
الكامل االسمالجواز رقمالتسلسل

1A16311646ابرار عبدالرزاق اسماعيل ال محو
2A16311550ابراهيم داود سليمان علوش
3A16160581ابراهيم علي محمديونس اسود
4A16161314ابراهيم علي نعمت الجبوري
5A16161369ابراهيم نصير ابراهيم ابراهيم
6A16478268ابو الحسنين احمد شافي السراي
7A16160717ابوالحسن عمر جبار الجنابي
8A16160658ابوبكر عمادالدين عبدالرزاق عبدالرزاق
9A16160518اثير انور جسام العبيدي
10A16160484احسان بهجت عباس ال بقوس
11A16161233احمد ابراهيم علي علي
12A16160584احمد اخليف علي الفالحات
13A16160448احمد حازم ياسين التكريتي
14A16160648احمد حسين عبدالجبار بكار
15A16160466احمد حسين محمد سعيد قدوش اسك
16A16161366احمد حميد شاكر الكناني
17A16311517احمد خالد علي علي
18A16161247احمد خليف محمود محمود
19A16160413احمد ريان اسماعيل الشالوي
20A16161260احمد زكي لفته لفته
21A16161252احمد ساجد فاضل البوبدري
22A16478271احمد سالم محمد العواد
23A16160641احمد ستار جبير جبير
24A16160756احمد سعدون فاضل كنه



25A16160668احمد سعدي خلف العباسي
26A16161263احمد شافي نعيم السراي
27A16311469احمد صباح سمير القامه جي
28A16160555احمد صباح محمد محمد
29A16478328احمد طاهر حمه امين
30A16478275احمد طالل ذنون شيخ
31A16160690احمد عادل ابراهيم ال وهب
32A16160740احمد عبدالسالم داود الحديثي
33A16160574احمد عبدالعزيز غانم الراشد
34A16311405احمد عرفان خلف خلف
35A16312540احمد عصام حاكم الصباغ
36A16160706احمد علي خلف رجب
37A16311615احمد علي محمد الدوسه
38A16312138احمد عمار فخري فخري
39A16311687احمد عناد صليبي صليبي
40A16312586احمد فيصل الياس الياس
41A16312094احمد قاسم امين عفر
42A16312528احمد قاسم محمدعلي ال خلو
43A16311498احمد محمد جاسم الهاشمي
44A16160490احمد محمد فرحان الجنابي
45A16312058احمد محمدصدقي احمد الوهب
46A16311416احمد مصطفى احمد سلطاني
47A16311638احمد مظهر مجيد الصالحي
48A16160724احمد منيف عبيد عبيد
49A16160464احمد نعيم عبود الديري



50A16311468احمد هاشم محمد المشهداني
51A16160460احمد وليد خالد الكناني
52A16160558احمد يونس هاشم ال رحاوي
53A16160494ادريس جعفر جالل الدين البربري
54A16160499ادريس علي عبدالقادر فرحاد
55A16312154اديبة حمزة خضر خضر
56A16160402ارشد جدعان ذنون ذنون
57A16160491اركان االي بك حازم بشار
58A16312572اركان هيثم عزيز الساعد
59A16312145اركنج مجيد جبار جبار
60A16311668اريج محمدطاهر الياس سفر
61A16312559ازهار دريد مطلك السعدون
62A16160431اسامه جاسم صالح صالح
63A16478242اسامه رمضان خضر زمو
64A16312600اسامه صهيب ناجي ناجي
65A16312111اسامه ليث ضباب ضباب
66A16312023اسامه مصطفى بكر المال
67A16161398اساور محمد عصمت قره باش
68A16478237اسراء ابراهيم علي علي
69A16478232اسراء نواف سليمان سليمان
70A16160565اسعد حسين محمد اللوس
71A16311642اسعد سليمان احمد فاتي
72A16311600اسالم احمد علي اصغر قره باش
73A16311449اسماء احمد محمديونس زمات
74A16478224اسماء ريحان طه طه



75A16312099اسماء شاكر عواد عواد
76A16311537اسماء فتيان جبوري عوزدو
77A16478215اسماعيل حبيب محمديونس التوكلي
78A16312008اسماعيل حسين اسماعيل هورج
79A16311473اسماعيل خليل ابراهيم ابراهيم
80A16161296اسماعيل محمد اسماعيل اسماعيل
81A16312553اسماعيل محمدصالح الياس عبود
82A16478211اسمهان طه جميل ملكو
83A16312167اسيل خلف محسن الدراجي
84A16312189اسيل عادل سلمان خضر
85A16312161اسيل عمر طارق طارق
86A16312092اسيل يشار حسن عزام
87A16312152اشرف عادل كريم بقجة
88A16312560اشرف موسى شريف كدينه
89A16312556اشواق موسى شريف كدينه
90A16160405اغادير رياض عزالدين عزالدين
91A16312197افنان توفيق عبدالرضا عتابي
92A16311499افنان سعدى جاسم القره غولى
93A16311504اڤين شيحان مصطفى ال مقصود
94A16311450االء صالح احمد ال بكر
95A16160536البير هاشم محمد سلي
96A16311568الحكم سمير قاسم قصاب
97A16160497المعتصم محمد احمد الجميلي
98A16312294الهام عازم محمد النعيمي
99A16311586الهام عبد مرار مرار



100A16311598الهام هادي داود درنكات
101A16311559الياس زبير حمزة ابرو
102A16311459اليخاندرو هيمن قيصر بدرو
103A16312056امان عامر عبود الدليمي
104A16312550اماني خيري محمدصالح الدباغ
105A16160586امجد محمد طه اسماعيل ال فندي
106A16311430اميرية عباس يونس يونس
107A16160582امينه عبدالغني محمد غانم حلوى
108A16311639امينه يونس نايف نايف
109A16311690اندلس سامر رحيم الزيدي
110A16311404انس شيحان مصطفى ال مقصود
111A16311417انعام اسماعيل حبيب التوكلي
112A16311557انفال مقداد عباس المروش
113A16160608انمار احمد عباس المفرجي
114A16312151انوار عيد محمدصالح محمدصالح
115A16312181انور احمد انور العبيدي
116A16161289اوبي عامر محمود االبراهيم
117A16311695اوس اسامه عبداهلل عبداهلل
118A16161337اوس عمار خميس التميمي
119A16161321اوس محمدطاهر جاسم الفرحاد
120A16311403ايات جليل رحيمه المالكي
121A16161343اياد جالل محسن البياتي
122A16160750اياد حميد عنايه السامرائي
123A16160519اياد طه يحيى يحيى
124A16160599ايبك ارجان نجم الدين المختار



125A16160551ايشو خمو متي بيداري
126A16311583ايفل يوري ججو كجوجا
127A16311596ايالف اسعد عبود زبيدي
128A16311511ايالف ايمن عبدالسالم االحمو
129A16161261ايالف سنان نشأة خليفه
130A16311428ايالف صالح احمد ال بكر
131A16311408ايلين اوراها بطرس توما
132A16160596ايلين محمد محمود البياتي
133A16161288ايمان سلمان يوسف الزهيري
134A16312010ايمن غسان عبداالمير عبداالمير
135A16160637ايمن فارس محمود قرو
136A16160515ايمن محمدامين مهدي المرحوش
137A16478332ايه عبد الكريم زيدان
138A16311567ايه عدي مالك الدغمان
139A16311569ايه مهدي سلمان سلمان
140A16311516أثير صالح جمعه جمعه
141A16160640أحمد جمال شاكر العطوان
142A16160411أحمد جمال عطااهلل عطااهلل
143A16478206أحمد حمود عوض الحبالني
144A16161227أحمد شملون عدوان عدوان
145A16161322أدم نصير صالح رشدي
146A16312069أديبه جاسم محمد قره باش
147A16160520أركان اسعد فخرالدين ترك
148A16312035أروى ذنون يونس فرحات
149A16161355أشواق طالب عطية العيساوي



