
الجدوابراهيمجمعهعائشه2001

شاكرشاكراحمدعائشه2002

الدليميمروححميدعائشه2003

االسكعباسساسينعباس2004

عبودغانمعبدالغنيعباس2005

جاسمجاسممحمدعباس2006

السلطانسالمماجدعباس2007

محمدمحمدكاملعباس2008

التميميجوادرحيمعباس2009

علومحمدجاسمعباس2010

بمبومصطفىفاضلعباس2011

الشمريخالدبهاءعباس2012

خلويونسابراهيمعباس2013

الصباغحاكمعصامعباس2014

حميدوهبمحمد عليعبد2015

غزايغزاياسماعيلعبد2016

شكرلييوسفمحمد دخيلعبد2017

طارقطارقزيادعبد الرحمن2018

محمدمحمدعميدعبد العزيز2019

البدرانيعبد القادراحمدعبد القادر2020

عبد هللاعبد هللاذاكرعبد هللا2021

ابراهيمابراهيمذرعبد الملك2022

ال غالمعبدالغفورمحمدسعيدعبداالعلى2023

نصرالديننصرالدينمحمدعبداالله2024

وروردخيلابراهيمعبداالمير2025

ناصرالياسيونسعبدالباري2026

البو عباسخلفمظهرعبدالباري2027

البونيسانحميدحسنعبدالباسط2028

العباسيحسينفهميعبدالباسط2029

حسينحسيناحمدعبدالباسط2030

يونسيونسمحمدعبدالجبار2031

أعبيدوأعبيدونافععبدالجبار2032



جبارجبارنصارعبدالجبار2033

مناعمناععبدالغفورعبدالجبار2034

الحشماويعبدصالحعبدالحليم2035

ابراهيمابراهيممحمدعبدالحي2036

ممازجميلمحمدعبدالخالق2037

الموسويكاظمهشامعبدالخالق2038

الحربيمجيدياسرعبدالرحمن2039

الحسينيوسفوعدعبدالرحمن2040

حماديحماديعبدالرزاقعبدالرحمن2041

جمالجمالاسامهعبدالرحمن2042

شخرجيعبدالرحمنهشامعبدالرحمن2043

الصعبعبدالمجيدحميدعبدالرحمن2044

الحلبوسيسالمحمدعبدالرحمن2045

حميدحميدماهرعبدالرحمن2046

المزيديهاللعليعبدالرحمن2047

جاسمجاسمايمنعبدالرحمن2048

االلوسيسليمطالبعبدالرحمن2049

الدليميشنيدجمالعبدالرحمن2050

ابراهيمابراهيممحمدعبدالرحمن2051

قبالنرشيدغالبعبدالرحمن2052

عبدالغفورعبدالغفوررياضعبدالرحمن2053

علوانعلوانمحمودعبدالرحمن2054

السفرمحمودفهميعبدالرحمن2055

عبيدعبيدناظمعبدالرحمن2056

الرفاعيياسينخالدعبدالرحمن2057

البندراحمدصالحعبدالرحمن2058

النعيميكتيبمقدادعبدالرحمن2059

السعدونحسينسفيانعبدالرحمن2060

عبدالعزيزعبدالعزيزعلوشعبدالرحمن2061

السعيدمنوخنايفعبدالرحمن2062

عطيهعطيهصبحيعبدالرحمن2063

النائبمحمودعبدالجبارعبدالرحمن2064



خلفخلفعرفانعبدالرحمن2065

الجميليدرععبدالحميدعبدالرحمن2066

الخالديحمدجاسمعبدالرحمن2067

العصافيمحمديونسعبدالرحمن2068

العانيداوداحمدعبدالرحمن2069

جاسمجاسماحمدعبدالرحمن2070

عبدالستارعبدالستارمحمودعبدالرحمن2071

السامرائيعبدالجبارغانمعبدالرحمن2072

الجنابيحسينفهدعبدالرحمن2073

الحلبوسييوسفخالدعبدالرحمن2074

الشيخليأحمدفارسعبدالرحمن2075

االسكعباسساسينعبدالرحمن2076

ابوالخيرخيريمحمدعبدالرحمن2077

خضرخضرعليعبدالرحيم2078

المشهدانياحمدفهدعبدالرزاق2079

الحسينيونسسليمانعبدالرزاق2080

فتاحفتاحصالحعبدالرزاق2081

المحمدعليخضرعبدالرزاق2082

احمدعبدالرزاقعبدالحكيمعبدالرزاق2083

السامرائياحمدشهابعبدالستار2084

عبدالستارعبدالستارمحمدعبدالستار2085

