
االسمرقم المتقدم

عادل مالخ عبود دٌوان السعٌد3201

امجد عبدالشهٌد عبدالصمد جواد العٌدان3202ً

ضحى حامد عبدالنبً معارج العظب3203

محمود صادق محمود عبود الخرسان3204

ذكاء حاتم عطٌوي حسن المالك3205ً

سارة عامر عبدالعالً مطر العطب3206ً

ساره حسن جعاز صلطان السراج3207ً

منذر مانع خضٌر عبدهللا السواد3208

حسٌن عذبً صالح الصالح العامري3209

هدى خٌرهللا فرحان شرٌح المصلوخ3210ً

سامح محمد طاهر محمدطاهر العبودي3211

محمد عودة صبٌح عباس المالك3212ً

منٌر بشٌر عبدالزهره جاسم الدب3213ً

حٌدر هاشم بدر عبدهللا الصالح3214ً

حنان خٌرهللا فرحان شرٌح المصلوخ3215ً

جمانة محمد حسن احمد الفائز3216

صفاء صباح شامخ زغٌر العذاري3217

محمد نجم عبدالزهرة محمد عباس3218

شداد راشد كاظم عواد العواد3219

ٌوسف زهٌر نٌسان ناٌف الطعمه3220

كه الكنعان?علً سعد سالم ش3221

سجاد علً حمٌد حسٌن الموزان3222ً

عالء ثامر وهٌب وحٌد العبٌد3223

احمد حسٌن عبادي خٌرهللا الخٌرهللا3224

رباب علٌوي عبدهللا حسون القرش3225ً

علً داٌش رسن حسب المالك3226

علً سمٌر مهدي مطرود حمدان3227ً

ولٌد مهدي مزعل طلب السواد3228

حسٌن عبد عبدهللا ساهً الدنٌن3229

عمار طاهر ابراهٌم علً الرحمة3230

علً محمد رمضان محمد معٌلو3231

حٌدر عدنان عٌسى محمد العباس3232

اسراء احمد شهاب احمد الكطران3233ً

نور عدنان هاشم مطرود التمٌم3234ً

احمد ماجد عبدالوهاب معتوق مخٌمر3235

نور عالء منصور ٌوسف الشمخان3237ً

نزار كاطع لفته جزٌل البودراج3238

سحر جبار مصبح طاهر المالك3239ً

قاعة عتبة بن غزوان - (اللجنة الثالثة)اسماء المتقدمين للمقابلة 



بدر جاسم بدر شغٌنً السعٌدي3240

زٌنب ابراهٌم ٌاسٌن ابراهٌم العبدهللا3241

عبدهللا سعود عزٌز محمد الكطران3243ً

فؤاد سالم خضٌر جري الموسوي3244

جالل عبدالمجٌد عبد حسن النزال3245

حوراء سامً قاسم خلف المٌر3246

زٌنالعابدٌن علً كاظم علً العبادي3247

حازم حسن شرهان كاظم الخلف3248

فرقان ماجد احمد جاسم الجاسم3249

صالح هادي مكً ناصر الناصري3250

حسام حسٌن علً طلٌب المطوري3251

اسامه عبدالعزٌز موسى خواف الخواف3252

علً سعٌد حمٌد حمٌد الجعفر3253

عادل عبدالكاظم اسماعٌل حمد بنٌاسد3254

امٌر منصور جبار علٌوي المالك3255ً

ٌمً?حسن علً حسون كطوف الح3256

محمد عبدالخالق داخل الزم المٌاح3257ً

كاضم حمٌد شبٌب عبدهللا البطاط3258

منتهئ علً ابراهٌم عثمان الزامل3259

ثامر جاسم بدر شغٌنً السعٌدي3260

ساره باسم مجٌد عبدالحسٌن الشاوي3261

اباذر طاهر عبود ناصر االسدي3262

رائد محمد حسن رسن السكٌن3263ً

عامر كاظم صبار خنفر الخفاج3264ً

حمٌد جواد عبدهلل جواد العٌدان3265ً

مرتضى كرٌم سالم جرٌح الطلٌباوي3266

بدرٌه صبري منصور سالم السٌاب3267

سحر محمود ٌحٌى مهدي الموسوي3268

هاجر هادي عبدالواحد عٌسئ العبادي3269

اطٌاب عدنان سلمان ٌاسٌن المرزوق3270

اسماء ناظم بالم نزال المٌاح3271ً

سالم فٌصل عبدالحمٌد ثامر الحمٌد3272

احمد عبدربه لفته خشٌن الصالح3273ً

سٌف علً صبري بالل السعدون3274

سالم صالح محمد الزم الفدعم3275

عرفان رعد تركً جاسم البوبخٌت3276

خضٌر عباس موسى علً المنصوري3277

ٌاسٌن عزٌز مجٌد هاشم المائد3278

حٌدر عامر موسى علً البطاط3279

لٌنا اسماعٌل خلٌل اسماعٌل السرٌح3280

افراح شاكر داخل عبود الكنعان3281ً

احمد غازي طه احمد الحمٌدان3282



وسام عبدربه لفته خشٌن الصالح3283ً

اٌاد طارق عبدهللا عبدالرحمن المحمد3284

رعد مهدي طاهر حرٌجه السكٌن3285ً

وسن جاسم خضٌر جاسم الصالح3286ً

علً محسن عنٌد سلطان الخكان3287ً

عبدهللا نصٌف جاسم رباط الهواش3288

حسٌن كاطع لفته جزٌل البودراج3289

صفاء كرٌم عثمان عبدهللا الصبٌح3290

مرتجى حبٌب نافع مهاوي المالك3291ً

مصطفى عزٌز مجٌد هاشم المائد3292

محمد عبدهللا غانم سلمان البهادل3293ً

نورا سالم بدر علً البخٌت3294

محمدحسن عامر موسى علً البطاط3295

احمد حسن حاجم برٌدي الماجدي3298

ضحى خالد قاسم رقام الطٌار3299

مروة محمد عٌد محمد مشال3300ً

علً عامر موسى علً البطاط3301

خالد ٌنار قاسم حسن 3302

هدى راضً حاشوش مرزوك العلوان3303

عالء جاسب راضً مسافر المالك3304ً

عبدالنبً قاسم محمد سعدون القناص3305

محمد حسن فالح سبهان العاشور3306

ضحى مصطفى محمد حسن التمٌم3308ً

مصطفى قاسم محمد سعدون القناص3309

محمد جاسم فتاح ظاهر الزوار3310

وهاب عبدالزهره عطٌه ماٌع المشعل3311

محمد قاسم طوفان مهوس المٌاح3312ً

سعاد جبار علً عبار سواعدي3313

زٌنب ناصر جواد كاظم الخفاج3314ً

محمد قاسم خٌرهللا بدر الدراج3315ً

احمد صباح عبدهللا ابراهٌم العاكول3316

مصطفى صكبان موحً حطاب المالك3317ً

علً لفته عباس بدران الحسان3318ً

علً محمدجواد عبادي جباره الموسى3319

علً جواد حاتم جري الخلف3320

حسن قاسم حسن عبود المبارك3321

حٌدر فالح فرحان سلطان الحسان3322

محمد داخل حاشوش عبودي العل3323ً

رسل عماد جابر حسن الشتٌوي3324

علً جاسم محمد هادي المظفر3325

امتثال سعٌد لفته راضً الجزائري3326

افراح حسن مالح حوشان الطوٌهر3327



ٌسرى علً جعفر موسى الكرناوي3328

علً ٌاسٌن طاهر علً العبدعل3329ً

بركات عبدهللا عبد عبدعلً الشمخ3330ً

سعد فوزي اٌوب ٌوسف العٌدان3331ً

اس محمود مصطفى محمود االحمد3332

محمدحسٌن داود سلمان نصٌف العرادي3333

محمد رائد محمد براهٌم االٌذ3334

زمن سعٌد لفته راضً الجزائري3335

سٌف الدٌن احمد عبدالحافظ سٌف الدٌن مبارك سلطان3336

عبدالكرٌم قاسم احمد ابراهٌم الدٌوان3337

مصطفى عبداالمام عبدالكرٌم علً الصٌمري3338

انور عبداالمٌر عمران جبر الفرجاوي3339

علً زٌد خلف سهر العمر3340

سجاد سامً صبٌح منصور المالك3341ً

عائشه عبدهللا احمد عبدهللا الجرناس3342

علً محمد عبود عبٌس العٌساوي3343

علً ٌاسٌن خضٌر منصور االسدي3344

احمد عبداالمٌر نفاوه خلف المٌاح3345ً

عهد سهٌل محمد سهٌل الحلف3346ً

عبدهللا عبدالحسٌن مجٌد داخل االماره3347

حسٌن جواد كاظم جاسم الجاسم3348

احمد عبدالزهره قاسم خٌطان السباه3349ً

كرار كاظم جاسم نصٌر المالك3350ً

انسام عبدالرسول جاسم احمد البحران3351ً

هدٌل عبدالكاظم ناصر علً حلف3352ً

احمد قاسم محمد سعدون القناص3353

ابراهٌم رٌاض درجال خلٌفة المالك3354ً

هادي شبر زغٌر شبر السٌدفاخر3355

علً حسٌن مشاري سعٌد البهادل3356ً

ضٌاء عبدالخالق حسٌن عبدالخضر الجبوري3357

مرٌم حمد جبر فندي العقاب3358ً

وسام عبدالزهره غضٌب عبدهللا الشوٌل3359ً

لٌث حسٌن شمخً جبر الالم3361ً

زٌاد محسن دعٌم خابط الجباري3362

رائد شاكر ناصح فلٌح العطب3363ً

محمد عبدالخالق عبدالواحد عبدالحسٌن القطران3364ً

احمد صدام ٌاسٌن قاسم البندر3366

حسٌن علً محمد سعدون القناص3367

حٌدر عبدالجبار محمد حسٌن القطران3368ً

زٌنب عبدالوهاب محسن طاهر الحجاج3369

رضا عبدالكرٌم خلف راضً دٌراوي3370

منتظر حمزه عباس عبٌد الموال3371ً



قاسم كرٌم بدوي جاسم الحرٌشاوي3372

هٌفاء برزان جاٌد حسٌن الصٌامر3374

حٌدر رحٌم عبٌد عجٌل الكرٌماوي3375

رغد حمد جبر فندي العقاب3376ً

محمد حسن طاهر غالً الخضٌر3377

سٌف علً ٌاسر محسن البعاج3379

علً عزٌز سلمان ذرب المرٌان3380ً

محمد علً محمد سعدون القناص3381

احمد ستار عبدعلً ظاهر الشرٌف3382ً

احمد عبدالجبار محمد حسٌن القطران3383ً

علً احمد جعفر محمد المخزوم3384ً

حمزه كاضم هلٌل منصور الوحٌل3385ً

حسن هادي احمد شهاب الدٌج3386

زٌنالعابدٌن حسٌن علً جاسم الغراوي3387

بثٌنه علً حٌاوي عطٌة البدري3389

خلود صادق مهدي علً الحمود3391

حمزه رحٌم عبٌد عجٌل الكرٌماوي3392

عالءالدٌن ضٌاء محمدامٌن محمدحسٌن المظفر3393

وسام غازي جابر محمد االسدي3394

علً عواد حسن قاسم المٌاح3395ً

سجى علً حسن محمد الكنعان3396

عباس رحٌم عبٌد عجٌل الكرٌماوي3397

ٌاسر جبار مزعل عجٌل البزون3398ً

سارة فضل احمد الطاهر الفضل3399ً

مرتضى قاسم محمد سعدون القناص3400

اسراء عبدالجبار محمد حسٌن القطران3402ً

حٌدر عبدالحسن كبٌش عبٌد الدراج3403ً