150A16311631أمنه خالد امين امين
151A16312082أنتصار مالك محمود الدغمان
152A16160645أنس طلعت محمدسعيد بكار
153A16312085أنس عبدالغفور مناع مناع
154A16312072أنمار يوري ججو كجوجا
155A16312113أوس حسون عبدالرحيم عبدالرحيم
156A16160550أياد أنس محمد محمد
157A16161307أياد خالد عفر النجم
158A16312576أية عمار صباح صباح
159A16160746أيالف ارشد جدعان جدعان
160A16311524أيمن نعمان حسين القرغولي
161A16312532أيه زامل أديب أديب
162A16312518آراز محمد مجيد مجيد
163A16311494آشور رامي فرنسيس فرنسيس
164A16311513باران نبيل محمد محمد
165A16312195باسمة حمو كرموش عزيز
166A16161231باسمة ناظم حبيب عمير
167A16311599بتول مهند حمادي حمادي
168A16161376بدر عبدالرحمن عبداهلل عبداهلل
169A16160635براء ايوب صالح الدين صالح الدين
170A16161308براء عبدالغني شاكر شاكر
171A16160736براء نامق اكرم الكنه
172A16311456بسمه لؤي غازي الونداوي
173A16312017بشار عبدالكريم صوم صوم
174A16311604بشرى جاسم محمد محمد



175A16312070بشرى حنا هرمز كمون
176A16312118بشرى عبدالحميد رشيد السالم
177A16312201بشرى يحيى حسين زيباري
178A16160476بشير عباس فاضل التميمي
179A16478218بغداد محمد عبدالرحيم قصابليه
180A16160686بكر ابراهيم خلف الحرداني
181A16311407بكر اديب هاشم االوسي
182A16312544بكر عبدالرحمن عباس شمري
183A16160512بالل احمد اسماعيل اسماعيل
184A16311440بالل خليل مهدي العزاوي
185A16312114بالل علي حسين حسين
186A16311433بلسم ياس حمدان السلماني
187A16312031بهاء عزت اسماعيل الدرويش
188A16311637بهار بشير جمال طحان
189A16160728تبارك قتيبه نهاد االعظمي
190A16311518تحسين حسن محمد االمين
191A16312100تحسين ساقي حسن حسن
192A16312081تسنيم جابر عايد عايد
193A16311641تمارة عباس مصطفى للي
194A16161236تنادي جمال احمد عباسي
195A16161324توني صباح طوبيا ستو
196A16160428ثامر محسن ضيدان الجبوري
197A16160679ثائر صليوي يوسف سالم
198A16160427جاسم حازم جاسم حربو
199A16311484جاسم عبدالرحمن جاسم الكبيسي



200A16478244جاسم محمد حسن االمين
201A16160619جاسم محمد سعيد يونس حجي
202A16311502جاسم محمد عبد عبد
203A16160664جاسم محمد يوسف اسود
204A16160594جان صو ارجان نجم الدين المختار
205A16312522جان محمد عمر صالح صالح
206A16312512جانيت جرجيس ايوب الريكاني
207A16311673جزائر قحطان محمد البوعباس
208A16478250جالل صالح عبدالقادر عزيز
209A16311424جليل محمد جليل جليل
210A16160625جمال يونس بولص زورا
211A16311563جمانه ليث سعود الحمادي
212A16478276جميعه عباس علي الحسين
213A16160752جميل حامد عباس ال بقوس
214A16311578جميل محمد حسين الحاجي
215A16311551جنات خالد على على
216A16312554جنات شاكر عواد عواد
217A16311667جنان محمدطاهر الياس سفر
218A16161298جنه زكريا ياسين البدراني
219A16311694جنه ضياء محمد محمد
220A16311619جنى أسامه محمد محمد
221A16161318جنى عمر فاروق فاروق
222A16161361جنيد حارث احمد المشهداني
223A16160631جهان عبد سلمان العارضي
224A16311444جوذر شاكر صادق الحيدري



225A16312160جوري وليد فرحان الجميلي
226A16161238جوزاء حماد مجباس الهادي
227A16160761جونسن ايشو ورد دنو
228A16478214جيان الياس خضر عزيز
229A16160459جيمس صليو بنيامين بنيامين
230A16160712حاتم عمر محمد محمد
231A16161272حاتم محمود مصطفى هورج
232A16311629حارث مثنى ابراهيم المشهداني
233A16160627حازم سلطان داود داود
234A16160445حازم محمد بكر ال كسون
235A16160501حافظ خليل ابراهيم آوهب
236A16311520حامد محمد فتاح قاسم
237A16160568حبيب حسين علي سلبي
238A16160473حبيب كريم محمد بقجه
239A16161225حبيب محمود يوسف عزيز
240A16311475حذيفة جاسم محمد الحاجي
241A16478274حذيفة فخرالدين حسين حسين
242A16312002حذيفه فؤاد صبري صبري
243A16312142حسام الدين حسين علي علي
244A16160535حسان عبدالجبار نافع نافع
245A16161382حسن بوهان سعود سعود
246A16160704حسن خضر اعكيل اعكيل
247A16311605حسن عاجل نجم نجم
248A16312027حسن كامل عيسى المياح
249A16311488حسن محمدصالح عثمان ال عبداهلل



250A16312007حسين احمد عزيز عزيز
251A16161312حسين العيبي بديوي الكعبي
252A16160757حسين جميل ياسين الشمري
253A16161246حسين عباس فاضل السعدي
254A16160647حسين عبدالجبار عمر بكار
255A16160730حسين عبداهلل مكطوف العتابي
256A16312590حسين علي ادهم الجبوري
257A16311466حسين علي عماد الصفار
258A16478279حسين عمر حسين العزاوي
259A16160681حسين فهمي محمود السفر
260A16160570حسين محمد سعيد مصطفى قدوش اسك
261A16312289حسين محمد صالح صالح
262A16160523حسين محمدجميل حسن علو
263A16312293حسين محمود عبدالوهاب عبدالوهاب
264A16312514حسين وهاب عماد عماد
265A16160720حسين يحيى حسن النصراوي
266A16311527حسين يوسف محمدجميل البدراني
267A16161345حقي اسماعيل ابراهيم ابراهيم
268A16160401حكمت محمدسليم يوسف حليكو
269A16312013حمده خلف مشيط مشيط
270A16161295حمدية محمدعلي جدعان جدعان
271A16161239حمديه احمد ابراهيم ابراهيم
272A16161360حمديه موسى خربيط خربيط
273A16311411حمزه صباح محمد البومحمد
274A16312574حمزه قحطان عدنان الجبوري



275A16160729حمزه ميثم عادل الزيدي
276A16311652حمود عبدالغني حمود قرباش
277A16160760حميد اياد حميد السامرائي
278A16312139حنان صكر حمود حمود
279A16311538حنان عباس حمو حجي
280A16161391حنان محمدياسين علي علي
281A16312071حنان مشاري خلف العزي
282A16312587حنان يوسف دخيل ورور
283A16161328حنين حسن جرو الزبيدي
284A16160566حيدر احمد اكرام العادلي
285A16160673حيدر راضي الزم السوداني
286A16161290حيدر عبدالرضا حسين الربيعي
287A16312184حيدر عدي علي الفراجي
288A16311453حيدر عالء احمد احمد
289A16312527حيدر مالك محمود الدغمان
290A16312078حيدر مؤيد فائق المدرس
291A16161251خالد جوير شرقي الجميلي
292A16478243خالد عبدالمجيد نجم العزي
293A16312506خبيب خالد خليل خليل
294A16478307ختام سالم حسو
295A16161293خديجه حازم حميد حميد
296A16311423خديجه عباس زينل العابدين ملكو
297A16311414خديجه عبد الرحمن علي ال مال
298A16311493خضر حسين خضر امين
299A16160549خضر يونس محمود المحمود



