌن  82

 عبدالملن احمد ٌاسٌن عبدالرحمن  83

 عبدالمهٌمن فاهم احمد شهاب  84

 عبٌر خالد حسٌن علً  85

 عثمان جمٌل خلف حسن   86

 عفاف ابراهٌم دمحم شهاب   87

 علً طارق عبدالرزاق حسٌن  88

 علً عبد الوهاب عبد الرزاق احمد  89
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 علً عبد الوهاب عبدالرزاق احمد  91

 علً عبدهللا صالح خلف  91

 علً عبدالمجٌد غانم جمعه  92

 علً دمحم حسن سعٌد  93

 عمار عباس فاضل حمد  94

 عمار عبدهللا علً عبد  95

 عمر حمٌد حمادي عماش   96

 عمر مجٌد حسٌن علٌوي  97

 فاروق فٌصل علً عبدهللا  98

 فهد زهٌر عبدالجبار خلٌل  99

 فٌروز طه علً طه الجبوري  111

 كالً ادرٌس عزٌز دمحم  111

 كرار مزعل حسن احمد  112

 كلثوم عبدالهادي عبدهللا علً  113

 كمال فالح ابراهٌم دمحم   114

 لٌلى كردي احمد محجوب   115

 دمحم ابراهٌم احمد فرج  116

 اسماعٌل خلف نجمدمحم   117

 دمحم حسٌن عواد حردان  118

 دمحم خالد عانً احمد  119

 دمحم خمٌس ضاري رمضان  111

 دمحم رحٌم كامل هادي  111

 دمحم صالح عزٌز نوفان  112

 دمحم صالح دمحم ابراهٌم  113

 دمحم عبد خضر خلف  114

 دمحم عبدالكرٌم ناصر دمحم  115

 دمحم عبدالهادي حنش حسٌن  116

 دمحم عالء حسٌن عجاج  117

 دمحم علً غسان دمحم علً   118

 دمحم مهدي حمادي خضر  119

 دمحم ناجً سالم حسٌن  121

 دمحم نوري خلٌف دمحم  121

 محمود عبدهللا عزٌز علً  122

 محمود دمحم ارحٌل دمحم  123

 محمود ٌونس عطٌة عكلة   124

 مخلد غسان حٌد ابراهٌم  125

 مرتضى تركً دمحم حمود  126

 مروه عبدالرحمن علً دمحم  127

 رحٌممصطفى كرٌم فرحان   128

 معاذ مخلف علً حلبوص  129

 معمر صالل عبدالرحمن هزاع  131

 معن شاكر حامد ناٌل  131

 مناهل اسماعٌل حسن دمحم  132

 منذر محمود خضر بكر  133

 منصور احمد الفً حدران  134

 موسى دمحم ضاري محمود  135
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 مٌساء جمعه علً جندل   136 

 نزار ضٌاء خلف راوي  137

 نهله هٌثم محمود جبر  138

 نهى عبدهللا خلف حسٌن  139

 نواة وسام عبٌد احمد  141

 هاجر زامل حسٌن علوان  141

 هادي دمحم علً هادي  142

 هجرة فاروق احمد محسن  143

 هدى محمود دمحم ماجد  144

 هرٌم دمحم نصر الدٌن حمٌد  145

 همام رمضان علً عبود  146

 همام سعد علً احمد   147

 هنوف صطام ربٌع زحٌمان  148

 هٌفاء علً شعبان علً  149

 ورود حسن شعبان علً  151

 وسام وعد هللا هدهود عبدهللا  151

 والء عبدالحسٌن كزار جابر  152

 ٌمٌن صالح سلطان حمود  153

 ٌوسف هاوار فتحً حسن  154


