
االسمرقم المتقدم

مصطفى سالم حالوب هاشم الموسوي1568

اٌمان اسعد كمال عبدهللا الصٌمري1569

طارق عبدالكرٌم محٌبس اسماعٌل العبادي1570

دٌنا حسٌن عطا حسن الراشد1571

امانً عبدهللا عمر عبدهللا السالم1572

حوراء محمدجواد زاٌد حسن العاشور1573

ستار سبتً مطلك مونس المالك1574ً

محمد سعد مزبان حسٌن عطب1575ً

كرار محمد عبدالنبً بصري التمٌم1576ً

محمد ٌاسٌن سلمان ٌاسٌن المرزوق1577

حسٌن حسن لفتة مشتت العبٌدي1578

زٌنب رحٌم فلٌح نعمان عبودة1579

نزار كامل احمد مرٌهج المٌاح1580ً

اسراء علً عباس علٌعباسكربول الحلف1581ً

محمد عدنان صبٌح جبار الالم1582ً

حسام جفال لفته ذٌاب المالك1583ً

محمد طاهر عٌسى عبدعلً الوائل1584ً

مٌثم عربً عبود محمد علٌاوي1586

مرتضى حسٌن دعٌدش ؼٌاض الطبٌل1587ً

وائل عبدالحسٌن عبدهللا سماري العل1588ً

حسٌن علً عبود لفته العوج1589

خالد سعد عبدالحسٌن عبود المفرج1590ً

ٌاسمٌن فؤاد اٌوب ٌعقوب الفرهاد1591

حٌدر جاسب عبدهللا جبر الفواضل1592

احمد حسن صٌوان حسٌن العل1593ً

حسٌن توفٌق محمد توفٌقمحمد الحسٌن1594

علً حسن كماش كزار الماجدي1595

سجاد علً حسٌن محمد الماجدي1596

احمد عبدالكرٌم عبد دروٌش محمد1597

كرار حٌدر عوده جمعه الؽالب1598

والء مهدي عبدالنبً جوهر الربٌعة1599

حسٌن علً رحٌم عبدالحسن العلٌاوي1600

حٌدر عبداالمام عبدالواحد عوٌد عبدالواحد1601

محمد خٌري موسى شوكان البوبصٌري1602

حٌدر جواد كاظم مهدي الخلٌفة1603

سامً محمد عٌسئ علً الكرٌم1604

حسٌن لفتة كرٌم محمد المخٌمر1605

عادل كاظم جبر علوان الفرٌج1606ً

المكتبة المركزية - (اللجنة الثانية)اسماء المتقدمين للمقابلة 



احمد كاظم حاتم محمد السوٌعدي1607

علً خضٌر منور عبدهللا العبدهللا1608

ضحى مصطفى جاسم محمد الموسوي1609

نور علً حسٌن خلؾ المالك1610ً

حٌدر ابراهٌم ٌاسٌن صالح الؽانم1611ً

احمد محمد ضٌاء خضٌر ثجٌل1612

عبدالرحمن عبدالكرٌم ٌحٌى جاسم الجبوري1613

عباس عبدالكرٌم حطاب عبدالساده الحرب1614

عبدالكرٌم عارؾ عبدالسالم عبدالكرٌم العذب1615ً

خدٌجة احمد نصار حسن السلٌط1616ً

االء باقر فاتر حسن الخلؾ1617

رنا شاكر عبدالنبً عبٌدان كرٌم1618ً

محمد حسون عطٌه سلمان البهادل1619ً

علٌاء حسٌن عبود صالح المطوري1620

ابراهٌم حسن محمد هاشم التمٌم1621ً

جعفر حٌدر حرب حٌدرحرب مالك1622ً

زٌنب رٌاض احمد نجم النجم1623

رسل سمٌر كاظم رحٌم السعد1625

احمد حسن كاظم حسن الزوٌن1626ً

مرتضى ناجً عبدهللا حسن الناج1627ً

فادي رٌاض عزٌز هاشم السعد1628

علً عبدالكرٌم طعمه حسن الصٌمري1629

ضٌاء سلٌم عبدالنبً عبدهللا الردٌن1630ً

فؤاد فٌاض عبدالرسول فٌاض االسدي1631

سٌؾ احمد زٌبك شرٌؾ الصقرالسعدون1632

علً عبدهللا حسن ذٌاب الحوان1633ً

عباس فاضل عباس حمادي السعد1634

علً مهدي حسن حمزه الحسان1635

رشا عطب حنون خضر العتاب1636ً

قاسم محمد حسن كاظم الشرٌف1637ً

اكرم محمد ضٌاء خضٌر ثجٌل1638

هشام عدنان عبٌد خلؾ المازن1639ً

علً عبدعلً كاطع لعٌبً العزاوي1641

احسان جبار عبدالنبً عمران العبدالنب1642ً

علً عبدالحسن عبٌد وادي البوبصٌري1643

علً جبار جاسم موزان المصلوخ1644ً

مصطفى كامل خلٌل حداد الموسوي1645

فاطمه حامد مبارك عبدالرحٌم الزنك1646ً

علً عماد صادق جعفر الزبٌدي1647

حٌدر داخل عبادي حمٌدي البلٌكت1648

حسٌن علً عبدالحسن علً العٌدان1649

احمد اسعد عبدالقادر حسن البٌات1650ً



عصام جبار جوده شرٌؾ الالم1651ً

سجاد عبدالكرٌم عبدالجلٌل عبدالحسٌن القطران1652ً

مرتضى توفٌق محمد توفٌقمحمد الحسٌن1653

قاسم حسٌن سوٌد عودة محمد1654

صبٌحه ضرار عبدالرزاق محمد المال1655

سلوان علً حسٌن عباس البدٌري1656

ت الجباره?عباس حبٌب ثجٌل سا1657

عباس محمد عبدالرسول خواؾ السنٌار1658

حسٌن علً كلٌؾ علً الؽمٌس1659

مروان عبدالكرٌم ٌحٌى جاسم الجبوري1660

حسٌن باسم حمٌد شاهٌن الحمود1661

اسماء رٌاض احمد نجم النجم1662

فاضل علً احمد محمد السموم1663

سلوى حازم خلؾ محسن البوشامه1664

ماهر عبدالكرٌم عبد دروٌش محمد1665

علً رحمان عبد مطلك العتاب1666ً

مصطفى محمدعلً وناس الفً الركاب1667ً

نور جبار كرٌم عوٌز الجصان1668ً

رافت عبدالجلٌل رزوقً جاسم المالك1669ً

ضٌاء حسن هادي عامر بطاط1670

منار قاسم محمد جابر الؽالب1671ً

عالء عبدالحسن علً نافع الدراج1672ً

سٌؾ عماد صبٌح عباس المطر1673

رضا فاضل كاظم عبدالرضا الشكبان1674

رائد عماد صادق جعفر الزبٌدي1675

لٌث عبداالمٌر عٌسى عبود النواد1676

عبدالرزاق عبدهللا علً حسٌن العلٌان1677

جسام محمد عبد ناصح موسوي1678

لٌث وسمً شٌاع معٌدي المالك1679ً

عبدالعباس مزاحم عبدالعباس محمد الحجاج1680

جنان كاظم جواد جاسم السموم1681

احسان عبداالمٌر فاضل كرٌم مرش1682

احمد عبدالحافظ حسٌن حمزه الدهان1683ً

هبة عبدالستار جبار دوٌج الدوٌج1684

محمد علً دٌنار حسٌن الخفاج1685ً

لٌالً فالح صاحب عوفً الحجام1686ً

اسعد عبدهللا خلٌل ابراهٌم عبدالواحد1687

فاطمه جعفر خصاؾ جري التمٌم1688ً

احمد زكً نبات مصبح السوٌجت1689

ٌوسؾ عدنان ٌوسؾ فرج التمٌم1690ً

نوارا خلٌل مصطفى امٌن العبدهللا1691

صالح عبداالمام سواد حسٌن الشبٌب1692



عالء عبدالحسٌن عوٌد حمود الشاهٌن1693

محمود حمزه عباس عبدهللا الدورك1694ً

نهى مهدي عبدالحسٌن سرحان االماره1695

جاسم طالب حسن ؼركان الدرٌس1696

انمار جواد صادق جعفر الزبٌدي1697

صادق عماد صادق جعفر الزبٌدي1698

لٌث عبدالزهره عبدالجلٌل برؼش العٌدان1699ً

عال علً عبدالجلٌل حسٌن العافٌة1700

احمد علً احمد محمد السموم1701

ابراهٌم مهنا ناصر مجٌد القطران1702ً

ضحى حازم محمد صالح الخطٌب1703

هند مهدي جلوب زاٌر السراي1704

علً عبدالستار جبار ماضً العبادي1705

سنان عبدالهادي خلٌل ابراهٌم العبٌد1706

كاظم عبدالحسن عبدالرضا عبدالحسنعبدالرضا الوادي1707

سٌؾ رمضان صحن جبار المالك1708ً

احمد اكرم عبدالجبار عبداللكرٌم العبٌدي1709

هاشم جواد عبداالمٌر رزاق المالك1710ً

تمارا ناظم عبدالكاظم جبر الدهش1711

حسنٌن عودة ناصر ٌسر السوٌجت1712

محمد كامل مطر عبدالرظا البزون1713ً

اسراء حامد بدر فٌصل الكراط1715ً

فادٌة عبدالستار جبار دوٌج الدوٌج1716

علً كرٌم رزاق عبٌد الحلف1717ً

نصار علً منصور صالح منصور1718

عماد كاظم جاسم سلطان المنتفك1719ً

وداد كاضم جلوب عباس الجباري1720

فرح صبري شخٌر حسٌن الكنان1721ً

دموع عبدالحسن هالل جابر المشل1722

عالٌه علً عبدالحسٌن ٌعقوبمحمد العامري1723

علً منذر محمد خضٌر الكرٌم1724

عمار جبار ؼانم عاتً الزٌدي1725

محمود كاظم عبدالواحد عباس الشعباوي1726

سحر جبار طابور مصبوب المصبوب1727

ؼزوان علً حسٌن عباس البدٌري1728

زمن عبدالرضا حسٌن سلطان البسٌط1729

احمد شوقً عبداالمٌر ماضً المعرؾ1730

حسٌن طالب عبدالحسن عبدهللا العٌدان1731ً

حسن عبدالرزاق عواد حبٌب العل1732ً

هدى سعدون حسٌن عٌاس الخرسان1733ً

حسام توفٌق عبدالباري زعٌبل محٌسن1734

امجد جبار صالح مبارك العٌدان1736ً



مسلم حمٌد بدران قاسم الطعٌن1737

حسٌن كرٌم جاسم محمد النعٌم1738

احمد كرٌم رزاق عبٌد الحلف1739ً

باسم حسن علً حسٌن السماعٌل1740

احمد محمد لفته سالم بارون1741

رشا خلٌل عبدالحسٌن ابراهٌم الؽزال1742

محمد جواد عباس حمادي االحمد1743

حسٌن خالد قاسم رقام الطٌار1744

احمد حامد حسٌن علً الفرجاوي1745

رٌان عدنان باهض تقً الحمٌداوي1746

منتظر رسن حسٌن جاهن الجاهن1747

صابرٌن عبدالجبار سلمان شمر الطرٌؾ1748

جنان فالح عبدالحسن االزم البدٌري1749

محمد هادي ابراهٌم محمد المالك1750ً

منى نوري محمدعلً احمد التمٌم1751ً

بهاء حسن عبدالحسٌن دهماج الفرطوس1752

سعٌد نوري علً الجاسم المطرود1753

ولٌد كاطع همٌم مجٌفت الطلٌبات1754

حسٌن علً جواد كاظم الؽرف1755ً

باسم عبدالرحٌم هاشم هالل المساعد1756

علً جبار ؼانم عاتً الزٌدي1757

سٌؾ اٌاد صادق جعفر الزبٌدي1758

صفا عبدالوهاب عبدالرزاق خضٌر الحلف1759ً

احمد كرٌم طالب محمد الخفاج1760ً

فاطمة عبدالجبار حسٌن علً الحسٌن1761