مزاحم عوض مسلم حمادي المسلم3404

عامر عبدالرؤوف جدوع محمد العاشور3405

عالء عادل حسٌن جاسم الحج3406ً

سالم جمٌل كاظم جبر الالم3407ً

فاطمةالزهراء حبٌب عبدهللا نعٌم الٌاسٌن3408

زٌنب عقٌل محمد سهٌل الحلف3409ً

وهاج ماجد فاخر فرج الصالح3410

كرار حامد عبدالرزاق كاظم المالك3411ً

علً محمد عبدهللا علً المصٌلح3412

اركان فالح جبار ماجد الكنعان3413

احمد عدنان صافً جاسم العرفاوي3414

علً طالب جابر حبش السبت3416ً

محمد عامر لعٌبً عامر الفرٌج3417ً

وسام سمٌر جمعه موحً المنصوري3418

مصطفى كرٌم عبدالرضا مسلم الحاتم3419



حسٌن عدنان عبدالوهاب صالح الهوٌدي3421

اسامة ندٌم نعمه جاسم االبرٌسم3422

عدي غانم عالوي ٌسر الحجاج3423

كرار علً صالح عبدالحسٌن الحمودي3424

طه حمٌد غضبان محمد الجوٌبر3425

محمد عدنان صافً جاسم العرفاوي3426

ابراهٌم كاظم جاسم نصٌر المالك3427ً

هدٌر حسن محمد طاهر الكنعان3428

رحمان مكً صداع عبود المحمد3429

علً مضر عباس عبٌد الكاظم3430

حسٌن طالب جابر حبش السبت3431ً

صباح مهدي جاسم حمادي العبادي3432

دجلة عبدالعزٌز كباشً حبٌب االٌوب3433ً

نور طارق محسن صالح االسدي3434

فواز رٌاض محسن عبود التمٌم3436ً

علً حسٌن عبدالخضر محمد السرٌمٌد3437

ضٌاء جبار رحٌمة سالم الطلٌباوي3438

علً كامل عبدالزهره عبدالحسٌن الحجاج3439

احمد عدنان عبدالرزاق صالل الدوسري3440

مهند رشم مطلك الزم العلٌاوي3441

رسول مزهر دٌري عبد الدراج3442ً

رؤى عبدالحمٌد شرٌجً احمد االسدي3443

علً عبداالمٌر هادي محمد الباجج3444ً

مٌادة باسم عبدالباقً حبٌب االٌوب3445ً

حمد رٌاض محسن عبود التمٌم3446ً

عمار مجٌد ابراهٌم ٌوسف الشاهٌن3447

محمد حمزه عباس عبٌد الموال3448ً

احمد قصً عبدالشهٌد عجٌمً الشهباز3449

زٌنب عباس احمد عبدهللا الجبوري3450

سنار علً عبدالعالً مطلك السلٌط3451ً

علً حٌدر جاسم عبود المسافر3452

ساره سعد جاسم عبدالحسن الحرٌشاوي3453

مصطفى رشم مطلك الزم العلٌاوي3454

حسن اٌاد عبدالرزاق جاسم القناص3455

نزار طعمه عبود سنٌد البزون3456ً

اٌمان فوزي ٌوسف منصور الشاوي3457

علً انتصار حمود مطلك الكرعاوي3458

اٌهاب علً فلٌح محارب الهلٌج3459ً

وسام عبدهللا حٌدر سالم الشرفه3460

اباذر كامل كوٌم خشجوري المخٌلف3461

فاخر علً حسن عباس العطوي3462

فاضل علً مطشر سنٌد المالك3463ً



جمال حمٌد عباس عبد الزبٌدي3464

احمد فوزي ٌوسف منصور الشاوي3465

ساره جبار صدام جبارصدام المحمداوي3466

حسٌن بكر عبدالكرٌم دروٌش دروٌش3467

عرفان باسل محمدصالح احمد المحمدصالح3468

ساره احسان كاظم جعاز العكٌل3469ً

جواد كاظم صبر جاسم الحاجم3470

عبدالحسٌن رحٌم عبٌد عجٌل الكرٌماوي3471

حمزة رشم مطلك الزم العلٌاوي3472

ارشد صادق رسن زغٌر المالك3473ً

مهٌمن غازي ناصر محمد البدران3474

ٌاسمٌن محمد خضٌر جودة الزرفاة3475

مصطفئ مهدي صالح حمادي برك3476

مصطفى احمد جلوب درٌع العوٌد3477

علً عبدالحمٌد طعمة كاظم الموسوي3478

انور سالم ناجً عطٌوي الطرٌف3479

نسٌم جاسب خزعل حمادي مٌاح3480ً

عباس صبٌح حمود ساجت الربٌعاوي3481

حسنٌن قاسم نعمه عوفً الناصر3482

احمد قاسم عاشور موسى الموسى3483

رغد ناظم عبدالكرٌم لعٌبً المسعود3485

حٌدر عبداالمٌر هادي محمد الباجج3486ً

هاله كاظم عبدالبنً صٌهود العلوان3487

انور وداد كاظم جبر العبودي3488

زٌن العابدٌن عاطف داود سلمان الجوبٌر3489

سهاد غالب خلف مال هللا النزال3490

احمد مهدي فالح شابث البزون3491ً

جواد كاظم عباس برٌس الشرٌف3492ً

وفاق سعود عبد خنجر الخنجر3493

قاسم محمد طاهر عبدعلً النصاري3494

شٌماء محمد عبدهللا علً المصٌلح3495

محمد كاظم سوٌد اٌوب المحسن3496

احمد جبار صدام جمٌغ المحمداوي3497

محمد عبدالحسٌن سالم سعد السٌف3498

جبار شاكر مال هللا فالح المنصوري3499

جمال وقت فلٌفل  المشعل3500

رٌام عبدالرسول جاسم احمد البحران3501ً

رائد عماد فالح سعدون الطهماز3502

عالء رشم مطلك الزم العلٌاوي3503

هدٌل نجم حمٌدي حمود الفرٌج3504ً

عاطف علً حسٌن علً خوارده3505

علً قاسم عاشور موسى الموسى3506



امال جبار صدام جمٌغ المحمداوي3507

مرتضى حسٌن ناصر نعٌم المنصوري3508

عمار عالء مهدي جاسم الخالدي3509

ضرغام لفتة عبدالسادة حسن الحزبة3510

عالء عماد فالح سعدون الطهماز3511

سالم مجٌد حمٌد مطلك الشرٌف3512ً

عبدالمعٌن عبداالمٌر قاسم كرٌم الهالل3513ً

لمٌاء ٌوسف غالً رومً المالك3514ً

غٌث حبٌب ثامر شنٌن الجراح3515

عماد علً عبدالنبً سٌاف السلمان3516

ولٌد عجٌر قاسم بالً المرٌان3517ً

عبدالرضا منصور شاكر حنٌن خلف3518

محمد جاسم فرج مهوس الخلفاوي3519

عباس هاشم حمادي صبر المطرود3520

علً كامل عامر فارس الدٌراوي3521

عبدالوهاب عدنان عبدالوهاب صالح الهوٌدي3522

عالء محمود مطر عبٌد الموسوي3523

محمعبدالمهدي خلٌل ابراهٌم محمد الخلٌفة3524

عبدالكرٌم حسن نجم عبدهللا البخٌت3525ً

مشتاق خمٌس دروٌش علً العل3526ً

احمد عامر فزع ٌوسف العٌسى3527

اٌمن فاضل خٌرهللا ٌعقوب العامري3528

نسرٌن عباس طه ٌاسٌن الدٌراوي3530

احمد عاطف داود سلمان الجوبٌر3531

حٌدر غانم خضٌر علً سنٌسل3532

محمد كرٌم صكر جٌاد الخاض3533

امانً صكوى برغوث سلمان السلمان3534

ثائر صبٌح منصور علٌوي المالك3535ً

انور عقٌل سالم محمد الكنعان3536ً

مصطفى عبدالرحٌم ناٌف عٌسى عباس3537

صفاء طالب رشٌد عالوي العامري3538

ورود علً خرٌبط ٌاسر العبادي3539

اكرم جواد عباس ٌوسف العمران3540ً

مازن ٌونس عبود احمد الجزائري3541

محمد سلٌم حسٌن علوان العزاوي3542

احمد فاضل جاسم محمد التوبالن3543ً

اروى ولٌد شاهر سلطان الدوسري3544

زٌنب طارق حمٌد عبدالرسول الربٌعه3545

هاشم عبدهللا سوٌد منثر المالك3546ً

مصطفى عبدالكرٌم براك داود كنعان3547ً

جاسم محمد شنباره علً الغزال3548ً

فوزٌه جمال جاسم محمد الكرناوي3549



باسم حسن غافل جفٌل الشاوي3550

حسٌن غرٌب حمادي صبر المطرود3551

عبدالزهرة ناٌف دهمان بركات المالك3552ً

سٌف قٌس عالوي قٌسعالوي الدراج3553ً

سجاد قٌس محمد غلوم التمٌم3554ً

علً عبدالكرٌم عبدالمجٌد سٌف الدٌن العكٌل3555ً

اٌمن عدنان جواد حسٌن الغلوم3556

محمد جبار غلٌم فضٌل الكنان3557ً

مرتضى خضر عبود صالح الخلٌفة3558

ثائر ٌاقوت صابر باهض العابدي3559

معتز موسى عٌسى طاهر الحاجم3560

ساره طاهر ناهً عبدالكرٌم االسدي3561

مرتضى موحان عبدالنبً ناصر المٌاح3562ً

سٌف حٌدر لفته حٌدرلفته تامون3563

رقٌة عبدالنبً علً حبٌب العباس3564

حسن حافظ عزٌز حاجم الخلف3565

وسام انذٌر منصور عاتً العات3566ً

حٌدر نوري عبدالوهاب الشري الشري3567

علً حسن مرزوق ٌوسف الزوٌر3568

اسراء حمٌد دروٌش مجٌد السنٌد3569

منتظر حبٌب طه عبٌد الدٌراوي3570

ٌونس نظام محمد خادم المٌاح3571ً

عالء طالب حسن عراك الكنعان3572

هشام مخلص كاظم عطٌة المذكور3573

احمد حسن مطرود عوٌد المنصوري3574

رسن احمد جاسم سلمان الشاوب3575

حٌدر حمود محمد منصور المٌاح3576ً

فاضل مجبل عبدعلً راشد الحجاج3577

عالء امٌن عبود علوان شٌخان3578ً

عبداالجبار فاضل عبداالجبار حسٌن االسدي3579

ذوالفقار عادل عبدالسٌد ماضً المالك3580ً

جاسم محمد عبدهللا هاشم اللعٌب3581ً

هدى علً الزم عبٌد البصٌري3582

حمد شعٌبث جاسم صبر المحمد3583

ٌاسر حسن سلطان محمد االبوسوٌلم3584

زٌنالعابدٌن عبدالكرٌم فٌاض محمد البدران3585

علً احمد هادي علوي الموسوي3586

خٌرهللا هاشم محمد زغٌر الجاسم3587

علً عبدالقنً فالح حسن دٌراوي3588

منٌر عبدعلً علوان عثمان العٌدان3589

نور عادل حمود منخً الحمدان3590ً

مصطفى سامً نعمه عباس البندر3591



محمود عدنان جودة عبدالحسن العوٌد3592

سالم حسن مطرود عوٌد المنصوري3593

ماجد حمٌد جاسم عبدالزهرة االسدي3594

منصور بدر عٌدان حران العتل3595ً

عادل عباس سلمان سابط السوٌعدي3596

مرتضى محسن عبدهللا خضر المالك3597ً

هٌثم حمٌد عبدالنبً عبدالكرٌم الجاسم3598

ٌاسر عٌدان عنٌد علٌوي السعٌدي3599

جعفر ٌونس ٌاسٌن حسن الجمعه3600