عبدالجليلعبدالجليلجمالعبدالسالم2086

التميميمنصورعادلعبدالسالم2087

ال مالحيونسفارسعبدالسالم2088

العبيديمحيمحمدعبدالسالم2089

صالحصالحعباسعبدالسالم2090

الشاويسالمطهعبدالسالم2091

حمزهحمزهبشيرعبدالسميع2092

احمداحمدعبدالكريمعبدالعزيز2093

المحمدعزيزصالحعبدالعزيز2094

الجبوريعليياسعبدالعزيز2095

اللوغانياسحاقصفاءعبدالعزيز2096



النعيميمحمدحازمعبدالعزيز2097

عبدالعزيزعبدالعزيزعلوشعبدالعزيز2098

العصافيمحمديونسعبدالعزيز2099

شيخومحسنعدنانعبدالعزيز2100

المفلحأصلبيعنادعبدالعزيز2101

الدوريانوراحمدعبدالغفار2102

قره باشمحمدمصطفىعبدالغفور2103

خلفمحمد صالحنعمانعبدالقادر2104

اسماعيلاسماعيلحقيعبدالقهار2105

العانيعياشحسنعبدالكريم2106

بمبوابراهيمحبشعبدالكريم2107

التميميعبدالسيدناصرعبدالكريم2108

الراشدغانمعبدالعزيزعبدالكريم2109

السامرائيهاشمقاسمعبدالكريم2110

الهيتيتركيياسينعبدالكريم2111

2112

عزاممحمدصالح الدينعبدالكريم

السامرائيحميدعبدالستارعبدالكريم2113

المشهدانيعبدالرحمنسميرعبدالكريم2114

العبيديحافظمحمدعبدالكريم2115

عبداللطيفعبداللطيففدعمعبداللطيف2116

طهطهريحانعبداللطيف2117

المناعغازيعادلعبدهللا2118

عدنانعدناناحمدعبدهللا2119

الدليميمروححميدعبدهللا2120

عبدهللاعبدهللامنيفعبدهللا2121

عباسعباسادريسعبدهللا2122

نيلهاحمداسامهعبدهللا2123

الخفاجيحمزهاحمدعبدهللا2124

البوعباسفريدابراهيمعبدهللا2125

المحمديعليمؤيدعبدهللا2126

الزبيديمحمدعبداالميرعبدهللا2127



قبالنمحمديونسسعدعبدهللا2128

الخالديعبدهللافاضلعبدهللا2129

عدنانعدنانمحمدعبدهللا2130

مسيرمسيراحمدعبدهللا2131

البو عباسمتعبفزععبدهللا2132

سعيدسعيدياسرعبدهللا2133

طارقطارقعمادعبدهللا2134

قره باشخليلغسانعبدهللا2135

حميدحميدعدنانعبدهللا2136

قبالنرشيدغالبعبدهللا2137

ال صالحعبدالوهابغالبعبدهللا2138

الجبوريفرحانفاضلعبدهللا2139

البدرانيمحمدجميلقحطانعبدهللا2140

مشعلمشعلرياضعبدهللا2141

الشمريحسنعمادعبدهللا2142

المشهدانيحسينسبععبدهللا2143

ال برجسعايدهاديعبدهللا2144

علي هيطهحسينعليعبدهللا2145

الجمعهصادقمصطفىعبدهللا2146

عبداللطيفعبداللطيفعمرعبدهللا2147

التميميرحيمعباسعبدهللا2148

الحورانيعبدهللاعبدالسالمعبدهللا2149

النعيميكتيبمقدادعبدهللا2150

2151

ال وهب بكرعبدالقادرساللعبدهللا

شاكرشاكرعبدالغنيعبدهللا2152

الشيخليسميرفراسعبدهللا2153

عيدانعيدانعليعبدهللا2154

المعموريخالدمشتاقعبدهللا2155

جملهعبدالرزاقاحمدعبدهللا2156

عدليعبدهللاحسينعبدهللا2157

الكردطهفهميعبدهللا2158



عباسعباسمحمدعبدهللا2159

جركحسينوعدهللاعبدهللا2160

حسوامينموفقعبدهللا2161

محي الدينمحي الدينعمرعبدهللا2162

البياتيوهابمرادعبدهللا2163

العيساويخضيرمهربعبدهللا2164

خالدحسنيوسفعبدهللا2165

المشهدانيعبدالستارمحمدعبدهللا2166

المرعاويعبدهللاساريعبدهللا2167

السامرائيفاضلفراسعبدهللا2168