300A16311486خطاب عمر محمد محمد
301A16312110خطاب ياسر خالد العلواني
302A16312549خلود جالل ابراهيم يحيى
303A16160498خليل ابراهيم محمد شريف ال بقوس
304A16312129خليل مصطفى محمد المصطفى
305A16312279خنساء احمد عبدالغني الشاوي
306A16311610خوله ابراهيم مسلم مسلم
307A16312546داليا طالل صبحي صبحي
308A16312067داليا عوف عبدالرحمن القرقاش
309A16312558داليا فواز هاشم العالف
310A16312531دانيا جاسم علي الشناوه
311A16312588دانيه مشتاق ناجي جالوي
312A16311526داود سليمان مصطفى الحمداني
313A16311681دايفن اياد عزيز شذايا
314A16160408دحام خليفه عبد عبد
315A16160597دخيل صادق محمد سعيد حلوى
316A16311565درسن علي الياس الياس
317A16160556دريد جبرائيل قرياقوز قرياقوس
318A16311530دعاء باسم ناجي النيص
319A16478227دعاء رمضان خضر زمو
320A16312104دعاء شاكر عواد عواد
321A16312599دعاء شريف سعيد البستان
322A16312190دنيا شريف سعيد البستان
323A16312172دنيا عبدالمنعم محمدعلي علي الشيخ
324A16161245ديكران افاديس غزال غزال



325A16312028ديمه عاصم امين نرار
326A16312014ذو الفقار عمر سمير ابراهيم
327A16160583ذوالفقار احمد جمال الطائي
328A16161338رافد نشأة عبوش القس ايليا
329A14666040رافع عبدالكريم عبدالرحمن السامرائي
330A16312134راما ريان فائز باك
331A16160482رامسن يعقوب ميخا الهومي
332A16160557رامون عيسى سليمان سليمان
333A16161396رامي براق كامل العزاوي
334A16161309رامي سالم بطرس بطرس
335A16160701رامي غيث العيبي السعدي
336A16312044رامي محمد مجيد مجيد
337A16161346رامي مهدي حميد حميد
338A16312144رانيا ريان فائز باك
339A16161258رانيا عالء قاسم العطيه
340A16311501رانيا مصطفى محمد الحسني
341A16311474رايه عبداهلل جاسم جاسم
342A16160670رائد نواف خليل االوصمان
343A16311612رائد واثق علي الحمداني
344A16161280رتاج سامر ماهر ماهر
345A16312295رتاج عمر سمير ابراهيم
346A16312054رجاء عبدالقادر محمد نور علي ولي
347A16311582رحاب عامر نايف نايف
348A16161362رحاب مجيد حسن ال وهب
349A16312557رحمه محمد هادي هادي



350A16311636رسول وليد عبدالقادر الصالح
351A16311649رشا رحيم داود الجبوري
352A16161232رشيد محسن احمد مصطفى خلف
353A16160434رضاب سرمد خلف خلف
354A16161368رعد سالم بطرس بطرس
355A16160713رعد عرب طه اوجي
356A16311419رعد فواز عساف البوريشة
357A16312029رغد محمد ياسر الغربان
358A16312030رفاه عبداهلل محمديونس زلخه
359A16160449رفل جاسم حسن البواسود
360A16161276رقيه ادهم حازم ال رضا
361A16160715رنا هيثم دلف الخليفي
362A16161373رند عمر عبدالوهاب عبدالوهاب
363A16312059رند لهيب قادر قادر
364A16311458رهف احمد بنكين بنكين
365A16161255رهف احمد عالء الفتلي
366A16478256رواس حسين عبدالرحيم حلبوسي
367A16312119روان احمد عدنان عدنان
368A16312126روان عالء عدنان عدنان
369A16161273رونق فراس اموري حسيني
370A16311420رويده جاسم محمد الحمادي
371A16311618رؤى محمد رشدي محمد الديري
372A16311448ريا مشتاق ناجي جالوي
373A16478270رياض علي محمدعلي المحي
374A16160682رياض محمدعلي عبدربه الهاللي



375A16478238ريان رمضان خضر زمو
376A16312107ريان صادق صالح صالح
377A16160754ريان ودود فوزي الونداوي
378A16312080ريتا يوري ججو كجوجا
379A16312015ريتال رائد ماجد الهاشمي
380A16311617ريم عبداهلل محمود محمود
381A16161365ريم ياسين طه الدربندي
382A16312281ريما مصطفى محمد الحسني
383A16312538ريهان احمد جمعة يتملر
384A16478236زاهد امجد سعيد الحاج
385A16160610زكريا خالد حسن كرطاني
386A16311555زكريا عبدالكريم زامل الزهيري
387A16160508زمن سعدي مجيد العبيدي
388A16478264زهراء عماد حسين ال شكرلي
389A16311592زهراء ماجد عبدالرزاق عبدالرزاق
390A16161386زياد حيدر مجيد مجيد
391A16311495زياد خلف مسهر مسهر
392A16478255زيد زهير خالد العاني
393A16160696زيد سعد رشيد التكريتي
394A16478278زيد صدام حسين ال حيدر
395A16161390زيد علي بشير الصميدعي
396A16161379زين العابدين عبداهلل مجيد الشنون
397A16311472زين عمر خالد الجبوري
398A16161344زينب ابراهيم اثير قوطجي
399A16312534زينب احمد جاسم جاسم



400A16312542زينب خلف صالح البو عباس
401A16312516زينب عماد وهاب وهاب
402A16312594زينب محمد عبداهلل عبداهلل
403A16161377زينب نوري عذافه السعد
404A16312146ُسليمان محمود عمادالدين عمادالدين
405A16161320سارة عبدالمجيد رمضان عزيز
406A16311531ساره اسامه صباح صباح
407A16312083ساره اياد عبدالقادر عبدالقادر
408A16312523ساره حسين هاشم الصالحي
409A16161208ساره حيدر علي العبيدي
410A16161315ساره ربيع هادي هادي
411A16312038ساره عبدالرزاق عبدالقادر ال عباس
412A16312034ساره مالك محسن الربيعي
413A16161234ساعد ابراهيم ساعد قره باش
414A16160742سالم محمد عباس عباس
415A16311684سامر سرمد عدنان الرماحي
416A16311534سامي محمد فتحي فتحي
417A16311585ساندرا محسن علي هرمزي
418A16160446ساهر مهدي صالح صالح
419A16312087سبأ حسن علي يتيملر
420A16160410سجاد محمدجميل حسن علو
421A16311613سجاد مصطفى عدنان العزاوي
422A16311426سجى محمدعبد محمد نعمان
423A16312156سحر سنان سالم ميو
424A16311663سدرة محمد عزالدين عزالدين



425A16161240سدره مصطفى شيت ال هزو
426A16312593سدره مهند يونس يونس
427A16161313سراج رياض عبدالغني رجب
428A16311630سرمد عمار فخري فخري
429A16312296سرى عزالدين حميد الرفاعي
430A16160441سريان ساجد ابلحد سيمو
431A16478247سعد حسين عبدالرحيم حلبوسي
432A16160488سعد علي جمعه الكروي
433A16160403سعدون فاضل جاسم كنه
434A16478223سعدون فليح فياض اللهيبي
435A16311606سعيد شريف سعيد البستان
436A16161325سلطاني اوشانا عوديشو عوديشو
437A16311628سلمان عباس سلمان خضر
438A16311696سلمان ماجد سلمان سلمان
439A16311447سلمى علي عبد الجبار ال حمو
440A16160591سلوان سمير عباس ال بقوس
441A16161274سلوى كنعان احمد اوجشلي
442A16312592سلوى محمد نجم نجم
443A16312179سما رياض محمود محمود
444A16312137سما عمر خالد الدره
445A16312003سماء عدنان طالل الشفيج
446A16312570سمر فرقد صباح العكيدي
447A16160560سمير عباس محمد شريف ال بقوس
448A16312022سمير قاسم مصطفى الفرحاد
449A16161269سمير محمد حبيب حبيب



