
االسمرقم المتقدم

احمد اٌاد سهٌل نجم السهٌل1

ضحى حسن تقً محمد الجادري2

ضٌاء حسٌن سوٌد عوده محمد4

احسان توفٌق حسٌن علً الكرمش5ً

اكرم فرحان عبد رخٌص العبادي6

مصطفى هاشم عزٌز رسن ناج7ً

حسٌن علً حمٌد عبدالرضا الوادي8

امجد محمود مكً محمود الخلٌل9

زٌنب علً حسن صالح المنصور10

احمد محمد جبار محمدجبار المكصوص11ً

مسلم عادل مطٌر ؼانم العكب12ً

ساجد صباح مهدي عزٌز الكنعان13ً

مسلم عقٌل اٌوب فرج التمٌم14ً

بدر راضً طارش جابر البدري15

مسلم عبدهللا زباري حنظل الكطران17ً

محمد رٌسان جناح ناصر الرٌشاوي18

محمد زكً عبدالقادر علً الفرسان19ً

عادل مطٌر ؼانم سوازي العكب20ً

ٌعقوب جاسم نشمً جراد الزهٌري21

هانً عقٌل اٌوب فرج التمٌم22ً

سمر علً خزعل حسٌن الضمد23

اسماء منصور عبدالمحسن رسن الصالح25ً

ؼٌداء عبدالمنعم مشجل سلمان الالم26ً

سمر سرحان رشك حسٌن الؽانم27ً

حسٌن كامل عبدهللا عباس المسلم28

عقٌل عبدهللا زباري حنظل الكطران29ً

ازهار صبٌح قاسم جبر الموزان30ً

حسٌن نعمه عبود نعمه الهالل31ً

محمد علً عبدالحلٌم محمد الوائل32ً

دعاء رحٌم زٌاره محمد الساعدي33

بسام ٌاسٌن ٌونس معتوق الشاوي34

فؤاد سالم محبس حسٌن الشوٌل35ً

ؼٌث عماد عبداالمٌر خلؾ الكعب37ً

سلمى فاضل اسماعٌل خلٌل العبود38

هبة اسماعٌل ٌعقوب محمد البزون39ً

رائد محمد ابراهٌم طاهر الالٌذ40

عبدهللا حمود محمد كرٌم النجدي41

مرتظى حسن علٌوي جبر المالك42ً

شؤون المواطنين - (اللجنة االولى)اسماء المتقدمين للمقابلة 



وسن قصً عبدالحلٌم علً العبٌد43

اوس محمد عباس فوزان المالك44ً

حٌدر عبدالكرٌم قاسم عودة الصٌمري45

امجد ٌوسؾ ٌعكوب ٌوسؾ الشط46ً

رشا عبد معن ابراهٌم الصالح47ً

شٌرٌن عبدالحسٌن رحٌم خلؾ جوٌحل48

محسن كاظم داود كشوش االحمد49

مٌسم قاسم عبدالرضا ناهً الشنٌشل50

اٌات شاكر حمٌد حبٌب المظفر51

رٌام عبدالحكٌم عبدالرضا محمد الطعمة52

ابتسام محمد سالم محمد السالم53

حنان ٌاسٌن جبر بالسم الشمٌالوي54

شٌماء جاسم محمد سلطان العامري55

علً كاظم هدٌل بخٌت الماجدي56

شهد علً عبدالحسٌن حسن الوحٌل57ً

محمد عبدالرزاق مجٌد سنافً القطران58ً

االء حسٌن احمد عبدالواحد التمٌم59ً

انس جواد كاظم حسن العمٌري60

جالل عباس جاسم علً الصقر61

محمد نجم عبدهللا عمر السعدون62

كرٌم حمود محمد كرٌم النجدي63

زٌنب عبدالحسٌن رحٌم خلؾ جوٌحل64

محمد علً جمعه عبدهللا نور65

فرقد علً عبدالحسٌن حسن الوحٌل67ً

زهراء عبدالستار كرٌم جاسم زوزو68

عالء عباس جمعه عباس العتاب69

علً عبدالجبار عبدالباري عباس البندر70

علً سوٌد راضً خلؾ السكٌن71ً

حنٌن ؼانم سلمان داود العٌدان72

علً حسٌن سلمان رحمه عباده73

محمد خضٌر عباس علوان الجوٌد74

احمد علً شاتً خضٌر الؽراوي75

امجد حسن ٌعقوب حسن الدعدوش76

احمد كاظم عبدالزهره جاسم الكنعان77ً

سامً محمد حمٌد جبر حالؾ78

علً سعٌد جبار احمد العبدالحسن79

حسام عبدالجبار عباس دؼٌم السالم80

علً حٌدر عبدالحً محسن محسن81

اخالص مشاري عبدالرزاق دٌوان الدٌوان82

اٌاد حامد داود سلمان ابراهٌم83ً

رعد جارهللا خظٌر حسٌن الزاٌري84

ؼسان اسماعٌل سلطام دؼٌم السواد85



اسراء جاسم ٌاراٌارا مشحوت الالم86ً

عبدهللا حٌدر عبدالحً محسن محسن87

رضا عبدالمنعم عبد عبدعبدالوهاب الراض88ً

سامر كاظم علً مشحوت الالم89ً

نوفل فالح فرهود حمٌدي البوهمٌم90

رعد جبار كرٌم نجم المساعدي91

تحرٌر قاسم محمد عوفً البوسلٌم92ً

مٌثم ناهً جاسم فندي السواعدي93

مناؾ موحان ؼافل عوٌد بنٌسعٌد94

عبدهللا ستار جبار حمودي السهر95

احمد عبدالجبار عبدالباري عباس البندر96

مهند فالح رشك حسٌن رسن97

زٌنالعابدٌن سالم مردان جاسم العبٌد98

علً اسماعٌل خلٌل ابراهٌم العامري99

رعد جبار اسماعٌل باهض الدٌراوي100

حسام كاظم مجبل رشم الصوٌلح101

لبنى اٌاد عبدالحمٌد عبود السلٌمان102

عباس عبدالجبار عباس دؼٌم السالم103

رٌام رحٌم جخٌور شرٌؾ الزٌدي104

مصطفى فائق احمد دنو الحطبان105

عدنان عبدعلً موسى محارب المحارب106

نادٌن هارون عبدالنبً ناصر المذحج107ً

حسن احمد داخل دؼٌم السالم108

هٌفاء كرٌم حسٌن جوده الشوٌل109ً

محمد وادي محمد بندر العبودي110

حٌدر حسن ونٌس عبود الحٌدري111

اٌمان كاظم عبد عبدالحسٌن الساعدي112

وفاء عبدالحسٌن عبدالصاحب موسى العٌسى113

عبٌر علً محمد حسٌن المنصوري114

احمد عباس عبدالحسن خلؾ الحسوان115

عالء عبدالرزاق لفته علً الصاٌػ116

عصام رٌاض عبٌد صالح المطوري117

مٌثم كرٌم حمادي عبود البطاط118

سالم محٌسن عرٌبً حسٌن الصٌمري119

مرٌم محمدعلً سلمان علً النعٌم120

نور كرٌم حسٌن جوده الشوٌل121ً

وسام حسن ونٌس عبود الحٌدري123

محمد فالح رشك حسٌن رسن124

كرار مصطفى سبع خمٌس السمخان125ً

حسٌن عبدالمجٌد عبدالحمٌد الهاشم126

صالح عبدالجبار عباس دؼٌم السالم127

عقٌل مناوي خضٌر سوادي حمٌدي128



حٌدر عبدالباري ٌاسٌن خضٌر المٌاح129ً

حبٌب عبدالكرٌم علً جاسم المهدي130

احمد مالك عبداالمام فرحان الفرحان131

وسن فاضل اسماعٌل خلٌل العبود132

احمد زكً عرٌبً حسن العٌسى133

اٌمن جاسم محمد مشتت البوبصٌري134

كرٌم حسٌن جوده سماري الشوٌل135ً

منى محمد مختار محمدمختار مختار136

هاله محمد حسن مجبل الحسان137ً

احمد عبدالرحمن عمر سنٌسل العواشٌر138

حسن علً صدام صبر الشاهٌن139

اسماء عبداالمٌر شهاب شٌاع الدٌراوي140

فاطمه عباس جاسم مطلك الحرٌشاوي141

ضٌاء عبدالكرٌم كاظم عبدالرزاق السمحان142

كرار جاسم محمد مشتت البوبصٌري143

حمٌد مالك عبداالمام فرحان الفرحان144

مرٌم عبدالرسول ناصح سعدون العطب145ً

محمود نزار عبدالكاظم جبر المحمد146

مهند ستار جبار حسٌن العٌساوي147

امٌن خٌري لفته كرٌم الفهد148

الحمزه عباس عبد عوده الخفاج149ً

علً حسن عبدهللا حسن الصفر150

امٌر نعٌم حسون كاطع الكعب151ً

ضٌاء مهاوي دهناوي ادرٌس النصاري152

حسٌن داود عطوان صالح الشنٌن153

بتول عباس جاسم مطلك الحرٌشاوي154

شرٌفة علً نجم راضً الحسن155

حسٌن عالء عبدالجلٌل مشعان العبودي156

نوفل نادر عبد سلمان ابوطبٌخ157

بهاء نجم عبدهللا كاطع الخفاج158ً

اكرام ٌوسؾ علً خلؾ البصر159

مصطفى شاكر جفات نمش العاٌدي160

فاطمة نجم عبدهللا كاطع الخفاج161ً

قائد عبدالكرٌم صبر جاسب شناوه162

بدر عبداالمام عبدالواحد عوٌد االسدي163

حسٌن فوزي ؼضبان عوده السعد164

احمد عبداالسالم احمد ابراهٌم الط165ً

مصطفى حٌدر نزار هاشم البعاج166

شهاب احمد شهاب احمد العبود167

علً عبدالهادي صالح ٌوسؾ الطعمه168

صالح حسن عبدهللا حسن الصفر169

احمد عبدالرحٌم جاسم صالح العوٌدي170



صبا شاكر مسلم العاشور التمٌم171ً

عبدالعالً خٌري لفته كرٌم الفهد172

رفاء عبدالسالم جاسم محمد السوٌدي173

حٌدر ناظم حمد عبدالعالً السٌمري174

سرور عبدالحسٌن نصر سلمان الحجاج175

اٌفان رحٌم ابراهٌم جامل االزٌرجاوي176

عمران فؤاد عمران ناهً الدوسري177

فؤاد خلؾ علً محمد الخلؾ178

امجد محمد حطاب ٌوسؾ البكر179

رسل فاضل عباس عبدالرزاق العطٌه180

محمود كرٌم جبار ؼازي الربٌع181ً

باسم عبداالمام عبدالواحد عوٌد االسدي182

سارة جمعه اسماعٌل علً خضٌري183

ضحى حبٌب مطشر عبود الصالح184ً

علً جاسم محمد شرٌؾ الركاب185ً

المنتظر خالد عبدالباري سلمان السعد186

لٌث عبدالحسٌن زبٌن رسن الفرٌج187ً

ٌحٌى عبدالعظٌم ابراهٌم خنفر الؽانم188

اسراء صبٌح داود محمد العطب189ً

علً حسٌن علً خضر العٌدان190ً

بتول مهدي عبود عبدالحسن العل191ً

امجد نجم عبدهللا كاطع الخفاج192ً

نورا فاضل عباس عبدالرزاق العطٌه193

مٌساء عبدالكاظم جبر محسن المحمد194

اسٌل خضٌر عباس علوان الجوٌد195

محمد جاسم محمد علً الربٌعه196

ضرؼام خلؾ والً مصنصل المالك197ً

حسن جعفر عبدالكرٌم عبدهللا الحلف198ً

لفته رحٌم لعٌبً لفته السواعد199

مروة سمٌر عبد جاسم باجالن200

علً عباس احمد علً الخزاع201ً