الزياديعبدالحسنعقيلعبدهللا2169

العامرياحمدثامرعبدهللا2170

الهجوطهمحمدعبدالمجيد2171

طليبطليبراضيعبدالمحسن2172

السعيدفايزخلفعبدالملك2173

اسماعيلسلطانكريمعبدالملك2174

طهطهريحانعبدالملك2175

مهديمهديهشامعبدالملك2176

عبدهللاعبدهللانوفلعبدالمهيمن2177

بشيربشيررشيدعبدالمؤمن2178

الهجوطهمحمدعبدالنور2179

قدوش اسكبكرمحمودعبدالنور2180

العانيمحمدمثنىعبدالواحد2181

ورديورديجمالعبدالوهاب2182

ال صالحعبدالوهابمحمدعبدالوهاب2183

غفورعبدالوهابناظمعبدالوهاب2184

عبوشعبوشفاضلعبوش2185

البدريهزبرحيدرعبيدة2186

البوعباسمحسناسماعيلعبيده2187

االبراهيممحمودعامرعبيده2188

عيدعيدانورعبير2189

قره باشعبدالعزيزسعودعبير2190



ابراهيمابراهيممحمد جميلعبير2191

الربيعيعليعبدالستارعبير2192

محمدمحمدعليعثمان2193

البو عباساحمدمازنعثمان2194

حازمحازمضياءالدينعثمان2195

البطاويحسنعباسعثمان2196

البندراحمدصالحعثمان2197

الخليفيانورفالحعثمان2198

كاظمكاظمحازمعثمان2199

عويدعويداحمدعثمان2200

عبدهللاعبدهللامحمدصالحعثمان2201

المحمديحسينعدنانعثمان2202

باشعالمسالممحمدعثمان2203

ابراهيمابراهيماديبعثمان2204

قره باشفتحيسفرعثمان2205

الجميليجاسمخضيرعثمان2206

مصطفىمصطفىيونسعدنان2207

عبوشخضرصالحعدنان2208

الدريسلفتهسالمعدنان2209

مشرفمشرفخزيمعدنان2210

عدنانعدنانياسرعدنان2211

عمراياعدنانفراسعدنان2212

محمدمحمدجلوعدنان2213

الجواريرشيدظاهرعدنان2214

العباسينشاتجودتعدنان2215

عبدالغنيعبدالغنيعمارعدنان2216

شمرخالدفهدعدنان2217

ال شعياشمعونمتيعدي2218

العبيديجاسمعبدااللهعدي2219

لطيفلطيفعبدالوهابعدي2220

حسينحسينصدامعدي2221

مزهرمزهرمحمدعدي2222



عبدهللاعبدهللاموفقعدي2223

حبيبحبيبعبدهللاعدي2224

العزاويمزبانيوسفعدي2225

البدريراضيعليعذاري2226

نجمنجمعادلعذراء2227

العسكريجوادمحمدعذراء2228

يعقوبيعقوببنياميلعذراء2229

يعقوبيعقوبعاصمعذراء2230

المرعاويعبدهللاساريعراك2231

عبدهللاعبدهللاخلفعروبه2232

حشماويسالمداودعروبه2233

عبدعبدغازيعروبه2234

التكريتياحمدحازمعزالدين2235

قره باشيونسسعيدعزالدين2236

سعيدسعيدياسرعزام2237

عليعليحسينعزام2238

غزالغزالحميدعزام2239

الدرويشعزتبهاءعزت2240

الربيعيابراهيمفهدعزت2241

باهيناعزيزوسامعزيز2242

عزيزعزيزحسنعزيزه2243

حمانمحمدعبدالمعينعزيزه2244

الكنهحسينناظمعزيزه2245

قره باشمصطفىعزيزعزيمه2246

النعيميمحمدحازمعسل2247

الرئيسبهجتمحمدعسل2248

عصامعصامسرمدعصام2249

حليكويوسفمحمد سليمعصام2250

القادريجبارستارعصام2251

شكورشكورمرشدعصام2252

حسينحسينجمالعصمت2253

خلومحمدمصطفىعطا2254



العلييوسفعباسعقيل2255

سعيدسعيدياسرعقيل2256

بحبوابراهيممصطفىعقيله2257

حسنحسنبدرعالء2258

القيسيحسنمحمودعالء2259

محمدمحمدعادلعالء2260

الكلوريونسعبدالباريعالء2261

القس زكرياشعيايوحناعالء2262

جلوجلوعدنانعالء2263

البو بدرييونسعوادعالء2264