450A16311616سميرة حاجم رميض رميض
451A16311561سميرة خليل اسماعيل السالمي
452A16311478سميره محمود هالل هالل
453A16478281سناء حميد علوان علوان
454A16312166سناء قاسم احمد احمد
455A16312535سنان ابلحد يوسف كعكله
456A16311532سنان محمد صبار صبار
457A16312075سندريال نوار توما ابونا
458A16160404سهام سلمان حسون حسون
459A16311570سوزان شفيق صالح صالح
460A16161262سوسن هادي عطيه عطيه
461A16160580سيف الدين احمد محمود محمود
462A16160659سيف الدين عبدالواحد عبدالقادر عجم
463A16311670سيف سرمد عدنان الرماحي
464A16160416سيف مظفر وهيب وهيب
465A16312580سيف مهند يونس يونس
466A16312037سيف هاني شاكر الكعبي
467A16160763سيما طه عبداهلل عبداهلل
468A16312148سينان كريم مولود مولود
469A16312109سيوف دريد مطلك السعدون
470A16160732شاكر محمد محمود البياتي
471A16311432شامل طاهر حمو فتاح
472A16160425شامل طه عبداهلل عبداهلل
473A16161357شبيب حسين علي العزاوي
474A16311505شذى حامد محمود المطلك



475A16312108شذى سالم ياسين الساعد
476A16312569شريف سعيد علي البستان
477A16160572شعيب عمار حسان حسان
478A16478202شفاء امجد سعيد الحاج
479A16161371شكر حسن فتح اهلل فتح اهلل
480A16311496شهاب احمد عبد الحمدي
481A16478205شهاب احمد مسلم مسلم
482A16311635شهد احمد فتحي فتحي
483A16478272شهد رائد طه النداوي
484A16311686شهد ياسر محمود محمود
485A16160500شوكت محمد صالح عبدالقادر نبيلي
486A16160705شيراك باكرات هومان هومان
487A16311680شيالن ابو بكر حاجي حسين حاجي حسين
488A16312551شيماء شاكر عواد عواد
489A16312169شيماء عبدالمجيد عثمان الراوي
490A16160688صابر محمدياسين عبدالقادر عبدالقادر
491A16161387صالح عبد محمد محمد
492A16312187صبا عبدالسالم حسين السيمري
493A16312539صباح حسن يونس ال يتيم
494A16311435صباح خيراهلل ابراهيم النعيمي
495A16160611صباح رياض عبدالقادر عبدالقادر
496A16311471صباح سمير ناظم القامه جي
497A16161266صباح محمدنور حسين شيخو
498A16160545صباح نوري طعس طعس
499A16311415صدام رمضان خضر زمو



500A16161304صدام عامر كريم شمري
501A16160407صديق ويسي محمد سلي
502A16311522صفا منذر داود المعيني
503A16160723صفاء الدين جمال رفيق رفيق
504A16160510صفاء حسين علي علي
505A16311688صفاء سينان كريم كريم
506A16311422صفاء عبدالحسين جبوري الربيعي
507A16160562صفاء عبدالستار مصطفى ال قرباش
508A16478277صفوان علي محمد يونس جرجيس
509A16478258صفوك سعد أعبيد أعبيد
510A16160685صالح الدين خالد حسين شيخ
511A16311503صالح رائد جاسم ال كسون
512A16312012صهيب ضياء سلمان الداود
513A16312131ضحى نافع احمد قره باش
514A16160753طارق جبر محمد محمد
515A16161300طارق جورج اسحاق اسحاق
516A16160418طارق عبدالرزاق سليمان الحسين
517A16311521طارق وانيس عبدالرحمن عفر
518A16311624طارق وهب عبدالرزاق قره باش
519A16160573طاركان صالح حسين حسين
520A16312048طالل حسن مصطفى الماللي
521A16311655طالل محمدطاهر قلي النسلي
522A16161341طليعه حامد اسماعيل شرو
523A16160544طه احمد خطاب التكريتي
524A16161350طه احمد محيميد البوعباس



525A16311648طه امجد عبدالرزاق بكداش
526A16311442طه بالل خليل العزاوي
527A16160506طه دريد عبدالرزاق االعظمي
528A16160559طه سعيد لويس ال ججوكا
529A16312120طه محمد احمد ال سليمان
530A16160517طه محمد احمد الخليفي
531A16312513طه مصطفى عبدالقادر عبدالقادر
532A16160415طه مهند طه الكروي
533A16311476طيبه سعدي جاسم جاسم
534A16312176طيبه طارق كاظم كاظم
535A16311463طيبه عبدالستار عليوي المجمعي
536A16312155طيبه غانم كاظم كاظم
537A16311536ظافره عبدالرحيم عزيز البدراني
538A16161389عادل محمدياسين علي علي
539A16160709عامر ادريس محمد الفرحاد
540A16161301عامر بطرس شمعون عندو
541A16478239عامر داود ابراهيم ال بتو
542A16478225عائشة امجد سعيد الحاج
543A16161336عائشة عبداهلل سالل ال وهب بكر
544A16311662عائشه عباس سليمان العبود
545A16311651عائشه محمد عزالدين عزالدين
546A16311547عائشه مقداد عباس المروش
547A16160612عباس بنيامبن امين الفرحاد
548A16160527عباس حامد عباس ال بقوس
549A16160617عباس زياد صالح صالح



550A16311647عباس عبدالرزاق اسماعيل ال محو
551A16312001عباس فاضل احمد احمد
552A16311634عباس فاضل مهدي مهدي
553A16160667عبد الكريم فالح محمد فهيم محمد فهيم
554A16311427عبد اهلل ارجان سعيد شرو
555A16161394عبد اهلل خطاب علي علي
556A16160546عبدالجبار نائف عباس ال بقوس
557A16160616عبدالجبار نكتل عبدالجبار عبدالجبار
558A16311445عبدالحكيم غني ياسين ياسين
559A16311560عبدالحكيم محمدامين معروف معروف
560A16311548عبدالحميد يوسف جابر العاني
561A16160650عبدالخالق عبدالصاحب مكي مكي
562A16311678عبدالرحمن احمد عبدالوهاب عبدالوهاب
563A16161283عبدالرحمن اسعد سفيان سفيان
564A16311451عبدالرحمن اياد احمد الجاسم
565A16312578عبدالرحمن صالح علي الفهداوي
566A16311470عبدالرحمن صالح فتاح فتاح
567A16478213عبدالرحمن محمد جليل جليل
568A16311632عبدالرحمن ياس حمدان السلماني
569A16160477عبدالرزاق خضير سبع المزارعه
570A16311698عبدالستار وعد جاسم جاسم
571A16478235عبدالسالم سعدون فليح اللهيبي
572A16312125عبدالصمد نافع احمد قره باش
573A16478207عبدالعزيز شهاب احمد احمد
574A16311431عبدالعزيز صفوك سعد سعد



575A16160552عبدالعزيز غانم عبدالعزيز الراشد
576A16312060عبدالعزيز فيصل محمد محمد
577A16311540عبدالعظيم قاسم محمدصالح قره باش
578A16312132عبدالعظيم لقمان حبيب التوكلي
579A16478216عبدالغفار عبدالرحيم ذنون شكاري
580A16312117عبدالغفور نايف الياس علي الياس علي
581A16160463عبدالقادر فازع خليفه خليفه
582A16161302عبدالكريم ابراهيم حسن المبيض
583A16160633عبدالكريم حمودي عماد الخياط
584A16311541عبدالكريم عبدالرزاق احمد الكروي
585A16160412عبداللطيف احمد محمود زهيري
586A16161282عبداهلل اسعد سفيان سفيان
587A16312057عبداهلل حسين هاشم الصالحي
588A16160698عبداهلل دلي كامل كامل
589A16312533عبداهلل زامل اديب اديب
590A16161332عبداهلل سعد سلطان الكبيسي
591A16312515عبداهلل صباح عبدالجليل جبوري
592A16311665عبداهلل صدام سعود سعود
593A16311418عبداهلل صفوك سعد سعد
594A16312036عبداهلل طارق سيدبيومي سيدبيومي
595A16160475عبداهلل عباس عبداهلل عبداهلل
596A16478259عبداهلل عبدالرزاق عباس عباس
597A16160577عبداهلل عزالدين الياس عبوشاي
598A16160638عبداهلل عمر صباح الدغمان
599A16160486عبداهلل فالح حسين المرعي