اخالص كرٌم ضوٌع سرٌجٌل المحمداوي1762

مرتضئ جواد كاظم ؼٌدان كردي1763

قاسم خالد ؼالً جبار النصٌر1764

ماجد راضً شبٌب محمد العبٌد1765

علً نجم عبد كاظم المزٌعل1766

نسرٌن حمٌد زامل بهٌش الساري1767

علً عبدالرضا كرٌم تخٌخ الكرٌزاوي1768

نشوان عبدالرضا كاظم سلمان الٌونس1769ً

ٌوسؾ عبدالرضا خلٌل ابراهٌم التمٌم1770ً

حٌدر جمٌل نؽٌمش سنٌد المخٌالت1771

خالد عبدالمنعم طالب جاسم محمد1772

عماد جاسم مكطوؾ ٌونس الحساوي1773

جعفر احمد عبدالقاسم عبدالرضا المالك1774ً

نور محمد جاسم كاظم العبادي1775

حسٌن ضٌاء محمد عبدالساده الصٌمري1776

حسٌن عبدهللا شاكر حسن الصادج1777

احمد ؼانم محمد اسماعٌل االسدي1778



احمد ناظم كرٌم مهاوي الزعٌبل1779

منال سلمان بلفت سالم بارون1780

حٌدر سلمان والً شرهان العلٌاوي1781

عباس محمدصالح عبدالكاظم ضمد العبادي1782

فراس علً حسٌن عباس البدٌري1783

زهراء جواد كاظم حسن االبراهٌم1784

عمر جبار حسن طالل الطالل1785

حٌدر صكر سلطان ضمد الفرٌج1786ً

حٌدر شالل محمد دهام الموح1787ً

زٌنب عبدالجبار حسٌن علً الحسٌن1789

محمد جبار ؼانم عاتً الزٌدي1790

عالء محمد مهدي صالح الدلٌم1791ً

محمد رعد جواد حسن الربٌع1792ً

حسن علً خمٌس عبدهللا النٌس1793ً

عمار حسٌن علً محمد الساكت1794

فرح عبدالرزاق ابراهٌم عبدالرسول البسٌري1795

امانً صالح عبدالقادر عبدالرزاق الصفر1796

عبدالجبار عٌسى عبدالجبار جعفر عبدالحمٌد1797

فادٌه عماد حمٌد طارش الشاهٌن1798

رقٌة حمزة عباس عبدالكرٌم لجام1799ً

رشٌد خالد جاسم محمد الٌاسر1800

خالد جبار عبدالرضا علً الحسٌن1801

حسٌن علً سالم لفته النوماس1802

كرار سلمان عبدالرسول سبهان المٌاح1803ً

دعاء فالح محسن كمر الصٌمري1804

علً عبدالحسٌن موسى جاسم الصٌمري1805

هاجر عبدالرزاق ناصر عبدالرزاق محمد1806

مالك سعٌد عباس عبدالكرٌم القطران1807ً

زهراء عبدالكرٌم سبهان كمباز البومشٌح1808

دعاء عبدالستار اسماعٌل فنر العتاب1809ً

اسامة عبدالزهرة عبدالجلٌل برؼش العٌدان1810ً

احمد عبدالوهاب مهدي حمزة المطرود1811

احمد عبدالستار عبدالجبار محمد الصنكور1812

حٌدر عدنان جاسب مولى البهادل1813ً

احمد محمد دٌنار عبدهللا المٌاح1814ً

حسام كفاح سلمان نعمه العبودة1816

سٌؾ علً هادي عسكر امرل1817ً

سٌؾ اسعد محمد عبٌد الجالب1818ً

اقبال جبار محسن شافً المالك1819ً

سحر عبدالباسط ٌوسؾ سبهان الحاجم1820

منال صباح مجٌد عبود الزعٌر1822

سالم كامل داود ناصر الربٌع1823ً



لفته طه ٌاسٌن محمد العبٌد1824

علً عبداالمٌر علً احمد السموم1825

حسٌن عالء جمٌل علوان االنجار1826

احمد مسلم محسن مبارك الحسن1827

علً حسن عبدهللا جالب العٌاش1828ً

مٌثم رحٌم هاشم داخل البطبوط1829ً

ازهر عبدالحسن صالح محد بندر1830

علً سالم لفته خلؾ النوماس1832

هبه بدر هوٌدي جابر الزٌدي1833

توفٌق كاظم عبد بسه الخفاج1834ً

محمد مكً علً راضً السلمان1835

عبدهللا عقٌل عبدالصادق علوان االحمد1836

حٌدر صالح عبدهللا دٌوان السلمان1837

قصً محمدحسٌن عبدالهادي شذر القطران1838ً

همسة صبٌح فارس عبدعلً العطب1840ً

هبة منذر ٌاسٌن سلمان المندالوي1841

مرتضى عبدالواحد مطلب مطلب االمٌري1842

منى نجم ؼانم راضً المزٌرع1843

علً احمد شاكر حسن الجادري1844

رنا عقٌل عبدالصمد لفتة الدٌون1845

زٌن العابدٌن ظاهر حبٌب عبدالوهاب العٌسى1846

زٌنب جبر الجٌج ثوٌنً عبادي1848

علً صادق محسن مهودر الحامدي1850

الحر فاضل كرٌم وادي العٌدان1851ً

سحر عبدالباري الزم محً السعٌد1852

صفاء محمد مهدي صالح الدلٌم1853ً

عباس جاسم راضً مؽٌطًٌ الصالح1854ً

تحسٌن فاضل ٌوسؾ عباس الموسوي1855

اٌاد طارق مطٌر عوٌد المردان1856

ؼفران نعٌم بلكت ضخر السعٌدي1857

احمد كرٌم جمعه شرهان القطران1858ً

مرتض محمد عبود ٌومس الحبٌب1859

كرار عبدالواحد محسن عبدهللا النزال1860

شرؾ منصور عواد شرؾ الموسوي1862

هالة كرٌم سودي بدٌوي الؽزاوي1863

عبدالعزٌز عامر فرج حرك الخالدي1864

حٌدر ساري نابت كوٌم العبادي1865

همام حامد علوان حسٌن العبدالرحمن1866

حسن علً عبدالرحٌم صالح الحسٌن1867

زٌنب احمد فارس عبدعلً العطب1868ً

بسام ضٌاء دٌنار جبار السعد1869

نور عماد كرٌم هاشم العوادي1870



مرتضى عواد عبود كعٌبر المالك1871ً

اٌاد احمد عجٌل عبود العلوان1872

عبدالكاظم ربٌع كشٌش مهدي العل1873ً

قاسم محمد جاسم عبدالمحسن الحساوي1874

اسٌل احمد عبدالحسن حمادي القطران1875ً

شٌماء خالد عثمان عمر السماعٌل1876

مرتضى كاظم ٌاسٌن حمود الزعٌر1877

علً طارق مطٌر عوٌد المردان1878

حٌدر جعفر عبدالزهره حسن المنهل1879

احمد عبود عبدالزهره عبٌد االسدي1880

عباس علً فاضل عٌسى البصري1881

صفا مجٌد حمٌد خلؾ الكنعان1882ً

كاظم حسٌن حمدان فلٌح البزون1883ً

وفاء عباس قاسم علً الربٌع1885ً

محمد جبار مزعل عجٌل البزون1886ً

علً تحسٌن علً كرٌم الكرٌزاوي1887

عمر هاشم طه عبدالصمد الٌوسؾ1888

محمد ابراهٌم خلٌل عبود االسدي1889

مصعب صباح جمٌل جبر البهادل1890ً

حسن حمد جاسم جابر المٌاح1892

دعاء محمدسعٌد جودي سعٌد الصفار1893

ضٌاء محمد عبدالعزٌز جعفر العل1894ً

كرار محمد حسن محمدحسن الهلٌج1895ً

مالك عبدالكاظم حسٌن عاشور السودان1896ً

عباس حمزة عباس نجم العاشور1897

علً زاهً موسى عباس الحلف1898ً

ضرؼام شاكر مطر ٌوسؾ الموسوي1899

عمار زهراو محمد لعٌبً الربٌع1900ً

ناصر محسن كاظم سهٌل التوب1901ً

سٌؾ عباس كاظم احمد العل1902ً

علً فاضل مهدي عماره الجزائري1903

عبدالمعتز كاظم موٌل حسٌن العل1904ً

حسن ناهض عبدالجبار عبدالكرٌم المطور1905

هدى حسٌن حردان رهٌؾ المالك1906ً

مالك انس مالك ضمد الركاب1908ً

عٌسى خالد عبدهللا جاسم الشرٌفات1909

قصً فالح عبدالمهدي حمد المٌاح1911

زهراء اكرم حمٌد حسن الالم1912ً

علً عباس هادي عباس ابوصٌبع1913

رٌاض عبدالهادي حنظل لفته التمٌم1914ً

احمد محمد جاسم محمد الحلف1915ً

علً قاسم عبدالحسٌن سلطان العبدال1916



مصطفى طالب خزعل مزٌد االسدي1917

نورالهدى ماجد اسماعٌل طاهر الساري1918

عبدالرضا احمد عبدالرضا سعد الدرباش1919

ضٌاء موسى جعفر صالح المعتوق1920

فاطمة عبدالكرٌم جاسم قاسم البدران1921

حسٌن محمد علً محمٌد الكنان1922ً

شوقً ثابت وناس هدهد عبدالمٌر1923

محمد احسان علً ناصر الخشن1924

حسن عبدالخالق عبدالرحٌم حبٌب الحجاج1925

اسماعٌل سعد اسماعٌل فعٌل الشاهٌن1926

حسٌن عالء نوري فٌاض المخٌلؾ1928

مصطفى علً حسٌن حسن المخلص1929

حسن خالد محمد عبود العبود1931

هبة ثامر عامر ٌوسؾ الموسوي1932

اٌناس دٌنار قاسم حسن لصبٌحاوي1933

فالح حسن علوان حسونً الحسون1934ً

حسٌن سالم بدر علً السمٌع1935

اقبال طعٌمه سنٌد منٌشد المرٌان1936ً

حسٌن علً خضر احمد بخجة1937

رباب حسٌن حمدان فلٌح البزون1938ً

محمد ابراهٌم جاسم عبود اللعنٌس1939ً

علً جواد عبدهللا جبار العل1940ً

بشٌر عبدالجبار محمد مكطوؾ الجعفر1941

حسٌن خالد محمد عبود العبود1942

لقاء سلمان عبدالرزاق عبدالمحسن المحسن1943

خالدٌه طعٌمه سنٌد منٌشد المرٌان1944ً

مرتضى كامل كركوش سالم الفضل1945ً

تقى سرحان عبدالمحسن جبر العماري1946

كرار حٌدر عاشور حمود البرٌه1947ً

جاسم محمد حسن جٌاد الرباط1948

عقٌل مسلم وافً نجم الزٌارة1949

كرار حنون كاطع جوده الزٌرجاوي1950

علً عماد طالل مظلوم الحجٌم1951ً

احمد فالح حسن سعودي البٌات1952ً

نوال سامً عبٌد عبٌد السعدي1953

علً عبدالحسٌن كاطع سلطان الدراج1954ً

اسراء عبدالكرٌم ناصر احمد الناصر1955

ذكرى ادٌب طاهر صبٌح الزلٌمات1956

علً حسٌن عاتً صالح المالك1957ً

مرتضى محمدعلً صالح مجٌد التمٌم1958ً

احمد توفٌق عزٌز توفٌقعزٌز العبٌدي1959

دعاء قاسم محمد هاشم المسلم1960



ضرؼام حسٌن رسن مفتن مفتن1961

رافد حمٌد شهاب احمد العطب1963ً

صالح عبدلؽفار سلطان منصور لسبت1964ً

احمد عادل قاسم عبدالحسٌن العبدال1965

عال عادل ملٌك عبدالرزاق النعٌم1966ً

هدى عزٌز حسٌن عبٌد الساري1967

جالل شلش نصار مهدي العبدهللا1968