حيوتوفيقرائدعالء2265

الكردمحمداسماعيلعالء2266

فيض هللاباقرحسينعالء2267

زلوفاضلحازمعالء2268

النعيمياسماعيلحقيعلم الدين2269

ابراهيمابراهيمهاللعلي2270

نجارباسلحسينعلي2271

السرحانيكريمحيدرعلي2272

المحفوقهاديهيثمعلي2273

نيلهاسامهعبدهللاعلي2274

السعدعبدالوهابعمرعلي2275

احمداحمدفائزعلي2276

احمدعبدالحكيمعبدالرزاقعلي2277

بدويبدويعباسعلي2278

البياتيسميرهيثمعلي2279

الحبابيحماديعبدالرزاقعلي2280

واديواديحسينعلي2281

الرمحمودحسينعلي2282

الدليميحامدمحمدعلي2283

طهطهيونسعلي2284

اهل جاويشعبدهللااسماعيلعلي2285

خليفخليففاضلعلي2286



احمداحمدمازنعلي2287

ناصروهبمحي الدينعلي2288

سباعيعطاميثمعلي2289

السلطانمحموداحمدعلي2290

كردعليمحمدعلي2291

فالحفالححسينعلي2292

العبداللطيفعليحسينعلي2293

السامرائيعبدالكريمعمارعلي2294

الماجديعبدالرضامحمدعلي2295

الداينيمجيداحمدعلي2296

فاروقفاروقاحمدعلي2297

المزيديابراهيمهاللعلي2298

كردعربصالحعلي2299

البدريردينيموفقعلي2300

النسليمحمد طاهرأحسانعلي2301

2302

حسينعلي
مصطفى 

كمال
العاني

فارسفارسكاظمعلي2303

مصطفىمصطفىعبدالجبارعلي2304

لبلبيجاسممؤيدعلي2305

زبارزبارنجاحعلي2306

عليعليعبدالغنيعلي2307

ابراهيمابراهيمفرحانعلي2308

العسكريغسانايادعلي2309

الطهخضيريونسعلي2310

خيريخيريجمالعلي2311

العكيديكاملمهندعلي2312

الالميمحموداحمدعلي2313

ال رضاحازمادهمعلي2314

ابراهيمابراهيمسعيدعلي2315

جنابيعليرعدعلي2316

احموحسينزهيرعلي2317



الحزبهشهابوائلعلي2318

دهامدهامثايرعلي2319

التميميرحيمعباسعلي2320

العلويعبدالحميدياسرعلي2321

احمداحمدحسينعلي2322

وهبابراهيممحمدعلي2323

الجبوريعيدخضيرعلي2324

الجميلكمال الدينحيدرعلي2325

شورتانيياسفالحعلي2326

فيصلفيصلمحمدعلي2327

غضبانغضبانشويشعلي2328

محمدعليمحمدعليعبدالقادرعلي2329

الحلبوسييوسفخليلعلي2330

المصطفىمحسنامينعلي2331

عليعليحسينعلي2332

قره باشذنونسليمانعلي2333

النعيميمحمدحازمعلي2334

يتيملرعليزين العابدينعلي2335

هاديهاديعبدالكريمعلي2336

حموعيدوغانمعلي2337

القويزيطالبمصعبعلي2338

فرحانفرحانفائزعلي2339

عبوشيونسذنونعلي2340

العانيعبدالستارايادعلي2341

يتيملرحبيبقاسمعلي2342

عليعليامينعلي2343

الشمريخالدبهاءعلي2344

الجلبيهيوسفعبدالقادرعلي2345

فرحانفرحانشبارعلي2346

الباشامهديمحمدعلي2347

الربيعيكرجيفرحانعلي2348

حسنحسناحمدعلي2349



صالحصالحعباسعلي2350

شاهينعلياحسانعلي2351

زماتجاسمعادلعلي2352

مرعيمرعيعمرعلي2353

القره جهعليزيادعلي2354

العمريمحمدعلياكرمعلي2355

التاللعبدالرزاقليثعلي2356

شحاذهشحاذهفوزيعلي2357

السامرائيحميدعبدالستارعلي2358

احنيسالياسمحمدشريفعلي2359

العزيرياضمحمدعلي2360

شيخومحسنعدنانعلي2361

الدرويششريفقصيعلي2362

باشعالمسالممحمدعلي2363

طحانحمزهعبدالرزاقعلي2364

الدبشداخلتقيعلي2365

نجمنجمعادلعلي2366

عبدعليعبدعليحيدرعلي2367

مطلكمطلكمحسنعلي2368