عمار جبار شٌاع معٌدي المالك3601ً

عبدهللا عاصً مري منهر الرحمة3602

اسعد عبدالوهاب غانم كاظم الشحرور3603

نافع حبٌب نافع مهاوي المالك3604ً

رعد رحٌم صالل فٌصل الموح3605ً

جعفر صادق طعمة حسٌن المٌاح3606ً

احمد هادي قاسم احمد المنصوري3607

حنٌن ظافر عبدهللا عثمان لعجٌم3608ً

حٌدر سالم عبدالحسٌن حمد الحساوي3609

كاظم جواد عبدالكاظم نعٌم المفتاح3610

هٌثم مجٌد قاسم محمد المحمد3611

باسم جٌجان عبدالرضا اسماعٌل الجاسم3612

محمد عبداالمٌر خضٌر محمد الزرف3613ً

كاظم عبود صبري عبٌد العٌدان3614ً

شذى خلف سلمان حبٌب الحبٌب3615

اثٌر ستار جاسم محمد الزبٌدي3616

اٌهاب فاهم جهلول حنون المنصوري3617

عبدهللا عبداالمٌر عٌسى عبدهللا العبود3618

احمد علً محسن طعٌن الغضباوي3619

صباح فضل عبدالنبً عبدالكرٌم الجاسم3620

محمد سلمان عبادي موسى العٌدان3621ً

علً حازم محمدهادي هاشم الجزائري3622

علً خلف غافل ناصح البزون3623ً

رزاق راشد جرٌش شهاب المسٌعد3624

حسٌن دلً لفتة نمر اسكٌن3625ً

زٌنب كاظم رفٌعً عبدهللا الخفاج3626ً

مرتضى عاشور طالق سالم الجشعم3627ً

محمد شهاب خضٌر سعٌد الحلف3628ً

حازم محمد عبدالزهرة مكطوف الهوٌشم3629

عبدخضر كاظم جابر فؤائد المالك3631ً

خالد حٌون عبدالنبً عبدالكرٌم الجاسم3632

اٌاد نظٌر عبدالرظا بكً المشعل3633

مصطفى حمٌد درٌول خلف المحمداوي3634



عالء عبدالحسٌن شرٌف ناٌف الركاب3636ً

سجاد رعد مجٌد غضبان الدٌراوي3637

ضٌاء عبدالحسن عبودي سلمان المحمداوي3638

احمد جاسم محمد محٌبس العباوي3639

علً كاظم عبد وادي البصٌراوي3640

علً نجم عبٌد خلف العٌدان3641ً

عمار عٌاف رحٌم حسٌن الفارس3642ً

هٌفاء خٌري عبٌد امٌل الربٌع3643ً

مصطفى عاشور طالق سالم الجشع3644ً

حسٌن محسن عداي عباس المالك3645ً

احمد محمد كرٌم علً العل3646ً

ولٌد قاسم نصٌر عبٌد المالك3647ً

محمد فرحان ماضً عبود الخلٌفه3648

مالك احمد عبٌد الخداد خداده3649

رائد قاسم محمد عداي الخفاج3650ً

علً جواد كاظم موسى العكٌل3651ً

مصطفى رعد رحٌم صالل الموح3652ً

عماد قاسم نصٌر عبٌد المالك3653ً

رجاء مؤٌد فالح احمد التمٌم3654ً

امجد رعد مجٌد غضبان الدٌراوي3655

هانً بدر هادي نون البدور3656

نورالحسٌن قاسم محمد عداي الخفاج3657ً

مروه سمٌر جوي مسٌم االماره3658

محمد هاشم سالم حسن الدراج3659ً

فهد ثائر نجم عبٌد العٌدان3660ً

محمد فاضل ٌوسف عباس النصاري3661

حسٌن علً راضً جابر الشرشاوي3662

مصطفى عناد شهاب داود الشهاب3663

محمد عبدالحسن رحمة محسن الزٌرجاوي3664

محمد صباح سادة صدام الغراوي3665

علً حامد غرٌب حسٌن الخلف3666

اسعد ماجد جهلول حمد الفظٌل3667

مشاري كاظم نفه معود الغزي3668

زٌن العابدٌن حسٌن علً عبد الحلو3669

حسن عبدالرضا مسٌعد سكران الشاوي3670

جعفر صادق عبدالصمد لفته النعمه3671

هشام مخلص احمد ٌوسف الشاوي3672

غزوان اسحاق ٌعقوب ٌوسف السبٌع3673ً

عبدالعزٌز فؤاد جاسب خضٌر الجمعه3674

بٌداء سمٌر محمد هاشم الباوي3675

حنان عالء كاظم عباس ابوسراج3676

سجاد حسن علً حسٌن المرهون3677



سارة رحٌم جخٌور شرٌف الزٌدي3678

محمد صالح حسٌن عبدالنبً الصكر3679

رائد رجب رحٌم سلمان الشاوي3680

م سعود عبدالعزٌز الخالد?مهند عبدالس3681

حسن عبدالرظا طاهر مشتت بنٌمنصور3682

احمد حسن هٌجل رشٌد االسدي3683

ناجً رحٌم سعدون محمد المرٌان3684

عباس محمدشرٌف احمد محمد القطران3685ً

زهراء صالح عبدالرحمن موسى المٌاح3686

علً احمد عبدالرحٌم ظاهر الخلف3687

علً جاسم عبدالزهره محمد الٌوسف3688

رافد رجب رحٌم سلمان الشاوي3689

حسٌن صادق علً راضً الموسوي3690

عماد حسن جاٌد فٌاض المالك3691ً

جعفر عبدالصاحب عزٌز حمود الجراح3693

حوراء سالم حسن رهٌف الكعب3694ً

فاطمة صباح محمد عساف الجابري3695

نها نعمه معتوق لفته االسدي3696

عالء خلٌل شندي ماهود العٌساوي3697

فهد غالب كاظم نجم المالك3698ً

عبدهللا عبدالكرٌم عبدالجلٌل عبدهللا المطوري3699

سٌف الدٌن حسٌن علً ٌوسف الٌعقوب3700

سٌف نزار محسن نجم السعد3702

صفاء حٌدر طالب حسٌن البطاط3704

هانً خٌرهللا كاظم عبود المحسن3705

امجد خضر شاكر مجٌد المنصور3706

امجد جواد عبدربه ثامر السالم3708

ماجد وصفً مزهر جاسم العبودي3710

حٌدر عبدالكربم عبدالجلٌل عبدهللا المطوري3711

هاله رحٌم جخٌور شرٌف الزٌدي3712

خالد شهٌد ترٌاك حسٌن العلوان3713

حسام عاتً مرزوق جعفر السوٌد3714

فالح سعدون محمد علك المرٌان3715

محمد صادق عبدالرضا طخاخ دراج3716ً

احمد عدنان عبد داغر المنصوري3717

علً ماجد كاظم جابر الشرشاوي3718

محمدعلً ٌوسف علً موسى الجعفر3719

نور رعد داود سلمان العبدالقادر3720

كرار علً ناصر فارس دٌراوي3721

اسعد عالء عزبز خلف السعد3722

هشام سالم جاسم حسٌن المٌاح3723ً

حسام خلٌل ابراهٌم زعالن الجابري3724



زٌنب منذر عبدالرزاق فٌاض السلٌم3725

خالد جمال علً ٌوسف الٌعقوب3726

حوراء خلدون عبدالرضا جاسم الحجاج3727

مسلم نوري عبادي عبدهللا الموسى3728

توحٌد صبري موحً جعفر الحمران3729ً

سلوى اٌاد كاظم غمٌس البزون3730ً

عمر جمال علً ٌوسف الٌعقوب3731

مسلم عبدااالمٌر عبود علوان التمٌم3732ً

سالم عاتً مرزوق جعفر السوٌد3733

عبدالمجٌد كرٌم عبدالمجٌد وادي النصاري3734

عبدالكرٌم جبار محسن حالوب العطب3735ً

عقٌل غازي عبدالنبً محسن الٌوسف3736

حٌدر جابر زغٌر لفتة الزٌدي3737

نورالدٌن حسٌن سٌد جخٌور الزٌداوي3738

موسى شاكر هادي طالب الدٌراوي3739

احمد سامً كاظم ابراهٌم العرٌج3740

سعد قٌس عبداالمٌر عبدالرضا المٌاح3741ً

علً عبدالحسٌن خلف عودة الشمري3742

حٌدر اٌاد كاظم غمٌس البزون3743ً

عمار صباح جمعة ساجت الجٌزان3744ً

ولٌد حسٌن مجٌد محمد البصٌري3745

احمد مالك راضً حسن الجمال3746

امجد وصفً عبدالحلٌم عبدالرزاق الشعباوي3747

نجاة علعبداالمٌر عبدالرضا عبدالنبً المٌاح3748ً

اٌمان عبدهللا اسماعٌل عاصً العبٌدي3749

حسٌن حمادي حسٌن محسن المحسن3751

حسٌن طالب حمٌد برٌهً البجاري3752

شٌماء جابر فٌصل عبدالهادي السعدون3753

ماهر ابراهٌم عبود علوان المالك3754ً

علً حطاب عبدهللا عباس االسدي3755

سجاد عقٌل حنون كاظم الٌعقوب3756

استبرق عبدالكرٌم حسن علً المنصوري3757

امنه عبدالزهره حاوي علً الحاوي3758

زٌنب كرٌم نوري مكً الٌاسٌن3759

عدنان محمد حسٌن علً العبدالعظٌم3760

عبدالنبً غازي عبدالنبً محسن الٌوسف3761

علً صباح جمعة ساجت الجٌزان3762ً

محمد جابر زغٌر لفتة الزٌدي3763

اٌاد موحً لعٌبً دفار المالك3764ً

احمد هادي راضً سلطان المزٌعل3765

راحٌل محمد جاسم محمد المطٌلج3767

حٌدر عبود سلطان عساف العبدالنب3768ً



سحر شهٌد عبدالكرٌم عبدهللا المطوري3769

مصطفى اٌاد كاضم حسن االبراهٌم3770

تٌسٌر عبداالله عبدعلً محمد الجاسم3771

حٌدر جواد كاظم محمد الحرٌشاوي3772

محمد عبدالرضا عبدالصمد سلمان الربٌع3773ً

محمود شاكر محمود عبدالكرٌم المرزوق3774

حسٌن صبٌح فضٌل علٌوي المالك3775ً

حسٌن كرٌدي جوده عبدالهادي الحٌوان3776

علً ٌاسر صبري جمعة المرزوق3777

مروه محمد جاسم عوده الغزاوي3778

وجدان عبدهللا اسماعٌل عاصً العبٌدي3779

ناجً حسن بدر نزال النزال3780

حٌدر اسماعٌل عبدالحمٌد حمزه المجاسب3781ً

حسن عدنان عبدالحسٌن حسن العل3782ً

جعفر صباح جمعة ساجت الجٌزان3783ً

كرار عبدالرضا عبدالجلٌل محمدعلً العامري3784

ثائر هاشم بدر نزال النزال3785

سوسن كاطع هالل ناصر 3786

محمد مجٌد عبدالحمٌد نجم العبدهللا3787

سعاد نوري عبدهللا طالب الحسٌن3788ً

هاجر جاسم محمد جاسم الربٌع3789ً

فراس عبدالحافظ كرٌم عبٌد كنعان3790

مهند مازن عبداالحد مجٌد عبوجلو3791

مروه عبدهللا محمد حسٌن الفرٌجاوي3792

عالء ٌاسٌن نفاوه حسٌن المحمد3793

منذر عبدالمهدي ٌوسف عبدالحسن المٌاح3794ً

علً عبدالمحسن حسن علً الحمادي3795

دعاء سمٌر سالم منصور االسدي3796

توفٌق احمد جابر خنٌاب المراد3797

حاكم هاشم محمد زغٌر الجاسم3798

حسن ثجٌل عامر جبار العامري3799

محمد شاكر محمود عبدالكرٌم المرزوق3800