مهند محمد رسن عالوي البهادل1969ً

كرامه عبدالصاحب ملوع راضً التمٌم1970ً

عواد عبود كعٌبر سعد المالك1971ً

علً مهدي محمد بوٌج البطبوط1973ً

نور صباح صالح محمد الحسٌن1974ً

عباس جبار سلمان مذكور البوصاف1975ً

منتظر محمدزكً شهاب خفً الجزائري1976

اسامة مهجر صبري سلمان العٌدان1977ً

خدٌجة نعمة كاطع السوٌعد السوٌعد1978

مروة مهدي محمد صالح الخطٌب1979

اسعد قاسم مهودر حمٌدي الحلف1980ً

منتهى جعفر خزعل عٌسى الماجد1981

ثرٌا قاسم مكً محمد السالم1982

احمد عباس سبٌط سالم الشاوي1983

وسام عبدالباري عبدهللا كرٌم المٌاح1984ً

داود سلمان سامً عبد السلمان1985

زٌنالعابدٌن حسٌن دخٌل محسن المالك1986ً

حسن عبدالرؤوؾ حسن دٌوان العاص1987ً

بدور مكً علً راضً السلمان1988

مهند فؤاد شٌال مختاض البوسلٌم1989ً

علً اسماعٌل دخٌل فنجان الفلٌح1990

احمد صالح خٌرهللا موسى الشاوي1991

احمد عطوان مناتً حمودي الؽراوي1992

جبار رحمة موحً جابر الفرطوس1993ً

شمس قتٌبة اسماعٌل ابراهٌم البدر1994

حسٌن عبداالله جاسم جابر الشنٌن1995

زهراء عادل احمد عباس المسلم1996

عون عبدالسالم خضٌر قدوري المازن1997ً

حسٌن عبداالباري عبدهللا كرٌم المٌاح1998ً

ضٌاء علً جواد احمد الراشد1999

احمد جاسم محمد جبر المالك2000ً

احمد لطٌؾ احمد حمادي االسماعٌل2001

احمد سعد احمد محمد النصار2002

احمد عبدالخالق جمٌل ناصر الحسن2003

علً حسٌن عبدالرضا شراد الناه2004ً



شهاب احمد جعفر فرج البعاج2005

جعفر علً جمٌل عبٌد الخلؾ2006

هٌثم باسم محمد محٌبس العبادي2007

صفاء عبداالجبار مخٌلؾ سوادي الواف2008ً

علٌاء جبار عبود زوٌد الزبٌدي2009

زٌنب حسن مطرود مري الؽزي2010

محمد خالد سالم بندر الصوٌلح2011

اسماعٌل طارق سالم محمد الٌاسٌن2012

م محمد ?سٌناء ٌحٌى غ2013

اٌالؾ عالء محمدرضا عٌسى المشهدي2014

كرار ٌعقوب هاشم بعقوب الكطران2015ً

بهاء عباس حمدان راشد الؽضباوي2016

طه ٌاسٌن سوادي صالح الصالح2017

وسام هشام محمدرضا عٌسى المشهدي2018

منتهى شرٌؾ عبدالحسٌن فجر الجهالوٌه2020

حٌدر اسعد محمد كوزان العكله2024

احمد مطشر صالح علٌوي الماجدي2027

وسام مثٌر نعمه ماهود الحلف2028ً

محمد عبدالحسن علً حسٌن البوشامه2029

نور مظفر محمدشرٌؾ منصور السلمان2030

حسٌن ضٌاء طه نجم الجناب2033ً

زٌاد حسٌن عبدالرضا شراد الناه2034ً

حبٌب ظاهر حبٌب عبدالوهاب العٌسى2035

ؼسان احمد كاظم عامر البوسلٌم2036

امانً طه مسعود خلؾ المكطوف2037ً

احمد رزاق عبد زمام الدبٌس2038ً

علً واحد ثامر محسن الموسوي2039

اسامة اكرم احمد شاكر السبت2040ً

سالم فالح علً صجم المنتفك2041

سٌؾ عوده خلؾ شاهر العنزي2042

محمد جاسم شبٌب مجٌد العزاوي2043

زٌنب عبدالواحد محسن عبدهللا النزال2044

علً توفٌق جوحً طاهر الموسوي2045

حنٌن منصور سلطان منصور السبت2046ً

حسٌن خالد عبدالباري سلمان السعد2047

اعتبار مرتضى فرج عبدالحسٌن الحلو2049

سارة عبداالمٌر حبٌب علً البطران2051

جبار حنون رسن ؼانم السودان2053ً

علً صالح عبد علً الجابري2054

حسن عبود كامل علً الكرمش2056ً

عباس صالح فلٌح حسون محمد2057

رضا عقٌل حسٌن عبدالنبً الطعٌمه2058



علً محمد حٌران عبدالجلٌل الجوهر2059

دعاء ٌعقوب ٌوسؾ سعدون التمٌم2060ً

حسٌن باقر محمد حسن العٌدان2061ً

مهٌمن جواد كاظم عٌفان الحسٌنات2062

قحطان عدنان عبدالكرٌم عٌسى العل2063ً

علً عبدالسالم محمدعلً كاظم البصري2064

مرٌم منصور سلطان منصور السبت2065ً

احمد ستار جبار سلمان العكٌل2066ً

عفراء عبدالزهره وداعه جبر المدحج2067ً

علً هادي مجبل طعمه المالك2068ً

ستار جبار عبود عبدالحسن العلٌاوي2069

االء جهاد عبدالوهاب عبدالقادر المبارك2070

سجاد محمد حسن كاظم الشرٌف2071ً

محمد رٌاض حسن محمود الحداد2072

مٌثم احمد حسوت خٌون الحماد2073

حبٌب عبدالعباس شرٌؾ حبٌب االمارة2074

عامر عبدالكرٌم داود سالم السكٌن2075ً

احمد صالح مهدي عبٌد السواد2076

لبنى رٌاض داود سلمان العزي2077

فاطمة صالح حسٌن عٌسى النسفة2078

سحر محمد شٌاع محمد المحمداوي2079

الهام قاسم عبد راضً المنصوري2080

سجا عبدالهادي جواد احمد الجواد2082

بتول صدام مناتً دهش االسدي2084

احمد خلٌل ابراهٌم محمود العزاوي2086

علً نزار جبر خلؾ المٌاح2087ً

دعاء حسن منصور محمود الجواد2089

مروه اسعد فرحان فهد الزركان2090

لقمان ٌونس سمٌن قاسم امرل2091ً

ؼفران جهاد عبداالمام عبود الذٌاب2092

فاطمة هاشم بدر عبدهللا الصاح2093ً

مرتضى عبدالكرٌم محمود حسٌن المٌاح2094ً

حٌدر خلٌل ابراهٌم العزاوي 2095

موسى نوري محسن ثامر المٌاح2097ً

وسام خٌري عبدالمحسن عودة السٌمري2099

مصطفى رٌاض حسن محمود الحداد2100

حنان عبدالعظٌم نوفل عبدهلل الحلف2101ً

نهى حامد مجٌد نعٌم العبادي2102

مرٌم شاكر عبدالرزاق خالد الحاجم2103

حٌدر عبود جاسم سلطان الحلف2104ً

مروة مازن مناتً شرهان المحمداوي2105

كرار منصور شاكر حنٌن خلؾ2106



نسرٌن عبد الحسن فالح العتاب2107ً

حسٌن حمٌد قاسم محمد الدٌراوي2108

نعمه فؤاد نعمه ٌاسر التمٌم2109ً

مها سالم سبتً ٌاقوت الٌاقوت2110

مشعل طالب حسن ثجٌل مشعل2111

حسٌن عادل حمود دواي المنشداوي2112

باسل محمدزكً سلٌم محمد الهجول2113

حسن نعمه نجم حسن العل2114ً

ٌاسمٌن حسٌن علً محمد الدٌوان2115

كرار ؼازي العٌبً هاشم العلٌاوي2116

سلطان منصور سلطان منصور السبت2117ً

ساجده محمود ناصر محمود الزنكور2118

علً عبدالحسٌن اسماعٌل عبود المرهون2120

علً عدنان جابر داود سلمان2121

امانً عبدالمهدي صالح جاسم الزٌاره2123

زٌنب شرٌؾ عبدالحسٌن فجر جهالوٌه2124

ستار ٌوسؾ صلبوخ وهٌب الحاجم2125

محمد عبدالرحمن حمدان ناجً المٌرعثمان2126

علً فوزي محمود عجٌل الحسان2127

نهى طه ٌاسٌن حسٌن السماعٌل2130

علً ناظم سالم خزعل العطب2131ً

ولٌد بدر دوٌج بدردوٌج الفصالوي2133

محمد قاسم مهودر حمٌدي حلف2134ً

اٌسر عبدالكرٌم محمد جعفر البشراوي2135

محسن منذر عبدالحمٌد عبدالمجٌد الشرٌده2136

ٌوسؾ نصرهللا فاضل خلؾ العبدالحمٌد2137

كرار مطشر شالهً احمد البصٌراوي2138

اسراء علً صبار جابر الحوٌجم2139

اسعد حمود عواد عبدهللا العٌسى2140

لؤي سبتً كاظم حسن الحلٌل2141ً

االء مازن مناتً شرهان المحمداوي2142

حسٌن رٌاض حسن محمود الحداد2143

منتهى شرٌؾ عبدالحسٌن فجر جهالوٌه2145

حٌدر كرٌم ابراهٌم محمد الحلبوش2146

حٌدر عبدالهادي جواد احمد الجواد2147

دعاء انس زٌدان خلؾ السعٌد2148

صالح انس عبدالرزاق محمد الشاوي2149

عباس عبدالمجٌد حمد جبر العاص2150ً

احمد محمد عبدالقادر عبداللطٌؾ االنصاري2151

احمد عبدالرزاق حسٌن ادنٌنه الفرطوس2152ً

طاهر حاتم عنٌد شاهر الرفٌع2153ً

هبه بدر حٌدر عبدالكرٌم المٌاح2154ً



حنان سلطان هادي علً المالك2155ً

علً محمود جاسم شنٌن الشموس2156ً

مصطفى مطشر شالهً احمد البصٌراوي2157

علً عبدهللا ؼضبان عبدالسٌد الربٌعه2158

بسام جمٌل حسٌن عبودي السعٌد2161

ٌوسؾ عبدالهادي جواد احمد الجواد2162

علً جبر لفته جبر الجبر2163

فاروق خالد بهجت محمود الكعب2164ً

هادي طه علً عبدلساده الحلف2165ً

اسراء عبد ابراهٌم محمد الشنان2166

عالء عبدهللا حمٌد محمود الطه2167

نور عبدالرسول عاصً كاوي المالك2168ً

ٌاسر ٌاسٌن خضٌر عبدالسادة حالؾ2169

عهود ناهً خلؾ كرٌدي الؽزي2170

رعد علً مبارك مرٌهج كرٌزي2171

حٌدر حسٌن علً سماري الجوران2172ً

عالء صادق جاسم سوادي المالك2173ً

عباس احمد عالوي عبداللطٌؾ الناه2174ً

مٌثم مطشر شالهً احمد البصٌراوي2175

زكرٌا عبدالحسٌن شرهان ناصر الجوٌراوي2176

سلمى محمد عبد الرزاق التمٌم2177ً

ساره عبدالزهرة حمود عبدالعباس البدران2178

جعفر قاسم محمد محٌسن الؽرٌباوي2179

لٌنا رؼد سعٌد محسن الؽرٌب2180

علً خمٌس عبود سكر العل2181ً

محمد قابل عبدالواحد صالح العل2182ً

شٌماء طارق شهاب حمٌد شهاب2183

ابراهٌم فتح هللا علً مطشر السعدان2184ً

محمد عبدالباقً كرٌم خنفر الفهد2185

افراح ناهً خلؾ كرٌدي الؽزي2186

فاطمه علً حسٌن نجم العامري2188