فرحادذنونتيمورعلي2369

جاسمجاسممحمدعلي2370

المحمديحامدمهيبعلي2371

عدليعليحسنعلي اصغر2372

الشومريعليحسينعلي الدر2373

كنانيهاشممحمدعلي السجاد2374

الجابركاظمحسينعلي الكرار2375

اسعدابراهيماسماعيلعلي هادي2376

ابراهيمابراهيمجبوريعلياء2377

البدريرشيدهزبرعلياء2378

احمداحمدشهابعلياء2379

القاسمقاسمفاروقعلياء2380

الرحمةقدوذنونعلية2381



محمدمحمدفاضلعماد2382

عباسعباسادريسعماد2383

سعيدسعيدفائقعماد2384

سموسمودخيلعماد2385

العبدومصطفىفالحعماد2386

الحجيالياسهاشمعماد2387

خلومحمد ياسينعادلعماد2388

العجمانسعدونعبداللطيفعماد2389

الحلبوسيرشيدجميلعماد2390

الزبيديخميسكاظمعماد2391

حسينحسيناحمدعماد2392

البوعباسخلفحسينعماد2393

محمدمحمدجاسمعماد2394

العبيديحسينصباحعماد2395

ال جاويشمحمدعادلعماد2396

ابراهيمابراهيمعبدالكريمعماد2397

خلفخلفرشيدعمار2398

حيوتوفيقشوكتعمار2399

اسعداسماعيلفريدعمار2400

كرموشمحمودعدنانعمار2401

الخفاجيحمزهاحمدعمار2402

قربانقربانبهجتعمار2403

عبدالرحمنعبدالرحمنايادعمار2404

عبدالستارعبدالستارفاضلعمار2405

حموكاظمجودتعمار2406

ابراهيمابراهيمدهامعمار2407

محمدعليمحمدعلينورالدينعمار2408

العانيجاسمفرحعمار2409

2410

محمدعبدالموجودعمار
ال مصطفى 
ال يعقوب

القس زكرياشعيايوحناعمار2411



ال حيدرخضراحمدعمار2412

العبيديمحيمحمدعمار2413

الجنابيعصامياسرعمار2414

معروفمحمدامينعادلعمار2415

خضرخضرسلمانعمار2416

الغربانكاملاباظرعمار2417

خلويونسعبدالرحمنعمار2418

حازمحازمرائدعمار2419

الياسالياسرسولعمار2420

عباسعباسادريسعمار2421

كنوكنومزهرعمار2422

مهديمهديجاسمعمار2423

كوركيسكوركيسنيسانعمانوئيل2424

السعدونعبدالكريممؤيدعمر2425

الجميليابراهيمعادلعمر2426

فارسقدومحمدطاهرعمر2427

عمرانعمرانحارزعمر2428

البو عباساحمدمازنعمر2429

السيفاويمال هللاطاللعمر2430

عدنانعدنانقحطانعمر2431

محمدعليمحمدعلينورالدينعمر2432

حسينحسينمحمدعمر2433

2434

صالحصالحعبدالصاحبعمر

العباسيمحمودخالدعمر2435

محمدمحمدفوازعمر2436

العلييوسفحكمتعمر2437

الحلبوسيعبدياسرعمر2438

المشهدانيثابتجمالعمر2439

خيريخيريجمالعمر2440

حميدحميدحازمعمر2441

السبعاويمحمدطالبيونسعمر2442



عمرعمرعدنانعمر2443

العانيمحمدسعيدطالبعمر2444

زبيرزبيرجمعةعمر2445

السامرائيابراهيمغالبعمر2446

العلويعبدالحميدياسرعمر2447

ال حيدرحسينصدامعمر2448

حموشابراهيممحمدعليعمر2449

ابراهيمابراهيممحمد جميلعمر2450

ابراهيمابراهيمخليلعمر2451

اسماعيلاسماعيلحقيعمر2452

اسوداسودحازمعمر2453

فهيمفهيمعبدالمحسنعمر2454

عبدالعزيزعبدالعزيزعلوشعمر2455

الجواريظاهرعدنانعمر2456

السعدونصبيرخيونعمر2457

عبوشيونسذنونعمر2458

السبتيعبدالقادرعبدالعزيزعمر2459

كمالكمالصالحعمر2460

الياسالياسجميلعمر2461

جبوريعبدالجليلصباحعمر2462

محمدمحمداعبيدعمر2463

المحمديحسينعدنانعمر2464

السامرائيحميدعبدالستارعمر2465