علً وحٌد حمدي ضٌهود الحٌدري202

علً حامد داود سلمان ابراهٌم203ً

احمد صالح بعنون خنٌفر البوسلٌم204ً

مؤٌد مجبل جبر مجبلجبر حمران205ً

عماد فاضل محسن جبر الخفاج206ً

هادي جواد عبود نجم العامري207

احمد لطٌؾ مظلوم جٌاد النكاش208

حسام جادر اسماعٌل علً خضٌري209

احمد جاسم محمد علً الربٌعه210

عبدهللا حسن عبدهللا حسن الصفر211

ثجٌل عنٌد دؼٌم فاٌز الصراٌف212ً



منٌر نجم صباح حسٌن العجم213

احمد بجاي ناصر عرار الؽزي214

صباح نوري صبٌح صؽٌر الجبر215

محمود عصام ٌونس باٌش السعٌد216

محمد ٌوسؾ علً عبد االسدي217

احمد قاسم احمد ابراهٌم الدٌوان218

علً جاسم محمد عبدهللا الطاهر219

حٌدر مهدي عبود عبدالحسن العل220ً

ٌوسؾ جادر اسماعٌل علً خضٌري221

سجاد كامل شاكر ؼضبان المالك222ً

سهاد جاسم عاشور حمود ابرٌه223ً

شاكر محمود رشٌد عباس السعدي224

حٌدر امٌن مجٌد علً المٌاح225ً

سجى نوري سبتً سرحان النوٌنو226

علً عبدالواحد شعبان مٌر التمٌم227ً

لطٌؾ لفته رحٌم الؽٌبً السواعد228

عامر قٌس عامر حجاب الحوٌدر229

صفاء رجب مجٌد علً المٌاح230ً

حازم محمد فلٌح شبٌب الدراج231ً

مختار زهٌر حمودي عباس الطائ232ً

مهند عبدالؽفار حمٌد علً المعبراوي233

احمد فائق احمد دنو الحطبان234

مهند عبدالزهرة كركو علً العبدهللا235

كرار جابر عبدالكرٌم فرحان العبدالعال236ً

علً سعد حبٌب جٌاد الكنعان237ً

مهند مجبل جبر مجبلجبر حمران238ً

عالء حسٌن عبد جاسم المٌاح239ً

علً حسٌن جبار عباس المنخ240ً

علً عبدالحسٌن اسعاٌد سلمان البهادل241ً

عباس شعٌر ثبٌت عنٌبر البخٌتاوي242

عباس جبار نعٌمه عطٌه المدحج243ً

علً عٌسى ساجت دبٌس الجبارة244

محمد عادل تكً ٌوسؾ المٌاح245ً

حٌدر عبدالرحٌم داود سلمان الفزع246

حسام عبدالرؤوؾ سلمان كاظم المٌاح247ً

محمد قاسم احمد ابراهٌم الدٌوان248

منٌب ثائر عزٌز جعفر الخرسان249ً

اثٌر سعد مكً عبدالحلٌم الداؼر250

عدنان شرٌؾ عبداللطٌؾ عصفور الموسوي251

حٌدر محمد جواد محمد الفٌاض252ً

محمد نزار عبدالقادر عبدالقادر الكطران253ً

عال عادل ٌاسٌن خضٌر االبراهٌم254



زٌنب حامد بدر راضً الراض255ً

نسرٌن مؤٌد فاخر سنافً الؽالب256

هاشم محمد صدخان زاٌر البزون257ً

حسن عبدالحر كاظم عبٌد شكٌرة258

كاظم عبدالرؤوؾ سلمان كاظم المٌاح259ً

حبٌب اٌاد عبدالحمٌد عبود السلٌمان260

اثٌر حمٌد شاهٌن حمود الحمود261

انتظار حسٌن محٌسن عبدهللا الفرٌداوي262

رجاء كاظم عبدالحسن كاظم العٌدان263ً

ستار نصٌؾ عاصً رفاد الماجدي264

فاطمه عدنان شرٌؾ جمعه المٌاح265ً

علً لعٌبً داؼر زبون الحمود266

حسٌن شعبان خضر مهدي نور267

عبدالكرٌم خلٌل ابراهٌم شالل الحسن268

احمد حامد داود سلمان ابراهٌم269ً

مرتضى محمد نجم عبود السودان270ً

حسٌن ٌوسؾ قاسم ٌوسؾ العٌدان271ً

عبدالرضا احمد محسن احمد الموسوي272

مرٌم منصور خضٌر راضً التمٌم273ً

جودت حنون محمد باشاؼا الحمداوي274

صالح تركً دهام فنجان الفلٌح275

نور سلمان ؼضبان داود سلمان276

علً ستار جبار حمودي السهر277

صبا مجبل قاسم جابر البهادل278ً

مرتضى سلٌم جوالن مرهج المحمد279

محمد لفته محمد علً المساعد280

عادل ظاهر حبٌب محٌبس التمٌم281ً

احمد جاسم شمخً شالل الدٌري282

احمد علً حسن زعٌل الدهام283ً

احمد ؼازي حافظ بهٌدل البهادل284ً

فائز رعد حسٌن ضمٌد الخفاج285ً

حسن ٌاسٌن صالح جابر المساعد286

امانً براك معتوق مجٌد العبدهللا287

ٌونس ودٌع ٌونس عبدالواحد الخٌكان288ً

حسن طه ٌاسٌن هندال السعد289

فارس جبار مذكور سعد الفرطوس290ً

محمد عقٌل احمد سلمان الؽزال291

اٌمان ابراهٌم حسن علً الدٌراوي292

عبدهللا محسن عبدالقادر محسن العودة293

هبه عبدالرحٌم مكً حبٌب الحجاج295

احمد خضٌر زوٌد مهاوي التمٌم296ً

ؼفران طالب عاٌش خلؾ العل297ً



الحمزة ناظم عبداالمٌر عبداالمام الحلف298ً

عقٌل خالد محمد رزن الفرج299

احمد عبدالعزٌز حسٌن علً المالك300ً

عالءالدٌن رعد عبدهللا صالح الحجاج301

اسامة كرٌم عجمً حسٌن الشرٌف302ً

تحرٌر صباح عطٌه كاظم الساعدي303

محمد سعود عزٌز عبد الخفاج304ً

محمد رعد صالح حسٌن االنصاري305

كرار لطٌؾ ابراهٌم عٌسى الموسوي306

ضرؼام عادل مكطوؾ جعفر الحسناوي307

ابرار ؼالب مجٌد حسن العامري308

اٌمن حسن فالح حسٌن الفكٌك309ً

زٌنب نوري ماضً الزم السرحان310

عبدالصمد جبر ؼاٌب سراب الحمودي311

نور عقٌل عبدالكرٌم حسن الشاوي312

ناصر عبدهللا زبالة علً الشمس313

علً عٌسى جارهللا مذخور الكنان314ً

رافد عبدالزهرة محمد باشاؼا الجٌش315

كمال الدٌن جعفر قاسم ثامر النصٌر316

حسام عبدالرزاق عبد مهاوي الحلف317ً

علً رؤوؾ عبدعلً ابراهٌم االسدي318

سجاد خٌرهللا سلٌم علً المعموري319

محمد ماضً كاظم شناوة دٌراوي320

زٌدون عبداللطٌؾ هاشم طعمة المحمد321

هبة مجبل قاسم جابر البهادل322ً

سعد عبداالمٌر صالح طالل الدٌري323

مهدي عبدالصاحب عبدالعباس محمد الرشٌده324

اكرم عادل عبدعلً كاطع العزاوي325

زهراء ناظم منور عبدالنبً العبود326

مصطفى نزار محمد مزٌد الحلف327ً

علً جواد كاظم طبٌج الخلٌف328ً

عباس فاضل عباس جاسم السعٌد329

مروه عبداالمٌر ظاهر حبٌب الشط330ً

جواد عبدالكاظم عبدالحسٌن مبارك السوره331

فؤاد علً شبانه عبدهللا الحجاج332

مناضل ٌحٌى حمٌد بٌخشمبه الجاؾ333

جاسم جبار شلتاغ حمود السواري334

هدٌل جمال كاظم شاهٌن المالك336ً

عطا هاشم موسى مدهوش المدهوش337

احمد ساطع صالح عبد العل338ً

سوزان ٌعقوب ٌوسؾ مهنا العثمان340

محسن فرحان منصور مخٌور الحمٌدي341



شٌماء احمد محمدرضا ابراهٌم المظفر342

علً احمد عٌال طاهر الزامل343

عالء لفته ٌوسؾ حسن الفردان344

علً كرٌم جاسم محمد النعٌم345

مصطفى مناؾ عبدالحافظ ناٌؾ الحسٌن346ً

بهاء سعٌد عبدالكرٌم حنتوش العبدالحسن347

زٌنب احمد عبدالحً جمعة المحامٌد348

محمد هادي شالل عبٌد كنعان349

مالك جبار عجٌل كثٌر العٌسئ350

مصطفى كاظم حسن ناصح المالك351ً

نور عبدالواحد حسٌن حزام البوعل352ً

محمد ندٌم نعمة جاسم االبرٌسم353

احمد عبدالعباس راضً ذٌاب الحماد354

هٌجاء سٌؾ الدٌن محسن عبدالحسٌن الكوام355

باقر جبار قاسم عبٌد البوبصٌري356

حٌدر نوري ٌاسر سنافً البجاري357

محمد عدنان اٌوب ٌوسؾ التمٌم358ً

امال حسن علً نمل السكٌن359ً

مصطفى حسٌن عباس عطٌه المساعدي360

محمد نبٌل شهؾ حصٌن المالك361ً

مامون عبدالصاحب حسٌن حسن الجوهر362

عذراء هانً عبٌد عذافه الربٌع363ً

مصطفى عبدالكرٌم كرٌم موسى الخفاج364ً

عبدالرحمن نافع كامل شاهر المزٌرعاوي365

علٌاء نعٌم عبدالرحٌم ظاهر الخلؾ366

صفاء عبداالمٌر ظاهر حبٌب الشط367ً

محمد جاسم كاظم جاسم الحلف368ً

عمار هاشم موسى مدهوش المدهوش369

حٌدر صدام ؼالً ٌاقوت المنصوري370

ابتهال اؼرٌب شناوة علً البومحمد371

مهند سعود عزٌز عبد الخفاج372ً

مصطفى سمٌر سعٌد مناحً البصري373

رائد عبدالعباس كاظم علً الشرٌف374ً

حسن هادي جابر حسٌن اللعٌب375ً

اٌناس عاشور محمد وحٌوح المٌاح376

ؼفران محمد قاسم حمٌد الهاشم377

عباس خٌرهللا منصور صبخً القطران378ً

حسنٌن نجاح عبدالحسن محمد الطعمة379

احمد ٌاسٌن حمٌد عبٌد السعٌدي380

سعد جبر جاسم خلؾ البومشٌح381

هبة علً زبون محمد الزكان382ً

دعاء محمد عبدالرضا ثجٌل الكعباوي383



حسٌن جبار عبدالرزاق سعٌد العرادي384

اٌالؾ ولٌد محسن حمٌدي المالك385ً

زٌنب باقر حسن ابراهٌم الكنعان386

مؤٌد قاسم صالح علً الجبٌل387ً

احمد خلؾ عاصً جادر الؽانم388ً

حسٌن حمزة عباس رماثً القرٌش389ً

.احمد ولٌد محمد قبال السعدي390

علً مجٌد شالل علً الضمد391

حسٌن جبار حمزه عباس النور392

علً صباح عبدالحسن سوادي المٌاح393ً

علً عبدالجبار كاظم محً الكعب394ً

ؼزوان جعفر احمد جلٌب الشاهٌن395

ضحى رٌاض برٌسم عوفً المٌاح396ً

دعاء عبداالمٌر شاكر محمود الحمٌد397

مالك حمٌد عوٌد سلطان البزون398ً