نشوان سعد خضٌر برع الكنعان2189

ٌاسر مهدي صالح حمٌد االسدي2190

مهدي داخل عبدالباقً كرٌم الفهد2192

حٌدر عبدالرحٌم فدعم دسبول مٌاح2193ً

بشار محمد ناصر عباس المشٌح2195ً

مشتاق سعد مزبان حسٌن عطب2197ً

شذى عدنان ناصر صالح الشمخان2199ً

حسٌن عباس جري حمٌدي السودان2200ً

علً جاسم عبداللطٌؾ جاسم الدوؼج2201ً

حسٌن نعمة اسماري صالح المٌاح2202ً

احمد كاظم كطافه عبود الحسون2203



زهٌر داخل عبدالباقً كرٌم الفهد2204

وئام عبدالقادر بنٌان صادق الصادق2206

احمد عبدالستار سلمان عبدالنبً الدٌراوي2207

عباس هالل ثامر عقٌل السعٌدي2208

محمد جواد ناجً محمد العطب2209ً

اٌمان سلمان داود ٌاسٌن الحلف2210ً

كرار عبدالرضا كاضم محمد االسدي2211

صالح ٌاسٌن سلمان محمد المٌاح2212ً

هدى سلمان كاظم سلمان الكعب2213ً

احمد محمد حسن كاظم الشرٌف2214ً

حسٌن سمٌر عبدالكرٌم شهاب العامري2215

لٌث عٌسى عمران موسى الدبٌس2216ً

رشا فاضل عبدالحسن وادي الالم2217ً

حسن كاظم حسٌن زؼٌر المالك2218ً

احمد كرٌم شابث عبود البهادل2219ً

كرار علً حسٌن علً الالم2220ً

محمد جاسم محمد خٌرهللا الفضل2221

احمد جاسم حاتم ساجت الؽراوي2224

اٌة جواد كاظم عواد الهاشم2225ً

احمد فٌصل جلوب ثابت المالك2226ً

مرتضى عماد حمد ابراهٌم الجنعان2227ً

صالح عالء صالح مهدي المعتوق2228

ؼزوان فٌصل عجمً جلوب المنشداوي2229

هشام كرٌم حسٌن جبر الطرف2230ً

بان فالح حسن محمد البوبصٌري2231

حوراء هٌال فٌصل هٌال العٌدان2232ً

تؽرٌد رٌسان الزم محمد المالك2233ً

حنٌن داود سلٌم عبد العطب2234ً

نجاح حسن خضٌر عباس العبودي2235

محمد قاسم بلص اسماعٌل المرٌان2236ً

حمٌد مجٌد حمٌد فٌصل الكراط2237ً

مرتضى كمال نوري وشٌح الربٌع2238ً

محمد فالح حسن علً النواج2239ً

مجٌد فوزي عبدالمجٌد ناصر الكامل2240

كرار رحٌم جبار حسٌن الطعٌن2241

علً عبدالحسن توٌه محمد الحلف2242ً

علً سعد محمد احمد االنصاري2243

مٌسم مضر صابر ثامر السامر2244

ٌاسمٌن عبدالحسن شهاب احمد الموسوي2245

نور جاسم محمد هادي الحلف2246ً

كرٌم علً كاظم عوده الخلٌفه2247

اٌمن احمد علً جاسم الحاجم2248



احسان فوزي شنان نجم نور2249

كمال سعد جاسم محمد الناج2250ً

سلوى سعد لفته حلبوص الشمري2251

سامً رزاق سعد سلطان الشؽانب2252ً

هادي قاسم خلؾ شافً التمٌم2253ً

علً حسن جاسم محمد العامر2254

زٌنب طه شمخً بصر البصر2255

زهراء محمد كاظم لفته المحمداوي2256

ٌوسؾ ٌاسٌن ٌعقوب حداد النعٌم2257

عبدالحسٌن عقٌل سالم عبدالحسٌن العٌدان2258ً

احمد صباح خلؾ عباس العتاب2259ً

شهد رعد فالح مهلهل العبودي2260

نجاح مجٌد حسن عبدعلً البؽدادي2261

محمد زٌدان خلؾ كشكول الفٌصل2262

ٌوسؾ اسعد عبدالباقر حمود الربٌع2263ً

منى طه شمخً بصر البصر2264

سجى قاسم راضً مهدي البرٌسم2265

احمد محمد احمد علً االحمد2266

احمد جبار سرحان جمعه السعٌد2267

اسعد فالح حسن مرزوق السعدون2268

اٌالؾ علً خلؾ عباس العتاب2270ً

عبدهللا قاسم علً خضٌر المطوري2271

مصطفى محسن جواد محسن الجزائري2272

مرتضى احمد عبدالرضا سلمان السٌاب2273

احمد فؤاد موسى عٌال المحمد2274

زٌنب عبداالمٌر حسٌن ناصر االمٌن2276

ادٌان هاشم حسن عباس الموسوي2277

نصٌر هانً جواد كاظم المنصوري2278

بشائر جمٌل عبدالكاظم حسٌن التمٌم2279ً

اطٌاؾ عبدالرؤوؾ عبدالرزاق قنبر العٌدان2280ً

عبدهللا عالء محمد مراد المحمد2281

سالم محمدجواد عبود جاسم الجاسم2282

علً محمد كالي تحسٌن الطل2283ً

محمد جواد كاظم ظاهر العطب2284ً

امجد فاهم علً خرٌبط المٌاح2285ً

لٌث فرٌد كاظم محمد الموسوي2286

مرٌم محمد رشك بجاي الفهد2287

حسٌن علً حمود علٌحمود العبادي2288

علً عبدالكرٌم طالب المطوري2289

كرار حسٌن مهدي طاهر المحمود2290

زٌنب جعفر سعدون سهر الدؼالوي2291

سجاد جمٌلة ناصر حمزة النعٌمه2292



محمود ماجد كرٌم شمخً النجاجٌري2293

علً هادي محمدجواذ حمود 2294

جالل عباس مهدي احمد العبدهللا2295

مصطفى عدي اٌوب محمد الجاسم2296

زٌنب اسماعٌل جاسب فلٌح الدوسري2297

رضا مصطفى موسى جبارة العٌدان2298

نافع جمٌل عبدالزهره عبٌد الحلف2299ً

علً باسم جبار منشد البهادل2300ً

نور عبدهللا كاظم حسٌن الماجدي2301

حٌدر خلؾ داود نجم الحرباوي2302

حسٌن ابراهٌم علً ابراهٌم العطب2303ً

حسٌن علً وحٌد عباس شلش2305

محمد توفٌق كرٌم لفتة الحلف2306ً

جواد كاظم العٌبً زبون السٌالوي2307

علً توفٌق ٌوسؾ حبٌب القطران2308ً

حٌدر عبدالباقً عبدالحسٌن شٌنور الضاح2309ً

هالة حبٌب ثامر شنٌن الجراح2310

همام زامل والً مبارك سواعدي2311

مرتضى اقبال ضٌؽم نعٌم الؽانم2312

احمد نزار عبدالحسن خمٌس دٌراوي2313

حوراء ناجً فهد طاهر البوسلٌم2315ً

علً لفته مكطوؾ جباره اللعٌب2316ً

عدنان سالم سرحان ضاحً االسدي2317

محمد سامً لفته سلمان السلمان2318

ثائر ٌوسؾ عبدالحسٌن ؼلوم الشعبون2319ً

ثامر عامر جاسم محمد العسٌر2320

محمد فالح مهدي جبر الزامل2321ً

اٌناس نوري عباس معتوق اللفتة2322

حٌدر علً زكً محمد الٌوسؾ2324

عماد عبدهللا محمد عاشور السلطان2325

اٌمان كرٌم هادي مؽامس الجاسم2326

ادرٌس ٌحٌى مسلم سلمان الزنكور2327

سعد ناهً خلؾ كرٌدي الؽزي2328

زٌنب حسن مزعل ماهود الفتون2329ً

مرتضى عبدالرسول نجم عبدالحسٌن الٌوسؾ2330

كاظم محمدحسن حسٌن ابراهٌم الطول2331

باسم محمد مالح محمدمالح الدٌري2332

اسراء حسٌن علً خلؾ العكٌل2333ً

اشرؾ لطٌؾ عبٌد جدوع السوٌجت2334

رضا محمد فاضل عباس التمٌم2335ً

شاكر محمود ٌوسؾ حسن البٌات2336ً

ظاهر كرٌم عناٌه عوٌد عناٌه2337



مسلم عبدالرواق لفتة علً الصاٌػ2338

علً جواد عبدالرحٌم ٌعقوب الزٌادي2340

ناطق كرٌم خلؾ خضٌر الهالل2341ً

امٌر مالك ٌوسؾ حسن العٌدان2342ً

نجالء محمد عبدالكرٌم جاسم جندي2343

احمد راضً داخل عبود الحمدان2344ً

محمد ؼالب حسٌن زؼٌر 2345

مثنى عبدالكاظم عبدالزهرة حمادي السعٌد2346

حسنٌن شاكر عبدالرضا عبدالخالق الحجاج2347

مسلم مجٌد عبدالكرٌم حسٌن العٌدان2348ً

احمد مالك سبتً حسن الخلؾ2349

سلٌم ٌاسٌن جندي عبدهللا العابدي2350

عبدالحسٌن عالء عبدالحسٌن خلؾ الرسن2351

هدى عبدالكرٌم صمد ٌحٌى الكنعان2353ً

علً جري عبدالرحٌم عبود االٌوب2354ً

عزٌز خلٌفة فري سفٌح الدراج2355ً

سجاد مٌثم زٌدان علً الكنعان2356ً

احمد ٌسر عذافه صافً الفرطوس2357ً

حٌدر عبداالمٌر صالح جعفر الموسوي2358

محمد بشٌر ٌعقوب ٌوسؾ الفرج2359

حسٌن عبداالله جعفر احمد المراٌات2360ً

نور حسن خلؾ علك العتاب2361ً

لٌث كفاح عبدالرضا جاسم الدوؼج2362ً

قحطان علً حسٌن احمد المذحج2363ً

صابرٌن حمٌد صالح عزٌز الدٌراوي2364

جاسم سالم جاسم محمد المحسن2365

محمد راظً مهدي طاهر المحمود2366

كاظم طالب حسن ؼركان الدرٌس2367ً

اسامه حسٌن عبدالواحد حسن الجبوري2368

احمد ؼانم نٌروز مبزر العٌساوي2369

حسن فالح حسن اعنٌد الشوٌل2370ً

كرار ماجد عبدالرزاق عبدالواحد البدٌع2371

قسطاس عبدالستار حمٌد خلٌل العامري2372

اسعد سعدون كرٌم سرحان العطب2373ً

محمد جاعد خلؾ سعد الحرٌشاوي2374

عبدالزهرة عزٌز كرٌم ؼلٌم الدٌري2375

عباس نور ابراهٌم عٌسى الموسوي2376

مصطفى هادي مرجان رهٌؾ الزٌداوي2377

مصطفى عبدالهادي عبود مراد الكنان2378ً

هبة ماجد عبدالرزاق عبدالواحد البدٌع2380

منتصر فوزي حمزه علً السلمان2381

مرٌم فالح جاسم جبر بنٌمالك2382



منى سالم ناصر حسٌن المرشدي2383

سعد حسٌن علً حسٌن المحسن2384

حسٌن مرتضى جودة ضرب الحمٌداوي2385

ماجد حمٌد ثجٌل نجم الصرٌف2387ً

عمار جاسم محمد علوان الماجد2390

عقٌل ابراهٌم عبدالصمد محمد الكنعان2391ً

حسن كامل سالم ساهً المالك2393ً

زٌنالعابدٌن رعد علً حسٌن الجاسب2394

حازم جاسم تعبان ضاهر سداوي2395

عالء ناصر جلوب كاظم الرحمه2396

ابراهٌم حمٌد بدر ؼالب الحسٌن2397ً

حٌدر علً عٌسى رجب المدحج2398ً

علٌاء زٌنالعابدٌن خلٌل ابراهٌم الكامل2399

عبدالرحمن جاسم محمد مزعل المزٌعل2400

انعام فاضل ابراهٌم احمد الموسوي2401

علً خلٌل عبد هزاع الحماد2402