مؤمن صباح عبدالكرٌم ضهد السعد3801

علً عبدالجبار سلمان احمد الخالدي3802

ناجً عبدالرزاق حمزة عباس الشمري3803

محمد عقٌل باهٌز جابر المالك3804ً

عبدهللا مؤٌد عبدالودود عثمان الشاوي3805

علً عادل عجمً عجرش الحٌوان3806

الفرزدق نزار مهدي جوٌد الوائل3807ً

ٌوسف عاشور محمد علً الخالو3808

احمد مجٌد عبدالحمٌد نجم العبدهللا3809

غفران علً راضً سلطان المزٌعل3810



بتول منذر عبدالسٌد مجٌد الٌوسف3811

فً محمد احمد حسٌن الناصر3812

محمد قحطان نعمة محمد الشطري3813

هدى فوزي محمد امٌن الخلٌل3814

رجاء محمد خضٌر خلف الخضٌر3815

ضرغام شاكر جاسم نشمً العبادي3816

فاطمه حسٌن جوالن محمد السٌاب3817

علً قاسم عاصً حسٌن العبٌدي3818

امنه عبدالكرٌم ٌاسٌن طاهر العامري3819

منى سلمان حسٌن مظلوم التمٌم3820ً

عالء ثائر جبار عواد الكنعان3821ً

اسعد علً عبدالحمٌد نجم العبدهللا3822

عمار زٌدان خلف كشكول الفٌصل3823

ضٌاء محسن عنٌد سلطان الخكان3824ً

عطٌه ناصر منشد كاظم الدب3825ً

عمار قادر نعمه قادر الكاصد3826

مازن ندٌم نعمه جاسم االبرٌسم3827

مرتضى عقٌل هانً جاسم القطران3828ً

اسامه صباح عبدالحمٌد ثامر الحمٌد3830

احمد كاظم حاتم طعمة الربٌع3831ً

مٌثاق مجٌد عبدالحمٌد نجم العبدهللا3832

عبٌر عادل ٌاسٌن خضٌر االبراهٌم3833ً

محمود ضٌدان كاصد عبٌد الرماح3834ً

عبدهللا نافع عبداالمٌر محمد الحمٌد3835

انور محمد هادي مهدي السهالن3836ً

كرار جواد حسن علً االسدي3837

حٌدر حزام عبدالسادة باكور الدراج3838ً

حسن عبدعلً عباس محمد الخزعل3839ً

عباس علً حسٌن نصار الغلٌفص3840

هبه عباس عدنان ضٌغم الشتٌل3841

رعد حسن مرزوق عبود النجم3842

حسنٌن هاشم قاسم حمٌد العقاب3843ً

نواف عبدالكرٌم عبداالمٌر حسٌن العبٌد3844

منتظر رٌاض جاسم محمد االسدي3845

نور هشام علً عٌسى النور3846

مرتضى عبدالحسٌن موسى محمد الجبوري3848

حٌدر شاكر جاسم نشمً العبادي3849

اٌاد جواد كرٌم جوادكرٌم السفٌح3850

احمد فوزي حمٌد سماري الفرٌج3851ً

امجد حٌدر حزام عبدالسادة الدراج3853ً

هاله فاخر طه منصور الناصر3854

فاطمه صالح مصٌوي صالح السعدي3855



حسن سالم محمد ناصر الموسوي3856

علً رعد سلمان محمد البندر3857

احمد عبدالصاحب موسى صٌهود البجاي3858

محمود عبدالباسط عبدالواحد عبداللطٌف الحاجم3859

عباس فٌصل شاوي بدر الحمدان3860

زهراء خالد زٌد خلٌل الزٌد3861

عالء عبدالحسٌن موسى محمد الجبوري3862

خلود صبري عبدعلً عبٌد التمٌم3863ً

احمد حٌدر حزام عبدالسادة الدراج3864ً

نادٌة رزاق بالسم عبدعلً الفرٌج3865ً

مجبل حسن كعٌد طاهر العبٌد3866

دعاء محمد مطنش طشار البٌضان3867ً

زهور سامً طاهر محمد اللعٌب3868ً

حٌدر جواد نجم عبدهللا الكنعان3869ً

حٌدر فرحان جونً بدن الزبٌدي3870

عالء مسلم خلف ناهً الشنٌشل3871

سلٌمه محمود عبدالواحد سلمان الٌعقوب3872

حسٌن قدوري محٌبس صالح العامر3873

حسٌن وهاب عبدالرزاق عبدالواحد الطواي3874

جعفر جالو وادي عجٌل المٌاح3875ً

سرمد حامد عبدعلً ضٌدان الحسن3876

علً حسن راضً حسنراضً مالك3877ً

جواد كاظم الزم كاظمالزم العجرش3878

اكرم عبدالسمٌع مهدي عبدهللا الحجاج3879

محمد عبدالجلٌل كاظم حسٌن الخلف3880

صالح جبار جوالن تقً العوٌد3881

محمد ماجد صالح علوان االبراهٌم3882

علً برزان جاعد معٌدي عبدالعزٌز3883

اٌات عدنان محمد جاسم الجاسم3884

ٌوسف سلمان محمد اسود البندر3885

هانً صادق عبداالمام عبود الخرسان3886ً

زٌنب هادي رحٌم عجه الجٌاش3887ً

مرٌم علً حسٌن نصار الخزعل3888ً

زٌنب قٌس حمد خنٌاب الجبوري3889

علً سلطان عبداالمٌر عبد الجنعان3890

لطٌف لفتة رمضان حمد العٌدان3891ً

عباس كمٌل عوده  صالح3892

سلوى هاشم محمد صالح الخطٌب3893

حسٌن جابر سعدون مراد السعداوي3894

سعدون حسن مشاي زباري البوعوض3895

خالد عبدهللا سعٌد علً السعٌدي3896

علً سامً لعٌبً حمادي المالك3897ً



محمد صالح عبدالزهره معتوق كنعان3898

مدٌن الٌذ فٌصل حمود الصالح3899

خالد سعٌدان حزام جثٌر الرفٌع3900ً

فاطمة حسٌن عبدالمجٌد راضً العوض3901

حسام عبدالرزاق علً ٌوسف الصالح3902

حبٌب احمد قاسم غضبان ربٌعة3903

احمد هاشم علوان حسن الراشد3904

اسامة مضر محمدشكٌب خماس شكٌب3905

اشواق سهٌم مطلب سعد البوعذار3906

اكرم عبدالكرٌم عباس علً التمٌم3907ً

جواد كاظم هاشم محمد الجاسم3908

مٌثم عبدالحسٌن محٌسن فندي البزون3909ً

هٌبت نوري كاضم موزان الذهٌباوي3910

ستار جبار جوالن تقً العوٌد3911

طالل عدنان عبٌد ناٌم الحجام3912ً

نواف جمٌل سلٌم جاسم الكنعان3913

باقر عبدالحسٌن محسن فندي البزون3914ً

منتصر اسحاق ناصر سدخان البدران3915

مصطفى طالب قاسم عذبً الجعفر3916

اٌات نوري كاضم موزان الذهٌباوي3917

حسن كاظم قادر شوٌخ الجاسم3918

عماد ابراهٌم جابر عمر البصٌراوي3919

صالح حمٌد شٌاع راضً البندر3920

احمد عبدالهادي داود سلمان االسدي3921

احمد سعٌد عٌسى حسٌن هلٌل3922

لٌلً ٌحٌئ غلٌب شهاب العبادي3923

ستار جبار عبدالرضا اسماعٌل الجاسم3924

علً ابراهٌم عٌسى ابراهٌم العمران3925ً

علً عدنان كحٌط عبدالحسٌن العوف3926ً

دعاء جابر عبداالمٌر عبٌد الكنعان3927

حنان طعمة عطٌة كعٌد العبادي3928

عالء عدنان رحٌم نعمه السعد3929

حسٌن عدنان رحٌم ناصر البندر3930

محمد قاسم شنٌن صالح الراشد3931

محمد قاسم موسى منصور المنشداوي3932

انوار سالم عبدالوهاب عبدالجبار االبراهٌم3933

هٌام علً ٌوسف عباس الركاب3934ً

بتول ٌاسٌن طاهر محمد البكر3935

مصطفى غالً مزهر عبدالعالً السٌالوي3936

حسٌن سرحان ٌوسف فٌصل الظاهر3937

دعاء كرٌم داخل فلٌح السواد3938

اكرم فتحً عبدالحسٌن ظاهر السالم3939ً



نور صالح حسٌن فلٌح الشوٌرد3940

سمٌر مسلم عبد غرٌب المٌاح3941ً

علً حسٌن عالوي طاهر السنٌسل3942

محمد جاسم محمد علً الشاوي3943

علً ٌوسف سوادي ٌاسٌن الرحٌم3944

محمد حسن رسن زغٌر المالك3945ً

عباس جاسب نمر مسكٌن البندر3946

عزت عبدالكرٌم عبدالجبار سٌف الدٌن العكٌل3947ً

حسن علً شرهان عبدهللا الفرجاوي3948

ضمٌاء سعٌد صادق جعفر الربٌع3949ً

ٌاسٌن عبدالحسٌن محٌسن فندي البزون3950ً

رعد زٌد خلف سهر العمر3951

عباس محسن بدن محمد السعٌد3953

بسام فرحان ٌوسف فصٌل الظاهر3954

محمد شاكر عبدالنبً ٌونس العابدي3955

هدى هاشم محمد صالح الخطٌب3956

صادق جعفر محمدرضا محمدعلً المطاوعة3957

جهاد عماد عبدالرسول رحٌم الزوار3958

عباس علً شرهان عبدهللا الفرجاوي3959

مهند حامد حسٌن علً الموسوي3960

اثٌر رٌسان خلف محمد المٌاح3961

دالل صباح مجٌد عبود الزعٌر3962

رنا كرٌم حمود عرٌبً المنشداوٌالبومحمد3963

وسام علً محسن عبود االسدي3964

ضرغام سامً زهراو منصور دٌوان3965

سهٌله ٌوسف مجلً صحن الصراٌف3966ً

هشام هاشم حمٌد ناصر البندر3967

ماجد كاظم عطٌة عبدالعالً السٌالوي3968

فاطمة صالح محسن هاشم العبودي3969

اٌات عباس محمدرضا محمدعلً المطاوعة3970

علً خلف مرزوق حسونً العبادي3971

اٌمان صباح عزٌز عوده العماري3972

اسعد مهدي حسٌن علً الغافل3973

منٌر سمٌر علً صغٌر العكٌل3974ً

حسن محمد عبدالجبار عبدالكرٌم المطوري3975

منى حسن ربٌع عبد الصراٌف3976ً

االء باقر هاشم جاسم الخرسان3977

احمد عبدالرضا جاسم بناي الموزان3978

صبا عبدالرضا محمد محٌسن المعدن3979

تبارك حٌدر هاشم جازع الحجاج3980

وعد ناظم موسئ خلف المٌاح3981ً

فالح عمران ظاهر صالح الكطران3982ً



حسٌن عزٌز عبدالحسن جدوع الحلف3983ً

سالم حسن محمد عناد العبودي3984

رقٌه وداد فرهود نعمه العلوان3985

احمد رٌاض مردان حمود البدران3986

علً عمر محمد مصطفى القبان3987ً

فرحان حبٌب فرحان نعٌم بخٌت3988

عبدهللا زهٌر ٌعقوب ٌوسف الزهٌري3989

فاطمة عبدالكرٌم قاسم عكاش البدران3990

اعراف ناٌف عذار بردان ساه3991ً

نجالء حسٌن عبد بدر الخفاج3992ً

زٌنب حٌدر هاشم جازع الحجاج3993

احمد جاسم محمد حسن الزٌداوي3994

حسٌن علً احمد باقر التمٌم3995ً

قٌصر ناظم موسئ خلف المٌاح3996ً

رواء حمودي محسن حمٌدي المالك3997ً