باسل عبدالحافظ سعدون محسن النجم399

مصطفى جاسم توفٌق جاسم الهاجري400

هند صباح رحٌم جبار الصنهري401

احمد هادي صالح حسٌن الصباغ402

مهٌمن سعٌد علً حسٌن الموسوي403

زٌد اسامه مصطفى عبدالواحد المظفر404

محمد عبدالكرٌم ٌاسٌن ابراهٌم الصراٌف405ً

طالب رزاق مردان محٌسن الؽٌالن406

الهام ٌعقوب ٌوسؾ ٌعقوب المعرفاوي407

حٌدر خٌري لفتة عودة البوسلٌم408ً

منتظر كاظم اسماعٌل عبد الحسٌن410ً

فرقد سعٌد احمد جاسم العٌسى411

زكً دٌوان عوفً علٌخ المشاخٌل412

سوزان جبار حسٌن خلؾ الساعدي414

حسٌن ناجح عبدالرزاق جابر الحمٌد415

حٌدر اٌاد حسٌن علً التمٌم416ً

عقٌل عبدعلً محسن هندي العٌسى418

عبدهللا حمد حمدان ناهً التمٌم419ً

منتظر زكً عباس حمزه العٌسى420

حسٌن علً ٌاسٌن عبدالزهره عرٌضه421

وئام حسٌن عبدالكرٌم صلبوخ الكنعان422ً

حسٌن ابراهٌم نتٌش صالح الصالح423

حسن باسم فالح منخً الحمٌد424

القاسم حمٌد لطٌؾ جابر البهان425

دعاء كرٌم حمادي محمد العٌدان426

نادٌة مصطفى سبتً سرحان النوٌنو427

حٌدر عبدالخالق محمد سلمان المٌاح428ً



عبٌر فؤاد كاظم علً المٌاح429ً

حٌدر عبداالمٌر عبدالنبً حمادي المحمود430

محمد حسن عزٌز وطبان الٌاسٌن431

ولٌد خالد ؼالً صبٌحهعوده الالم432ً

مروه كرٌم صادق حمد الداؼر433

عامر بخٌت مظلوم مختاض المالك434ً

اسامة عبدالهادي جاسم ؼرٌب المٌاح435ً

حٌدر عزٌز عبد صالح الخفاج436ً

عالء عبداالمٌر حسن جابر الحلف437ً

عٌسى جعفر جاسم عٌسى الحسن438

ضٌاء خضٌر برٌؽش حمود العلوان439

علً جمٌل عبدالجلٌل محمد البدران440

سامح علً عدٌم حسٌن السفٌح441

علً نصر عبدالكرٌم عبدالحسٌن الحلف442ً

اٌمن عماد علً حسٌن الناصر443

تقوى محمدتقً مهدي جوٌد الوائل444ً

اثمان جعفر احمد جلٌب الشاهٌن445

هشام عبدالرحٌم عبدالحسٌن فاضل المناح446ً

احمد سعد جبار عبود الحسٌن447

خالد محمدنسٌم محمدصدٌق اكبرعلً القرٌش448ً

هشام فرٌح حسن حطحوط كرمش449ً

امال عبدالحسٌن كرٌم هلٌل الحطٌط450

اسامه عبدهللا جاسب سعد الصٌمري452

خالد حسٌن علً حسٌن الشناوه453

هاجر شمخً جابر عجٌل الحمدان454ً

حنٌن عبدالرضا محمدجواد عبدالرضا الحمزه455

عباس كاظم هادي عبدالعالً االمارة456

سجى محمد حاجم سلطان الكنعان457ً

سٌؾ جونً خٌرهللا نضالٌوسؾ عبادهالحجاج458

علً ادٌب خزعل طعمه الربٌع459ً

علً سالم طالل مظلوم الحجٌم460ً

محمد مصطفى سبتً سرحان النوٌنو461

حسٌن علً حسون محمد البطاط462

ٌاسمٌن عدنان حمزة عباس المنصوري463

رشا عامر صٌوان علٌوي الجوٌعد464

صباح هاشم كوكز عوٌز المالك465ً

فاضل علً عبود حسٌن الدؼالوي466

علً خالد عبدالرحمن محمد الظاهر467

عبٌر مزعل عبد جراح الجوارن468ً

عالء مسلم عبداالحسٌن سماري الحلف469ً

محمد عبدالواحد محمد شنٌؾ الكرمش470ً

عهود عٌدان جاسم عبدالرضا الشاوي471



محمد منذر محمد خضٌر الكرٌم472

مرتضى سعود عزٌز عبد الخفاج473ً

صفا نومً عبدالصاحب صنكور الصالح474ً

منتصر شاكر جمٌل عبدالرزاق المظفر475

جالل كاظم حامد صالح العمارة476

محمد عوفً منشد خمٌس بزون477

مصطفى ماجد خلؾ محمدعلً الشاوي478

سجاد ناظم حسون جبار العٌسى479

رهان جبار حسٌن خلؾ الساعدي480

اطٌاؾ توفٌق عبدالحسٌن عالوي االماره481

علً جعفر احمد جلٌب الشاهٌن482

باقر كاظم عبدالرزاق مفتن العبدهللا483

سارة سعٌد عبدالحسٌن ؼدٌر العطب484ً

مرتضى فاضل مكً مجٌد السبٌع486ً

اٌاد عبود كاظم شمخً الجاسم487

ازهر عبدالزهرء حمٌدي فرج المشعل488

مرتضى عبدهللا جاسم محسن السعٌد489

مجتى عبدهللا ٌاسٌن ابراهٌم الصراٌف490ً

احمد صباح عبدالحسن سوادي المٌاح491ً

حٌدر عباس جابر ظاهر الباهل492ً

احمد عبداالمٌر عبدالحسٌن محٌل العبادي493

صفا عبدالكرٌم قاسم سفاح البزون494

حسٌن برزان ثامر سكران المنصوري496

امانً داود سلمان ٌوسؾ االسدي497

اٌناس توفٌق محمدعلً صالح المازن498ً

كرار فالح راضً فرج الشمس499ً

زٌنب شاكر هاشم عبدالسادة البدري500

بهاء خلٌل حسن ناصر المحمود501

عبدالرحمن احمد سلمان ٌوسؾ المٌاح502ً

صادق رزاق كرٌم علً العطٌة503

عبدهللا نزار جبر نزارجبر الكرٌم504

عباس شرٌؾ نوري حسٌن البطاط505

احمد عبدالجبار هندي كاظم السوٌعدي506

عدنان علً لفته حجٌج العامري507

مشتاق مؽٌزل ناصر مؽٌزلناصر الخواؾ509

صادق حسٌن هزاع خالطً الحجاج510

شروق عبدالعباس ٌعقوب فلٌح العطب511ً

زاهر عبدالرحمن محٌبس وادي العباره512

اسامه محمدسعٌد مهدي صالح الطعمه513

انور جبار حافظ كرٌم السامر514

ٌوسؾ مخٌخ جاسم سوادي المالك515ً

انتصار عٌدالحسٌن كرٌم هلٌل الحطٌط516



اسعد عبدالزهرة محمد باشاؼا الجٌش517

حسن سعد ستار عبدالرضا الفٌصالوي518

ضٌاء حسٌن ساري مطلق الصكر519

ولٌد خالد ؼالً خالدؼالً الالم520ً

علً سالم علً شناوة الدٌراوي521

فٌصل لفته كاظم سٌاؾ السلمان522

امجد ابوالشون معن ازوٌر التمٌم523ً

سرمد سمٌر حسون خضٌر السامر524

دعاء ٌاسٌن محمود فالح الجبوري525

حمٌد مجٌد عبدالنبً مطللك المٌاح526ً

احمد هاشم فالح سلطان العطب527ً

خلؾ…عون نعٌم عبدالرحٌم ضاهر ال528

بسام عبداالله جاسم جابر الشنٌن529

سلطان عبدهللا محسن دخٌنة المنتفك530

نورالهدى عبدالحسٌن عزٌز عبدالرضا الوادي531

نجالء مهدي سلطان حسٌن العطب532

مها عبدالباقً احمد عبدالحمٌد المقطوف533ً

اسكندر سبت عبود حسن العل534ً

مصطفى اسعد عبود محسن العبادي535

عباس عبدالؽفور بدر عباس البرٌسم536

وصال هاشم سالم حبٌب الحلف537ً

حسٌن زٌد خلؾ رحٌمه حلف538ً

رٌام محمد قاسم حمٌد الصٌمري539

نجالء سلمان ؼضبان داود سلمان540

زٌنب نزار محمد جمٌل الخفاج541ً

محمود عبدالمٌر الزم مخور ابومشٌح542

هاشم محمد جبار حطحوط كرمش543ً

ساره مهدي صالح جوٌري االٌزٌرج544

دعاء باسم فٌصل جباره المالك545ً

جهاد هانً طالب ضامن العطب546ً

وائل عبدالزهره حمٌد ناصر الجمعان547

محمد حسن كرٌم وبطان الؽراوي548

احمد نوري جواد مصطفى اللعٌب549ً

عادل جاسم طاهر هاشم الموسوي550

باسم سعٌد مرزوق محٌسن كطام551ً

مهند علً حمادي علً الساجت552

زٌنب ٌاسٌن محمود فالح الجبوري553

جواد كاظم كرٌم ابراهٌم العٌد554

فالح عبدالحسن منشد  السماح555

بدر عبدالؽفور بدر عباس البرٌسم556

حسٌن فائز عبدالرزاق فٌاض مكصوص557ً

محمد ابراهٌم نعمه زباري العواد558



علً طالب محٌسن راضً المالك559ً

مسلم عبدالحسٌن علً نعمه الحلف560ً

نورة ؼسان كرٌبل محسن االسدي561

اثٌر جعفر صادق محمد عبداالمٌر562

دعاء جواد عبدالكاظم صالح العكٌل563ً

محمد عدنان هاشم حسن الحسان564ً

حٌدر حسن كرٌم وبطان الؽراوي565

اٌات حٌدر حسٌن حبٌب السهٌم566

زٌنالعابدٌن فؤاد موسى عبدالواحد المطوري567

اٌهاب حبٌب مطرود مهنا العثمان568

حسٌن علً مهدي طاهر الخفاج569ً

عباس محمد ثجٌل رحمة البوحمد570

عباس علً حسٌن خلؾ المالك571ً

حٌدر جبار ناصر جاسم الحلف572ً

ٌاسٌن ابراهٌم ٌاسٌن عمران الٌعقوب573

عبدالهادي علً قاسم جابر الفرادي574

عبدهللا ولٌد عبد حمٌد الصفر575

صالح كرٌم مهدي صالح الكرٌم576

حسن فرحان حنش لفته الحموداوي577

حمزه خلؾ كاظم سٌاؾ السلمان578

وائل مجٌد عبدالواحد حمودي اعكٌل579ً

محمد عادل حسن علً البرٌسم580

هدى هاشم خلٌل ابراهٌم المحسن581

كرار جهاد عبدالعالً معتوك العل582ً

امل عبدالعباس ٌعقوب فلٌح العطب583ً

فؤاد علً حسٌن عبدالنبً السلمان584

ندى شاكر خلؾ خلٌل الحراش585

مناؾ مصطفى عبود حسن الصنو586

عالء فاضل نمر عالوي حالؾ587

عباس ناظم هاشم حاتم الشنٌن588

انور عبدالرضا الزم موزان الموزان589

عماد اسماعٌل عبدالرزاق عبدهللا العامري590

زهراء احمد عبدالوهاب عٌسى العبدهللا591

احمد داوود سلمان عوفً العٌدان592ً

علً حسٌن علً كاظم الهلٌج593ً

زٌنب عبداالمٌر صبٌح تبٌنة االسدي594

نزٌهة عادل عبدالخضر عثمان الزامل595

هبه خضٌر عبداالمٌر نصٌؾ الكطران596ً

منتظر عبدالكرٌم ؼالب ملزوم الحاله597