2466

عزاممحمدصالح الدينعمر

عبوياسيناحمدعمر2467

ال حمومحمدسعيدعبدالرحيمعمر2468

سليمسليمساميعمر2469

البدرانيجاسمفالحعمر2470

ناسلييونسمحمدجميلعمر2471

غانمغانمموفقعمر2472

حشماويمحمدعليعمر2473



الوساديحمزهاحمدعمرالفاروق2474

االسكعباسساسينعمران2475

عبدالعزيزعبدالعزيزعلوشعمران2476

خضرخضرالياسعمشة2477

شيخومحسناحمدعمشه2478

عبدالعزيزعبدالعزيزمحمدعميد2479

المفلحعجيلاصلبيعناد2480

النقشبنديسعدهللااحمدعهد2481

فاضلفاضلاحمدعوني2482

العيديوسفوليدعيد2483

قره باشجرجيسعبدالرزاقعيدة2484

حلوىمحمدغانمنزارعيسى2485

يعقوبيعقوبسليمانعيسى2486

منصوركمالقصيعيسى2487

نداويعبدلطيفعيسى2488

عبدعبدعوضعيسى2489

آرامآرامسامانعيسى2490

احمداحمديونسغادة2491

واويعبدالرحيممحمدغادة2492

العامريأحمدثامرغاده2493

عنادعنادفيصلغازي2494

رشيدرشيدمحمدنوريغازي2495

السامرائيغالبعمارغالب2496

المهداويحبيبشاللغالب2497

فرحادعليحسينغانم2498

قصابليهعبدالرحمنيوسفغانم2499

حلوىمحمد غانمعبدالغنيغانم2500

السامرائيعبدهللاعبدالجبارغانم2501

الحيدرمحمدمحمدصالحغائب2502

ممازجميلمحمدغدق2503

العبيديمحيمحمدغدير2504

شبارشبارعليغدير2505



النواجيعطيهعبدالكاظمغدير2506

فيض هللاحسينعالءغدير2507

حسينحسينوليدغزل2508

الحمادياحمدمصطفىغزل2509

االزكيطابراهيمعليغزه2510

محمدمحمداحمدغزوان2511

الدليميعليمحمدغزوه2512

رشادرشادخزعلغسان2513

الشهابمحمدجاسمغسان2514

محمد يونسمحمد يونسعباسغسان2515

صالحصالحعبدالرحمنغسان2516

جبوريمحسناحسانغسق2517

المشهدانيمحمدعامرغفار2518

داودداودشمس الدينغفران2519

عبدالعزيزعبد العزيزمحمدغفران2520

القادريستارعصامغفران2521

خلفخلفعرفانغفران2522

الدليميعبودعامرغفران2523

ال حمومحمدسعيدعبدالرحيمغفران2524

فرحادعليحسنغنيمه2525

شنوراحمدمصلحغنيه2526

مدلولمدلولثامرغيث2527

حمادحمادشاكرغيث2528

2529

محسنرشيدغيداء
مصطفى 

خلف

حمدحمدعدنانغيداء2530

الجنابيحسينفهدغيداء2531

العسليمحمدعامرغيداء2532

عليعليحسينفاتن2533

فرحانفرحانحامدفاتن2534

2535

غريب شانيانكيروبرافيفادي



كجوعبدهللالؤيفادي2536

جلوحموعبدالقادرفاديا2537

ال كجيلهمتيشمعونفاديه2538

كنهمحمدجاسمفارس2539

الباللاحمدخليلفارس2540

عزيزعباسمقدادفارس2541

شيخوخضرسعيدفارس2542

ال مالححسينيونسفارس2543

العلييوسفعباسفاضل2544

بدويبدويعباسفاضل2545

حمومحمدحازمفاضل2546

واويفاضلفيصلفاضل2547

احمداحمدكريمفاضل2548

الحوانيطاهررديففاضل2549

العباسعباسسعيدفاضل2550

سعيدسعيدعائشفاطمة2551

السليمانحسنعباسفاطمة2552

عزيرعباسمقدادفاطمة2553

عبودخضرمحمد يونسفاطمة2554

ال حمومحمدسعيدعبدالرحيمفاطمة2555

2556

مرعيمرعيعمرفاطمة الزهراء

حموديمكيسعدفاطمه2557

الدوريقدورينايففاطمه2558

الياسينطهعبداللطيففاطمه2559

قره باشعكيلفاضلفاطمه2560

الزيدبكيابراهيمهانيفاطمه2561

القيسيخليلمنتصرفاطمه2562