سعد غالً مزهر عبدالعلً السٌالوي3998

هشام الزم درمان محٌبس البدٌري3999

لقمان عبدالحكٌم عبدالعالً مطر العطب4000ً

هٌمن قصً جاسم محمد التوبالن4001ً

غفران ابراهٌم غضبان مشتت السعٌدي4002

علً محمد خضٌر جبر دٌراوي4003

شهد فرٌد صبري خالد القطران4004ً

نواف صباح دنٌف شرهان البرهان4005

زهراء عبدالستار بدر محمد المرزوق4006

سجاد عبدالكرٌم علوش مطٌر الفرٌج4007ً

هدى ربٌع لفته فزع الشمري4008

خدٌجه بالسم عبدالساده عبدالزهره الجاسم4009

عبدالحسٌن ٌوسف ٌعقوب منصور الناصر4010

علً هاشم حمٌد ناصر البندر4011

احمد كاظم عبود حبٌب المالك4012ً

هناء ٌحٌى عبدالصاحب عبود الحمٌدي4013

علً خٌري عطوان عٌسى المدهوش4014

اٌاد عبدالرزاق داود سلمان الحلف4015ً

احمد سمٌر علً خلف المالل4016ً

علً عبٌد عطٌه عبدالعلً السٌالوي4017

اكرم ٌحٌى عبدالصاحب عبود الحمٌدي4018

اكرم خٌري عطوان عٌسى المدهوش4019

عبٌر فرٌد صبري خالد القطران4020ً

كاظم حسن غوٌلً عبدهللا الربٌع4021ً

محمد حامد دواس عبدهللا الفرطوس4022ً

سٌف عبدالكرٌم عبدالنبً جارح الرمضان4023

زٌنب سالم طه نعمه الكنعان4024



محمد جلٌل جبار مطر السٌدالناج4025ً

منى محمدشرٌف احمد محمد القطران4026ً

مجٌد حامد عبدالحسن راضً الحجاج4027

علٌالهادي عبداالله عزٌز خلف الحجاج4028

عزالدٌن صباح دنٌف شرهان البرهان4029

عالء عدنان عٌادة كحٌط البوسلم4030ً

محمد ضٌاء فاضل مدهوس جبر4031

ضرغام عبدالسالم ماضً محسن الالم4032ً

دعاء عبدالحسٌن مهدي احمد العبدهللا4033

ولٌد كاظم عطٌه عبدالعلً السٌالوي4034

سالم هاشم حمٌد ناصر البندر4035

منتظر ابراهٌم حسن مطٌلب الغنام4036ً

حمٌد عبدالواحد علوان سلٌمه الكنعان4037ً

احمد رعد حسٌن بندر صٌاح4038

سٌف رحٌم عوده زغٌر الحلف4039ً

عبدالعزٌز عودة فلٌح مصبح الجشعم4040ً

محمد ٌحٌى عبدالسٌد جابر البغالن4041ً

احمد علً فاخر عاشور مظلوم4043

مرتضى عبدالمنعم جبار فلٌح المالك4044ً

احمد كاظم مردان طاهر الكٌم4045

عماد دخان مكً محمد الدراج4046ً

عبدهللا اسماعٌل علً مطرود الشمس4047

حٌدر عالء محمد طاهر الزبٌدي4048

هند ٌعقوب ٌوسف سحاب المناوي4049

محمد عالء سامً عبدالعالً المٌاح4050ً

علً عبدالخضر نعمه دٌوان الدراج4051ً

جعفر محمد عدنان محسن المالك4052ً

محمد كرٌم خلف محمد الخفاج4053ً

زاٌد عوٌد عجٌل غرٌب الشمري4054

خالد ٌعقوب ٌوسف سحاب مناوي4055

محمد ولٌد فاضل مجٌد الزٌدي4056

عبدالهادي ظاهر سلمان علً القطران4057ً

حٌدر راضً محمد حسٌن الصاف4058ً

غزوان ٌحٌى عبدالصاحب عبود الحمٌدي4059

وسام عبدهللا عبدالجبار هذال الهذال4060

صالح عبدالمهدي صالح مزهر الشاهٌن4061

حسٌن سلمان عباس حتاجة العلٌاوي4062

احمد حسٌن عداي عشم السلٌط4063ً

محمد عصام جبارة عودة المٌاح4064

شاكر رحمن هاشم شاكر سٌدنور4065

علً حسٌن مزهر عبدالعالً القطران4066ً

اكرم كاظم عبدالكرٌم مطشر شطراوي4067



علً عبدالكرٌم عبدالحسٌن علً التمٌم4068ً

احمد عبدهللا فهد هزاع السعدون4069

عبدالرسول عبٌد شتٌل عبدهللا عبدهللا4070

علً ٌعكوب ٌوسف محمد البدٌر4071

علً فؤاد كاظم حمٌد المالعل4072ً

سمٌر خلٌل سمٌر كزار العزاوي4073

عبدهللا سلٌم كاظم جواد الخفاف4074

رنا عبدهللا مصطفى محمد العبدهللا4075

احمد عزٌز جاسم حسن بزون4076ً

عبدهللا حٌدر كاظم جعفر حمادي4077

مازن عدنان خلف العبدهلل? عال4078

عباس هاشم حسٌن علً دٌراوي4079

قاسم خلف مطشر عٌسى البهادل4080ً

احمد ابراهٌم صالح خضٌر الغانم4081

خلٌل لفته حمود شندي االسدي4082

حسنٌن علً عبداالمٌر ناصر الخزعل4083ً

صكر غانم حسن مال هللا الترك4084ً

حسام محمد خظٌر جبر الدٌراوي4085

عماد كحٌط محمد غافل المرٌان4086ً

دعاء عبدالحسٌن لفته نعٌمه البونجٌم4087

ارشد علً كاظم علً العبادي4088

اسراء عبداللطٌف هجول عبود المصل4089ً

محمد رحٌم عبدالعالً محسن المٌاح4090ً

مرتضى فاضل خٌرهللا دٌوان الشوٌل4091ً

حسن عبدهللا نجم عبدالواحد المٌاح4092ً

هند عبدالفتاح عبدالمجٌد ابراهٌم العبود4093

مصطفى محمد جاسم حمود الجعاري4094

حسٌن علً حسٌن مزهر القطران4095ً

مرتضى عبدالغفار ٌونس عٌسى العٌدان4096ً

دعاء ٌوسف عبدالجلٌل ٌوسف المطلق4097

جعفر قاسم عبدالنبً مشتت العزاوي4098

محمد عبداالمٌر حسٌن حسن الهاشم4099ً

عادل عودده كرٌم حوٌس الدٌروي4100

تماضر سالم مكً مهنا الموٌل4101

لطٌف غالً مزهر عبدالعالً السٌالوي4102

علً رحٌم عبدالعالً محسن المٌاح4103ً

محمد هادي راضً سلطان المزٌعل4104

حذام جلٌل ابراهٌم حمادي السوٌجت4106

زٌنب عبداالله محمدصالح احمد الردٌن4107ً

محمد عبدالحسٌن لفته نعٌمه البونجٌم4108

اسعد عدنان عبدعلً ضٌدان الحسن4109

احمد صفاء عبداللطٌف زٌد الهاجري4110



فاطمه صبري حسن محمد الناج4111ً

شٌماء ضٌاء شاكر ادرٌس البطاط4112

رنا جمال موسى داوود الموسى4113

قصً قاسم منصور عبدهللا التمٌم4114ً

اشرف ٌونس عبدالصاحب عبود الحمٌدي4115

ناٌف سعد عبد جبر الثامر4116

علً عوده كرٌم حوٌس الدٌروي4117

علً اسماعٌل سلمان عبود السٌمري4118

صبٌحه عماد طالب عبدالمعبود السالم4120

رضا خالد عزٌز خلف العٌدان4121ً

جالل ناهً امان ادرٌس الكرارطه4122

حسٌن عوده كرٌم حوٌس الدٌروي4123

حنان ستار جبار محمد الكعب4124ً

علً ماجد امٌن جابر اللطٌف4125

كرار عباس مهدي قاسم السرداح4126

مصطفى محمود عٌدان الزم الهاشم4127ً

حٌدر اسماعٌل محسن حمادي السودان4128ً

ضٌاء دٌوان خلف سلطان العكب4130ً

مجتبى رحٌم زاهر ناصر المولئ4131

ضٌاء عبدالزهرة محسن فرج المالك4132ً

ابوالحسن حمزة عباس قنبر الجزائري4133

هدٌل منشد زاجً ماظً المالك4134ً

كاظم عبدالستار خشان كاطع الجباره4135

عبادي حامد عبادي الجالج امٌرعثمان4136

امٌن عبدالحلٌم بنٌة عوده المالك4137ً

حٌدر عبدالنبً حمٌد عبدهللا الرفاع4138ً

جواد كاظم عبود حبٌب المالك4139ً

عباس كاظم حسن مشتت المحمداوي4140

علً جاسم محمد هاشم الموسوي4141

عباس اسماعٌل محسن حمادي السودان4142ً

عباس باسم شنان نجم النور4143

علً ٌاسر علً عنٌد الساري4144

نوره كاظم جواد سوادي البدران4145

اٌهاب ماجد حمود جاٌد الدٌراوي4146

دٌنا صادق حسٌن غلوم التمٌم4147ً

عالء عبد ناصر مهدي المنٌخ4148ً

اسعد محمد شرٌف سلمان السلمان4149

صباح قاسم محمد حسٌن الموسوي4150

مرتضى سالم عبدالنبً حسٌن الراشدي4151

رهام ماهر مونس مشرف الركاب4152ً

محمد كاظم عبود حبٌب المالك4153ً

علً غازي مزهر سلطان البومشٌح4154



عبدهللا وصفً طاهر علً العبدعل4155ً

وجدان عبدالباقر كاظم زٌاره السعٌد4156

حسٌن زهٌر رحٌم نعٌمه المٌاح4157ً

عمار ستار جبار ناصر العطب4158ً

نواف عبدالجبار عبدالهادي شالل الشاوي4159

كرار عبدالنبً حمٌد عبدهللا الرفاع4160ً

حٌدر عبدالرزاق حسن سلمان الحلو4161

انور محمود جاسم شحت نور4162

حٌدر سامً عبدالغفور زعالن الدٌراوي4163

مجتبى بالسم سلمان شمخً نور4164

لبنى فالح ناجً حمزه الصادق4165

سٌف عبدالنبً حمٌد عبدهللا الرفاع4166ً

عباس نجم عبٌد هاشم الحلف4167ً

محمد حامد عبدالحمٌد جاسم الجاسم4168

علً كرٌم شرٌف طاهر الطاهر4169

فواز باسم حسٌن علً الناصر4170

كرار هاشم بصٌص شندي السودان4171ً

علً تحسٌن عبدالصمد مٌسر الجوهر4172

نجاح سبع خمٌس نجم الشمخان4173ً

نجالء عبدالجلٌل جاسم صعٌبر الصعٌبر4174

سٌف احمد هاشم كرم البطاط4175

امٌن شنان هاشم محمد البدران4176

هٌفاء ناصر فالح صالح الكنعان4177

مؤٌد احمد عبدالكرٌم عبدالرزاق المنصور4178

مصطفى جبار جمعه عبدهللا النور4179

حسٌن ماجد فندي عبدهللا السواري4180

مٌس ابراهٌم احمد عبدالرحمن العبل4181

حسن داود سلمان داود النزال4182

والء عبدالجلٌل جاسم صعٌبر الصعٌبر4183

مهند سلٌمان سلطان حاجم العبدهللا4185

سالم محمود عٌدان عزٌز الشوٌرد4186

ورود عباس محمد خشان العكٌل4187ً

بشرى هادي عبدالرزاق غلوم الدوسري4189

احمد شهاب احمد عاصً العٌساوي4190

انور سلٌم علً سلمان الحسٌن4191ً

كرار محمد حبٌب جاسم النصٌر4192