عبدهللا بهاء فالح عبدالحسن المطشر598

ضحى مصطفى عبدهللا احمد الشمسالدٌن599

اسراء عادل ناصر موسى التمٌم600ً



مصطفى عبدالزهره لعٌبً صالح السرٌح601

ازهار كامل ناصر عباس الخلٌفاوي603

هشام حسٌن علً سلمان النصراوي604

ؼفران ٌونس حمود رباله العٌدان606ً

رٌام فاضل كاظم جابر الحجام607

سٌؾ امٌن كاظم حسون الشاوي608

عبدهللا نجم شاٌع عبدهللا الرفاع609ً

سالم كامل ثجٌل مهدي السعٌدي610

احمد عماد عبدالكرٌم محمد كوشع611

باقر محمد نور فاخر الحسٌن612

عواطؾ طالب نجم عبدهللا الحمودي613

ضحى خضٌر عباس علً الجناب614ً

علً منذر جاسم عبدالعزٌز المنصور615

احمد حامد بناي خضٌر المنصوري616

سجاد عبدالحسن محمد عبدالحسٌن امدٌفع617

رٌهام مؤٌد مهدي نجم العطب618ً

حنان كاطع عبدالحسٌن عاشور المنصوري619

عبدالقدرس طه خضٌر عباس الراض620ً

علً ستار محٌبس جٌثوم الخزعل621ً

اٌات كامل ناصر عباس الخلٌفاوي622

حسٌن نجم عبود مطر المطر623

عباس جعفر صادق محمد عبداالمٌر624

محمد عبدالهادي عبدالستار اسماعٌل البدراوي626

موسى جعفر حسٌن سلمان تاك627

حٌدر عبدالجلٌل ابراهٌم عبدهللا الزٌدي628

عالء جمٌل عبدالقادر خمٌس الحمادي629

سجاد عبدالكرٌم ؼالب ملزوم الحاله630

رضا محمد كباشً صالح الدٌراوي631

نجم الدٌن محمد نجم عبدهللا الجبوري632

علً جواد كاظم مالك طاهر633

باقر كاظم سوؾ محسن البزون634ً

اركان ناصر عبدالواحد رومً العٌدان635ً

حلٌم قاسم محمد ثانً السهالن636ً

تحسٌن علً حمادي علً الساجت637

سرى جالل جبار علوان الخزرج638ً

مصطفى كاظم جاسب خزعل العطب639ً

ابتهال هاشم منهل محمد العٌدان640ً

سحر عزٌز راضً سماري الزٌداوي641

مرتضى جعفر عباس ٌوسؾ البوسوٌلم642

احمد صفاء علً عٌسى الدوسري643

كاظم لفتة كاظم سٌاؾ السلمان644

حسٌن جبار فاضل جبارفاضل الدٌري645



عباس عبدالرحمن جمعه طعمه الموح646ً

زٌنب جبار حمٌد حمود البهادل647ً

ابتهال كاظم خلٌفه حنون الهداب648ً

ازهار سالم داود سلمان الفاٌز649

امجد عبدالرحٌم مجٌد علً السودان650ً

ولٌد حمدي دروٌش ضٌدان الضٌدان651

نمر ثابت نعمان احمد التمٌم652ً

سعد عٌاي علً روٌح الصالح653ً

سلمان احمد داخل دؼٌم السالم654

زهراء عبدالحسٌن لفته علً البوعبود655

مهند سالن علوان عبدالنبً الجاسم656

فراس عبدالباقر كاظم زٌارة السعٌد657

مصطفى كرٌم شنان علً طرف658ً

علً حسن علً حسن الکنعان659ً

سجاد عبدالرزاق عبدالوهاب علً حداد660

مرٌم عبدالرحٌم عبدالحسن موسى البرٌسم661

نازك محمد كاظم حمادي االحمد662

خٌرٌه محمد عبدهللا احمد الكنال663ً

هٌلٌن سعٌد مهدي صالح الشطراوي664

عٌسى عبدالعباس سكر سعٌد الفنٌطل665

هدى هادي تبٌنه عبود العاٌد666

حازم جواد سهل ٌعقوب التمٌم667ً

حكٌم محٌسن صبٌح برهان البرهان668

مرتضى كرٌم ٌعقوب ٌوسؾ الٌونس669

حازم فاٌز علوان حسٌن الدوسري670

عباس مهدي زؼٌر جاسم الزٌداوي671

صفاء جعفر ادعٌر زؼٌر الوائل672ً

اسراء مصطفى محمدجواد ناصر الحراك673

كاضم سلمان كاضم فهد الحمد674

ضحى محمدصالح مهدي علً الوزان675

عبدهللا شنٌشل حنتاو عبدهللا السواري676

مسلم محمد كباشً صالح الدٌراوي677

حامد مصطفى عبود حسن الصنو678

محمد عبداالمٌر مجٌد ظاهر السبٌع679ً

ولٌد ناصح عبدالحسٌن عطوان العل680ً

ازهر خٌري قاسم برؼش النعٌم681

علً سلٌم طارق سلٌم السعٌد682

نزار لعٌبً عبادي عبدعلً العبود683

سحر احمد فاضل عبدهللا الرفاع684ً

ٌوسؾ راضً عبدالجلٌل عبٌد الحلف685ً

مصطفى عباس طابور جابر المالك686ً

انتصار سعٌد مجٌد فردان الفردان687



مروان رزاق صابر ناكوط العٌدان688ً

ٌوسؾ منذر محمد خضٌر الكرٌم689

فراس عبدالستار عبدالجبار جعفر الخاجه690

عباس احمد عطوان مدلول دٌراوي691

علً حبٌب عبدالحسٌن عباس الحماده692

بهاء كامل زؼٌر اسٌود البشٌر693

هالة ثائر عبدالحسن حمٌد الزٌدي694

احمد صفاء سودة ثامر السعٌد695

محمد عبدالمهدي علً عاتً المالك696ً

مالك صدام عبٌد شفلح البزون697ً

ذكاء عبدالؽنً ؼالب علً السلمان698

احمد عبد ؼنً ساجت الروٌم699ً

مصطفى عبدالكرٌم كاظم عبدالرزاق السمحان700

اٌة مناضل سلمان عبدالرزاق التماري701

علً اٌاد عبدالكاظم صؽٌر العكٌل702ً

عمار سمٌر زعٌبل محمد المالك703ً

علً صباح عاٌر هدار طلٌل704

عالء مؤٌد عبدعلً مؤٌدعبدعلً السبت705ً

سال سمٌر اسماعٌل ابراهٌم الجمال706ً

محمد سمٌر جاسم خضٌر الموسوي707

هدٌل فلٌح مهدي ناصر الشرٌف708ً

بنٌن نوري نصار مطر الفضل709

علٌاء هاشم محمد طاهر الباهل710ً

حسٌن عبدالمٌر الزم مخمور ابومشٌح711

فقار ٌاسٌن كاظم سٌاؾ السلمان712

حٌدر سبتً علً حسٌن العل713ً

هدى كاظم جواد عباس البصام714

عالء سفاح مختاض فنجان العنزه715

اسماء حمود علً عقٌل السعٌدي716

هبة كاظم حاجم ماجد العٌدان717ً

زهراء حٌدر عبدهللا لفته العبدهللا718

زٌنب سلمان بلوشً حاتم المالك719ً

علً حسٌن علً بحٌوس العطب720ً

سعد محمد سعد عاشور العاشور721

نور اسعد عبدالحسٌن مفتن الكطران722ً

ادٌان حسن جبار حسن الحطٌحط723

سعٌد تركً جٌاد حمود الحمود724

رفاه حامد صادق سبهان الؽفله725

سجاد حسٌن عواد منصور المحسن726

علً عبدهللا خضر علً عل727ً

محمد سفاح مختاض فنجان العنزه728

عبدهللا جواد كاظم مالك طاهر729



عباس عبدالكرٌم هاشم نزال الكعب730ً

حسٌن عدنان محمد خضٌر الكرٌم731

عادل طاهر نجم عبدهللا الحلف732ً

ادهم ؼالب جبر حنون السعد733

جهاد خٌري مزعل شندي المالك734ً

محمد ؼدٌر معٌدي طعٌن المالك735ً

كرار فاضل رحٌمه ؼضٌب الشوٌل736ً

كاظم خزعل العٌبً كاظم المالك737ً

مصطفى رعد رشاد ٌعقوب الجاسم738

علً عبدالرسول عبدالكرٌم عبدالرسول المحمود739

مروة ٌحٌى حسن شٌاع الؽراب740ً

حسٌن علً موسى علً العبودة741

نورالهدى حسن جبار حسن الحطٌحط742

علً عبدالزهرة تعبان عبدالحسٌن الكطران743ً

هاجر عبدالوهاب محمد خلؾ الحوان744ً

عواطؾ عباس عبدالحسن خضر الحنظل745

انور عبدالرضا جاسب طعمه الموسوي746

زٌنه محمد مطشر عبدالجبار مخٌمر747

احمد مصطفى مهدي صالح طعمة748

زٌنب فاضل سالم حسٌن الماجدي749

احمد لطٌؾ سلمان دخٌل العبٌدي750

حنان علً ٌاسٌن عبدالخضر الكنعان751

عالء عدنان دلٌم محمد البندر752

محمد سعد جبار عبود الحسٌن753

نجم طاهر نجم عبدهللا الحلف754ً

حسٌن ستار جبار خجشوري العلٌاوي755

محمد حسن جادر فنجان السلمان756

تهانً هادي رٌحان محصر اللكٌم757

بشائر قاسم سلمان حسن الرشٌد758

حٌدر جواد لفته عبدالحسن العبود759

طه احمد محمد احمد البهادل760ً

هدى كفاح علوان مظلوم العكٌل761ً

مصطفى خٌرهللا علً مصطفى الموسوي762

مرتضى سامً كاظم عدوان الحسٌن763

مٌثم كاظم جواد كاظم المساعد764

عمر باسم عبدالرحمن عبدالوهاب السالم765

عادل عبدالكرٌم احمد عباس الهاشم766

ناظم داود محمد كنعان العطب767ً

محمد كرٌم حمادي عبدهللا الربٌع768ً

فاطمة عدنان صبري بدر الرٌحان769ً

حمزة خٌرهللا عرٌبً حسب العٌدان770ً

ضٌاء حسٌن علً محمود ابراهٌم771



مروه كاضم خلٌؾ طعٌمة االسدي772

ندى عبدالباقً احمد عبدالحمٌد المقطوف773ً

مصطفى حامد فرعون ٌسر الكناص774

محمد عبدالواحد عبدالحسن كاظم الحجاج775

امجد عدنان سعد حمد السٌالوي776

عباس عبدالحافظ حسٌن عبٌد الصراٌف777ً

لٌث قاسم عوده مهدي البدران778

عبدالرحمن نبٌل طه محمود النجم779

محمد عبدعلً مجٌد ؼلٌم الصالح780ً

حسٌن صادق عبدهللا طالب الموسوي781

علً خلٌل ابراهٌم حمٌد النصار782

بٌداء هشام حسٌن محمد العبدهللا783

هانً مسلم حمود العبادي العبادي784

نوره هادي شرٌؾ ناٌؾ الموسوي785

كاظم عبدالكرٌم هاشم نزال الكعب786ً

فاطمة علً ابراهٌم عبود المحمد787

مسلم نوري نصار مطر الفضل788

محمد فالح بدر عواد المٌاح789ً

نهله هاشم محمد هاشممحمد الباهل790ً

مرتضى فاضل نجم عبدهللا العل791ً

حسٌنً ناصر ثامر محمد القطران792ً

فاطمه فالح مجٌد عبدالحمٌد الهاجري793

