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االء حسن نهيت بردان1

احمد حسن محمد خضير2

احمد حيدر كاظم جيوم3

احمد سلمان مدب محمد4

احمد فالح حمزة عباس5

احمد ماجد فاهم عبد6

احمد ماجد محمد جواد7

احمد ماهر علي حسن8

احمد مصطفى كاظم محمد9

احمد منهل عناد حمزة10

ارحام عالء حامد جبار11

استبرق رزاق زايد حسين12

اسراء فالح عبد الصاحب عيسى13

اسراء قاسم رحيم موسى14

اسعد حمزة محان15

اسعد علي محمد عيدان16

اسالم قاسم جميل عبد هللا17

اسماء رحمن سلمان راضي18

اسماء شاهر حسين محمد19

افراح حسن عبد الرضا عبيد20

افراح صباح حمود دويج21

امجد شاكر محمد زغير22

امير حامد حمزة عجة23

امير سالم سلطان شاطي24

امير صبيح عزيز عباس25

امير عبد الحسين كنش مزهر26

امير كريم جواد حسون27

امير ياسين يحيى عبد السادة28

انتصار علي شعيب كاظم29

انوار عامر سلمان حمزه30

انوار عزيز سمير كسار31

ايات اياد فهد عباس32

ايات عبد االمير كاظم عبود33

ايات عبد الحسين وناس وادي34

ايات عودة كاظم عيدان35

ايمان رزاق جاسم كزار36

ايمن حازم عزيز علوان37

ايمن نهاد محمد مضحي38

ايه اسماعيل حبيب39

ايهاب احمد هادي عبد40

ايهاب سعدي شاكر كاظم41

ايوب عبد االمير عبد حمزة42

باسم حميد كتاب عليوي43

باسم كريم عانم سويف44



باقر حميد مشكور عباس45

بتول عبد الكاظم خلف ساجت46

بشائر طالب علوان حسن47

بشرى عماد كريم عبد عون48

بشير فارس جميل عبدهللا49

بنين احمد جاسم محمد50

بنين حيدر عبد االمير علي51

بنين راشد عثمان عباس52

بنين سالم عبد السادة53

بنين صالح حسن عبد الحسين54

بنين عبد هللا محمد غريب55

بنين عقيل عباس علي56

بنين علي محسن جبر57

بنين علي محسن عودة58

بنين كريم كاطع علي59

بهاء حسن عبيد حسين60

بهاء فيصل محمود حمادي61

بهاء منصور كاظم62

تبارك رضا عبد هللا فرحان63

تبارك هاشم شفيع هاشم64

تحسين فضل مهدي راضي65

تقى زمان مسلم مزهر66

تقى عامر ادريس غازي67

تمار فالح حسن فرهود68

جعفر عقيل عبيد حمزة69

جعفر محمد عبدالعباس علي70

جميلة علي جبار شناوة71

جنان محمد يعكوب جبار72

جواهر ابراهيم يحيى بريسم73

جيهان شالل مجيد تومان74

حامد سلمان جعفر سلمان75

حسام سعدي ناظم كريود76

حسن سلمان عبد السادة مزهر77

حسن شعالن حسوني78

حسن قاسم حسين علوان79

حسن معن كاتب حمزة80

حسن ناجح حسين عطية81

حسن هادي عاشور مروح82

حسنين تقي عزيز شاكر83

حسنين حبيب حسين يوسف84

حسين احمد سلمان راضي85

حسين اياد هالل سهل86

حسين بياض منحر منصور87

حسين حمد علي مسعد88

حسين رحيم عطشان89

حسين ستار حمزة محمد90

حسين سعيد عليوي حمزة91



حسين سليم عبداالمير92

حسين سوادي عبيد عنجور93

حسين عبد الحليم علوان عبيس94

حسين عقيل عبد مرزة95

حسين عالء عايد حميدي96

حسين علي جبار فهد97

حسين علي حسن مجيد98

حسين علي حسين صكبان99

حسين علي طرويل راضي100

حسين علي فاهم كاطع101

حسين علي كاظم بلكت102

حسين علي موسى حسن103

حسين ماهر حسوني دعيوش104

حسين محمد كاظم عبطان105

حمزه ابوخضيره جبير106

حمود فرحان محمود حسين107

حميد فرحان هالل مطر108

حنين كاظم جيخور منحوش109

حوراء توفيق صالح مهدي110
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حوراء علي جواد كاظم112