مطلك هالل زرزور مطلك الشمري2403

ماهر احمد رشٌد عبود مكٌه2404

مبارك حامد مبارك عبدالرحٌم الزنك2406ً

كرار كرٌم ؼرٌب مصنصل المالك2408ً

حمزة عباس زرزور مهدي الشرشاوي2409

سجاد رٌسان كاظم عبدالسٌد العٌدان2410ً

انمار صباح هاتو عبٌد هلٌج2411ً

حٌدر محسن محمد حسٌن الشرشاوي2412

احمد حسٌن سٌد قاسم الالم2413ً

مصطفى قاسم هجول عبادي الخفٌله2414

محمد صباح محمد عبدهلل االسدي2415

احمد ابراهٌم ضمد ابراهٌم العسماوي2417

اٌمان صالح احمد محمود الخاٌه2418

ضٌاء عباس عٌسى طالب الكنعان2419

حٌدر حسٌن علً حسٌن الناصر2420

حٌدر عبداالمٌر حسٌن جبر الطرف2421ً

انور مهدي كاظم جودي الساعدي2422

كرار جواد خلٌل جاسم العٌدان2423ً

فٌصل عبدالوهرة ساهً ٌوسؾ الموال2424ً

اسٌل علً ناصر خضٌر المنصوري2425

حسن فالح وادي ٌعقوب الفرحان2427

مهند عبدالكرٌم هاشم علً القطران2428ً

حٌدر عبدالحسٌن عبدالكرٌم عباس الجابر2429

محمد عبدالوهرة ساهً ٌوسؾ الموال2430ً

حسن فالح حسن ناصر العامري2431

حٌدر وهاب اسماعٌل علً العل2432ً



مسلم قاسم حمود فرج المٌاح2433ً

مبارك عبدالوهرة ساهً ٌوسؾ الموال2434ً

محمد صالح مهدي خزعل الربٌعه2435

عبدالرحمن ابراهٌم كاظم جدوع الحدٌدي2436

تقً بالل طعمه خلؾ السرٌح2437

علً عبدالرضا عبدالمجٌد خنفر المرهون2438

سعد عبدالعزٌز موسى خواؾ الخواؾ2439

مصطفى ناظم عبدالعزٌز سلمان الكنعان2440ً

منال صالح احمد محمود الخاٌه2441

علً حسن ادخٌل جوالن الركاب2442ً

حٌدر فوزي ٌوسؾ منصور الشاوي2443

عباس مٌري طعمه منصور المالك2444ً

عباس كامل عبدالحسن شناوة الٌونس2445

شٌماء ضمد جبار ضمد الذهٌباوي2446

محمود عبدالكرٌم زامل وثك الحرب2447ً

هٌلٌن اسعد ؼرٌؾ حسن الدراج2448ً

علً حسٌن علً محمد الساكت2449

مسلم اجباري رسن سعدون البخٌتاوي2450

رنا علً علً شلٌبه الجشعم2451

علً احمد حسٌن نعٌمه العبودي2452

عبدهللا مهدي صالح حمد لمحروك2453

حسٌن عادل مشعل عجرم المٌر2454

ساره جواد ؼافل ٌعقوب العذب2455ً

امجد جاسم حمادي عباس العٌدان2456ً

كرٌم عبدالصاحب عبدالعباس كرٌم المحٌسن2457

سرحان فاخر منشد سرٌح الزهٌري2458

وسام ستار جبار سلمان الزوار2459

اثٌر عوده عجٌل كاظم العكٌل2460ً

اسعد خشان ثجٌل عبٌد الشام2461ً

سجد احمد فرحان جابر الجبوري2462

عصام عبدالصمد عٌس علً العبد2463

ضٌاء ثامر سعد وادي العكٌل2464ً

رؼد جواد ؼافل ٌعقوب العذب2465ً

شهد حسٌن علً عبدالقادر الرفاع2466ً

حسٌن عبدعلً محمد قاسم العطب2467ً

حٌدر صالح ٌونس موسى المذحج2468ً

شٌرٌن اسعد ؼرٌؾ حسن الدراج2469ً

قصً عبدالصاحب عبدالعباس كرٌم المحٌسن2470

علً جاسم شهد سعٌد جمال2471ً

حسٌن عوٌد عبود محمد الشتٌوي2472

نور فاضل كاظم سهام الكنعان2473

احمد عادل نعمة احمدعادلنعمة الكنان2474ً



هناء خلٌل عبود داؼر الوحٌد2475

حسن عبدعلً محمد قاسم العطب2476ً

عامر حمٌد مجٌد كاظمٌهحسٌن البزون2477ً

رفعت سامً حسانً منصور المٌاح2478ً

امٌرة عبدالرضا عبدالمجٌد خنفر المرهون2479

خضٌر عباس ناصر جاسم العجاري2480

ٌعقوب ثائر ٌعقوب نعمه الرحمه2481

احمد تركً لفته سعد االسدي2482

حامد متعب راضً عالو العالو2483

احمد هانً مساعد جابر الحمودي2484

امال ابراهٌم عبدعلً كنطار النصاري2485

عقود طاهر قاسم ٌعقوب االسدي2486

حوراء كرٌم كاظم حمادي العٌدان2487ً

ٌاسٌن طه عبدالكرٌم محمود الكنعان2488ً

عدنان هاشم حسٌن علً الدٌراوي2489

ساره عبدعلً محمد قاسم العطب2490ً

جعفر حافظ عاصً دروٌش الطرٌف2491ً

اثٌر عبدالرضا عبدالمجٌد خنفر المرهون2492

محمدرضا صباح عبدالحسٌن مهدي الشناوه2493

كمال عباس محمود جاسم المنصوري2494

عمر مهدي صالح حمد المحروك2495

علً طالب مكً طاهر السلمان2496

ٌاسر راضً خٌرهللا طعمه الشاوي2497

شاكر باسل شاكر جعفر المٌر2498

داود سلمان عبدالرزاق عبدهللا السحاق2499

علً صبٌح عزٌز زاٌر العبٌاوي2500

بهاء مالك حسٌن علً العٌد2501

رنا كاظم جالب منجل الخفاج2502ً

حٌدر عٌسى جواد كاظم الكاطع2503

حوراء كرٌم عباس جاسم الداوي2504

هدى سمٌر رشٌد مجٌد السلطان2505

فواد عدنان مرٌز علً البومشٌح2506

هٌفاء عبدالساده عبٌد عبدهللا الرشٌدي2507

حٌدر باقر رمضان طعمه المحمد2508

لٌث خضٌر عباس ناصر العجاري2509

زهراء عبدالعزٌز عبدالكرٌم عبدالرضا المٌاح2510ً

حنان عبدهلل عبدالزهره منحوش العبادي2511

حٌدر اسعد سالم ثجٌل الجناب2512ً

محمد لفته منصور ابراهٌم االحمد2513

ٌاسر عبدهللا جابر هنٌدي الدٌراوي2514

محمد ابراهٌم معارج عنبر البدران2515

جمان بشار سالم عبدالرحٌم االحمد2516



عبدالجبار ابراهٌم جاسم عوده العوده2517

احمد احسان محً عبدالهادي توبالن2518ً

عال دفاع حمزه عباس الؽلط2519ً

اٌات جبار دهري نعمة الحجاج2520

علً عبدالحسٌن صالح محسن العامر2521

عالء عماد حافظ بدر الزهٌري2522

احمد عبدالخالق عبدالحسٌن سوٌد الموزان2523

علً حسن شنٌن صالح الراشد2524

علً طالب حسٌن عبدهللا العامر2525

مروان عبدالسالم محمد عبدهللا الخٌاط2526

سٌؾ مناضل شهاب احمد الدٌوان2527

علً زوٌد خلؾ سعد العنبر2528

محمد باسم عبدالسادة محمد العاٌش2529

محمد عبداالمام ٌونس جاسم الدٌراوي2530

ندٌم احمد عاصً جوده المحمود2531

احمد ناصر عطٌه عبل العبادي2532

عالء صبٌح عبدالزهره راضً العٌدان2533ً

حٌدر سامً صبٌح منصور المالك2534ً

احمد نبٌل عباس عبدالحسٌن السهالن2535ً

بلسم باسم محمد حسٌن الزبٌدي2536

حسٌن علً طالب ٌحٌى الحمود2537

سجاد علً عبادي حسن ظاهر2538

حسٌن سعٌد محمد سعٌد السعٌد2539

علً فٌصل جاسم كاظم الزٌرج2540

حسٌن حمٌد عبود مشكور التمٌم2541ً

كاظم عبدالكرٌم قاسم جاسم العٌدان2542ً

لٌث حكمت صدام سعد الشوٌل2543ً

مهدي عدنان خلٌل براهٌم الحسن2544

علً محسن علً عٌسى البهادل2545ً

اٌات باقر زباري سلمان المالك2546ً

ادٌب صباح عبدالحسٌن مهدي الشناوه2547

علً عبدالحسٌن كاظم حبش العلوان2548

مصطفى صادق رحٌم حسٌن النجار2549

نوره معن فٌصل عبدالقادر الحمدان2550ً

ٌاسر رعد نوري زعٌل الموسوي2551

شهاب حمدان عبدالزهره عبدالساده المنصوري2552

فرح هادي عبدالزهره ٌونس العاجر2553

لٌث احمد علً احمد السموم2554

حسن طالب حسن علً السعد2555

اٌمان سالم ٌوسؾ سالم الدوسري2556

حسٌن فٌصل جاسم كاظم الزٌرج2557

عامر صالح مهدي حسن الموسوي2558



عبدالعزٌز حسٌن سعدون عبود المٌاح2559ً

بسام عبدالكرٌم مانع شٌال المالك2560ً

سبا علً عبد راضً ناصر2561

عماد مجٌد حمٌد راضً البزون2562ً

احمد علً عبد علً الخرسان2563ً

علً نعٌم دخان مختار الحٌدري2564

محمد فتحً ؼانم اسماعٌل العل2565ً

محمد مهدي حسٌن علً السلطان2566

زٌنب وصفً خٌرهللا عبدالكرٌم علق2567

كفاٌة شاكر وارش هادي البخاتره2568

رؤى هادي جهاد ؼالم الحسن2569ً

محمد باقر زباري سلمان المالك2570ً

عبدهللا حسن ذٌاب خدام الماجد2571

حمٌد فاضل جبر جودة فرطوس2572ً

مصطفى عبدالكرٌم محمد سلمان الدٌوان2573

احمد كرٌم حتاتة جالً العلٌاوي2574

نور عباس فاضل سوادي العرادي2575

تحسٌن عالمه حسونً مخٌفً الؽانم2576ً

حسٌن كرٌم عباس شمخً الجبر2577

مرٌم محسن محمد مدهوش الالم2578ً

حسن مضر خلٌل مهدي الحلو2579

مسار محمد نوري خماس الكروي2580

مخلد ؼسان عبدالواحد حسٌن الدهٌم2581

حسٌن جاسم مرٌود عناٌة عناٌة2582

فوزي ابراهٌم عبدالصمد محمد الكنعان2583ً

مهند معد حسٌن علً السلطان2584

عقٌل مسلم مردان محٌسن الؽٌالن2585

سارة مسلم شهاب احمد الدوؼج2586ً

رؤى حسن حٌاوي جمٌان المٌاح2587

عالء مضر خلٌل مهدي الحلو2588

محمد عبدهللا نجم عبدهللا السالمه2589

رافت جمٌل سلمان عبدالحسن بنٌطرؾ2590

منتظر جلٌل دوٌج حطاب عبدالعزٌز2591

نورالهدى مصطفى عبدالحسٌن عبٌد الحمٌدي2592

امانً صالح عبدالقادر عبدالرزاق صفر2593

علً محمد حسٌن عامر الخفاج2594ً

اباالفضل ماجد طالب مزعل الصٌمري2595

مروه ٌاسٌن معلً خزعل عباده2596

سجاد عباس فاضل سوادي العرادي2597

رنا فٌصل كرٌم علً المالك2598ً

حسٌن سلمان جعفر سلمان السعدي2599