فاروق علً صالح عبدالقادر الراجح794

كرار عبدالصمد جاسم عٌسى الكعب795ً

فادٌة عبدالرسول عبدالكرٌم عبدالرسول المحمود796

زٌنب حسٌن علً جمعة الراشد797

مرٌم احمد عبدالعظٌم قاسم الشام798ً

هدٌل جبار عبدالرضا علً الحسٌن799

عذراء ثكب طابور باشاؼا البهادل800ً

اٌمان عبدالحسٌن خصاؾ حمٌد العنٌز801

ازهر عبدالرضا جاسب طعمه الموسوي802

صبا احمد عبود هلٌل المالك803ً

سٌؾ فتاح جبر جاسم الحمدان804ً

محمد رٌاض سعد رشم البهادل805ً

عقٌل جواد قاسم  البوبصٌري806

عباس سعدي حسن محً البصٌري807

احمد سمٌر طالب عالوي العٌسى808

احسان فالح حسن علً المازن809ً

محمد جاسم عبدالحسٌن علً المٌاح810ً

حسٌن طالب ابراهٌم محمد الرؼٌف811ً

جعفر حاتم عبود صبرٌهحسن الفرٌج812ً

اكرم سعٌد مكً علً الحلف813ً



محمد عزٌز خضٌر شنو العل814ً

حسٌن علً عبدالحسن عبدالسٌد العبٌد815

عباس عماد نعٌم راضً مك816ً

اوراس صبٌح عبدالزهره مشري الموزان817ً

زهراء ٌاسٌن ساري عوده البوسوٌلم818

نور عقٌل حسن حاجم االسدي819

محمد ضٌاء جابر علوان التمٌم820ً

حنٌن قاسم نجم خضٌر الكنعان821ً

بهاء نجم عبدعلً ظاهر المالك822ً

حسٌن عالء هادي سلمان الجنعان823

عالء فٌصل نجم عبدهللا فرجاوي824

محمد جاسم صالح عبدالجبار الحمد825

محمد زكً ٌحٌى عسكر العباس826

منال هاشم موسى ٌاسٌن الحسٌب827ً

ؼٌداء عدنان خلؾ عدنان التمٌم828ً

كرار احمد لطٌؾ مزٌد المٌاح829ً

حوراء عبدالرسول بجاي شري المالك830ً

عطاؾ عبداللطٌؾ حمد عبدالرضا الحوان831ً

حسٌن علً صالح عبدالقادر الراجح832

ٌاسمٌن اٌاد احمد عبدالباري الدوهان833

دعاء اٌاد عبدالجبار ضاحً الشمخان834ً

عبدالرضا ٌوسؾ عبدالصمد عبدالرضا الحجاج835

حسام احمد حمٌد موسى الشاروح836

مرتضى عبدالكرٌم حمد حسٌن الزبٌدي837

نجالء طارق مشاري سعدون التمٌم838ً

ؼدٌر حاتم عبداالمام عبدهللا العٌسى839

زٌنه عماد عزٌز محمود الشمري840

سماح رزاق طالب حمٌد الموكر841

ثامر ناصر ثامر محمد القطران842ً

حٌدر ابراهٌم كحٌط وافً المٌاح843ً

كرار حسٌن نجم عبد جبار844

الطاهر احمد كاظم خماس الجبوري845

تمام عبدالواحد عجٌل علً العل846ً

مصطفى موحان عبدالنبً ناصر المٌاح847ً

علٌاء جمٌل جبر سلمان المهن848

فاضل عباس نتٌش ٌوسؾ الحلف849ً

احمد عودة ناصر شناوة الهوٌشم850

محمد عزٌز الزم عبدالسٌد الطعان851

ماهر حبٌب خٌرهللا ٌعقوب العامري852

مروة شرٌؾ عبدالحسٌن علوان العقاب853ً

حسٌن حمد ثامر عقٌل السعٌدي854

احمد حامد عبدالرحمن صالح المحمد855



محمد نعٌم جاسم محمد زٌرجاوي856

احمد صالح مهدي حسن الموسوي857

زهراء عبود جوهر محمد الدوسري858

زامل جمعه لذٌذ بهار السواعد859

نورا علً عٌسى ٌحٌى الدوسري860

امانً محمد عبدالهادي عبود السعد861

ضرؼام عبداالمٌر عبدالكرٌم صالل الحلف862ً

مازن سامً شٌاع معٌدي المالك863ً

نسرٌن عبدالسالم ابراهٌم حسن الجبوري864

عباس فاضل سلمان هاشم الحسان865ً

احمد ثابت عبدالحسٌن محًٌ السلمان866

حازم عبدالصاحب عبدالعباس كرٌم المحٌسن867

علً ملٌح جبر حمزة السٌالوي868

سرمد ٌوسؾ ٌعقوب عبٌد الحسٌن869

حسنٌن ابراهٌم محمد ابراهٌم العاكول870

حوراء نزار صباح عبٌد الجابري871

علً هاشم عودة هاشم العٌدان872ً

احمد رعد محسن بجاي الشاوي873

علً باسم باقر رمً الفضل874

دالل محسن عبدالقادر محسن العودة875

حٌدر ابراهٌم كحٌط وافً المٌاح876

مرتضى جمعة جعفر محمد الربٌع877ً

حسن شاكر محمد جاسم الحلف878ً

علً خٌري مزعل شندي المالك879ً

علً عبدالزهرة عبد خزعل المنشداوي880

جاسم حمٌد مولى جابر المحٌوس881

سالم عادل عبد سلوم العجٌراوي882

سجى جاسم صالح عبدالجبار الحمد883

رؼد علً شاكر علوان الحلو884

خالد مهدي ٌاسٌن جابر المنصوري885

حٌدر ناظم فهد حسٌن الكنان886ً

علٌاء هادي حسٌن علً الكنعان887

تارا خرٌبط شرٌذم ٌسر الفٌصل888

اسعد جاسم خضٌر جابر الجوهر889

حسٌن فاضل هالل حمزه الحالؾ890

مهند قاسم عبدالكرٌم ٌاسر الموسوي891

انفال علً جعفر احمد الناج892ً

مصطفى خٌري ؼضبان كزار المالك893ً

محمد عبدالهادي عبود مراد الكنان894ً

مسلم عبدالرزاق جابر مهدي المهدي895

ساجد عواد طلب عتٌج القرؼول896ً

محمد عرب عبدالخالق حسن البعاج897



نور جاسب خلؾ عبدالحسن الكنان898ً

نورالدٌن ناصر ثامر محمد القطران899ً

جعفرالصادق محمد جاٌد فعٌل العٌدان900ً

عذراء ناجً فٌصل عبود المالك901ً

اثٌر عباس نجم عبد جبار902

مصطفى فاخر داود سلمان الموسوي903

حٌدر سمٌر سلمان مزعل الدٌراوي904

احمد محمد مهدي هلٌل البوعل905ً

شروق داخل ؼضبان ثبات السٌدنور906

مٌثم محمد حسن مجبل الحسان907ً

بهجت عواد موسى جعفر التمٌم908ً

حسٌن عدنان جبار علً الوداعة909

رائد عبدالرزاق حمود جاسم النعٌم910ً

حسٌن علً شفلوت عوج الزٌرجاوي911

محمد محً قاسم مطرود الهاشم912ً

صفاء حامد حسن خلؾ السعٌد913

محمد عادل حمود دواي المنشداوي914

منقذ عباس نتٌش ٌوسؾ الحلف915ً

حٌدر قٌس عبدالخالق مسٌم السالم916

عماد عبدالصمد محمد علً النحوي917

مصطفى علً فٌصل كباشً االسدي918

نوري علً نوري داود البقال919

حٌدر حمٌد طالب حبٌب الكطران920ً

هانً موسى عبدالكاظم ٌعقوب الفرحان921

صبا زباري عبدالجبار زباد الزباد922

هند عبدالرزاق بكر عبدالسالم الزباد923

حٌدر عوده علً فراس المالك924ً

علً عادل جاسم بندر المصلوخ925ً

علً حسٌن علً هاشم نور926

دٌنا مٌثم شاكر حسن الجوهر927

علً ؼانم عجٌل سوٌد الجراح928

مصطفى ٌوسؾ عبدالصمد عبدالرضا الحجاح929

علً عبدالحسٌن كرٌم جواد الجمٌل930ً

ابرار عبدالرحمن عٌسى خزعل الٌاسٌن931

حنان فالح مزٌد سعد القناص932

دعاء عباس طعمة ؼلٌم الالم933ً

هبه حسٌن مؽٌر حسٌن الصرٌف934ً

اكرم ناجً فٌصل عبود المالك935ً

ضحى حسن عبدالسادة شلش العٌدان936ً

اٌاد عقٌل مسلم جاسم القطران937ً

سجى حامد كاظم زؼٌر الجزائري938

حسن عبدالعالً حنتوش تقً السرداح939



علً حسٌن محمد حسٌن الطعٌمه940

حسٌن طاهر مردان عبدالحمٌد الخزاع941ً

زهراء سالم عبود جوهر الركاب942ً

ابرار عبدالرسول ٌوسؾ عبدالرسول المك943ً

والء جعؽر ٌعقوب عبد المذحج944ً

اٌناس خالد ؼانم موكر الساعدي945

خطاب باسم شاكر عبدالمجٌد الدهاس947

شٌماء هادي احمد خلؾ العمٌش948ً

شٌماء علً حسن مشخص الربٌع949ً

خالد جمال عبدالواحد سلمان العٌسى950

حٌدر عبدالحسٌن مشعل مزعل الدٌراوي951

احسان سمٌر دهمان بركات المالك952ً

كرار ناجً فٌصل عبود المالك953ً

حسن صبري كاظم علً الدوؼج954ً

علً نصٌب شاكر محمود الحسان955ً

علً خزعل مهاوي جبر المالك956ً

زٌنب عبدالكرٌم حسٌن عبدالكرٌم بوٌه957

محسن عبدهللا معٌذب جحٌل الدراج958ً

اسامه منذر نعمه عبدالرزاق العبدالرزاق959

حسٌن جمعة شنٌن موسى الساعدي960

باسم عبدهللا ناصر حمود الخلٌل961

عبدالرحمن ذاري ٌعقوب عبدالحمٌد الداود962

كرار طاهر عبدالسالم حنون المٌاح963ً

علً عبدالجلٌل جعفر علً الدجٌل964ً

فاطمة محمد دهر محمد المٌاح965ً

زٌنالعابدٌن علً فٌصل كباشً االسدي966

محمد عطا عبدالحً عبدالرزاق العبادي967

عقٌل عبدالحسٌن حٌدر شٌشخان الحماد968

محمد جبار سالم خلؾ البزون969

احسان عباس نتٌش ٌوسؾ الحلف970ً

انتظار علً مجٌد محمد السلطان971

حسٌن عدنان رمضان مخور النجار972

اشهاب كرٌم طالب اشهاب المنصوري973

مثنى حمٌد مجٌد جوٌد حمٌد974

شهد سمٌر ٌاسٌن احمد العبداللطٌؾ975

علً عبدالرضا ناصر جاسم البحران976ً

ذوالفقار باسم علً عمران العٌدان977ً

احمد حسن ٌاسٌن علً االحمد978

علً صالح حسن سلمان العبودي979

اكرم ستار جبار وادي المزٌرعة980

عبدهللا خلؾ اسحاق خضٌر الحرٌز981

افٌاء حسٌن خضٌر عمٌر العصم982ً



عدنان مالك عبدالحافظ ٌوسؾ الشاوي983

عباس شبر عبدالعظٌم خضٌر الشحرور984

حمزه حسٌن شوٌخ موسى الذرواوي985

ضحى حمٌد عبدالرسول اكرم الربٌعة986

انتظار داود سلمان عواد الدوسري987