600A16161380عبداهلل كامل مجيد مجيد
601A16312042عبداهلل محمد نورالدين الداودي
602A16160609عبداهلل مصطفى محمدرضا الصالحي
603A16478253عبداهلل معن محمود القيسي
604A16312136عبداهلل مهدي صالح صالح
605A16160575عبداهلل نافع مصطفى مصطفى
606A16478261عبداهلل وائل عبدالكافي الصالحي
607A16160433عبدالمعز زياد طارق الحبش
608A16311633عبدالملك خالد امين امين
609A16160743عبدالملك عمر ناصر الدرويش
610A16161270عبدالواحد احمد قاسم البودوله
611A16161358عبيدة سالم محمد الحاجي
612A16311660عبيدة محمد عزالدين عزالدين
613A16312159عبيده رياض محمود محمود
614A16312200عبيده عباس فاضل فاضل
615A16312170عبير سمير محمدسعيد مال
616A16161285عبير محمد جميل مماز
617A16311413عثمان ارجان سعيد شرو
618A16160483عثمان عبدالرزاق عباس عباس
619A16312018عثمان محمدصالح عثمان ال عبداهلل
620A16160708عثمان ياسر ابراهيم الهندي
621A16312182عدلة عادل سلمان خضر
622A16312519عدنان سعيد خضر قدوش
623A16160595عدنان عبدالرحمن محمد محمد
624A16311533عدنان محمد عدنان زين العابدين



625A16312183عدنان محمود عطيه عطيه
626A16311581عدوه مهدي محسن الجبوري
627A16312064عدي مالك محمود الدغمان
628A16311658عدي نجيب حكمت سلوم
629A16312199عذراء علي خضير خضير
630A16312149عزالدين سامر رحيم الزيدي
631A16160457عصام حسين محمدعلي قرو
632A16160693عصام فرحان محمد محمد
633A16312073عقبه مهدي سلمان سلمان
634A16160487عقيل محسن ناصر ناصر
635A16312128عال صالح عيسى برقلي
636A16311452عالء احمد حسين حسين
637A16161392عالء حسين محمد جاسم
638A16312122عالء عدنان رشيد رشيد
639A16160495عالء منيف عبيد عبيد
640A16311528عالء يوسف محمدجميل البدراني
641A16311661علي ابراهيم خلف الحرداني
642A16161278علي انور مولود مولود
643A16311594علي أسعد عبود زبيدي
644A16160443علي بسام عماد الشيخلي
645A16160590علي بالل مصطفى حميد
646A16160462علي جاسم محمد الهزو
647A16161317علي حسن جرو الزبيدي
648A16160492علي حسين حسن الفرحاد
649A16160409علي حسين خدو ال خدو



650A16160714علي حسين عبدالجبار بكار
651A16161268علي حسين علي الفراجي
652A16160417علي حسين محمد سعيد قدوش اسك
653A16311421علي حسين يونس اسود
654A16312548علي رسول حسين المعموري
655A16312568علي ستار عوده عوده
656A16160521علي سعدون فاضل كنه
657A16312582علي سعيد حسين احمو
658A16312575علي سعيد علي البستان
659A16160469علي سعيد محمدنور عجم
660A16160456علي صائب عبداهلل عبداهلل
661A16160424علي صبري جاسم جاسم
662A16311697علي عادل كريم بقجه
663A16160741علي عباس محمدشريف ال بقوس
664A16160695علي عبدالزهره صالح الزيداوي
665A16312194علي عبداهلل شهاب شهاب
666A16311436علي عبداهلل محمد الحميداوي
667A16160567علي عبداهلل مكطوف العتابي
668A16311485علي فاضل هندي هندي
669A16161329علي فرات فكري البياتي
670A16160702علي فراس اموري حسيني
671A16160697علي كاظم لطيف الدراجي
672A16312006علي الفي مناع شاروكي
673A16160493علي محمد احمد احمد
674A16312536علي محمدشيت خضر خضر



675A16312147علي محمدطاهر الياس سفر
676A16161335علي محمدمصطفى محمدنور اسك
677A16160646علي مصطفى محمدرضا الصالحي
678A16160722علي نعمان سامر سامر
679A16312041علي نقيب محمدباقر ال فرحان
680A16160737علي نكتل عبدالجبار عبدالجبار
681A16311523علي ياسين عبيد ال عويف
682A16312047علياء اسماعيل خليل الحكيم
683A16311607علياء طارق توفيق توفيق
684A16160678عماد حازم جاسم حربو
685A16160538عماد عبدالرزاق سليمان الحسين
686A16312141عماد علي اكبر احمد قره باش
687A16311672عماد غانم عيدو حمو
688A16312562عمار جمعه عبداهلل والي
689A16478240عمار حمدون رجب الحداد
690A16161242عمار صالح ايوب نجار
691A16312584عمار عوني محمد سعيد الفرحاد
692A16312545عمار فاروق محمدامين الكاتب
693A16311620عمار فخري رشيد رشيد
694A16160759عمار يحيى محمد االي بكي
695A16311479عمار يوسف عبداهلل دليمي
696A16161370عمر ابراهيم خلف الحرداني
697A16312135عمر احمد محمد ال نجار
698A16312019عمر اسامه مصطفى المال
699A16311539عمر اسعد محمد هجيج شيخو



700A16160525عمر انور مولود مولود
701A16311481عمر جبار احمد احمد
702A16311609عمر خالد سويد الدره
703A16312061عمر خالد علي علي
704A16478269عمر خطاب عمر عمر
705A16161327عمر خليل يوسف الحلبوسي
706A16160454عمر رابح طه المشايخي
707A16311692عمر سنان سالم ميو
708A16311465عمر صادق شاكر شاكر
709A16160694عمر علي جاسم الفراجي
710A16311467عمر علي فرحان الربيعي
711A16161291عمر عوده محمود محمود
712A16312525عمر فاضل بكر العشو
713A16161353عمر لطفي نوري نوري
714A16160747عمر محمد جاسم الجبوري
715A16161347عمر محمد طه طه
716A16311477عمر محمدمصطفى محمدنور اسك
717A16311412عمر مظفر حليم الخطاط
718A16160684عمر منسي عباس عباس
719A16311572عمر مهدي سلمان سلمان
720A16312543عمران فاضل عبدالقادر ال ورور
721A16160744عمران نكتل عبدالجبار عبدالجبار
722A16161326عيسى صالح فيصل الراشد
723A16311677غانم خضر يونس الزمو
724A16311480غانم خليل ابراهيم ال وهب



725A16311644غانم عرب قلي كرد
726A16160569غائب كامل محمد علي برخان
727A16160503غدير رشيد عسكر الحدو
728A16312521غزل محمد بهجت الرئيس
729A16160634غزوان عبدالجبار سليمان ال كرد
730A16311512غزوان ليث حنا ججو
731A16160467غزوان محمدطاهر قلي النسلي
732A16160502غسان فوزي عباس الربيعه
733A16312510غفران فراس سمير الشيخلي
734A16311491فادي بشار سمير مضاده
735A16312062فادي مازن قيو كومو
736A16311654فادي مهند جبار الدليمي
737A16161292فاديه محمد جميل حسن حسن
738A16161334فارس جنكيز جوده جوده
739A16311666فارس عادل محمدامين معروف
740A16160632فارس معاذ فارس فارس
741A16478222فارس يوسف محمد االفندي
742A16160450فاروق عقيل فاروق الدباغ
743A16478228فاروق فؤاد جاسم جاسم
744A16161359فاضل عباس فاضل ال فندي
745A16160455فاضل محمدعلي احمد ال سليمان
746A16312150فاطمة كريم محمد بقجة
747A16161229فاطمه الزهراء وليد خالد الدليمي
748A16311682فاطمه حازم اسود اسود
749A16312153فاطمه حبيب محمديونس التوكلي