عباس باقر عٌسى رحمه الموسوي4193

مرتضى محمد طاهر محمد الزبٌدي4194

حسٌن محسن علً حسٌن النقاش4195

كاظم حمد عبٌد عٌسى السكٌن4196ً

مصطفى محمد طاهر محمد الزبٌدي4197

سجاد ماجد عبدالرزاق براك الموسى4198



فواز اسماعٌل طعمه طالع الربٌع4199ً

علً زٌد مهدي ساجت الشوٌل4200ً

ضرغام ناظم محٌسن زعٌبل الحجاج4201

منال عبدهللا خرٌبط نصٌر العفراوي4202

سجاد جلٌل ٌوسف حسن الٌعقوب4203

حسٌن عبدالمنعم خزعل لطٌف الرمضان4204

محمد طارق شهٌد شرٌف كناص4206ً

شهاب احمد جاسم محمد الدٌراوي4207

سماح عبدالعظٌم سالم عبدالحسٌن العل4208ً

حسام عدنان خضٌر طاهر العطب4209ً

لٌث ضٌاء عبدهللا علً المنصور4210

احمد سامً كاظم جاسم الحلف4211ً

حسنٌن طالب عبدالنبً محمد الحماد4212

ماهر عبدهللا محمد خلف الحوان4213ً

عبالجبار حمٌد نعٌم عبدهللا البومشٌلش4214

حوراء عبداالمام خضٌر طاهر العطب4215ً

زٌنب فاضل محسن ٌوسف التمٌم4217ً

وسام عادل محسن عبد عناب4218ً

موسى حمد عبٌد عٌسى السكٌن4219ً

مرٌم حمزه محمد جاسم الٌعقوب4220

نٌسان سعدي جاسم محمد السوٌدي4221

رشا ناهً هاشم ٌوسف مٌاح4222

مرتضى علً نعمه خضر الشوك4223ً

توفٌق علً محمد مكً الحسن4224

فرقد طارق علً شناوه السناف4225ً

صابرٌن عبداالمٌر نعٌمه فاٌز الخلٌف4226ً

كرار عبد كاظم عبٌد المحمداوي4227

حسام عباس برغوث دٌوان المخٌلف4228

رٌاض جمٌل هاشم لعٌوس االسدي4229

رغد جعفر صادق عاتً العبادي4230

محمد ٌاسٌن زبون محمد الزرقان4231ً

حنان جاسم رحمة كاظم الساري4232

دعاء حسٌن ٌعقوب حسٌن السلمان4233

حٌدر عبدهللا فاضل جلٌهم العطب4234

المصطفى عباس حمزه محمود العامري4235

طه ٌاسٌن مجبل شٌاع الموٌل4236

مرتضى جبار محبس حسن االمارة4237

حمزة باسم جعفر عبدهللا السلمان4238

محمد مهدي محسن عوٌد المدٌل4239ً

زهراء حسٌن زبون حسن الروٌم4240ً

زٌن العابدٌن قاسم كرٌم حوٌس دٌراوي4241

محمد رحٌم علً حسن الٌونس4242



ندى قحطان داود سلمان الفٌصل4243ً

محمد دروٌش وسام دروٌشوسام الفٌاض4244

محمد جاسم فلٌح شندي الحرٌشٌٌن4245

سامً بدر نعٌم جبر المالك4246ً

علً منٌر محمد خضٌر المٌاح4247ً

عزت سالم جابر رمام الشكبان4248

حمزه علً عباس كاظم الباسورك4249ً

علً عبدالنبً غاٌب سراب الحمودي4250

حسام هانً حسٌن حسن المذحج4252ً

احمد فالح محمدمهدي ابراهٌم المهدي4253

عالء هانً حسٌن حسن المذحج4254ً

حٌدر هانً حسٌن حسن المذحج4255ً

عالء حسٌن كحط سبتً الحجاج4256

محمد عبدالنبً عباس عبدالسٌد ال4257

فادي حسن عبدالساده عبدالرزاق االسدي4258

محمد شاكر ٌسر حمود الحاجم4259

احمد حنظل سرحان مطرب الباشك4260

مسلم ستار جبار ابراهٌم الصٌامر4261

فاطمه منصور مكً بدر الشرع4262

جاسم محمد سلمان غظبان الهوان4263

حسنٌن سلمان فرحان مناحً العبودي4264

مٌثاق شعالن جبر حسن الشاوي4265

زٌنالعابدٌن محمدرضا جبار علوان الخزعل4266ً

مرتضى لفته فرج طلب المرٌان4267ً

امجد عباس رمضان عبد الحسٌن4268ً

علً شاكر حمد كشٌش التمٌم4269ً

احمد محمد عبدالزهره محمد الذٌاب4270

صالح احمد محمد داخل العلٌاوٌالبومحمد4271

مشتاق عبد قاسم محمد االسدي4272

مصطفى نجٌب شفٌق عالوي الحجاج4273

عباس محمد انس جاسم القنبر4274

علً ضٌاء رشٌد موسئ زرف4275ً

نور عباس حسٌن لفته العبودي4276

نور مجٌد ابراهٌم سمٌر الزرجاوي4277

عباس عبدالصمد زعالن اٌوب النعمه4278

جاسم هاشم زغٌر حزام البهادل4279

ولٌد عبدللطٌف محمد محمود عبداالسالم4280

علً حسن جبار حاٌر دراج4281ً

سجاد رائد كاظم سلمان المالك4282ً

احمد حبٌب محمد عالوي الحجاج4283

محمد رائد كاظم سلمان المالك4284ً

حٌدر علً حبٌب شبٌب الحل4285ً



عالء ٌحٌى سبتً عبدهللا الزوٌر4286

مهند ناصر سبتً علً الضٌف4287

انعام حسٌن عودة عطٌة العبودي4288

عباس نعمه جبل فرهود الحجاج4289

محمد حلٌم كرٌم فالح النور4290

محمد سلمان عبدالرزاق محً السرداح4291

منعم سلمان عبدالرزاق محً السرداح4292

علً عبدالرحمن خلٌل منخً السعد4293

عٌسى علً خلف موسى الناج4294ً

ٌاسر محسن كاظم سهٌل التوب4295ً

اسراء عبدالرضا مكطوف عبدالرضاعبدالزهراء المنصوري4296

سلمان رزاق وادي هلٌل الركاب4297ً

عالء عبدالحسٌن خضٌر جمعه الحلف4298ً

مهند حامد شنٌت رهٌج المالك4299ً

سٌف احمد عباس طاهر العبادي4300

امنه عبدالنبً صالح عبدالنبً السٌف4301

عمر خالد سالم محمد الٌاسٌن4302

مٌالد عوده طاهر علً الفوادي4303

زهٌر مسلم محسن حسٌن العٌدان4304ً

باقر احمد خلف منحر الخزاع4305ً

اشرف عماد عبدالواحد علك الشحرور4306

لمٌاء نعٌم وهٌب شهاب الطلٌباوي4307

احمد محسن سالم ذٌاب الصٌامر4308

عبدهللا موفق محمد راضً الصٌمري4309

عقٌل فاخر علً مكٌةكاظم الصالح4310ً

ازهر عبدالزهره حمٌدي فرج المشعل4311

سجاد خضٌر محمد عاشور السلطان4312

ماجد عبدالرزاق لفته برٌدي المشعل4313

عقٌل صابر شامخ حساب المشعل4314

علً عبدالحسٌن لطٌق محمد الجنان4315ً

رؤى عبدالحسٌن كاظم مزٌعل الخفاج4316ً

مروة صباح فالح جاسم الطائ4317ً

خالد كامل جاسم علً القطران4318ً

حسن علً جواد احمد السعد4319

حسن فالح حسن خلف الفتالوي4320

حسٌن مؤٌد فالح احمد التمٌم4321ً

ساهره ساهره كاظم قاطع الموسوي4322

محسن ضهد سالم حسٌن الحسناوي4323

محمد صادق خضٌر عباس التمٌم4324ً

منال عبدعلً عبدالرزاق عبدهللا الحج4325ً

هند شامل فلٌح حسن الحلف4326ً

علً صباح مزعل جابر الدوسري4327



مصطفى فالح لفته ٌوسف العاشور4328

مهند عاصً داخل كاظم االمارة4329

عالء عقٌل داود سلمان البغالن4330ً

مصطفى عادل خلف عطٌه الالم4331ً

زهره عدنان طالب عٌسى الخوٌلدي4332

نور عدنان جاسم محمد العٌدان4334ً

محمد داٌخ جاسم علً القطران4335ً

راىد عاصف هشام محمود الحوران4336ً

عبدالرحمن عدنان هاشم حسن الحسان4337ً

عبدهللا عبدالكرٌم رمضان ٌونس التمٌم4338ً

هبه عبدالرزاق اسماعٌل حمد االسدي4339

اسامه فائق جبار حمودي العتاب4340ً

قٌس زكً غضبان مكً العلوان4341

بشٌر نجم عبدهللا احمد العبدهللا4342

منتظر زٌدان خلف عباس التمٌم4343ً

حمزه سعٌد شهٌد جعفر العل4344ً

استبرق جودة لفتة محار الشوٌل4345ً

حوراء مهدي حسن اشخٌر الشخٌر4346

مصطفى هاشم عبدالحسن حاجم المالك4347ً

بسام نجم عبدهللا احمد العبدهللا4348

صادق خزعل عٌسى حسٌن المحمداوي4349

اٌات خلٌل حسٌن جعفر الحمادي4350

علً محمد طه صالح المك4351ً

حٌدر نجم عبدهللا احمد العبدهللا4352

محمد شاكر عبدالنبً نعٌمه المرٌان4353ً

بدور مجٌد نعمة اباذر المظفر4354

حسٌن سعٌد سدخان عبدالحسٌن السٌالوي4355

حاتم كرٌم عكله مجٌرش الطلٌباوي4356

اسماء محمد خلٌفه حسن الراشد4357

صابرٌن صادق عبد كاظم المرٌان4358

عالء عناد حسن كاطع راه4359ً

نصرة قادر خوشً فٌاض الفٌاض4360

منا لٌث حمٌد مجٌد العان4361ً

وائل ولهان معله عباس الزوار4362

حسٌن محسن علً نعمه حجام4363ً

امٌر علً ضٌدان علً البوسلٌم4364ً

هادي سالم حمود طاهر الدودح4365

زٌن العابدٌن شهاب حمٌدي ٌقوب نور4366

مرتضى هادي حبٌب لفته حلف4367ً

هناء عبدالغنً عٌسى باقر جباره4368

حسٌن عبد سبتً فلٌح المكصوص4369ً

علً بشٌر حسٌن عوده الجابري4370



هادي حسٌن مزهر عبدالعالً القطران4371ً

خلٌل ابراهٌم محمد داخن البوحلوه4372

حبٌب عوده عكله مجٌرش الطلٌباوي4373

علً هاشم صاحب ضمد المحمداوي4374

مشتاك سامً عباس محمود الثامر4375

نسرٌن مجٌد ٌاسٌن عبدعون المالك4376ً

احمد شاكر كزار ضاحً الكنان4377ً

تراث عوده خلف هلٌل البدري4378

مسلم سعٌد نجٌب عبدالحسن العٌدان4379ً

شٌماء كاظم عبود حبٌب المالك4380ً

كاظم عواد مخور مهدي الشرشاوي4381

عذراء صادق زٌدان خلف سلمان4382

زٌنب خالد زٌد خلٌل ابراهٌم4383

ٌوسف عادل جبار لعٌبً العبودي4384

فالح شمخً جبر شبٌب المالك4386ً

قاسم كاظم هاشم عطٌة المالك4387ً

ماهر فارس عبدالقادر خلٌل النصٌر4388

سعد عبٌد نغٌمش عبٌد الشمري4389

رٌان عوده خلف هلٌل البدري4390

امجد موفق صالح مهدي القصب4391

اٌوب نظٌر عبدالرظا بكً المشعل4392