شبيبشبيبحاجمفاطمه2563

الجابركاظمحسينفاطمه2564

محمدراغبمحمدراغبوليدفاطمه2565

الخالديوسفسالمفاطمه2566



شرومحسنصباحفاطمه2567

العبدليحسينعباسفاطمه2568

حمومحمدكاظمفاطمه2569

قره باشخليلغسانفاطمه2570

حميدحميدعدنانفاطمه2571

احمداحمدكريمفاطمه2572

النيسانيمحمدعبدالرزاقفاطمه2573

ابراهيمابراهيمياسرفاطمه2574

الجبوريحسينقحطانفاطمه2575

الحورانيعبدالسالمعبدهللافاطمه2576

مروانيطهمحمدفاطمه2577

خلفمحمدصالحنعمانفاطمه2578

االسديعودهعليفاطمه2579

السعيدعبدالرحمنعديفاطمه2580

الكعبيشاكرهانيفاطمه2581

وهابوهابعمادفاطمه2582

الرفاعيجاسممحمدعليفاطمه2583

العصافيمحمديونسفاطمه2584

جاسمجاسمعبدهللافاطمه2585

ال هميمناصرعليفاطمه2586

العيديوسفوليدفاطمه2587

النواجيعطيهعبدالكاظمفاطمه2588

اسعداسماعيلعلي هاديفاطمه2589

عبوياسيناحمدفاطمه2590

وائلوائلعبدالمنعمفاطمه2591

افنديحسنعبدالجبارفاطمه2592

بلحاويفياضجوادفاطمه2593

حميدحميدانورفاطمه2594

الجبوريجاسمعادلفاطمه2595

سمومحمداميناحمدفاطمه2596

العمريحسينالياسفاطمه2597

السرحانكريمحيدرفاطمه2598



2599

السعيديطالبمحمدفاطمه الزهراء

2600

منعممنعمهاديفاطمه الزهراء

ججوشمعونعمادفالنتينا2601

المولىصالححميدفائز2602

غفورحسينفتحيفائز2603

امينامينمحمدنورفائز2604

الصالحمطرسالمفائزه2605

الحجيالياسمحمدنورفائزه2606

عباسعباساحمدفائزه2607

يونسيونسعبدالكريمفتحي2608

ال مقصودخليلمصطفىفتحية2609

عدليعبدهللاحسينفتحية2610

العبيديعبدالكريماحمدفجر2611

العلويعبدالحميدياسرفجر2612

الدليميعليمحمدفجر2613

تمرخضرصالحفخري2614

عبدعبدمحمدفخري2615

زكويونانبشيرفداء2616

الناصريرشيدياسينفدوه2617

قدوشمحمدعليمحمدطاهرفرات2618

جازعجازعشنيارفرات2619

ألعبيديانورمحمدفراس2620

السامرائيحمزهحسنفراس2621

رجبوحسنمحمدفراس2622

الكنيجشيتعبدالجبارفراس2623

الحشماوينصيفابراهيمفرجه2624

الكرويعبداالميرطهفرح2625

احمداحمدمحمدفرح2626

احمدعزتاحمدعزتعدنانفرح2627

الربيعيفهدعزتفردوس2628



الجابركاظمحسينفرقان2629

القصابجمعهرضافرقان2630

البدريمحمدبدرفريال2631

شربهاحمدجاسمفريال2632

الحسينمحسنفارسفريد2633

اسعدابراهيماسماعيلفريد2634

الكردمحمداسماعيلفريق2635

واويمحمدمصطفىفصيح2636

العبدالرحيمامينزيدانفضة2637

الغربانكاملاباظرفضل هللا2638

ال بقاليونسمحمدنورفضه2639

ردينيردينيمحمودفضوله2640

احمداحمدحسنفالح2641

بقجةمحمدكريمفالح2642

العبدومحمد عليمصطفىفالح2643

ال بكاريونسحسنفالح2644

شورتانيخضيرياسفالح2645

ذوالفقارمحمدحسنفالح2646

يحيىكاظممازنفله2647

البوزوينحمدحسنفليحه2648

ولي جمعهمحمدتورهانفنار2649

المحمدعصاماحمدفنن2650

المفلحأصلبيعنادفهد2651

شمرضاحيخالدفهد2652

السلطاناحمدحسينفهد2653

غالممحي الدينوسامفهد2654

سالمسالممثنىفهد2655

سوعانعبدالعزيزمحمدفهد2656

الكبيسيسلطانسعدفهد2657

الهنداويهشامعليفهد2658

المحمدعصاماحمدفهد2659