حوراء فاضل خيري كاظم113

حوراء نعيم خضير ثعبان114

حياة كريم درويش ظاهر115

حيدر رزاق فريد جودة116

حيدر طالعت درسون117

حيدر عبد غافل مهجج118

حيدر علي حسين موحي119

حيدر قائد حمود راضي120

حيدر كاظم جواد121

حيدر هادي كاظم عبادي122

خديجة اسعد علي حمد123

داليا سلمان والي كاظم124

دعاء علي كاظم حسين125

ديار حسن هادي صالح126

ذوالفقار سجاد عوض عبد الخضر127

ذوالفقار ماجد مزيد128

رتاج محمد كاظم احمد129

رجاء نعيم عباس هالوي130

رزاق ثامر شنباره131

رسل رائد جاسم محمد132

رسل محمد عبيس نجم133

رسل نعيم محسن جبر134

رسل هاشم علوان نهاية135

رسول اسماعيل منصور جاسم136

رشا حسن حنون دهوم137

رضا تحسين علي صالل138



رقية بجاي جبر عودة139

رقية جبر عزوز عطية140

رقية صاحب هاشم نعمه141

رقية عادل شاكر شاهين142

رقية عبد الرحيم زين143

رقية كاظم عبيس حسين144

رقية مظلوم جميل علوان145

رمله عبد الحسين داخل كاظم146

رواء جاسم محمد147

رواء كريم مير محمد148

ريتاج علي كاظم حسين149

ريمان عايد جواد كاظم150

ريناس  صايب فاضل عباس151

زهراء باسم عبد شعيل152

زهراء جليل ابراهيم حسين153

زهراء حسين راضي ناجي154

زهراء رحيم عباس عبيد155

زهراء ستار علي عبد الحسين156

زهراء طعمة كاطع عبد الحمزة157

زهراء عباس حمزه عطيه158

زهراء عذاب جودة سلمان159

زهراء عمار مطشر مسلم160

زينب حسين شاكر فرج161

زينب صباح ابو احمد وساف162

زينب علي حسين حسن163

زينب علي محمد حسين164

زينب عياد حسن حضير165

زينب فواز جابر جواد166

زينب يوسف وحيد عبد167

زينه علي كاظم حسون168

ساجد عبود جبر خبيث169

ساجد عبود جبر خبيث170

سارة حسين شريف عبد الرضا171

سارة عباس جبار خزي172

سارة عباس محمد حمد173

سارة كاظم خنجر حجي174

سجاد احسان علي كريم175

سجاد باسم يوسف كطوف176

سجاد ساجد حمدان عبدالسادة177

سجاد شيال دنان عبود178

سجاد عبد الزهرة شره جبار179

سجاد عقيل حمزه180

سجاد كريم عبد جاسم181

سجاد مجيد كاظم حسين182

سجى حلو حسن عبد183

سجى عباس فليح حسن184

سجى عبدهللا يوسف  نجم185



سعاد جودة كاظم ظاهر186

سعيد سلمان سعيد سلمان187

سكينة جواد حافظ مهدي188

سماح ناصر شريف جابر189

سها رعد اسعد وهيب190

شاكر حمزة حسين جياد191

شهد حسن فرهود عبد هللا192

شهد عمار كاظم عبد الحسين193

صباح هادي داودخزي194

ضاري ناظم بليش سبهان195

ضحى عبد الكريم منصور حسون196

ضحى عالوي حسين عنون197

ضياء الدين عامر جبار عواد198

طه حسام سلمان199

طيبة كامل جبر سميع200

طيبة كامل مسلم سلمان201

ظاهر جبار صالل حمود202

ظفر عبد الستار شمران فليح203

عباس جميل حمزة عبد الزهرة204

عباس راهي غتار حسان205

عباس ضامد محي هاشم206

عباس علي كاظم ايدام207