عمار حمٌد جاسم خلف الجابر4394

امجد حمٌد غركان حمود الحصونة4395

رعد عبدالعباس سبتً حبٌب الحسن4396

عمار صدام ٌوسف رٌاس البدٌري4397

كرار حمٌد جاسم خلف الجابر4398

علً قاسم عبدالكرٌم عناد البودراج4399

ولٌد نعمان خضٌر شنو العل4400ً

عماد بهجت صادق مزعل السعد4401

فراس طالب نوري نادر الجابر4402

اسراء جاسم محمد جبر الجعباوي4403

سجاد باسم عبدالرضا محمود كنان4404ً

اٌمان حمٌد علً فرهود الماجدي4405

سٌف حكٌم قاسم بندر المصلوخ4406ً

هانً كامل عبدالحسن ساجد العبره4407

رؤى نبٌل عبدعلً عبدالعباس الحلف4408ً

صابرٌن اٌاد مصطفى جاسم البدران4409

حسن جهاد كاظم شخٌنب الصالح4410ً

ابتهال عبدالكرٌم مردان رحٌم الشاهٌن4411

زٌنب خلٌل اسماعٌل جابر الجعباوي4412

نور عادل محمدامٌن احمد الخلٌل4413

اسعد كرٌم بخٌت محمد الناصر4414



اٌات عبدالمنذر قاسم عبدالحسٌن العكلة4415

حازم هاشم كاظم سبتً الغانم4416ً

محمد كرٌم جابر موسى المٌاح4417ً

محمد فاضل هاشم عبدالحسٌن السلمان4418

مروة عبدالرضا دخٌل طلبة الٌوسف4419

عقٌل غالً قادر جابر الجابر4420

رباب عاجل ثجٌل ماشً الزٌدي4421

فراس ماجد محسن بدن المٌاح4422ً

حمزه كاظم حمود جرٌذي الببصٌري4423

حٌدر عادل عذافة حمزة العواد4424

فاطمه حسٌن علً ورواش الغالب4425

دموع ناجً فارس عباس االزٌرجاوي4426

علً صعٌب جبٌر صكر االبراهٌم4427ً

احمد ناصر جخٌور العٌبً الحماد4428

سرور ماجد فٌصل خزعل المطوري4429

جواد لفتة صافً شرٌف البعاج4430

عبدهللا اٌاد حمٌد خلٌفة الصكر4431

نجم عبدهللا هندي اسود البومشٌح4432

لٌث خالد محمد عبود العبود4433

محمد سالم عبل عٌسى الجابري4434

علً محمد علً عبدالهادي السعدون4435

صالح عبدالرحمن صالح عبود الروٌم4436ً

احمد نجم عبود حسن المطوري4437

لٌث حسٌن ٌونس لطٌف الحلو4438

اٌمن اٌاد حمٌد خلٌفه الصكر4439

اسعد كاظم طعمة عبدفاضل افنٌطل4440

زمن نصٌف جاسم محمد الحسناوي4441

روٌدة ممدوح عبدالرضا حمدي الزٌداوي4442

عبدالرحمن اٌاد حمٌد خلٌفه الصكر4443

قمر لفتة صافً شرٌف البعاج4444

همام باسم نعٌم عجٌل الصوٌلح4445

وسام عباس ٌاسر ٌوسف العامري4446

مرٌم كاسب جابر عباس االحمد4447

احمد جبار مفتن حسٌن النصٌري4448

امجد حامد شنٌت رهٌج المالك4449ً

كرار شرٌف لفتة صافً البعاج4450

ومٌض خضٌر جري جاسم الموس4451ً

طه صالح طه فلحً الفلح4452ً

شٌماء صباح عبدهللا موسى القطان4453

كنعان ماجد حسن خضٌر التمٌم4454ً

صالح مهدي صافً شرٌف البعاج4455

شفاء عبدالحسٌن لفته نعٌمه البونجٌم4456



احمد ضٌدان كاصد عبٌد الرماح4457ً

عباس فرج مناتً فرج البوهالل4458ً

علً محمدحسٌن علً محمد الظوالم4459

زٌنب عبدالحافظ جاسم محمد التمٌم4460ً

حسن علً جبار محسن الجزائري4461

هشام فلٌح حسن نجد البدٌري4462

ازهار سلمان حاتم معتوق الحبٌل4463ً

مصطفى علً مهدي ٌوسف القطران4464ً

علً محمد كسار حمود بط4465ً

سامر مهدي عبد مهدي المعبراوي4466

رعد كاسب جابر عباس االحمد4467

مشعل طالب عجٌل هدٌرس الرفٌع4468ً

علً عبدالباسط عبدالواحد عبداللطٌف الحاجم4469

صدام حسٌن صالح طعٌن العبوس4470ً

فرٌد دٌوان شهاب احمد هالل4471

عبدهللا اسعد مفتن بدن الصٌمري4472

احمد اسماعٌل كشٌش ثجٌل الزركان4473

علً كاظم طعمه عبدفاضل الفنٌطل4474

عالء كاظم الزم خلف العبودي4475

بارق سلمان سلطان رمظان الدوسري4476

مطشر فهد كرٌدي طالل الرفٌع4477ً

اٌاد كاظم طعمه عبدفاضل الفنٌطل4478

نٌسان زٌاره سبتً محمد البرغوث4479ً

كرار هشام محمد علً االحمد4480

عدنان نعمه مجبل سلمان العدالن4481

عامر عبدالمنعم عجمً عبدالمنعمعجمً النوار4482

شهد شوكت مصطفى جاسم العمارة4483

رضا حسن مهدي حمادي الشلش4484

ناظم نعٌم جاسم محمد الزٌرجاوي4485

عدنان صبٌح سمٌر زوٌد الفٌاض4486

هانً مهدي صافً شرٌف البعاج4487

حسن غلٌم صالح نجم الكطران4488ً

خلود عدنان عطا صالح المرسوم4489ً

حسٌن جاسم محمد طهران الدٌراوي4490

مٌثم عبدالحسٌن حمري كطافه العكٌل4491ً

اسامه عبدالحسٌن مهاوي عاتً المالك4492ً

سٌف راشد مال هللا عٌدان الحماد4493

هدٌل محمد عبود عٌسى الصٌمري4494

محمد نجم عبدالحسٌن سكر العلٌوي4495

علً عبدالحسٌن حمري كطافه العكٌل4496ً

محمود جاسم منداس فلفل الجوران4497ً

حسٌن علً حسٌن فالح االماره4498



جاسم عبدالحسٌن عباس جادر الكرنفل4499

حسٌن عبدالوهاب حمد ٌحٌئ الكنعان4500ً

زٌنالعابدٌن احمد مهدي حمود الشتال4501

ندى احمد عٌسى علً السعٌد4502

اسحاق فالح ٌةسف عمران الحماد4503

احمد ابراهٌم صالح ظاهر الحوهر4504

رشا حمد جبر فندي العقاب4505ً

محمد حربً علج ٌاسر الرفٌع4506ً

حسٌن مسلم فاخر صنكور الرمضان4507

سجاد هادي محٌبس هامل الغراوي4508

عادل فلٌح مظلوم جابر الصالح4509ً

عباس ٌحٌى حبٌب حسن الجدٌع4510

علً كرٌم رجب فرج لبومحمد4511

نسرٌن علً مطر حمادي الغراوي4512

محمد قاسم نصار قاسمنصار النصاري4513

حسٌن كاظم عبدالخضر عجاج الحسان4514ً

عبدالرضا عبدالحسٌن عباس جادر الكرنفل4515

احمد عزٌز حسن كنعان البزون4516

لؤي حسن غٌر جساب الزٌرجاوي4517

حسن عبدالكرٌم علً حسٌن العل4518ً

زٌنالعابدٌن ضٌاء عبدالواحد محسن الفهد4519

مصطفى ضاحً علً ضاحٌعلً المنصوري4520

علً عبدالحسٌن علٌوي حسن الفرجات4522

هدى ابراهٌم خلٌل ابراهٌم االمٌن4523

علً حمٌد نصار صٌهود بنٌحسٌن4524

احمد مرزوق صبٌح عبدالواحد القطران4525ً

سالم كاظم عبدالعباس هٌال االسدي4526

سجاد جاسم محمد ٌوسف المصارع4527

اٌه جمٌل حسن محمد الفرٌج4528ً

هٌفاء راشد قصاب خلٌف الدراي4529

سعد حمد هدٌرس زٌد الرفٌع4530ً

احمد عقٌل عاشور صالح الحلو4531

حوراء ابراهٌم جمٌل سلمان البدران4532

باسم ربٌع حسن حمود الجعاري4533

احمد محمد عبداالمٌر مرزوق الموسوي4534

محمد مازن فاضل بدر الحسان4535

علً عبدالرحٌم فدعم دسبول المٌاح4536ً

حسام عادل سعد نغٌمش الزوار4537

ازهر عباس عبدالقادر عباسعبدالقادر السعد4538

غانم خضٌر جري جاسم الموسوي4539

سٌف عبدالنبً لفته زناد الالم4540ً

لقاء حسٌن علً جبار العضٌل4541ً



خلود ابراهٌم جمٌل سلمان البدران4542

علً عبدالكرٌم جاسم وطبان الشناوه4543

انسام عبدالكرٌم محمدصدٌق اكبرعلً قرٌش4544ً

مروان ولٌد ٌوسف عبدالواحد الثوٌن4545ً

ناٌف حسن هدٌرس زٌد الرفٌع4546ً

ٌحٌى نظٌر عبدالرظا بكً المشعل4547

علً حسن بدر عوده البوسوٌلم4548

ٌسرى جواد حسن جواد الموسوي4549

فالح حسن خلف كحٌط الٌاسر4550

حسٌن سعٌد مهدي علً الجادر4551

خمائل جالل علً مهدي الصاف4552ً

سجاد مازن صاحب خضٌر العبادي4553

علً ولٌد كاظم حسن السعٌد4554

انمار عبدهللا علك حوشان الحسون4555

نجالء كاطع عبدهللا ساجت الصراٌف4556ً

محمد نبٌل عبداللطٌف ابراهٌم المحمد4557

عبدالصمد نجم عبٌد مطر الصراٌف4558ً

نور زاهد محمد سهر السعد4559

ستار عبد حسٌن عالوي السعٌدي4560

اسراء عبدالرضا جمعه خلف الحماد4561

رغد طارق غانم جاسم الحجاج4562

اثٌر عبدالحمٌد عباس محمد شرشاوي4563

مهند نور حالوب هاشم 4564

اٌمن محمد عبدالجلٌل عبدالرحمن السبت4565ً

محمد عاشور سبع ساري الشكبان4566

فؤاد سالم عباس علً الدٌراوي4567

بهاء عبدرزاق حنظل عبد لهاشم4568ً

علً ناظم كاطع حسن الساعدي4569

رقٌه حامد عبدالمجٌد عبدالحسٌن االم4570ً

هدى اٌاد فاضل حمد العزاوي4571

حٌدر وصفً نعٌم غضبان الربٌع4572ً

فٌصل غازي شاهر جساس العٌساوي4573

سعدالدٌن ضٌاء عبدالواحد محسن الفهد4574

وسام عوده نجم عبٌد الصرٌف4575ً

حسن جاسب شنان عباس الحلف4576ً

محمدحسٌن علً داغر حبٌب االسدي4577

مرتضى عبدالعضٌم حسٌن ٌاسٌن االعكده4578

مرتضى سلمان داود عبدالوهاب المهٌوب4579

زٌد خلف مبارك ربٌع العٌدان4580ً

والء حسن ٌعقوب علً العمران4581

حسن عبدالحسٌن خلٌل ابراهٌم االبراهٌم4582

ورود ناهً خلف كرٌدي الغزي4583



ندى صالح حمزة عباس الراض4584ً

رشا سامً عبد رسم بنٌزرٌج4585

محمد عبدالحلٌم فالح حمٌدي المطوري4586

ساره سامً عبد رسم بنٌزرٌج4587