750A16312175فاطمه علي حميد زيني
751A16161383فاطمه عماد جمعه والي
752A16311434فائزة جاسم محمد العزاوي
753A16160426فراس دخيل عمر مجدل
754A16311683فراس عادل محمدامين معروف
755A16160432فراس كاظم حسين المكصوصي
756A16161351فرج رزوقي موشي القس بطرس
757A16312068فرح جاسم يعقوب الرشيد
758A16312596فرح مصطفى هشام هشام
759A16161310فرح يعقوب يوسف يوسف
760A16478248فرحان حسين علي علي
761A16311545فرحان علي حسين ورور
762A16312547فرحه يونس محمد العصافي
763A16478263فردوس جاسم محمد اسود
764A16311483فريد احمد علي البوبدري
765A16161342فريد خالد فريح فريح
766A16312024فضل اهلل محمد جاسم الهاشمي
767A16160726فالح حسن سلمان السامرائي
768A16312052فالح سعود محمد نور علي ولي
769A16311489فلورانس فهمي ميخائيل ميخائيل
770A16311556فهد حسن كامل المياح
771A16311410فهد صالح عبدالكريم السعدون
772A16160703فهد صالح فيصل الراشد
773A16311669فهد عبدالعزيز سليم عبو
774A16311455فهد علي الفي شاروكي



775A16161265فهد ليث بشير الجبوري
776A16311640فهد مهند جبار الدليمي
777A16161378فواز عبدالرحمن عبداهلل عبداهلل
778A16478234فوزيه يوسف سلمان سلمان
779A16312579فؤاد اياد ابراهيم ابراهيم
780A16160419فؤاد فالح محمود جلبي
781A16312552فيالي عماد شمعون ججو
782A16160478فيصل راكان سعيد العبدالرحيم
783A16478265فيصل صالح فيصل الراشد
784A16161256فيصل علي اسماعيل اسماعيل
785A16160485فيصل فارس جاسم جاسم
786A16160710فيفيان اندريوس رشو ديوانه
787A16311543قاسم محمدصالح وهب قره باش
788A16160571قحطان عبدالحليم خلف خلف
789A16311691قحطان كريم محمد بقجه
790A16312178قدس طارق كاظم كاظم
791A16312016قيس ثائر حاتم حاتم
792A16160630كارلوس سنان يوسف بيداري
793A16311525كارلوس لؤي جوزيف سلمو
794A16312509كاظم جواد فرج فرج
795A16311573كامل بطرس ياقو ياقو
796A16161299كرار حيدر عبدالرضا الربيعي
797A16160636كرار عباس فرج فرج
798A16161277كرم نواف خليل االوصمان
799A16311621كلي عباس سلمان خضر



800A16160516كمال مصطفى زين العابدين زين العابدين
801A16311509كه فى كوفان موسى الجوهري
802A16311438كولمز عباس سلمان خضر
803A16160522لقاء جميل محمد محمد
804A16312186لقمان عبدالحي ابراهيم مروش
805A16312501لقمان محمدعيد سعد كدينه
806A16312066لمى يلدا حنوكه دلي
807A16478302لوكاس شوقي حسو
808A16160585لؤي محمد امين خضر الزهيري
809A16161237ليث اصالن محمود ناهد السامي
810A16312566ليث خليل مصطفى المصطفى
811A16311659ليث عدي نجيب سلوم
812A16160524ليث وليد راغب راغب
813A16311625ماريا احمد علي اصغر قره باش
814A16311622ماريا علي محمد الدوسه
815A16161397ماريا منصور جار رملي
816A16312541مارينا ماجد سالم اسي
817A16311542ماريه نجم عبداهلل العكاشي
818A16311553ماريوس لؤي جوزيف سلمو
819A16312086مازن قيو يلده كومو
820A16161374مالك مزهر مشرف مشرف
821A16161340ماليه دايح جسام الجميلي
822A16312185ماهر عبدالسالم حسين السيمري
823A16160644ماهر فضيل عوده الكبيسي
824A16311549مايا ياسين محمد الراشد



825A16312526مبارك عبدالقادر محمد نور علي ولي
826A16478245مبارك محمد مبارك مبارك
827A16478219مثنى طاهر ياسين ياسين
828A16312511مجتبى جاسم عبودي الساعدي
829A16311579مجد مشتاق ميشو الحداد
830A16311643محسن عبدالرزاق اسماعيل ال محو
831A16161319محسن محمد حسن ال جمعه
832A16312196محمد ابراهيم خليل خليل
833A16478280محمد ابراهيم عزيز عزيز
834A16312140محمد ابراهيم محمد سلطانه
835A16160554محمد احمد فاروق فاروق
836A16160563محمد احمد محمدسالم النعيمي
837A16311593محمد احمد مصطفى علي ياشل
838A16160472محمد امير احمد الرعاش
839A16160614محمد اياد عبدالعزيز عبدالعزيز
840A16311689محمد ايهاب ياسين ياسين
841A16311443محمد بالل خليل العزاوي
842A16161333محمد ثامر سعدي الدليمي
843A16160461محمد جابر عزالدين عبو شاي
844A16311591محمد حازم محمد يونس برو
845A16311657محمد حسن محمود الر
846A16160553محمد حسين محمد سعيد قدوش اسك
847A16160543محمد حسين محمدصالح منصور
848A16312555محمد خالد جمال جمال
849A16160643محمد خالد محمود محمود



850A16311490محمد خضر حسين امين
851A16160539محمد راضي عوده عوده
852A16312046محمد رشيد جرو البطه
853A16478257محمد رشيد علوان علوان
854A16160618محمد زياد صالح صالح
855A16160721محمد زيد خليل الغرابي
856A16160674محمد زيدان خلف خلف
857A16311487محمد سعداهلل سريح الخليفي
858A16312280محمد سمير عبدعلي عبدعلي
859A16311588محمد سمير محمدجميل قره باش
860A16160532محمد صباح محسن شرو
861A16161271محمد صباح محمدنور شيخو
862A16312162محمد صكر غائب ال حيدر
863A16160692محمد طالل صبحي صبحي
864A16160675محمد طه يونس الجاسم
865A16160511محمد ظاهر طلب طلب
866A16160470محمد عادل محمدامين معروف
867A16312088محمد عبدالرحيم يونس يونس
868A16312045محمد عبدالستار عباس عباس
869A16311437محمد عبدالقادر حمودي الحمد
870A16478251محمد عبداهلل حسن الحسون
871A16312106محمد عبدالهادي محمدسعيد الفرحاد
872A16311406محمد عزالدين نافع نافع
873A16161400محمد عصمت احمد قره باش
874A16312009محمد عطا اهلل جاسم السلماني



875A16311558محمد علي جاسم الجبوري
876A16478229محمد عماد بندر بندر
877A16312168محمد عمر طارق طارق
878A16160687محمد فاضل سليمان كرموش
879A16312158محمد فتيان جبوري عوزدو
880A16160468محمد فراس سعدي سعدي
881A16161375محمد فالح محمد عزام
882A16311595محمد قتيبه مولود المشهداني
883A16160547محمد كامل ياسين الشيخلي
884A16160514محمد لؤي مصطفى الحربولي
885A16311674محمد مانع احمد البوعباس
886A16160438محمد مثنى محمد العاني
887A16312520محمد مجيد احمد احمد
888A16160652محمد محمد صالح عبدالقادر نبيلي
889A16160758محمد مصطفى شيت هزو
890A16160600محمد مصطفى محمدرضا الصالحي
891A16312571محمد مصطفى هشام هشام
892A16312123محمد موسى شريف كدينه
893A16160734محمد نائف عباس ال بقوس
894A16160725محمد نهاد طه العزاوي
895A16161275محمد نواف خليل االوصمان
896A16312055محمد نورالدين رحيم الداودي
897A16161367محمد هادي فيصل الشمري
898A16160528محمد هشام حسن حسن
899A16312076محمد وجدي عبدالمجيد العاني