حسٌن جواد حمٌد عواد الحنضل2600



علً عبدالصاحب حسن محمد البدري2601

رسل عبدالكرٌم ٌاسٌن خضٌر العل2602ً

عبدهللا هادي مزعل فزع المنتفج2603

كرار مجٌد عبداالمٌر حمٌد الصٌمري2604

قبٌله زاهً شخٌر حسن الحسن2605

حٌدر سالم ٌعقوب ٌوسؾ الصٌمري2606

ؼصون طالب جبار كنن العكٌل2607ً

االم سعود عزٌز عبدالرسول الجبوري2608

واثق رزاق مردان محٌسن الؽٌالن2609

شٌماء ناجً فارس عباس الحصونة2610

محمود طعمه محمود خنجر الحرٌشاوي2611

مرٌم شعبان عبدهللا احمد المشاي2612

اٌناس ؼالب كاصد كامل عبدالرحمان2614

محمد علً عزٌز عبد الخفاج2615ً

حسٌن اسماعٌل حسٌن حمادي القطران2616ً

حسٌن عبدالكرٌم محمد عبدالكرٌممحمد المالك2617ً

رؤى عبدالكرٌم ٌاسٌن خضٌر العل2618ً

اسعد كرٌم داخل داوود المالك2619ً

محمد رٌاض ٌونس حنون الحطب2620

عباس علً عزٌز عبد الخفاج2621ً

عبدالعزٌز هادي مزعل فزع المنتفج2622

تبارك عبداللطٌؾ جبار علً الٌوسؾ2623

احمد عبدالحمٌد عبدالمجٌد عبدالحمٌد مرٌهج2624

مؤٌد وارث سعد عبود الؽرٌج2625

محمد ناصح جابر علوان السكٌن2626ً

سامر صالح هندي الزم المالك2627ً

زهراء مزاحم محمدعلً كاظم الحماد2628

حسٌن عبدالعظٌم حسٌن ٌاسٌن االعكدة2629

علً عماد جاسم محمد عرٌب2630ً

احمد حسٌن حمدان فلٌح البزون2631ً

زٌن العابدٌن شاكر داخل سبتً السفٌح2632

خالد عزٌز سعود وبدان البراك2633

علً عبدالحسٌن علً حسٌن البوشامه2634

منى ضٌاء عبد جبر الحداد2635

محمود ناصر محمد سلمان السلمان2636

حسنٌن ؼالب مردان محٌسن الؽٌالن2637

اسٌل كرٌم علً قطان المالك2638ً

عبادي كاظم عبادي  ٌوسؾ2639

سمر رصٌن عبدالوهاب احمد ابراهٌمالعبدالجبار2640

تقوى طالب جبار كنن العكٌل2641ً

محمد عبدالناصر عباس عباسحمو حج2642ً

احمد كرٌم داخل داوود المالك2643ً



علٌه حسٌن حمدان فلٌح البزون2644

رواء جابر سعدون طاهر السعد2645

حسٌن جارهللا خظٌر حسٌن الزاٌري2646

محمد عادل عوده عبدالرضا الحلف2647ً

فاطمة عماد عبدالحسٌن بدر شبٌب2648

اسراء عبدالكعبة حمود عاتً ناصر2650

عباس حمٌد ناصر فرج البهادل2651ً

سعد عبدهللا وهاب موسى الحسن2652

حٌدر عبدالرزاق جعفر محسن العل2653ً

علً ثائر احمد طاهر الفضل2654ً

محمد ناجً رحٌم حسن الساعدي2656

عباس فاضل جبار عبد الؽزي2657

نجاة شٌحان خزعل جرٌنً شمري2658

علً صالح راضً عبدعلً الخلٌفه2659

حسٌن علً سالم عجٌل المالك2660ً

وسام احمد ابراهٌم فاخر الشبر2661

سجى كرٌم داخل داوود المالك2662ً

هدٌل باقر زباري سلمان المالك2663ً

منتظر عطا عبدالحً عبدالرزاق العبادي2664

زٌنالعابدٌن علً مهدي طاهر الخفاج2665ً

حسٌن سعدون حسٌن دعٌمث المالك2666ً

علً سلمان ؼضبان عطٌوي الراض2667ً

مصطفى هشام عبدعلً عاٌش الجبٌل2668ً

لٌث سلمان عبدالرزاق عبدهللا السحاق2669

اكرم عادل عوده عبدالرضا الحلف2670ً

عباس حسٌن حمدان فلٌح البزون2671

اٌمان محسن دواس مطر المالك2672ً

مسلم عقٌل عبدهللا مرهون الخرسان2673

وصفً سامً زٌد خلٌل البراهٌم2674

احمد علً عبدالرضا عرٌبً المنصوري2675

نوال حمادي راضً احمد الجزائري2676

اٌاد محسر جاسم نعمة االسدي2677

صابرٌن محمد مراد محمد محمد2678

مرتضى احمد مصطفى حسٌن العنزى2679

مصطفى ٌاسر سعدون مٌذاب البزون2680ً

حسام حسن رداد حمد الوحٌد2681

عبدالمهٌمن نوٌش محمد خشان المٌاح2682

دعاء علً محٌسن عبدهللا السالم2683

جواد كاظم جواد حسن الكطران2684ً

سلٌمه جبار مبرم صالح المنصور2686

وسام خالد كاطع زؼٌر النوفل2687ً

سالم عادل عوده عبدالرضا العراق2688ً



ستار عبدالجبار عبدهللا مشكور الصالح2689

قصً باسل عبدالكرٌم شهاب الدؼمان2690

محمد هاشم فرحان حسان القطران2691ً

دعاء عبدالحسٌن علك عبود الكرعاوي2692

وداد جاسم عاشور حمود ابرٌه2693ً

حسن ؼالب ٌوسؾ ناصح الحجاج2694

احمد خالد محمد احمدخالدمحمد النوبان2695

فجر عوٌد مصبح بشارة الجشعم2696

راؼد حمٌد مجٌد عبادي الحٌدري2697

جاسب عبدالحسٌن خلؾ عودة الشمري2698

عماد جواد حسن مطٌلب الؽنام2699ً

نائل طاهر عبل حبٌب الحمٌد2700

علً محمد عبدالزهرة علً الحوٌزاوي2701

مسلم شهٌد عبدالسادة جدوع الدٌراوي2702

نواؾ رعد عبودي صالح الشابري2703

سٌؾ عباس صالح جمعه البومشٌح2704

مهٌمن فاضل عنٌسً ضدان الصٌمري2705

امجد عبدالقادر عبدالعالً طاهر المطر2706

حسٌن عبدالجبار محمد حسٌن الزٌنل2707

مهدي عبدالعالً نٌسان محسن الطائ2708ً

ستار جبار صفر الفته الحمدان2709ً

ابوالحسن عبدالخالق لطٌؾ حمود الترك2710ً

اطٌاؾ رحمان عزٌز جابر الٌعقوب2711ً

ؼٌداء محمود محمد عٌسى المرهون2713

اٌمان علً محٌسن عبدهللا السالم2714

عالء حنٌن جاسم مرٌوش السوٌعدي2715

بان توفٌق رحٌم نعٌمه المٌاح2716ً

حٌدر محسن شالؾ جٌاد مزٌرعه2717

نورالهدى عباس صدام عبدالواحد السودان2718ً

علً عدنان مرٌعب علٌوي العبوده2719

اكرم محمد عبدالرسول عبدالحسن امٌرطه2720

حٌدر حلٌم حسٌن علً الدٌراوي2721

اخالص احمد عبدالهادي عبود السعد2722

محمد ٌحٌى لفته جواد الشاوي2723

امجد سالم نعٌم عبٌد العداى2724

منتهى عبداالله نعٌم شرٌؾ الحجاج2727

حسن احمد عوٌد جارهللا التمٌم2728ً

سجاد هالل ناهً عاصً المرٌان2729ً

زٌنب خلؾ لفته حسن الصرخ2730ً

شهد رعد عبدالوهاب داود التمٌم2731ً

عبدهللا فرحان مهاوش فرحان المنتفك2732ً

حسن علً محٌسن عبدهللا السالم2733



انس عزٌز خضٌر ٌاكوت المطر2734

حسٌن مازن عبدعلً مزعل الربٌع2735ً

كرار محمد جوده عنٌس االسدي2736

مسلم حمزه عباس محمد القطب2737ً

سراب مهدي فاخر سلمان الزوار2738

نور رٌاض صادق محمد االصٌل2739

حسن عبدالمحسن هادي عبدالحسن الناٌل2740ً

هشام عٌدان حسن محمد العٌدان2741ً

ابرار حمٌد كاظم مال هللا التمٌم2742ً

نور ستار جبار عوٌد السالم2743

وسام حٌدر قاسم جمري العٌد2744

حٌدر عباس هادي عباس ابوصٌبع2745

زٌنالعابدٌن حمٌد طارش علً الربٌع2746ً

احمد ٌعقوب ٌوسؾ عبٌد الشاهٌن2747

بهاب محمود ذٌاب محمودذٌاب المنصوري2748

كرار سامً رحٌم مجٌد المشرفاوي2749

هدٌل ماجد محمد ماجدمحمد الكنان2750ً

مصطفى علً محٌسن عبدهللا السالم2751

علً انٌس عزٌز صالح الحالؾ2752

محمد مهدي قلسم طاهر الحامدي2753

علً جمٌل عبود جعفر االسدي2754

محمد جمٌل كرٌم صالح السودان2755ً

عقٌل عبدرؤوؾ نافع مدهوش المطر2756

اسماء احمد عبدالطٌؾ الرجب التمٌم2757ً

ندٌم احمد عاصً جودة المحمود2758

علً صالح هادي مالك الخفاج2759ً

ندى ٌاسٌن طه عبدهللا العٌسى2760

محمد ٌونس عٌسى منصور شؽانه2761

حسٌن عادل عبد كاظم المزٌعل2762

علً عبد محمد جبر الؽراوي2763

امانً جبار طعٌمه لفتة المالك2764ً

لٌلى عبدالستار عبدالجبار جعفر الخاجه2765

عبدالفتاح ٌوسؾ ٌعقوب عبدالرزاق المكركش2766

اٌات قٌس حاتم مراد المارد2768

حسٌن هوله عامر توٌلً السعٌدي2769

سعد خالد شؽاتً محسن السراي2770

لمٌس حمد سالم ؼضبان ظاهر2772

ضرؼام محمد خلؾ صالح الجابري2773

محسن عبدالرحمن جماح مناتً المالك2774ً

زٌنب عبدالخالق عبدالصاحب عبدالحسٌن المظفر2776

منتظر طاهر عبدالحسن صبر المٌرعثمان2777

علً محمد شناوة سمٌر المنتفج2778ً



صباح خٌرهللا محمد شٌخه الدٌراوي2780

مشعل سالم صالح عبدالرحمن العبٌان2782

عالء عبدجاسم محمد عبدهللا االسدي2783

حٌدر وصفً مزهر جاسم العبودي2784

ؼٌداء حسن خضٌر حسن القصاب2785

سهاد عبود حسٌن صالح الٌعقوب2786ً

احمد مٌثم عبدالرضا خلؾ النصراوي2787

حسن جبار عبدعلً جلٌد الساعدي2788

خالد ولٌد فاخر عبدالحسٌن الصادج2790

رعد شاكر عبدالكرٌم عبدهللا الرحٌم2791

احمد عبدالزهره جاسم حسن الشمٌالوي2792

سهام ٌعقوب ٌوسؾ ٌعقوب المعرفاوي2793

محمد عبدالزهره حسن حسٌن الباهل2794ً

حسٌن عباس علً حسن المزٌرع2795

حٌدر عبدالستار عبدالجبار هاشم الناج2796ً

ٌوسؾ شاكر عبدالكرٌم عبدهللا الرحٌم2797

منٌر عبدالكرٌم نمر عالوي حالؾ2798

كرار حسٌن مزاهر سماوي االسدي2799

علً عبداالمٌر حسٌن بشارة المٌاح2800

سجاد طاهر جاسم محمد الصادج2801

جابر رزاق عبدالؽفور جابر الحلف2802ً