حسٌن عبدالرزاق عبدالحافظ عبدالقادر الداغر4588

حسٌن عدنان جاسم محمد العٌدان4589ً

مقدام حسٌن عبدالحسن دٌوان الصٌمري4590

علً عبدالحسٌن خلٌل ابراهٌم االبراهٌم4591

ولٌد مزهر حنتوش عبدهللا المنصوري4592

جمان علً عٌسى موسى الكعب4593ً

قصً عبدالحسٌن ابراهٌم علً العثمان4594

عباس عبدالحسٌن خلٌل ابراهٌم االبراهٌم4595

علً عبدالزهره محمد فرحان الخلٌفاوي4596

فالح حبٌب صالح ابوالهٌل ابوالهٌل4597

زٌنب عبدالكرٌم سهٌل نجم الٌحٌى4598

حسٌن ماجد خالد شرهان الفرعان4599ً

اركان الدٌن حسن حٌاوي جمٌان المٌاح4600

ود احمد ناصر عباس المشٌح4601ً

ساهره نجم عبدهللا عبدالحً الحسٌن4602

حسٌن خالد محمد غضبان الزبٌدي4603

اثٌر عبود عبدالسٌد عداي الحمودي4604

بهجت عطٌة محسن خشمان البزون4605ً

مرتضى غالب محمد سلطان دٌراوي4606

مصطفى عبدالكرٌم مجٌد علً السودان4607ً

محمد احمد خالد لفته القرعان4608ً

حسٌن مهدي عزٌز خالد السدي4609

محمد صباح صالح مهدي البومشٌح4610

نور مجٌد ابراهٌم سمٌر الزٌرجاوي4611

احمد طالب عجٌل هدٌرس الرفٌع4612ً

نورة سهٌل قدوري راضً الحطاب4613

نورس علً حبش خلف الكنعان4614

حسن عبدعلً حسٌن كرٌش الكعب4615ً

جنان زغٌر جبر صبر السوٌعدي4616

سارة خالد محمد غضبان الزبٌدي4617

امجد محمد حسن عبدالصمد غفله4618

حٌدر موازي حسن عوٌد العكموش4619

سمٌر مهدي مطرود عبود الحمدان4620ً

وائل عبدالرزاق طه معتوق االسدي4621

سالم مهدي عزٌز خالد السدي4622

دعاء جاسم محمد شعبان الداؤول4623

سجاد صباح سكر غافل المرٌان4624ً

حسٌن محمد احمد ابراهٌم البحران4625ً



احمد صالح دورك عبود العبودي4626

نور عماد كاظم جواد العزاوي4627

اٌمان عبدهللا عبدالرسول مهدي العامري4628

كرار حٌد عٌدعلً حسٌن الكعب4629ً

علً داود سلمان حسٌن العوٌنات4630

رزاق جواد محسن عبود الجابري4631

كاضم عوفً صبٌح احمد الحلف4632ً

دعاء فوزي احمد عبدالحمبد عمر4633

احمد حسن صادق هاشم البعاج4634

منذر محمد حسن مصٌخً الشرٌف4635

انور عبدهللا عبدالرسول مهدي العامري4636

اٌناس عقٌل علً عبدالحسن الفرج4637

عباس حسن رمضان حاذور العبودي4638

عبدالوهاب علً عبدالوهاب جري البخاخ4639

علً رٌاض جواد كاظم المجداد4640

سارة عبدالهادي عبدالزهرة علً العامري4641

علً فاضل هالل علً العاٌش4642

عبدهللا فاروق طه ٌاسٌن الزامل4643

صفاء جعفر ٌعقوب عبد المذحج4644ً

وسام منٌر ٌاسٌن ٌوسف المال4645

كرار رٌاض لفته مهٌر المنصوري4646

فاطمة حنون محمد تعبان الكوالن4647ً

احمد اسعد مفتن بدن الصٌمري4648

رائد حمٌد دروٌش مجٌد السنٌد4650

عباس مهدي عزٌز خالد السدي4651

علً كرٌم عبدهللا سوٌد السلوم4652ً

عبدهللا مراد كاطع دٌان الخفاج4653ً

دعاء نعمة حمود جابر المٌاح4654

علٌاء عبدالباقً عباس ٌحٌى عبدالسٌد4655

سلوان رحٌم ٌالً غازي البزون4656ً

جواد كاظم طاهر سنٌسل السنٌسل4657

نادر وهٌب احمد حمٌدي االٌوب4658ً

سامً محمد نعمه حسن السكٌن4659ً

عدي لعٌبً مغامس غضٌب البخٌتاوي4660

سمر صادق جعفر كاظم الحلف4661ً

شٌماء عبدهللا محمد حسٌن الخواٌات4662

مصطفى ٌاسر عبدهللا هادي السنٌد4663

هند عبدالرضا حسن سعٌد الروٌجة4664

حوراء عدنان عبدالرزاق صخً حرٌب4665

فٌصل سعد عزٌز خالد السدي4666

هٌلٌن عبدالحسٌن جبر دفار العبٌد4667

غفران حمٌد قاسم رمضان الموسوي4668



حسٌن شهاب حمد نصر الفتالوي4669

حمٌد عبدهللا موٌل جمعه العرب4671

محمود مهدي عبدالحسن علً الصٌمري4672

بتول توفٌق جاسم صعٌبر الصعٌبر4674

جاسم محمد وارد غصاب البندر4675

فادٌة انور عبدالرسول نعمة السٌمري4676

ندى دواي عبدالحسٌن عبادي الجاسم4677

مصطفى مالك اسكندر جاسم البومشٌح4678

سلمان سعدي منخً معتوق الشلٌان4679

حزٌران عدنان ٌوسف طه الحمٌد4680

سلٌم مدلول حنون خزنهعباس الونٌس4681

دعاء ماجد عبدالرزاق عبدالواحد البدٌع4682

زٌنب عدنان علً عبادي العبادي4683

احمد مهدي عبدالحسن علً الصٌمري4684

زٌنب عبدالجلٌل سلمان مزعل الحلف4685ً

باقر باسم محمد جاسم جبر4686

سمٌر ابراهٌم شوٌش حسٌن العٌدان4687ً

اساور توفٌق جاسم صعٌبر الصعٌبر4688

مٌالد سعد عباس مختاض الحجاج4690

محمد ندوان شعالن عجالن السوره4691

فاطمة اٌاد حمٌد حٌدر العامري4692

هدى سلمان داوود نعٌمه العبودي4693

سٌف عبدالستار جابر عبدالحسن الصٌمري4695

حسام سعدي منخً معتوق الشلٌان4696

مروه عدنان خضٌر طاهر العطب4697ً

عزٌز حسن علً حسن التمٌم4698ً

حسنٌن ثابت عبدالرحٌم ضهد السعد4699

زٌاد طارق علً محمود البرٌمان4700

انتصار عبدالمجٌد حمٌد صالح الٌحوي4701

مصطفى ناظم جدوع اسكندر المالك4702ً

عذراء عادل ٌاسٌن خضٌر االبراهٌم4703

علً فالح عبدالحسن مكً المطوري4704

صالح مهدي عبدالحسن علً الصٌمري4705

سالم احمد شهاب احمد دالل4706

حبٌب كاظم حبٌب حسٌن العل4707ً

رشاش زائد حسن علً الموسوي4708

انفال علً محمد عبدالخضر الشرٌف4709ً

سالم سعدي منخً معتوق الشلٌان4710

مهند صالح لفته خلف مٌاح4711

سلوى صبٌح حمزه عباس ناصر4712

عباس عواد عوٌد ساجت الحمٌد4714

حسن علً عبود شرٌف الحرٌش4715ً



احمد كامل هادي نجم الزٌداوي4716

تٌسٌر حازم عبدالمطلب جابر الحلو4717

محمدعلً جبار ٌوسف بنٌان الخلف4718

احمد ماجد غازي فرحان الحمٌد4719

خالد جمٌل شاوي حسن الباهظ4720

وفاء عبدالباقً احمد جاسم المناح4721ً

دعاء محمد عباس خضٌر الحلف4722ً

شٌماء سلمان عبدالرزاق عبدالمحسن المحسن4723

اركان عبداالمام خضٌر طاهر العطب4724ً

رجاء سمٌر شهاب احمد دالل4725

انتظار عبدالباقً احمد جاسم المناح4726ً

علً صباح سكر غافل المرٌان4727ً

عبدالرحمن عبدالكرٌم راضً مشاري الكنعان4728ً

غفران عبدالحسٌن فلٌح حسن الزركان4729ً

صباح عبدهللا محسن دخٌنة المنتفك4730

محمد عبدالرضا رزوقً سهر العٌدان4731ً

غفران صباح ذٌاب محمد المٌر4732

هدى كرٌم عبدالعالً مناتً المٌاح4733ً

حسٌن محمد غباش محمد الهاشم4735ً

سراب رحٌم خالد بدر الكرٌماوي4736

ساره عبدهللا فاضل عٌسى الحراك4737

سرى عزٌز عاشور جواد الصٌمري4738

علً تحسٌن علً نهار البدري4739

زٌنب علً عبداللطٌف موسى المنصوري4740

دنٌا جاسم صكر مزٌد المالك4741ً

حٌدر محمد غلوم حاجً الحسٌن4742

مصطفى ثامر سالم جابر الحمٌد4743

رائد صافً سبهان موسى الشوٌل4744ً

كاظم راضً مال هللا غالب المالك4745ً

فاطمه كاظم ٌاسٌن خضٌر التمٌم4746ً

احمد رحٌم خالد بدر الكرٌماوي4747

مروه فٌصل فاضل حسٌن فداح4748

زٌنب جلٌل صبٌح مسٌر العامري4749

علً جواد كاظم حمود المالك4750ً

سارة والً خلف محسن العلوان4751

اٌات عبدالكرٌم براك داود الكنعان4752

حسن جاسم مكنس عفات الجوران4753ً

مصطفى سبتً جمعة سلمان المشكور4754

هانً عبدالحسٌن سوادي عباس الراض4755ً

خالد سعٌد سدخان عبدالحسٌن السٌالوي4756

زهراء سلمان علً حمزه السلمان4757

حمٌد غلوم حاجً حسٌن الحسٌن4758



لٌالً احمد عبدالحسٌن احمد 4759

سامر عبدالحسٌن شوٌش عباس العبادي4760

تهانً جبار عطوان محسن المسافر4761

سالم حسٌن احمد صالح جاروان4762

عبدالرضا عبدالقادر خزعل عبدالرضا الدراج4763ً

زٌنات ناصر حبٌب داخل االسدي4764

مرتضى حلٌم جاسم محمد الٌوجد4765

اسماعٌل جاسم محمد رزن البزون4766ً

غدٌر عبدالكرٌم عبدالحسٌن علً التمٌم4767ً

عبدهللا عائد سعٌد جبارعلٌوي المالك4768ً

احمد مهدي ناصر حسٌن المٌاح4769ً

محمد عبدالهادي معتوق سلطان الحاتم4770

جواد عبدالكاظم مركز غضبان االسدي4771

محمد حسن شهاب احمد العلوان4772

غٌث عبدالكرٌم عبدالواحد جٌر الزوار4773

ٌوسف صالح حبٌب محسن الصبٌح4774

باسم فلٌح حسن غازي الركاب4775ً

ماهر محمد علً محمد الهالل4776ً

راوٌه رحٌم لفته صالح الخرسان4777ً

ازهر فنجان كاصد عبٌد الرماح4778ً

سجاد عادل لعٌبى سلمان المحمداوي4780

احمد فوزي عبدهللا شنوف السلٌط4781ً

زٌنة عباس محمد رضا العلوان4782

زهراء عبدالباقر هلٌل نعمة العبادي4783

حٌدر منعم زغٌر لعٌبً الشاهٌن4784

حسٌن عبدالكاظم عطٌه ٌاسٌن البوعوض4785

محمد علً عامر علك البهادل4786ً