900A16312537محمد يعقوب يوسف الفرحاد
901A16160505محمد يوسف ضاري البوخليفه
902A16160739محمد يوسف عثمان النجار
903A16311544محمد يوسف محمدجميل البدراني
904A16311519محمد يونس علي علي
905A16160711محمدسمير فاضل عبدالرضا الطيار
906A16160718محمدشريف حامد عباس ال بقوس
907A16312050محمدصالح حسن عبدالقادر ال عباس
908A16160540محمدعلي هاشم محمدعلي قره باش
909A16160665محمود اسامه حميد حميد
910A16160504محمود حازم عزيز عزيز
911A16312049محمود سعود محمد نور علي ولي
912A16161395محمود سلطان طه طه
913A16160727محمود صالح محمد محمد
914A16312529محمود عبد الغفور مناع مناع
915A16160649محمود فارس محمود قرو
916A16311515محمود محمد فتاح قاسم
917A16160663محمود ياسين عبيد البوعويف
918A16311645محمود يونس غازي البيراني
919A16160429مخلص جاراهلل عباس عباس
920A16161287مراد عامر حسين الكمالي
921A16161230مرتضى اوميد اسماعيل اسماعيل
922A16312157مرسي محمدسعيد رشيد رشيد
923A16312177مروان حازم زيدان عويد
924A16312598مروة فاضل محمد يونس محمد يونس



925A16312573مروة يوسف عثمان النجار
926A16311608مروه حسين عيسى برقلي
927A16311564مروه عدي مالك الدغمان
928A16311679مروه هادي فيصل الشمري
929A16311482مريم بالل عصام ال عبداهلل
930A16312053مريم حسين هاشم الصالحي
931A16312508مريم حقي اسماعيل اسماعيل
932A16161267مريم سبع حسين المشهداني
933A16311457مريم علي عبدالرحيم عبدالرحيم
934A16311454مريم علي نعمت الجبوري
935A16312095مريم عمر اعبيد اعبيد
936A16161222مريم قيس محمدعلي شيتاوي
937A16312597مريم محسن علي جمو
938A16312143مريم يوسف سالم ششا
939A16312502مسار حمود احمد العباسي
940A16160414مسارع احمد ابراهيم ابراهيم
941A16160507مساعد فيصل لزام العيدان
942A16161249مسره عبداهلل احمد احمد
943A16312020مسك احمد وليد وليد
944A16478209مسلم محمد طاهر طاهر
945A16160689مصطفى احمد حسن حيدرلي
946A16160699مصطفى احمد شافي السراي
947A16478203مصطفى توفيق مصطفى المحمود
948A16312198مصطفى زهير خالد العاني
949A16160662مصطفى سعد رشيد التكريتي



950A16312163مصطفى سعدون مجيد كركري
951A16160691مصطفى سمير ياسين ياسين
952A16312091مصطفى طالل صبحي صبحي
953A16161349مصطفى طه احمد البو عباس
954A16161297مصطفى طه يونس كرد
955A16312121مصطفى عبدالباري فاضل محمد
956A16160613مصطفى عبدالرحمن محمد حيو
957A16311461مصطفى عبدالستار عليوي المجمعي
958A16161264مصطفى عبدالواحد احمد البودوله
959A16160661مصطفى عدنان عمر عمر
960A16160748مصطفى عصام ابراهيم شرف
961A16161323مصطفى عالء حسين الجبوري
962A16161244مصطفى علي ذنون بهنان
963A16311562مصطفى علي عبداهلل الياسري
964A16160576مصطفى عمار حسان حسان
965A16311506مصطفى فائز محمد محمد
966A16161330مصطفى فرات فكري البياتي
967A16161253مصطفى الفي فاضل البوبدري
968A16160620مصطفى لقمان محمدنجم ال قزان
969A16312039مصطفى محمد بهجت الرئيس
970A16311510مصطفى محمد حسن االمين
971A16160541مصطفى محمود سعدي سعدي
972A16161235مصطفى مؤيد علي المحمدي
973A16312193مصطفى هيثم عزيز الساعد
974A16312191مصطفى هيثم يحيى البزاز



975A16160700مصعب حماد مجباس الهادي
976A16160622مصعب منهل محمد فوزي ال غرير
977A16312040مظفر حسن مصطفى الماللي
978A16311500مظفر سليمان صالح صالح
979A16160653معاذ صالح علي الفهداوي
980A16312133معالي دريد مطلك السعدون
981A16312093معتز ابراهيم حسن عزام
982A16160530معروف حمد سالم الحلبوسي
983A16478249معزز شمس الدين مصطفى مصطفى
984A16311653معن احمد فتحي فتحي
985A16160651مقداد خالد عفر النجم
986A16160733مقداد عبدالرزاق عبدالعزيز قره باش
987A16478252مقداد عبداهلل محمد الحميداوي
988A16161399مالك جالل سعد السامرائي
989A16312505مالك عمر احمد احمد
990A16312084مالك مازن قيو كومو
991A16161250منار خالد ابراهيم الجواري
992A16311626منار عباس مصطفى للي
993A16478266منال جميل محمد الحاجي
994A16161316منتظر محمد عبدالكاظم الحنتوش
995A16161381منتهى بهجت احمد االحمد
996A16311664منتهى فاضل عباس عباس
997A16160621منذر محمود حمدي حمدي
998A16160738منهل اوشانه متي متي
999A16311656منى اسعد سليمان فاتي



1000A16311554منى عبدالرحمن عبدالقادر عبدالقادر
1001A16312585منى محسن محمديونس لبلبي
1002A16312063منى محمد امين الفرحاد
1003A16160435منيب منهل محمدفوزي محمدفوزي
1004A16478220منيره توفيق فتحي االمين
1005A16312188مها عبدالسالم حسين السيمري
1006A16160615مها محمد علي علي
1007A16312026مهدي ثائر فاضل الحسين
1008A16160669مهدي صالح عرب كرد
1009A16160423مهدي قهرمان حسن ابو النفط
1010A16161352مهند خضر حسن حسن
1011A16312005مهند سمير حسن حسن
1012A16160654مهند محمدطاهر زيدان حسين عليكو
1013A16478330مهند مظفر محمد
1014A16161294مهند ميسر دلف دلف
1015A16312004مهند يحيى عبد المعموري
1016A16312564موسى شريف حسن كدينه
1017A16160629موفق تحسين جمعه ال وهب بكر
1018A16311409مؤيد صالح عبدالكريم السعدون
1019A16478210مياده غازي عبدالرحمن القيسي
1020A16312032ميار حيدر سبع الحياني
1021A16478262ميامي جاسم محمد اسود
1022A16160531ميثاق يوسف سالم ششا
1023A16312079ميديا عبدالواحد ابراهيم قره باش
1024A16312033ميرا عمر محمديونس قبالن



1025A16311508ميسر حسن شيخو ال شيخو
1026A16160683ميسر محمد يوسف يوسف
1027A16311597ميسون طه ياسين ياسين
1028A16161207ميمونه حيدر علي العبيدي
1029A16311589مينا فارس غازي غازي
1030A16160755ُنسيبه عبدالرحمن رافع رافع
1031A16478246نادين زهير خالد العاني
1032A16311441ناديه زينل حسن ال خلو
1033A16161248ناديه صالح احمد نجار
1034A16160751ناصر صالح عبد عبد
1035A16312074ناصر محمود مالك الدغمان
1036A16160479ناظم نايف محمدسعيد محمدسعيد
1037A16311571نبأ حسن علي يتيملر
1038A16160529نبيل عبدالرحمن محمد محمد
1039A16161363نبيل محمد عبدالمطلب عبدالمطلب
1040A16160471نجم محمد أحمد أحمد
1041A16160593نجم محمد فرحان فرحان
1042A16312115ندى طارق فاضل يوسف
1043A16312105ندى كوركيس شابو الرئيس
1044A16312127نرجس موسى حسن حسن
1045A16311580نرجس يوسف خليفه خليفه
1046A16312165نركوز هادي احمد جوبان
1047A16160671نزار بنيامين بولص بطرس
1048A16161311نزار موسى محمدشريف ال بقوس
1049A16160465نسرين يونس عاشور العلي