حسن سعٌد حاجم سلطان قٌطان2803

رشا لصٌؾ جبار ؼانم الفراوي2804

قاسم عودة ناصر شلش المالك2805ً

حسٌن صالح مهدي عٌسى العامر2807

مرتضى عبدالرزاق حسن طاهر االبراهٌم2808

حسٌن كاظم طعٌمة عبد الحسٌن2809

محمد عبدالجبار عبدالرزاق حمادي الدٌراوي2810

هاشم عبدالزهرة محمد جابر الحوان2811ً

هبة حازم عبدالعزٌز عبود السلطانٌن2812

فاطمة عبدالكرٌم فاضل سهر الدره2813

كرار عدنان هاشم كاظم الموسوي2814

فاتن خمٌس نعٌم كاطع الحصن2815ً

اٌات حسٌن نعمة لعٌبً الجوران2817ً

حسن مزاحم سماوي لعٌبً الحٌدر2818

عبدهللا كرٌم حمٌد شوٌح العوسج2819

فاطمة علً حسٌن خضٌر الشاوي2820

سعادة جبار عبد موسى الشدود2821

علً رحٌم زٌارة محمد الساعدي2822

ؼصون فلٌح حسن كاظم العبٌدي2823

علً نعٌم جاسم محمد الزٌرجاوي2824

عالء مسلم عبداالمام مطرود الحلف2825ً



مصطفى كامل حسن ابراهٌم الموسوي2826

زٌد علً محمد عبدالخضر الشرٌف2827ً

حسن فضل علً حسٌن العلوان2828

سمٌر نعٌم جمعة فداوي الصالح2829ً

اٌالؾ ناصر مرزوك محمد العٌدان2830

احمد قصً خلؾ صالح الخلؾ2831

علً عبدالكرٌم علً محمد الجوي2832

رشا ضاحً مال هللا ضاحً الجنعان2833

هدى هشام عبدالمطلب عبدالحمٌد الدٌراوي2834

حسٌن عبدالرضا حسٌن تقً المالك2835ً

حسام مصطفى مفتاح مكً الحلف2836ً

علً احمد راضً جاسم جباره2837

عماد ؼازي خلؾ مري المالك2838ً

احمد حبٌب احمد علً الصالح2839

حسن جواد عبادي عباس العامري2840

محمد ابراهٌم خلٌل هاشم السهر2841

حسٌن شمخً لفته سعد االسدي2842

خالد سلطان محمد سلطان الشرهان2843

مروان عدنان خلٌل ابراهٌم العبدالحلٌم2844

عقٌل عبدالكرٌم صنكور موسى الصبٌح2845

ضحى ضاحً مال هللا ضاحً الجنعان2846

احمد هشام قاسم مجٌد الفرٌج2847ً

كاظم عبداللطٌؾ ٌاسٌن محمد العبٌد2848

ؼفران قصً عبدالرزاق عبدالقادر المطوري2849

مرتضى رشم مطلك الزم العلٌاوي2851

سعاد حمزه قاسم محمد الدراج2852ً

زهراء محمد رمضان محمد العبدالعزٌز2853

احمد جاسم حمٌد شلش النعٌم2854

فاطمه عبدالرزاق عبدالصمد عباس العرب2856

خالد عبدالرضا حسٌن تقً المالك2857ً

مٌادة ماجد جبار عمران ابورؼٌؾ2858

احمد علً حسٌن جابر الصبٌح2859

علً ضٌاء لفتة علً العٌدان2860ً

نور حسٌن هادي فهد العبود2861

موفق سلمان جاسم حبٌب السٌمٌري2862

احمد فؤاد كامل عبدالرضا التاوري2863

ن جواد عبود الشاوي?ضٌاء شع2864

احمد حمزة سكر عبدالحسن الحاج2865ً

احمد رشٌد جابر ظاهر السعدون2866

مشتبى جاسم محمد زعٌبل السعٌد2867

عدي عامر عبدهللا علوان الحجاج2868

محمد علً فاخر هاشم العبادي2869



جاسم محمد علً زؼٌر الزؼٌر2870

افراح عدنان محسن سلمان الموسوي2871

جابر عبدالحسن شناوة ٌونس الٌونس2872

ارشد علً عبدالجلٌل سعد الجوهر2873

عبدهللا عباس حافظ حنون المظلوم2874

محمد عبدالستار عبدالجبار هاشم الناج2875ً

مصطفى حبٌب عبدالرضا جاسم العامر2876

تقى جهاد كاظم محمد المالك2877ً

عبدالحسٌن محمد عبدالحسٌن رمضان الهندي2878

جاسم محسن سلمان جاسم البوسلٌم2879ً

رنا ضاحً مال هللا ضاحً الجنعان2880

مثنى عبدهللا عجٌل علً المطوري2881

حسام حمزة سكر عبدالحسن الحاج2882ً

امانً خضٌر مروح مخلؾ البرؼوث2883

ربٌحة صبار عبدالحسن  الحجاج2884

محمد عبدالرضا حسٌن تقً المالك2885ً

حسٌن احمد عبدالرزاق كاظم المالك2886ً

حٌدر امٌن حمٌد فرٌح الجٌش2887

هند مهدي صالح خلؾ الحراش2888

مروة محمد عبود ٌونس الحبٌب2889

مصطفى سامً عبدالصمد مال هللا الفائز2890

فاطمة علً مانع ؼضب المتعب2891

حسن فاضل عباس شعبان الدهان2892

منذر عبداالمٌر حسٌن موسى النحوي2893

منتظر صادق سعدون خنٌفر المالك2894ً

زٌنب خضٌر مروح مخلؾ البرؼوث2895

حسٌن نعٌم عجٌل حافظ الشمٌالوي2896

احمد علً ٌاسٌن سدخان الذهٌباوي2897

حسٌن عباس صالح جمعه البومشٌح2898

مسلم عقٌل مناوي عبود الحده2899

ناهد ٌاسٌن طه عبدالمجٌد الدهس2900

فاضل محمد فاضل عباس الشتال2901

سناء عادل داخل عٌسى المحٌسن2902

محمد فاٌز خلؾ عبود الخلف2903ً

اسراء خالد خضٌر خلؾ البوصالح2904

فهد خالد سلمان محسن السلمان2905

مرتضى سلمان عبدهللا عبٌد الحلف2906ً

حوراء فؤاد اٌوب ٌعقوب الفرهاد2908

احمد عبدالعزٌز عبدهللا عذافه المزٌعل2909

مصطفى محمد عبود ٌونس الحبٌب2910

فاطمة حامد عبدالمحسن جاسم الركٌه2911

عال عبداالمٌر عبدالحسن محارب البوصالح2912



هشام شاكر احمد كاظم العاشور2913

سهاد بدري عبدعباس حسٌن الزبٌدي2914

اٌمان علً ٌاسٌن فارس العتاب2915ً

مٌساء عبدهللا سلطان مركب المالك2916ً

مثال سامً محمود محسن الساعدي2917

عبدهللا جواد ؼافل ٌعقوب العذب2918ً

فخري نزار محمد عاشور السلطان2919

محمد رٌاض نجم عبدهللا الزوٌد2920

مضر عارؾ جودة جاسم الحماد2921

اثٌر جمٌل جاسم محمد العجٌله2922

كاظم بناي ماجد سهر المٌاح2923ً

احالم محمد عبدالهادي عبود السعد2924

ؼضبان جبار جوالن تقً العوٌد2925

مهند جاسم حمادي حبٌب الهاشم2926ً

عبداالمٌر احمد عبدهللا معتوق اللفتة2927

رواء عقٌل قاسم عبدهللا العاشور2928

حسام جاسم محمد سمٌر المناغ2929

حسن علً خلؾ عناد البهادل2930ً

مهند قاسم نبٌت خٌطان الفرطوس2931ً

سجاد ابراهٌم شوٌش حسٌن العٌدان2932ً

ازدهار مهدي حسٌن علً السلطان2933

زٌنب سعٌد علوان ناصر الكعٌد2934

حسن علً محمد علً االحمد2935

علً ٌوسؾ شاكر دٌوان الدٌراوي2936

محمد كاظم عمران هادي السعد2937

اسراء حمٌد رحٌم عبدالحسن العلٌاوي2938

مسلم جمٌل خنفر احمد العبود2939

اركان علً جبار علً سواعدي2940

فاطمة عذٌب جمعة لفتة المطر2941

منتظر خلٌل علً صٌهود ؼضبان2942

نرجس نوري مرزوك نعٌم المرزوق2943

فالح فاضل عبدالشهٌد خضٌر الحلف2944ً

صفاء حسٌن جبل خلؾ المالك2945ً

مازن عدنان عبدالوهاب صالح الهوٌدي2946

سٌؾ عادل ناصر سلمان العبدهللا2947

سجاد شهاب ٌاسٌن شهاب العامري2948

عدنان تمٌم حسٌن علً الفارس2949

ضرؼام عدنان عبدالوهاب صالح الهوٌدي2950

ٌحٌى عبدالصمد عٌسى علً العبد2951

حازم عبدالمجٌد سلمان عٌداللطٌؾ القطران2952ً

افتخار ؼدٌر سمٌر شبٌب الشاوي2953

مسلم عقٌل عبد سلمان الفرٌج2954ً



ضٌاء صابر شامخ حساب المشعل2955

تؽرٌد عذٌب جمعة لفتة المطر2956

نبراس ابان عبدالرحمن عواد الٌاسٌن2957

احمد صباح عبدهللا عباس العباس2958

نجم عقٌل نجم عبدهللا الالم2959ً

احمد ماجد جبار ارشٌج الفرطوس2960ً

جمال عبدالناصر عٌسى جعفر العٌسى2961

هارون موسى عبدالواحد عباس المطوري2962

علً حمٌد محمد عاتً الزنٌد2963

سٌؾ سعد زائد حسن الموسوي2964

شوقً كاظم باقر ٌاسر الموسوي2965

سارة ثناء ؼانم كحٌط الزٌادي2966

حٌدر مالك ؼٌثان ظٌؽم العل2967ً

ابراهٌم كرٌم ؼٌالن حسٌن الرمضان2968

دعاء ظافر عبدهللا محمد السلطان2969ً

احمد عبداالمٌر حسٌن حسن الهاشم2970ً

احمد عبدالكرٌم عبدهللا عبود النصاري2971

انور عالء نوري حسٌن الشواؾ2973

رواء فاٌز نوري جمر الحلف2974ً

ٌاسر محمد سعٌد ثجٌل العبوده2975

عذراء عدنان عبدهللا علً الصٌمري2976

عالء حسن راضً حاجم جعاري2977

وسام روٌح حسٌن سوادي السعد2978

احمد خلٌل ابراهٌم ناجً الحمد2979

جعفر سعود محسن صكر الكطران2980ً

انور عبدالخالق حسن حسن الربٌعه2981

محمد زهٌر منصور قاسم العل2982ً

مازن صابر شامخ حساب المشعل2983

هدى راضً مهدي طاهر المحمود2984

سجاد حمٌد محمد عاتً الزنٌد2985

وسن عباس حمد عباس الدوسري2986

زهراء صالح احمد صالح الصالح2987

مرٌم افنان وفٌق عبدهللا الشاهري2988

بهاء عبدالعباس عبدالسٌد عاشور المنصوري2989

حسٌن حبٌب ثجٌل ساجت الجباره2990

احمد عبدالكٌم مونس كباشً البدران2991

اشواق حسٌن محمد ابراهٌم الجامع2992

عباس جابر زبون خلٌفة الؽانم2993ً

علً لفته بهلول طاهر حساوي2994

سكٌنه علً مانع ؼضب المتعب2995

علً حٌدر مكطوؾ فلٌح الصالح2996

علً خلؾ سعدون كزار المالك2997ً



اثٌر جمٌل حسان عبود كندوري2998

حسن حسٌن لفته علً الخلٌفه2999

زٌنب جعفر حنظل حسن الجابري3000

حسن صباح فلٌح حسن الركاب3001ً

علً سمٌر محمود عباس العٌسى3002