عباس علي وادي هندال208

عباس فاضل عبيس منذور209

عباس كاظم ملوكي عودة210

عبد هللا حسين علي خليفه211

عبداالله عبدالعباس فليح212

عبدهللا جبار عطوي عبد213

عبدهللا حميد مجيد خليل214

عبدهللا علي عبد الحسين215

عبير ماجد عبد عطية216

عبيرتركي مشاي اسيود217

عذراء عباس كاظم واجل218

عذراء عبد االمير محسن سلمان219

عقيل محسن هادي خضير220

عالء جابر محمد تومان221

عالوي جابر سوادي صالح222

على عبد الكاظم عبيس عبادي223

علي احمد هادي زباله224

علي اسماعيل عباس جومه225

علي ثامر محاري عبد226

علي جابر محمد تومان227

علي حازم حميد كاظم228

علي حسن جبار صباح229

علي حسن حسان علي230

علي حسين مسير عبود231

علي حسين هالل حسين232



علي حسين وساف جاهل233

علي حمزة حسين عبود234

علي حمزه دليمي235

علي حمزه عصفور علوان236

علي رحمان عبد الزهرة نعمه237

علي رحيم محمد حسين238

علي رحيم مكطاف239

علي رضا حسوني سلمان240

علي رضا حسوني سلمان241

علي سعد شعالن فرحان242

علي سعد فضل حسن243

علي شاكر ظاهر شلتاغ244

علي عباس فاضل ساجت245

علي عبد الزهرة محيسن جاسم246

علي عبد القادر حسان حميدي247

علي عدنان شاكر علي248

علي عقيل حاتم حنضل249

علي غانم زباله علي250

علي غزاي جاسم غانم251

علي كامل جاسم محل252

علي محسن فرحان كبر253

علي محمد حسن خضير254

علي محمد نجم عبد255

علي محمود عبد مزعل256

علي مؤيد عبداالمير حسين257

علياء حسن عبد الرضا كلف258

عمار جفات كاظم وداعه259

عناد عادل سليم عبد260

غدير عماد حميد261

غدير عودة عبود جبار262

غزوان مجبل لفلوف جبر263

فاطمة احمد نعمه حسن264

فاطمة اياد عباس هادي265

فاطمة جاسم عبد كاظم266

فاطمة جاسم هادي جودة267

فاطمة حسن عليوي حمزة268

فاطمة حسين حمزه عبود269

فاطمة حسين شبيب جياد270

فاطمة حمودي جفات جياد271

فاطمة صادق حنون مخور272

فاطمة صالح هادي رشيد273

فاطمة صالح هادي مزهر274

فاطمة صباح حايف275

فاطمة علي حسين عباس276

فاطمة علي عبد الحسين عذاب277

فاطمة علي مزبان فارس278

فاطمة كريم محي جبر279



فاطمة محمود محمد حسين280

فاطمة مهدي عبود محمد281

 موسىفاطمه احمد كريم282

فاطمه عباس حسين خضير283

قائد عبداوي سوادي284

كاظم توفيق عبد الكريم285

كرار حيدر عبد جبر286

كرار عاجل خبط عمران287

كرار فليح حسن شنين288

كرار كريم خضير289

كراررياض زامل خضير290

كرارسعد حسين عليوي291

كلثوم عزيز محسن292

كميلة هليل شاني محمد293

كوثر مصعب حنويت294

لقاء يونس طاهر ظاهر295

لمياء كريم ضنجر صابر296

ليالي طارق فليح حمد297

ليث سعيد حسن مشاري298

ليث طه مزهر زيون299

ليث علي حسين جاري300

ماهر جاسم محمد لفته301

مجتبى علي عطية لعيبي302

