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 22 مصطفى عبد المجيد مطلق عاجل 844



 515 مصطفى عبد المطلب فتحي عبد 843

 511 مصطفى علي زاير الزم 845

 1 مصطفى علي محسن مطلك 846

 513 مصطفى علي محمود علي 847

 8 مصطفى فالح جالي ماذي 848

 523 مصطفى فهمي حميد صالح 849

 520 مصطفى قاسم حسن خضير 831

 511 مصطفى لطفي عوني علي 831

 13 نجان رخيصمصطفى لطيف ف 832

 02 مصطفى محسن عبد الحسين حسن 834

 511 مصطفى محمد خلف حسن 833

 511 مصطفى مهدي حبيب محمد 835

 13 مصطفى ياسين فرحان فليح 836

 21 مصطفى ياسين هادي احمد 837

 510 مصلح شاهين حمد ختالن 838

 20 معتز سعد مهدي حسن 839

 13 معتز محسن سليمان احمد 851

 13 معن محمد علي سلطان 851

 518 مكي صالح عبد هللا عرسان 852

 11 مالك حسان سمران علي 854

 513 منار جواد كاظم راشد 853

 520 منار حسين علي ابو الليل 855



 25 منار رعد صاحب جواد 856

 15 منار عبد النبي داخل رضا 857

 12 مناهل صبحي احمد خلف 858

 10 شيد عليمنتصر عباس ر 859

 515 منتظر حامد حسين حياوي 861

 511 منتظر عادل عبد الكريم عبد الرضا 861

 13 منتهى كاظم حسين عبد هللا 862

 522 منى عبد الحسين عواد حسين 864

 11 منى عبد هادي فرحان 863

 12 منى علي رحمان فرمان 865

 03 منى مهدي شكبان حسين 866

 501 شمخيمنير محمد احمد  867

 511 مها صبري عبيد محمود 868

 12 مها عبد الكريم خضر عزيز 869

 51 مها مطر نبهان نافر 871

 22 مهدي حسن خلف حبيب 871

 11 مهند احمد مصطفى محمد 872

 22 مهند توفيق ابراهيم عبود 874

 23 مهند جاسب عباس شمخي 873

 521 مهند حسن كاظم سلمان 875

 523 ضير عبد عمرانمهند خ 876

 8 مهند سعد هللا سلوم ناصر 877



 58 مهند صالح كاظم هدام 878

 5 مهند علي داود سلمان 879

 صفر مهند فوزي عمران عيسى 881

 513 مهند كريم عمران هزاع 881

 51 مهند هاني حسن علي 882

 511 مهند وليد فيصل خورشيد 884

 58 موج علي وفيق كامل 883

 511 موسى عدنان علوان عبد 885

 25 مولود ابراهيم حمد علي 886

 13 مؤيد راشد جاسم محمد 887

 510 مؤيد عبد شحاذة نايف 888

 8 ميادة احمد ابراهيم جاسم 889

 8 ميامي فالح حميد حمادي 891

 521 ميثاق حسن عاكول مالجي 891

 1 ميثاق ياسين عباس مطر 892

 11 شنشولميثم سجاد شاكر  894

 510 ميثم عبد الحكيم عبد الرضا شمخي 893

 525 ميثم علي سمين احمد 895

 1 ميديا فاضل غفور صالح 896

 525 ميس عبدالرزاق عبدالصاحب محمد 897

 11 ميساء شاكر مصعب مشعب 898

 11 ميالد تقي عباس عبد الحسين 899



 11 نادية صباح حميد شعنون 911

 21 سالم هندسنادية مظهر  911

 503 نبأ حميد حسن جاسم 912

 513 نبراس جبار خلف محمد 914

 15 نبيل ابراهيم محمد سرهيد 913

 528 نبيل عبود عنون عباس 915

 3 نبيل غالب فارس راشد 916

 13 نبيل كريم سلمان مجدي 917

 511 نجاح علي عبود عذافه 918

 513 نجالء عبد حسن عبود 919

 501 ة اسماعيل فحاط عظمنجل 911

 53 ندى خضير جابر هادي 911

 13 ندى رحمن كميل سلطان 912

 51 نزار جبار عبد حماد 914

 501 نسرين غازي علي عودة 913

 511 نصير سالم فرحان حسن 915

 551 نصير عالوي جثير علي 916

 521 نصير ناظم جبار حمادي 917

 51 نضال ياسين حسين مغير 918