دعاء رضا ؼاجً صحٌن البٌضان3003ً

حٌدر محمد عبدالمحسن علً الناصر3004

احمد قاسم عبدالحسن خالد التمٌم3006ً

احمد ثائر حبٌب حمزه المجبل3007

صالح مهدي صالح جوي سوادي3008

حٌدر محٌسن حسٌن جاسم الكورج3009ً

عبدهللا نجم بادي منشد الحرب3010ً

ابراهٌم محمد مظلوم بالسم البزون3011

مٌثم عبداالمٌر ظاهر حبٌب العباس3012

سلوان عودة حٌدر حسان االمارة3013

رٌاض فاضل امبٌلس قاسم الؽانم3014

عالء ستار شبوط شرٌدة الشرٌف3015ً

حسٌن اسعد هادي ٌوسؾ العطب3016ً

منال جعفر جاسم محمد العبدهللا3017

زٌنة عبدالكرٌم خنجر محسن البٌضان3018ً

مصطفى سعدون عبد نبات السوٌعدي3019

عبدالرزاق عجٌل بنٌان ضرب الخلؾ3020

رحاب صادق عبدالرسول خلؾ العبدهللا3021

روان هٌثم حسٌن قاسم الجٌزان3022ً

اشرؾ فاضل امبٌلس قاسم الؽانم3023

علً محمود جاسم محمد السماعٌل3024

محمد فاضل عاشور عبدالواحد العطب3025ً

حسٌن علً رحٌم حمود الفرٌج3026ً

احمد عبدالحسٌن هوٌدي محسن الؽنٌمه3027

حسن ؼافل عنٌد كٌطان البصري3028

علً عارؾ رحٌم مجٌد السعد3029

بهاء احمد حسن لهٌط العتاب3031

مروه كاظم كشٌش شجان الشرٌداوي3032

امٌن داخل علٌوي حسن الجوران3033ً

سالم حسٌن طه سبتً الخلؾ3034

االء محمد الزم حلٌحل السهالن3035ً

هدى مهدي صالح خلؾ الحراش3036

مها عادل محمدعلً ؼانم الشهٌب3037

صابرٌن ناصر عبداللطٌؾ حسٌن الرمضان3038

حسن صالح موسى محسن الزٌادي3039

مصطفى ماجد سالم صبر السعٌدي3040

مصطفى جودت عبداللطٌؾ ٌاسٌن ابوترٌك3041



اٌهاب ابراهٌم خٌري الزم الحمٌداوي3042

عصام هاشم علً جٌاد البرٌه3043ً

علً ناصر عبداللطٌؾ حسٌن الرمضان3044

عبدهللا ناصر مال هللا سعدهللا العبدهللا3045

حسٌن علً قاسم جاسم الشعباوي3046

اٌمان كاظم عبود جبر المالك3047ً

جالل جندٌل موسى خلؾ العباده3048

ولٌد بجاي عبدالحسن سعد البوسوٌلم3049

عبدالحسٌن روٌح حسٌن سوادي السعد3050

هاجر حمزة عزٌز هذال الجبوري3051

محمد عبدالرضا مهدي علً االحمد3052

سٌؾ كاضم ؼضبان عودة السودان3053ً

زٌنب عبدالكرٌم عبدعلً عبدالزهرة الحجاج3054

محمد حسٌن علً كلكول الصكر3055

عبدهللا عادل محمدعلً سلمان الجاسم3056

حنٌن عبدالهادي جبار جراح الفلٌح3057

نور بدر مالك احمد الدٌراوي3058

نعمه جاسم محمد جاسم الجابر3059

عبدهللا شمال شنان صخً الساري3060

كاظم حسٌن سباهً مجٌد المنصوري3061

علً نهاد عبدالخالق عبدالجلٌل الزائد3062

صالح محسن قاسم ظاهر الشاوي3063

اسٌل صكر كاظم جبر البزون3064ً

محمد صدام عبدالساده بدر الشاوي3065

انعام جبار عبدالحسٌن عبدعلً العبدعل3066ً

عباس عبدالواحد نعمة وادي الشاوي3067

حسٌن عالء بخٌت عبدهللا الرابع3068ً

صادق جعفر ذاري لفته الشاوي3069

ندى عقٌل عبدعلً عبدالزهرة الحجاج3070

وسام عبدالزهره عبدالرزاق حمادي الدٌراوي3071

محمد اسعد محمد محسن المسبوك3072

سٌؾ رعد بندر عجٌل الناصري3073

صفا عدنان جبار علً الوداعة3074

عبٌر عبدالرحمن صالح صاحب العل3075ً

علً ابراهٌم محمد مظلوم البزون3076

حٌدر زؼٌر موسى حافظ البهادل3077ً

محمد خالد معال حول الشؽانب3078ً

هند طاهر حبٌب محمود السلطان3079

اثٌر نزار كاظم ابراهٌم االحمد3080

زٌنب فاضل صالح عبود العتق3081ً

زٌنب علً جابر مجٌد الرمضان3082

عباس عبدالخالق حسن حسن الربٌعه3083



حسٌن شرٌؾ نوري حسٌن البطاط3084

زٌنب مهدي عبدالنبً جاسم العٌدان3085ً

احمد حسٌن عبد محمد الحلف3086ً

الحسن قاسم حسٌن علً المنصوري3087

محمود شاكر عبدعلً عوفً العٌدان3088ً

حٌدر فرٌد جعفر عبدالزهر االسدي3089

عقٌل عبدالجبار عبود مفرع 3090

فؤاد سالم راضً محً الحلف3091ً

ماجد ابراهٌم علً عبدهللا العبدهللا3092

ابراهٌم فاضل مدٌد عبدهللا السبعاوي3093

ؼفران كاظم عبدالنبً كاظم البدر3094

فاطمة عبدالرضا عبود كاظم حنوش3095

جٌهان عادل عبدالحافظ ابراهٌم الحداد3096

صفاء نجم عبد شلش العباس3097

علً عبدالمحسن ؼضبان عبدالمحسن المرٌهج3098

طالب عبدالسٌد مبارك زاهد البراهٌم3099

حسن عبداالمام عبدالنبً راضً العطب3100ً

ادٌان جعفر برٌدي مجٌد السعد3101

خالد حاتم شاطً قوي المالك3102ً

محمد كاظم حسن عبدالسادة العنزي3103

عمار شاكر جاسم مشتت االحمد3104

زكرٌا ٌحٌى جاسم عواد الزٌرج3105

سجاد ثائر محمد كامل الحبٌب3106

زٌنب فلحً حسن حمٌد الصالح3107

علً عبدالستار عبدالجبار مفٌدةعبد التمٌم3108ً

صفا بهاءالدٌن منصور خالد الرفاع3109ً

فاطمة حاتم شاطً قوي المالك3110ً

سلوئ علً خضٌر فاضل الركاب3111ً

هبه ناجً صالح راضً الموسوي3112

عصام خلٌل مهدي احمد الحلو3113

حسن عبدالسٌد مبارك زاهد البراهٌم3115

ؼزوان حٌدر جبار ماهود الشبل3116ً

علً نعٌم عبدالرحٌم ظاهر الخلؾ3117

مكً سلمان جاسم محمد الدٌراوي3120

علً طالب صخٌل بجاي الفروج3121ً

بهاء عبدالنبً حسٌن راضً الراض3122ً

جواد كاظم حسن عبدالسادة العنزي3123

ساره محمدعلً عٌسى محسن الحمد3124

جاسم صبر جاسم حاجم الحجم3125

مرتضى كرٌم نعمة حسٌن المٌاح3126ً

جاسم عبدالواحد جارح لفته صٌمٌري3127

زهراء امٌن كطافة عبدالسادة الخزاع3128ً



احمد رٌاض محمد سهر السعد3129

مروه عبدهللا خلؾ جبر الهلٌج3130ً

مهدي علً حسون محمد البطاط3131

رند صالح خلٌفة خدادة القنطرج3132ً

امجد عبدالعالً حسٌن علً المحسن3133

سوسن جبار طابور مصبوب المصبوب3134

حسٌن عبدالرضا مرزوق محسن العاشور3135

علً نعٌم فرهود طوٌهر علوان3136

ؼزالن عبدالناصر عاتً عبدهللا الموح3137ً

رؼد عاطؾ عبدالواحد عبود 3138

نورالدٌن صباح موسى جبر البٌضان3139ً

احمد ابراهٌم فرج عالج العبودي3140

امجد حامد ؼازي هادي المٌرعثمان3141

مرتضى سالم علوان عبدالنبً الجاسم3142

اسعد خلٌل ابراهٌم ناجً الحمد3143

عقٌل حسن حمٌد مهبش المهبش3144

بٌادر عبدالعالً حسٌن علً المحسن3145

عباس شمخً لفته سعد االسدي3146

رواء عبدالحسٌن شاٌع شمخً الكعب3147ً

اخالص كامل لعٌبً جازع جازع3148

ٌاسمٌن لفته حمٌد سلمان العطب3149ً

عباس حمٌد انعٌمه نٌروز العٌساوي3150

حٌدر ثائر عبدالحسٌن خضٌر ملٌوذ3151

علً عبدالوهاب احمد محمد البٌات3152ً

زٌنب ٌحٌى قاسم عجٌل المٌاح3154ً

حسٌن صالح مهدي صالح السكٌن3155ً

محمد مهدي عزٌز فاطمهمهدٌعوٌز الصواف3156ً

نرجس صدام رحٌم صالح النعٌم3157

احمد عبدالكرٌم اجمٌعً صالح البشاوي3158

هدى ناجً جبر فٌاض الخفاج3159ً

علً صادق عبدالواحد كاظم الشرشاوي3160

كرار عادل علً مصٌخً الشرٌؾ3161

بهاء محمد حنون عبدالرضا العطٌوي3162

خالد بردان حسن هادي الكرامه3163

اسامه عبدالكرٌم كاظم عناد العبودي3164

حسٌن صالح سالم صالح الؽازي3165

جنان جاسم محمد عبدالحسٌن القرناوي3166

علً عبدالخالق عرمش علٌعبدالخالقعرمش محمداوي3167

نور رسول قاسم فندي الساعدي3168

عاصم اٌاد سلٌم عبدهللا الهادي3169

جواب عبدالزهره عطٌه ماٌع المشعل3170

انتصار عائش حسٌن محمد الحاتم3171



بسام مردان مشاع مشلوش المشعل3172

محمد سامً لفته علً السلمان3173

خالد صادق عبدالواحد كاظم الشرشاوي3174

حٌدر زكً قاسم عبدالوهاب المٌاح3175ً

عمار قاسم عبود كعٌبر المالك3176ً

احمد رسول قاسم فندي الساعدي3178

سرمد عبدالعالً احمد عبدالعالً العبٌد3180

مروه فالح صباح مزعل الدوسري3181

اسٌل عباس علً عابر العماري3182

ود عماد عبدالحمٌد رمضان العبدهلل3183

اسامه سالم عبدالسٌد ٌاسٌن البراهٌم3184

سمٌره مٌس جبار سلمان العكٌل3185ً

حسن ثامر عبٌد ثامر القطران3186ً

علً جبار عباس حسن متروك3187

اٌناس طاهر فهد خضٌر الرماح3188ً

سٌؾ عبدالجبار جاسم محمد الخٌكان3189ً

رشا علوان عبدالنبً علوان التمٌم3190ً

احمد عبدالشهٌد عبدالساده احمد العٌدان3191ً

كرٌم حمٌد عباس عبد الزبٌدي3192

احمد انور ابراهٌم خلٌل الصالح3193

عباس كاظم عبدالنبً كاظم البدر3194

حٌدر صالح خضٌر محمد الؽزي3195

عماد عبدالرضا جاسم زاٌر البدري3196

خضر عبدالرضا عبدالزهرة خادم المٌاح3197ً

سمٌرة قاسم عبود كعٌبر المالك3198ً

علً عبدالجلٌل كاٌم موزان ذهٌباوي3199

مصطفى لعٌبً عبٌد سلمان 3200