1050A16311462نسيم طه سليمان سليمان
1051A16478226نشأت رزاق سلمان سلمان
1052A16161364نصير ابراهيم اسماعيل اسماعيل
1053A16160439نصير احمد حماد حماد
1054A16312507نضال دانيال حبيب يدكو
1055A16311587نضال علوان عناد عناد
1056A16161384نضير مهدي صالح صالح
1057A16311425نعم معن محمود القيسي
1058A16312595نعمان احمد محمدصالح شهاب
1059A16160731نعمه عبدالجبار سلمان سلمان
1060A16160406نعمه يوسف عبدالعزيز عبدالعزيز
1061A16312530نعيمه صدام موزان الكشعم
1062A16312051نفيسه حسين حسن علي ولي
1063A16160474نمير فرحان محمد محمد
1064A16161388نواف احمد جاسم جاسم
1065A16478267نوال يوسف امين سلبي
1066A16311675نور احمد حامد علي دز
1067A16478230نور الشمس معن محمود القيسي
1068A16312504نور باسل عبدالوهاب الصفار
1069A16311492نور بالل محمدصالح ال عبداهلل
1070A16312021نور تحسين ابراهيم النعيمي
1071A16478254نور حازم أسود أسود
1072A16311590نور خالد علي علي
1073A16312043نور خلف خضر خضر
1074A16478233نور خليل ابراهيم صالوي



1075A16311429نور سمير عبدالكريم بيروت
1076A16312077نور قاسم محمدعلي ال خلو
1077A16311650نور محسن حسين ال محو
1078A16311546نور يوسف محمد جميل البدراني
1079A16311529نورالدين فارس عبدالرزاق الصالحي
1080A16161257نورالشمس عبداهلل احمد احمد
1081A16311603نورالهدى سمير خزعل الخزرجي
1082A16312591نورجان فاضل محمد العرجي
1083A16160526نوزات دانيال خمو خمو
1084A16312517هاجر واثق يوسف العباس
1085A16161224هاله سمعان مسعود مسعود
1086A16311623هبةالرحمن ياس حمدان السلماني
1087A16478231هبه رعد محمد السعدي
1088A16161348هجره طالل عوده عوده
1089A16312503هدى جمال عباس قرطاني
1090A16161286هدى حمادي حسين حسين
1091A16478212هدى حميد مسلم مسلم
1092A16312583هديل عادل سلمان خضر
1093A16161254هديل فراس عبداهلل الناصري
1094A16160762هديه طه خلف جنابي
1095A16161226هشام احمد يونس علي بوش
1096A16311611همام اسامه صباح صباح
1097A16161281همام طالل خالد الفيوز
1098A16160509همام مهند يحيى يحيى
1099A16312180هناء عادل سعيد سعيد



1100A16478273هناء محمد رحمن الجنابي
1101A16160656هه ردى حسن محمد محمد
1102A16311514هيام ابراهيم محمدعلي أمن
1103A16478260هيثم نكتل سعيد الشعار
1104A16311671هيثم وهب محمدسعيد كال
1105A16311693هيفاء عبدالقادر حسن نجار
1106A16312011وائل جهاد محمد السامرائي
1107A16312130وائل عماد جمعه والي
1108A16311446وائل محمدصبحي زيدان زيدان
1109A16312565وحيدة جمعة عبداهلل والي
1110A16312065وديان سمير محمدجميل قره باش
1111A16161393وردة محسن علي قره باش
1112A16312192ورود عباس فاضل فاضل
1113A16312112وسام خليل مصطفى المصطفى
1114A16160628وسام سامي عبدالجبار االبراهيم
1115A16161259وسام محمدصالح سعيد ساعد
1116A16160642وسيم حميد حسين الزهروني
1117A16311574وضاح خليل حسين ال جعفر
1118A16160680وضاح عبدالرحيم محمود الر
1119A16311575وضحة ذنون خضر خلو
1120A16478217وفية طه حسن شكر
1121A16311614وفيه اموري حسون حسون
1122A16312089والء يعقوب يوسف الفرحاد
1123A16160672وليد ابراهيم عباس ال جاويش
1124A16161339وليد احمد محمد ريمة



1125A16312173وليد حازم حسن الحسن
1126A16160537وليد خالد ابراهيم الجواري
1127A16160639وليد خالد محمود كنعان
1128A16311439وليد عبد الحميد محمد سعيد الراشد
1129A16161223وليد عبدالرحيم اسماعيل فرحات
1130A16311535وليد قاسم محمدصالح قره باش
1131A16160481وليد محمد ابوزيد ابوزيد
1132A16160533وليد مصطفى محمدعلي العبدو
1133A16311464يارا علي فرحان الربيعي
1134A16311627ياس حمدان محمد السلماني
1135A16160676ياس رسول ياس العزاوي
1136A16161228ياسر عمار فاروق الكاتب
1137A16161372ياسر عمر عبدالوهاب عبدالوهاب
1138A16312096ياسمين جمال الدين عبداهلل الرفيعي
1139A16160578ياسين جودت عابد ال وهب
1140A16160588ياسين سالم محمدسعيد حلوى
1141A16478208ياسين سامر ماهر العبيدي
1142A16311676ياسين صدام سعود سعود
1143A16160607ياسين عبيد حمادي حمادي
1144A16311552ياقوت فارس عبدالرزاق الصالحي
1145A16160707يحيى حسن شلش النصراوي
1146A16312124يحيى حسين يحيى نجار
1147A16161284يحيى زكي اكرم اكرم
1148A16161305يحيى عباس فاضل ال فندي
1149A16478204يحيى فراس حمدان حمدان



1150A16312524يحيى محمدصالح الياس اللوس
1151A16478241يسرى اكرم محمد ال مراد
1152A16312174يسرى علي عبد عبد
1153A16161331يسرى يونس طه المحمصي
1154A16160430يشار كمال مصطفى مصطفى
1155A16160442يعقوب كامل محمود الفياض
1156A16311685يقين شاكر رحيم المحمدي
1157A16312581يقين عبدالغفور محمديونس فطو
1158A16311566يوري ججو منصور كجوجا
1159A16312164يوسف اسعد عسكر الراوي
1160A16160440يوسف جبار عباس الجنابي
1161A16311576يوسف سمير محمدجميل قره باش
1162A16160716يوسف سنان نشأة خليفه
1163A16160626يوسف عالء كامل العقبي
1164A16160735يوسف علي عارف الحلبوسي
1165A16160496يوسف فراس كاظم المكصوصي
1166A16311497يوسف مصطفى عدنان العزاوي
1167A16311584يوسف معطي جبار المي
1168A16160598يوسف منيف عبيد عبيد
1169A16311507يوسف هالل صباح االمام
1170A16160592يوسف يعرب عبدالحميد طه
1171A16161279يونس ابراهيم نجم الدين الصالحي
1172A16478201يونس ثامر يونس يونس
1173A16160444يونس جبار عباس الجنابي
1174A16160579يونس سيف سعد سعد



1175A16160587يونس شريف يونس نبيلي
1176A16160655يونس طاهر محمد الشالل
1177A16160655يونس طاهر محمد الشالل
1178A16160534يونس علي عباس ال بقوس
1179A16161241يونس فؤاد عبدالكاظم الشمري
1180A16161306يونس محمد صالح اسماعيل ال فندي
1181A16160677ئه لند كوفان موسى الجوهري