نبا جبار عبدالباقً عبدالجبار العل988ً

علً عماد علً عبدالنبً السلمان989

محمد خزعل مهاوي جبر المالك990ً

حسام زٌدان ٌوسؾ طه الحمٌد991

عماد عبدالعباس نفاوه حسن الحمٌداوي992

محمد عبدالرحمن حبٌب شرٌده المنتفك993ً

والء عبدالحلٌم عبدالكرٌم سلطان العٌدان994ً

مهند سلٌم طاهر موحان المالك995ً

دعاء جاسم محمد شرهان العطب996ً

عال عباس رٌكان محمد الحجاج997

احمد عبدالمعطً عبدهللا عبدالمحسن الدٌوان998

مشتاق عبدالكرٌم كاظم بدران المطٌر999

زهراء طالب مجٌد حسن العامري1000

اسٌل محمد دهر محمد المٌاح1001ً

سارة حسٌن عبدعلً ابراهٌم الجنعان1002ً

علً فٌصل جابر محمد االسدي1003

حمزه عباس نتٌش ٌوسؾ الحلف1004ً

سارة عباس خزعل فرحان الفرحان1005

احمد حامد صالح عبدالرزاق الجمعه1006

رقٌه نجم جبار حسون الحلف1007ً

مٌعاد عبدالواحد ضمد باشاؼا الصحناوي1008

رواء مشتاق طالب داود الخفاج1009ً

حسن عادل عبود لفته العوج1010

عبدالرحمن اسعد ناصر اسعدناصر المٌاح1011

بسام هادي تبٌنه عبود العاٌد1012

ٌوسؾ حسن نجم عبدهللا البخٌت1013ً

عباس طه منصور عباس التمٌم1014ً

حسٌن علً عباس حٌال البدران1015

محمد سالم ناصر حنظل المكصوص1016ً

حٌدر محٌسن عذار عبدهللا الدٌري1017

احمد راضً فاضل مهدي الحلف1018ً

علً فلٌح حسن رهٌؾ الكعب1019ً

حسٌن عدنان عباس فعل حماد1020

رافد عدنان عبدالقادر خلٌل جنجله1021

محمد حسٌن شوٌخ موسى الذرواوي1022

نورالهدى عبدالرحٌم مكً حبٌب الحجاج1023

كرٌم رزٌج عبد بدن العبودي1024



سالم موحً خضٌر راضً الصالح1025

هٌثم فٌصل حسن علً الربٌع1026ً

حسٌن علً حسون عنبر االسدي1027

اسراء عبدالمطلب صٌوان صباح الدٌراوي1028

فرح وائل كاظم مجٌد الصؽٌر1029

سمٌر جمعه عطشان الزم االسدي1030

بهاء علً جابر علً الشناوة1031

ؼفران محمد عبود عٌسى الصٌامر1032

منٌر عبدالكرٌم جمعه صالح الشاوي1033

احمد ولٌد سفاح عبدالكرٌم الحجاج1034

كرار بشٌر صالح جابر الباهل1035

حسٌن عبدالواحد رزاق خنفر البوسلٌم1036ً

كرار علً فالح حسن الؽربان1037

مرتظئ علً حاجم مشخول االجبر1038

حٌدر درٌعم صالح مزبان الحمودي1039

سالمة عبدالرضا حسٌن ؼضبان الموزان1041

محمد عباس جندٌل عبدالرضا الهٌلك1042

مازن فاضل عباس شاطً الحٌدري1043

حسٌن علً مجٌد محمد السلطان1044

علً جبار مناتً سلمان السوٌعدي1045

حٌدر عبدالرضا كاظم عبدالوهاب المجداد1046

وجدان عباس نتٌش ٌوسؾ الحلف1047ً

علً عبدالرضا عبدالحسن عرٌبً البدري1048

محمد ؼانم جاسم حسٌن المٌاح1049ًٌ

زٌنب علً سالم عبدهللا المالك1050ً

منتظر عبدالرضا حمٌد عبدالزهره السكٌن1051ً

زهراء ماجد باقر صالح الموسوي1052

طارق عزٌز شبل خلؾ االسدي1053

علً حٌدر عبدالكرٌم علً الكوام1054

امجد منذر ٌاسر خضٌر االسدي1055

عبدالوهاب عٌسى داٌخ لفته كوام1056

احمد عبدهللا محٌسن عبدهللا السالم1057

اسامة ادم عبدهللا شاووش البدران1058

شهد علً شاكر علوان الحلو1059

علً قاسم محمد هاشم المسلمالموسوي1060

مصطفى مصدق صالح عبدعلً النعٌم1061

جعفر علً جعفر احمد الناج1062ً

مٌاسة رجاء ٌونس موسى المدحج1063ً

سجاد عبدالكرٌم حسٌن حمدان الربٌع1064ً

جعفر عبدالكرٌم صالح جعفر الموسوي1065

حسٌن فاضل ؼضبان ؼضبان السٌدنور1066

رعد سمٌر المً مطلق الزامل1067ً



علً عماد عبٌدة جاسم الحمٌدي1068

محمد اٌاد حاتم رشود الدراج1069ً

علً سوٌد معتوق لفته السكٌن1070ً

طالب محٌسن عباس زعبال محٌسن1071

علً ماجد رشٌد هاشم البطاط1072

احمد محسن عبود شرقً الضاٌؾ1073

عبدالرحمن حمٌد هاشم محمد الشؽانب1074ً

محمد مالك عبدالحسٌن حسن المالك1075ً

منتظر فالح ضمد عبود الخزاع1076ً

ضٌاء خضٌر نعٌمة هاٌس السراي1077

رفاء ابراهٌم راضً فارس الفارس1078

رهام سمٌر عبدالسادة كٌطان الشاوي1079

سارة احمد حمٌد حسٌن الراشد1080

نور قٌس عودة سلطان الموسوي1081

علً ماجد احمد علً الذٌاب1082

ام البنٌن قاسم حنون جوده 1083

نور محمد سالم محمد كنعان1084ً

نور صدام محٌبس صندل التمٌم1085ً

انفال فاضل طه حسٌن الطه1086

حماد ٌوسؾ داٌخ علً الؽانم1087

احمد قاسم مكنزي كحامً المالك1088ً

حٌدر الراهٌم مهدي معتوق الرمضان1089

ندى كرٌم حمٌد صنكور محٌبس1090

خالد حمٌد فالح حمود السٌكٌن1091ً

حسٌن ؼالب خضٌر سلمان العل1092ً

علً عبدهللا بنوان كاظم السعٌدي1093

علً صالح ٌاسٌن صالح الؽانم1094ً

رافد عبدالزهره محمد باشاؼا الجٌش1095

افراح عبدالكرٌم ٌعقوب ٌوسؾ الحامد1096

حامد مظلوم كاظم ؼافل المٌاح1097ً

مهٌمن احمد كركان حمود الروضان1098

محمد زٌد نجم عبٌد الزوٌد1099

كرار باسط سلمان صالح المالك1100ً

مهند نعٌم لفتة علً الصاٌػ1101

زمن عبدالرزاق محسن عبدعلً المنصوري1102

انتهاء عدنان رمضان مسافر اللعٌب1103ً

مهند وادي رحٌمة حمود البشٌر1104

حسٌن ولٌد خالد لعٌبً السعدي1105

عماد نجم عبود حمود الحلف1106ً

دعاء صفاء عبدالعباس بارود الجبور1107

عبدهللا جمٌل عبدالنبً الجراح الجراح1108

انفال عمار جاسم مسلم المطوري1109



محمد عبدالستار عبدالجبار  الدوهان1110

مصطفى نصار حسٌن بانً البان1111ً

زٌنب عبدهللا ادرٌس ٌعقوب الدرٌس1112

ٌاسمٌن ستار عبدالشهٌد ابراهٌم الجنعان1113ً

اسعد عبدالزهره محمد باشاؼا الجٌش1114

مصطفى حامد هاشم عباس الزوٌن1115ً

احمد زمان عبدالنبً عبود الكربالئ1116ً

زٌنالعابدٌن علً كاظم موسى الخفاج1118ً

مصطفى حٌدر حسٌن علً الشؽانه1119

حسٌن شاكر كاسب ملوح الؽرباوي1120

نورا عبدالحسٌن ناٌؾ شٌاع العٌدان1121ً

احمد جاسم محمدعلً صبري الزبٌدي1122

سارة علً طاهر زؼٌر ابوعل1123ً

علً فالح حسن مهدي الؽربان1124

حسٌن هادي حلو جاسم الموسوي1125

مصعب جري الزم مصعبجرٌالزم المنصور1126

عبدالمحسن جمعه صوٌح شامخ السلٌم1127ً

ٌاسمٌن نوري تركً ابراهٌم العقرب1128

مصطفى عادل منصور نور االبوطبٌخ1129

اٌات عبدهللا عبدالقادر صالح العواشٌر1130

نصٌؾ جاسم فاضل عبدالحسن االسدي1131

ٌاسٌن صالح ٌاسٌن صالح الؽانم1132ً

علً نزار عبدالباري طخاخ الحلف1133ً

مروة نزار سعٌد لوج الصراٌف1134ً

علً حسٌن مندٌل سلمان الحسناوي1135

حٌدر حسن ٌعقوب حسن الدعدوش1136

علً كرٌم شناوه مهدي المدحج1137

شهد ثائر ؼٌاض خلؾ العباس1138

ماهر سلطان ٌوسؾ ٌعقوب السكٌن1139ً

ٌوسؾ كرٌم عزٌر طاهر الصالح1140ً

ضٌاء جمٌل عبدالواحد عبود العامري1141

مصطفى مالك عبدالحسٌن حسن المالك1142ً

نسرٌن صالح ابوحمٌد محمد النجدي1143

سٌؾ عبداالمٌر مطشر فاضل التمٌم1144ً

سجاد موسى جواد حسن لعباس1145

لقاء لفتة خلؾ خضٌر البدران1146

محمد شاكر كاسب ملوح الؽرباوي1147

علً صالح سرحان زؼٌر المرٌان1148ً

دالل علً حسٌن علً الزهٌري1149

علً سالم سامً سالم المرابح1150ً

فاطمه عبدالرضا كاظم عبدالوهاب المجداد1151

محمد سعود سوادي محمد الصٌمري1152



محمد صاحب احمد اسد السعدي1153

علً عبدالكاظم نجم عبدهللا البخٌت1155ً

احمد اسماعٌل علً حسٌن العبدهللا1156

حسٌن علً عباس علً الحساب1157ً

اسعد عٌسى ناظم ناصر الحلف1158ً

علً هارون علوان عبٌد كرمش1159ً

زٌنالعابدٌن مهند جاسم عزٌز الموسوي1160

كرار علً حسٌن درٌع العوٌد1161

احمد باسم عبدالوهاب شهاب الكطران1162ً

بدر ولٌد عبدالخالق عبدالحلٌم الؽانم1163

احمد صباح طاهر ثانً المٌاح1164ً

باسم عقٌل محمدجواد سلمان الكرماوي1165

عباس صباح ٌونس موسى المذحج1166ً

عمار ناجح حسٌن علً العبدالعظٌم1167

حسن سامً عبدالهادي عبدالجبار العبدهللا1168

محمد نعمه عبدالحسٌن صؽٌر الكرٌطاوي1169

علً شاكر محمود نعمة الطائ1170ً

محمد صبٌح احمد عبدهللا الباقر1171

مرتضى ناصر عبدالحسن شناوه السودان1172ً

حسن سامً باشخ حمٌدي الحمٌد1173

هنوؾ ناصر محمود علً البكر1174

سجاد كرٌم عبدهللا محمد المنصور1176

زٌنب فاضل قاسم نعمه السودان1177ً

ثائر لفته حمٌد عٌسى الخواٌه1178