محسن علي عبيد حجي303

محسن فليح حسن عبد304

محمد الباقر احمد محرج عبادي305

محمد اياد حميد صنافي306

محمد جاسم حسين عطيس307

محمد جبار حرمس دهام308

محمد جعفر عذاب ردام309

محمد حميد جبار310

محمد راضي عمران موسى311

محمد راهي حمزة312

محمد رعد رحمان مجيد313

محمد صالح هادي حمادي314

محمد عاشور مصعب حنون315

محمد عبود ياسين حسن316

محمد عودة شياع شناوه317

محمد عوده عبيس اكيوش318

محمد غالب منذور معواص319

محمد غانم عبد جاسم320

محمد قاسم جبار مزهر321

محمد مالك محمود يوسف322

محمد هلول ناصر حسين323

مخلد رزاق حسين صالح324

مرتضى زهير فرج مهدي325



مرتضى صاحب جاسم326

مرتضى صالح ضاجر محل327

مرتضى فاضل محمد حميدي328

مرتضى قاسم محسن عبد329

مرتضى قاسم هادي330

مرتضى مهدي خلف حسون331

مرتضى موسى حسن كريم332

مريم سعيد حسان333

مريم طالب جفات نحير334

مريم غانم صبار حمزة335

مسلم رحيم مطرود جلو336

مسلم عادل كزار جالب337

مصطفى تعبان عبد عبار338

مصطفى جايش حمزة خلف339

مصطفى خوام خميس شنشول340

مصطفى ستار زروفي خلف341

مصطفى سرحان راضي كاظم342

مصطفى عادل نعمة عليوي343

مصطفى عبد الحمزة كريم344

مصطفى عبد الحمزة كريم345

مصطفى علي عبد الحسين عبد346

مصطفى محمد موح جاسم347

مصطفى محمود شاكر عبيس348

مصطفى مزهر عبد شمران349

مصطفى مكي جميل كريم350

مالين ثامر حياوي راضي351

منتظر حاكم بديوي عيسى352

منتظر حسين جمعه محمود353

منتظر محمد رزوقي رشيد354

مها رعد اسعد رهيب355

مهدى لفته سلمان356

مهدي سعد داود مجيد357

مهدي عادل جعفر جبر358

مهند قاسم كاظم عباس359

مهيمن جودت كاظم علي360

موسى هشام عدنان باسم361

مؤمل علي صالح عبد العباس362

مؤمل يوسف كدر حسين363

ميسون حسين خلف غالب364

ناجي نعمه عبدالكاظم365

نبأ اسماعيل ناصر جاسم366

نبأ رضا حسن علي367

نبأ ميثاق كاظم جياد368

نعيم جواد كاظم جويد369

نور الهدى حسين راتب كاظم370

نور الهدى عدنان جواد كاظم371

نور الهدى فرحان محسن عبد اللطيف372



نور الهدى مهدي جواد كاظم373

نور جاسم حسين عبيد374

نور جبار خضير عيسى375

نور علي احمد محمود376

هادي كاظم مهدي فرحان377

هبه حامد وحيد حسين378

هبه كريم حمد عبدهللا379

هدى حسين حمود فرحان380

هدى علي عبد الحميد عبد العباس381

هدى عودة عطشان382

هديل ماجد عباس سلمان383

هشام جمال صادق محمد384

هشام سلمان بشير385

هند سعد كاظم عبود386

هند ناظم حسين عباس387

هيبت جالل حمزة كريم ة388

وجدان لفته تايه عبد الحمزة389

وفاء خضير عباس جاسم390

والء حسن مهدي جبار391

وليد عادل فواز دهش392

وئام مصدق كزار فصوع393

ياسر عامر برغش جحيل394

يوسف حمزة عباس صالح395

يوسف رغيل جبر حري396

يونس هادي كاظم علوان397