 22 نظير لطيف شاكر باقر 919

 510 نعمان عبد االخوة يوسف خاجي 921

 11 نعيم هالل حطحوط محيي 921



 512 نوال جرو كاظم منير 922

 22 نور جبار معن سلطان 924

 21 نور خالد حميد علي 923

 18 نور عبدالوهاب عبدالحسن حسن 925

 13 نور غازي جاسم محمد 926

 521 طية نعمةنور قيس ع 927

 15 نورس جواد كاظم والي 928

 511 نورس حيدر عبد االله سلمان 929

 511 نورس رعد عبد هللا سليمان 941

 8 نورس غنام عبد هللا حمود 941

 511 نورهان كريم محمد علي احمد 942

 15 نوروز نوزاد يوسف محمد 944

 2 هازه صباح موسى علي 943

 21 علي هالة ناظم مصطفى 945

 503 هاني حمدان عبد هللا علي 946

 515 هبة خالد شاكر محمود 947

 13 هبة خالد نومان حميد 948

 22 هبة سرحان رشيد حسن 949

 8 هبة عبد الحكيم قاسم اسعد 931

 1 هبة عبد الهادي عبد هللا محمد 931

 11 هبة عبد صالح لفتة 932

 8 هبة كاظم محمد كاظم 934



 511 حاتم علوان محمد هدى 933

 1 هدى قاسم رحيم ناصر 935

 1 هدى يعقوب كاطع جويعد 936

 01 هزبر كريم جاسم محمد 937

 23 هشام طالب خضير محمد 938

 18 همام قاسم وهيب عليوي 939

 521 هناء عبد الكاظم حمد منصور 951

 511 هند جواد كاظم حالوب 951

 512 هند عذاب خضير عباس 952

 513 هند مظفر احمد حمزة 954

 508 هيثم عبد صالح حسين 953

 513 هيمن ضياء عريان عسكر 955

 511 هيوا شريف صابر رحيم 956

 511 واثق عماد عبد هللا محمد علي 957

 21 وداد فاضل حسين طالب 958

 3 وردة عبد االمير عبادة كناوي 959

 511 ورود فخري علي حسين 961

 13 ود كاظم ابراهيم حسينور 961

 18 وسام ثامر احمد علوان 962

 11 وسام جليل عبد منصور 964

 23 وسام حامد ابراهيم حمادي 963

 510 وسام حسين بجاي هيدان 965



 518 وسام خلخال عبادي عبد 966

 12 وسام سعود رحيم ناصر 967

 13 وسام سلمان طه نايف 968

 صفر لجباروسام غانم شيخو عبد ا 969

 511 وسن طارش حبيب زغير 971

 520 وسيم رياض عبد الستار رضا 971

 513 وصال سوادي عودة ملفوت 972

 13 وفاء شكر احمد محمد 974

 51 وفاء عصام فاضل حسين 973

 53 والء شداد عمار مرزوك 975

 15 والء عبد هللا علوان فواز 976

 510 وليد حسين علي حسين 977

 11 وليد صالح مهدي عبد هللا 978

 22 وليد عبد اللطيف صبر برير 979

 15 وليد عبيد فرحان فليح 981

 18 وليد عدنان رحيم خلف 981

 11 وميض حميد رشيد محمود 982

 12 وميض خضر كامل عبيد 984

 513 وهب عبد الحمزة عبدالحسن راضي 983

 523 ياس مظهر عباس عبد 985

 13 اهيم عبد الرحمن عليياسر ابر 986

 1,5 ياسر احمد شهاب احمد 987



 

 52 ياسر حسن عبد الرضا عبيد 988

 518 ياسر حماد عبد عباس 989

 521 ياسر سالم عبد علي محمد 991

 11 ياسر عبد الرزاق فخري ياسر 991

 21 ياسر عبدالحمزة عبدالحسن راضي 992

 510 ياسر عز الدين عايد مدحي 994

 22 ياسر عماد علي عيسى 993

 11 ياسر كاظم نعمة ادريس 995

 512 ياسر الئق عبد حسن 996

 11 ياسر محسن عبيد مجيد 997

 20 ياسر محمود عبد االمير محمد 998

 13 ياسر هادي علي دوهان 999

 11 ياسر هالل ابراهيم نوري 1111

 510 ياسين حسن داخل سلطان 1111

 13 ن مخلفيحيى عيدان سلطا 1112

 03 يزن طعمة فاخر مظلوم 1114

 518 يعرب محمد مهدي صالح 1113

 521 يونس محسن يالس جبر 1115