زهراء احمد عبدالقادر عساؾ ناصر1179

احمد حسن خلؾ محمد السٌدنور1180

احمد محمد راضً منصور عبادة1181

محمد فوزي محمد علً المظلوم1182

وسن عقٌل عبدالرزاق باشخ السوٌد1183

امجد رعد وادي عذافه الدرٌج1184

عباس سبتً احمد علً الكاظم1185

عالء عبدالحسٌن ٌونس عبود العطب1186ً

مهدي فاضل جاسم محمد الصادج1187

تحسٌن كرٌم جاسم محمد البهادل1188ً

صفا عبود صبري عبٌد العٌدان1189ً

اسعد عبدالجلٌل حسن احمد المسفر1190

ٌوسؾ ٌعقوب كاظم كالوس البدري1191

اقبال موسى جمٌل خضٌر المشخص1192

صفاء جهاد جوٌد عاصً المالك1193ً

رائد حسٌن علً عبدهللا الكعب1194ً

ضاحً حسن عٌال ضاحً الهلٌل1195

زٌاد طارق حسٌن عٌسى الكعب1196ً



مرٌم عبدهللا عبدالودود علً العبداللطٌؾ1197

علً سامً عامر شموط المعارج1198

مٌس منذر نعمه عبدالرزاق العبدالرزاق1199

بهاء حسٌن علً شعبان التمٌم1200ً

احمد عبداالمٌر نجم عبود الحتروش1201

هالة علوان حسانً علوان الكاظم1202ً

عالء ناصر عبدالحسن شناوه السودان1203ً

دعاء ضٌدان كاصد عبٌد الرماح1204ً

نبا عبدالحمٌد عبدهللا عطٌوي الكنعان1205ً

مروه عبود صبري عبٌد العٌدان1206ً

زهراء حسن فرج جابر بنٌلالم1207

ٌوسؾ عادل ٌعقوب ٌوسفالحرٌز الحرٌز1208

عماد مرتضئ كاضم ماذر المالك1209ً

فرح محمدعادل جري مري السامر1210

علً سلمان داود عبدالوهاب المهٌوب1211

احمد ؼالب ؼضبان سوادي الجٌش1212

مصطفى فالح قاسم نزٌل المالك1213ً

علً حسن صالح علً البوسلٌم1214ً

علً حسٌن علً حسٌن االسدي1215

عباس فؤاد عبدالسالم لطٌؾ السلمان1216

حسن رزاق جاسم محمد الصادج1217

حسٌن عبدالهادي كاظم موزان الذهٌباوي1218

زٌنب جودي حطاب علً الشوٌل1219ً

احمد كامل موزان وادي العبودي1220

حسن نجم عبود حمود الحلف1221ً

ضرؼام ناصر عبود ناصر االسدي1222

علً عادل عزٌز ناصر عباده1223

خلدون صادق خلٌل سدخان الؽوٌزي1224

فرحان راضً فرحان زري الفرحان1225

حٌدر زكً داخل ٌاسٌن الموٌل1226

مهند محمد عبدالرزاق محمد الحج1227ً

عقٌل عبدالحسٌن ٌونس عبود العطب1228ً

رٌاض عبود ؼانم عبود السٌمري1229

اسدهللا توفٌق دواي موسى الحجاج1231

نور علً عزٌز عبد الخفاج1232ً

مرتظى عبدالحسٌن هاشم كاظم البدر1233

سٌؾ عادل حسن علً البرٌسم1234

ذوالفقار كرٌم هامل بدن المحمداوي1235

سعد كرٌم شٌال نبات االسدي1236

براهٌم-امجد عبدالحمٌد شراد دخٌل ال1237

حسٌن حبٌب مهدي حبٌب الخرسان1238

صالح مهدي عبدالسادة فرحان العٌدان1239ً



حٌدر جواد كاظم ٌسر المٌاح1240ً

نبٌل بشاره علك حٌدر العلٌوي1241

اٌناس ناطق ٌاسٌن عبدالخضر العبدهللا1242

احمد ٌحٌى عبدالنبً علوان العامري1243

محمد صادق محمد برؼش الحلف1244ً

محمد جهاد جوٌد عاصً المالك1245ً

وسام كاظم مجبل رشم الصوٌلح1246

علً نجم عبود حمود الحلف1247ً

زٌنب عبدالكرٌم قاسم خوار االسدي1248

فراس عبدالمحسن عبدالجلٌل جاسم سوٌعد1249

بسام اٌاد سعٌد مزعل الرٌاح1250ً

انوار عباس ناصر جاسم العجاري1251

زهراء خلؾ حبٌب محمد المحمد1252

عبدهللا صالح عبداالمٌر صالحعبدالمٌر سهٌل1253

احمد مزهر ضاحً فرج العبادي1254

احسان عبدالنبً عبدالرضا ساجت االعكده1255

سلوى عبدالخضر مروح ؼافل الخفاج1256ً

ضحى خلٌل ابراهٌم كاظم الكاظم1257ً

زٌنب بدر عبدالرزاق حسن الفرهاد1258

علً سالم محمد مزعل المحمد1259

حٌدر قاسم جاسم عذافه العوف1260ً

سجاد كرٌم عبدالحسٌن حسن المحمد1261

مصطفى حبٌب عبداالمام حمود النصاري1262

ؼزوان عبدالعزٌز خضٌر جودة الكطران1263ً

هدٌل مطر عبدالرزاق مطر العبادي1264

نورة عادل منصور نور االبوطبٌخ1265

علً عدنان فالح قرٌش العقاب1266ً

كاظم طالب ٌونس ؼالم الشوٌل1267ً

محمد جبار شنٌشل بناي السٌالوي1268

بشٌر عبداالمٌر داود سلمان العامري1269

تحسٌن علً عبدالحسٌن مهاوي المالك1270ً

االمٌر احمد كاظم خماس الجبوري1271

ؼسان عصام الدٌن نصٌؾ جاسم العزاوي1272

حسن عبدعلً خمٌس عبدعلً العطب1273ً

احمد فائز جعفر عبود المسافره1274

ناطق عبدالرحٌم عبود جابر الشاهٌن1275

سالم عبدالحسٌن علً عاشور العاشور1276

عذراء عبدالحسٌن عطٌه شرهان الشهب1277

سوزان رحٌم جوي محسن الفرٌج1278

مروه جواد كاظم عبٌد الحداد1279

حسٌن علً عبد عساؾ الخمٌس1280

علً كرٌم مرزوق ٌاسٌن المالك1281ً



نور فلحً حسن حمٌد الصالح1282

رواء عجٌل حمٌد عجٌل المحمد1283

حٌدر نجم عبود حسٌن اسد1284

طه حسٌن راضً جاسم 1285

حسن مهدي الٌذ محمد الجابري1286

فرقان فالح قاسم نزٌل 1287

سعدون مجٌد حمٌد زبون السلمان1288

عباس كامل ثجٌل ماجد العٌسى1290

بتول علً عزٌز عبد الخفاج1291ً

ذكرى فاضل محمد ٌاسٌن الحجاج1292

احمد كرٌم صالح كاظم المالك1293ً

سهام عبدالكرٌم حوشان فٌصل الموح1294ً

علً بدر عبدالرزاق حسن الفرهاد1295

محمد خضٌر محمد بدر الركاب1296ً

رضا عدنان رمضان مخور النجار1297

كاظم رحٌم حسٌن علً الدٌراوي1298

بهاء حسٌن عطٌه ٌحٌوي الدٌراوي1299

مهند كاظم عربً كاظم الجٌش1300

اٌة عطا عبدالحً عبدالرزاق العبادي1302

عدي محمد ٌونس موحان ابوالعزٌز1303

علً مزٌد حسن سالم البزون1304ً

نور ضٌاء نوري كباشً العبادي1305

مهٌمن طاهر جاسم محمد الصادج1306

علً قاسم جمٌل هاشم المحمود1307

مصعب مالك مفتن صٌهود الحجاج1308

ابراهٌم عبدالرزاق عبدالؽنً ابراهٌم المنصوري1309

محمد علً ابراهٌم نجم الرمضان1310

فرح كرٌم داخل داوود المالك1311ً

زٌنب الزم محمد حسٌن الحمٌد1312

رشا عدنان كنعان جنعان التمٌم1313ً

مرتضى نعٌم خاجً رحٌمه البزون1314ً

احمد ٌحٌى مهاوي مطلب البدران1315

دعاء حسون عباس صٌوان السٌالوي1316

محمد علً حسٌن جاسم الزٌرجاوي1317

لؤي نزار طالب خلؾ الشرشاوي1318

وئام عادل فادغ فادغ الفٌاض1319

رسل عالء فاضل منصور الموسوي1320

حسٌن بدر محسن ناطور المنصوري1322

احمد فٌصل كاظم احمد الشاوي1323

نبراس صكبان ثامر عبود المٌرعثمان1324

فاتن لؤي محمدجواد عبدالكرٌم الطعٌمه1325

عباس حسن عبدالجلٌل فاضل الشامان1326



محمد حمود نعٌم وادي العٌدان1327ً

امال داود سلمان دراج دلف1328ً

محمد جواد موسى عبدالواحد المطوري1329

بارق هاشم حسن زاٌر المالك1330ً

اسعد عواد رحم مشاي السلٌط1331ً

عادل باقر جواد علً الموسوي1332

عباس رباط علً رجه العتاب1333ً

نوفل سلمان داود سلمان المنصوري1334

اشواق طالب كاظم والً الزاٌروال1336ً

جالل محمد عبٌد دٌري الشمس1337ً

علً احمد جاسم محمد الدٌراوي1338

رؼده عماد علً عباس الطالب1339

سٌؾ الدٌن مازن عبدالواحد شاٌع الدهارب1340ً

ازهار عبدالكرٌم قاسم خوار االسدي1341

سارة جاسم راضً خفً الخفاج1342ً

حامد محمد مظلوم حسن العلوان1343

ساره كاظم عطٌه ٌحٌوي الدٌراوي1344

عالء باسم محمد انبٌت صندل1345

حسٌن عبود صبري عبٌد العٌدان1346ً

خضر حامد عوده راشد العبودي1347

محمود راضً اعبٌد بطً الشاوي1348

محمد سامً عبٌد طلب الخالد1349

احمد جبار طعٌمه لفته المالك1350ً

كرار علً ناصر حسون التمٌم1351ً

احمد خٌون سالم عبدالعباس السوٌلماوي1352

مهند علً عبدالحسٌن مهاوي المالك1353ً

مها فاضل مخلؾ شمخً الزهٌري1354

سالم سٌؾ حمٌد احمد السٌؾ1355

حسٌن علً عبدالزهرة سوادي المزٌرع1356

ابرار مهدي محمد صالح الخطٌب1357

برزان شنته جعٌز بدر المونس1358

قصً ٌوسؾ داٌخ علً حماد1359

منتظر جبار حافظ كرٌم السامر1360

نوري ماضً مطرود خضٌر المالك1361ً

انسام اسعد عبدالسادة عبدهللا المحفوظ1362

محمود صالح جوالن موسى البعاج1363

سرى علً ٌعقوب ٌوسؾ العل1364ً

حمٌد حٌدر عبدالسٌد حٌدر الحٌات1365ً

بارق عدنان ٌعقوب محمود الصالح1366

مٌاده سهٌل نجم عبود التمٌم1367ً

احمد شهٌد عٌسى نجم عالو1368

كرٌم محمد خمٌس حسن البزون1369ً



رافد رٌاض جاسب عبدالرضا السامر1370

حوراء جعفر عرٌبً سلمان الوائل1371ً

تهجد ناظم عبدالرحٌم عٌسى المحمود1372

اسماء فاضل عبدهللا شهاب الشهاب1373ً

هاشم جاسب عزٌز شخٌط البشٌر1374

محمد طاهر ناهً عبدالكرٌم االسدي1375

حسٌن لفته بهلول طاهر حساوي1376

نور ابراهٌم خلٌل ابراهٌم العاشور1377

مٌر عاشور ٌونس العاجر?معصومة عبدا1378

علً سمٌر هاشم شباط الركاب1379ً

زٌن العابدٌن مازن عبدالواحد شاٌع الدهارب1380ً

احمد كاظم عٌسى ٌونس العواد1381

سٌؾ علً عبود لفته العوج1382

ازهار جاسم محمد صالح عل1383ً

مٌثم عبود صبري عبٌد العٌدان1384ً

احمد جاسم محمد عبٌد السالم1385

ؼنً عٌسى عبدالزهرة جاسم الموح1386ً

مصطفى عبدالجلٌل عبدالقادر ٌعقوب الزٌدي1387

حسنٌن اسعد عبدالزهرة عبدالحسٌن السلم1388ً

زٌنب ابراهٌم عبدالشهٌد ابراهٌم الجنعان1389ً

شهد عمار جاسم مسلم المطوري1390

حسٌن عبدالرزاق عواد حبٌب العل1391ً

اكرم جاسب طعمه عبود النور1392

عالء عبدالؽفور بدر عباس البرٌسم1393

سرى راضً وحٌد حسن العبودي1394

محمد طرماح ؼرٌب محمد دٌراوي1395

مهند محسن خضٌر حمادي االحمد1396

عباس حاٌؾ دلٌبح عشوان الجوران1397ً

مرتضى عقٌل حسٌن ضاحً العبدالجبار1398

ابتهال رحٌم محمد فرج السلٌماوي1399

ٌوسؾ محمد حسٌن ٌوسؾ الجارساوي1400

احمد حمٌد رٌسان كاطع البخٌتاوي1401

هبه محسن محمدجواد محسن الحكٌم1402

هشام عباس شرٌؾ جاسم البطاط1403

زهراء جعفر خصاؾ جري كنعان1404

فارس سٌؾ حمٌد احمد السٌؾ1405

اٌمان حسن مندٌل سلمان المالك1406ً

بان عبداالمٌر جاسب خضٌر السلمان1407

علً وفً ؼضبان جاسم الحجاج1408

اباذر هادي قاسم توفٌق العبٌدي1409

عامر جابر جٌاد كرم الدب1410ً

احمد طاهر جاسم محمد الصادج1411



عبدالناصر سعد جبر طشه حجٌم1413ً

ساره عبدعلً ناصر خلؾ الفرٌج1414ً

انوار شناوه علً موسى الواجدي1415

ناطق هاشم حسن زاٌر المالك1416ً

مقداد احمد ناصر شداد الجبارة1417

سجاد شعبان رمضان عبدهللا النجم1418

سامر عدنان علً خلؾ النعٌمه1419

محمد عبدالرسول جبار طاهر الصعٌبة1420

هند محمود خلؾ عاشوى الزركان1422ً

محمد مجٌد رشٌد عباس السعدي1423

نؽم محمد عبدالكرٌم عبدهللا التمٌم1424ً

عباس فاضل عاشور حمٌد الراض1425ً

فؤاد فاضل علً ونان السٌالوي1426

محمد طه معتوق طه الرمضان1427

فؤاد احمد عاكول توله الدراج1428ً

سمر علً ٌعقوب ٌوسؾ العل1429ً

محمد جبار ناصر نعٌم المنصوري1430

خالد عبدالجبار خلؾ بانً الصقرالسعدون1431

ماهر علً عبدالجلٌل باقر الخفاج1432ً

مسلم علً فزع عبدهللا العٌدان1433ً

حسٌن علً قاسم محمد العامري1434

خالد سٌؾ حمٌد احمد السٌؾ1435

عٌسى قٌس ٌاسٌن عمران الٌعقوب1436

محمد وفً ؼضبان جاسم الحجاج1437

هند حسانً جابر ظاهر الؽزي1439

مصطفى محمد ناصر باشاؼا السرٌح1440

مصطفى جعفر فاضل جعفر السعد1441

حٌدر مالك ؼرٌب سهر الٌاسٌن1442

كرار ابراهٌم طه ٌاسٌن الزاه1443ً

انور صباح عبدالرزاق احمد السعد1444

رشٌد قحطان عبدالرزاق  نزال1445

ساره جواد عبدالجبار عباس المهدي1446

علً مازن شاكر محمود قرٌش1447

اٌات ٌوسؾ مشاري ٌعقوب الراشد1448

ؼسان مزهر ضاحً فرج الحجاج1449

سحر كرٌم محسن كاظم الجابري1450

باسل فالح سعدون صالح الطهماز1451

رعد جبار راظً خزعلٌهبراهٌم السدي1452

مفٌد ٌحٌى عبدالنبً علوان العامري1453

علً عبدالوهاب طاهر علً المٌاح1454ً

محسن علً مطر سلطان الصالح1455ً

عهد منذر جواد جاسم الشمخان1456ً



علً مالك داخل خنجر الزٌرجاوي1457

لٌث طاهر حمٌد طاهر البطاط1458

زٌنالعابدٌن عبدالسالم حسٌن خدٌوش البوشامه1459

ازهار عواد محل كطاط المشعالوي1460

حسن ضٌاء علً حسٌن الصٌمري1461

مصطفى عدنان شعبان ؼالب السعد1462

احمد سلمان موسى سلمان اللعبادي1463

احمد سعٌد علً حسٌن الحطبان1464

احمد جاسم رحٌم عبدالحسٌن المهنا1465

عقٌل محمد راضً حسٌن الحاجم1466

شٌماء سالم جابر عنون الشمري1467

فاتن عبدالزهره حسن ابراهٌم الجنعان1468

احمد ؼدٌر معٌدي طعٌن المالك1469ً

تحسٌن عبدهللا حمود ساري المالك1470ً

جواد شافً جابر عبدهلل حسان1471ً

شٌماء ؼازي فٌصل عبدالجبار االبراهٌم1472

معتز علً كلٌؾ علً الؽمٌس1473

نور علً حسٌن مفضً الشرٌف1474ً

لبنى نزار مهدي جوٌد الوائل1475ً

نادر عبدالكرٌم عبددروٌش عبد محمد1476

علً جهاد هادي الحمٌدي الصادج1477

علً عبدالكرٌم فدعم دسبول المٌاح1478ً

اٌمن مؤٌد ثامر جالً حمد1479

علً ماجد عبدالسادة ناصر الحردان1480

سجى امٌن عٌدان حمود الحجاج1481

حسٌن حمٌد عبدالمجٌد بدران النصاري1482

اسراء قاسم محمد احمد الموسوي1483

حسٌن علً نعٌم  عطوان1484

هاشم جاسم صالح جاسم المسافره1485

حسنٌن صبٌح عبدالشهٌد علً الروم1486ً

زهراء حاشوش عفلوك مطر االسدي1487

احمد جبار محسن جباره جباره1488

اٌات عبدالكرٌم خرٌبط عٌسى المالك1489ً

زٌنب هادي جابر حبٌب المٌاح1490

حسٌن ؼازي عودة حسٌن المالك1491ً

عباس فتحً عباس جاسم السعٌد1492

كاظم سلطان حمٌد خرٌبط الصٌامر1493

نورس عادل ؼضبان عبدالحسن النصاري1494

نور فاضل عباس جبر الصراٌف1495ً

رفقة كامل عجاج فرحان الزٌدي1496

زٌنب علً سرحان شؽٌدل الزٌدي1497

حمزه ماضً مطرود خضٌر المالك1498ً



كرار صدام حسن كرٌدي التمٌم1499ً

علً جبار حسن عبٌد الكطران1500ً

علً زهٌر هشام ناصر العطٌش1501

كرار علً سلطان عبدالنبً السلطان1502

احمد صالح شهٌب صالح شهاب1503

زٌنب عبدالروءوؾ مجٌد حبٌب الكندوري1504

مهند ناٌؾ عودة طرٌؾ االسدي1505

محمد عباس مهدي عبدالحسٌن الكوام1506

اٌمن صبٌح جبار دعدوش الالم1507ً

مصطفى عدنان كنعان جنعان التمٌم1508ً

عاصؾ سعٌد زبٌد جلوب الحجاج1509

فرقان قاسم محمد مهدي المطرود1510

علً حسن صٌوان حسٌن العل1511ً

كفاح مهدي حنون فالح المنصوري1512

وسام ماجد عبدالساده احمد العطٌه1513

سالم عبود شرٌؾ دفتر الحرٌشاوي1514

محمد جمعه دخٌن مسفوؾ الشمري1515

حسٌن علً دٌنار حسٌن الخفاج1516ً

اسعد عبدالحسٌن حمٌد كاظم السودان1517ً

كرامه عبداالمٌر علً حسٌن البؽالن1518ً

اٌهاب عبدستار جلود عامر العبودي1519

دالل محمد مرزا حسٌن الربٌع1520ً

اسعد باقر موسى عبدهللا المنصوري1521

حنٌن اسعد مهدي عبٌد السواد1522

محمد جاسم محمد شٌحان القرؼول1523ً

لٌث ماجد شرقً خلٌفة الحرٌشاوي1524

علٌه عٌسئ علً عبدالكرٌم الدٌراوي1525

حسن حٌدر حرب حٌدرحرب مالك1526ً

نؽم جري رحٌم عباس المحمداوي1527

علً عصام مضلوم عبد الطائ1528ً

حٌدر عبدالحسٌن دخٌل طلبه االسدي1529

محمد عامر مصٌحب ناهً الدراج1530ً

ٌحٌى نوري جعفر شفٌق الجعاري1531

حسٌن عبدالزهره حمزه عمران السٌمري1532

عمار ؼازي علً مؽامس العامري1533

رائد جاسم محمد صالح الخفاج1534ً

اكرم عدنان ناصر هاشم الموسوي1535

انوار جعفر صادق جعفر القطران1536ً

فاضل مهدي حنون فالح المنصوري1537

هدى عبدالواحد خلؾ حسن البطوش1538

لٌث عبدهللا عٌسى محمد الدفار1539

عثمان نجاح جاسب عبدالرضا السامر1540



احمد سعٌد عجر سعٌدعجر المالك1541ً

زٌنة عبدالحسٌن بدر عبود السودان1542ً

ابرار توفٌق مشهد خرٌبط المٌاح1543

علً حسن كاظم حسن الزوٌن1544ً

علً ؼنتاب جاسم عبد الدراج1545ً

فؤاد عودة كرٌدي عباس المالك1546ً

قحطان عدنان صبٌح جبار الالم1547ً

محمد قاسم محمد عبدالجبار ؼانم1548

نور مبادر محمد مبارك المبادر1549

هدى رعد شاكر حافظ مرهون1550

جعفر شاكر علً حسٌن السلمان1551

اٌهاب عبدالستار جبار خلؾ الالم1552ً

عباس رفعت محمد رفعتمحمد العامود1553

وائل هاشم خزعل هاشم السدي1554

انور فؤاد انور رعٌد الشعبان1555

كرار محمد جعفر فرج البعاج1556

حسٌن عزٌز صالح كزار الخفاج1557ً

رٌم فالح حسن هوٌر القاطع1558

زٌنب منقذ محمود عبدالرزاق محمد عبدالمال1559

احمد ظاهر ناصر عبد المرهون1560

عمار سوادي عماره ؼٌالن المنصوري1561

محمد احمد حسن احمد المنصور1562

حبٌب كامل عبدالرضا عبداالمام السلطان1563

كرار معروؾ عبدالحسٌن زٌد السلمان1564

عبدالرحمن عبود جعفر محمد الشبٌب1565ً

عالء صالح جمعه زؼٌر المالك1566ً

دعاء علً ٌوسؾ جمٌان الطعمه1567