التميميجاسمخلففهد2660



النقشبنديسعدهللااحمدفهد2661

الجنابيفوازحسينفهد2662

التميميغيثمروانفهد2663

فرحانبكرسعودفهمي2664

بكارعمرعبدالجبارفهمي2665

عبدالرحمنعبدالرحمنجمالفهيمه2666

الدخيلعبدالوهابنجمفواز2667

الريسفخريسعدفوزي2668

المفرجيمعيوفاحمدفوزيه2669

السموعبدالقادرمحمدسعيدفوزيه2670

المالاورخانمصطفىفولكان2671

نجمنجمعفتانفؤاد2672

ابراهيمابراهيمنجاحفيدان2673

هاشمهاشميحيىفيدان2674

سرحانسرحانعنادفيصل2675

علي وليمحمد نورسعودفيصل2676

السعدونجابرعبدالوهابفيصل2677

اشوتياسحقاليشاعفيفيان2678

مجوجهميخاحنافيفيان2679

ذوالفقارجميلجودتفيكان2680

حناحناشابافينه2681

جبارجباركنعانڤيان2682

سالمسالمراميڤيديل2683

جاسمجاسمايمنقاسم2684

عدليامينزبيرقاسم2685

عبدالرزاقعبدالرزاقماجدقبس2686

الياسالياسحمدهللاقبيس2687

اسماعيلاسماعيلخالدقتاده2688

احمدرشيدحسينقتيبة2689

عبدالواحدعبدالواحدعادلقتيبه2690

شكورشكورعدنانقحطان2691

الشاللنهيانسعودقحطان2692



المصلحيحميدعدنانقدامه2693

عبدهللاعبدهللاهانيقدامه2694

عبدالرحيمعبدالرحيممحمدقدو2695

قروطمحمدطاهرعبدالغنيقصي2696

الدباغمحمدممتازقصي2697

ابراهيمابراهيمانورقصي2698

حميدحميدناذرقصي2699

أحمدأحمدسعديقصي2700

منصوريوسفكمالقصي2701

العلياسماعيلاسماعيلقصي2702

المسعوديياسعادلقصي2703

ايوازيوسفعبدقضاء2704

سبعاويصالححسينقطرالندى2705

حديدوساماحمدقمر2706

الصوافيمحمدجبرقناة2707

المشهدانيفهدعبدالرزاققيس2708

عبدالقادرعبدالقادرنعمانقيس2709

الكرويخلفصالحقيس2710

المشهدانيمحمدعبدهللاقيس2711

الحاجسليمانفرمانقيس2712

2713

وهبعبدالهاديقيصر
اسماعيل ال 

خضر

حسنحسنرمضانقيصر2714

كانونكانونجكوكاثرين2715

البصريمصطفىكمالكاردينيا2716

كانونكانونجكوكارولين2717

حمومحمدكاظمكاظم2718

الجبركاظممقدادكاظم2719

مرشديجعفرحسينكاظم2720

الفرحادمرعيحسينكافيه2721

فاضلفاضلعادلكان2722

السالمابراهيمسالمكتبيه2723



السعيديهاشماحمدكرار2724

2725

رافعرائدكرار
البوسعيده 
الموسوي

القويزيطالبمصعبكرار2726

الحلفيعبدالزهرهاسعدكرار2727

طالبطالبحيدركرار2728

شيخوحامدمحمودكرجيه2729

المالحيدرمخلصكرم2730

السامرائيصارمصهيبكرم2731

بيدارييوسفسنانكريستين2732

النيسانيمحمدياسينكريم2733

راشديضاحيهاديكريمه2734

العشعوشيعبدهللاشفيقكريمه2735

خلفخلفعبدكفاح2736

التميميجاسمرشيدكفاح2737

صليوهصليوهخوشاباكالر2738

فطوياسينعليكلزار2739

عزيزليكمالهاشمكمال2740

الجميلكمال الدينحيدركمال الدين2741

محمدمحمدعبدالحكيمكه فى2742

الخالديمهديساميكواكب2743

زغيرزغيرصبركواكب2744

السعيدخلفمزبانكوثر2745

حيومحمد صالحنجيبكوثر2746

الدخيلسليمانسعدونكوثر2747

الشاللنهيانسعودكوثر2748

قره باشالياسعيسىكوثر2749

طالبطالبحيدركوثر2750

سلمانسلمانمهديكوثر2751

ال رحمةمحمدامينرياضكوثر2752

حناتومايوخناكوركيس2753

امل بكرالياسغالبكول بهار2754



حماديحماديعليكيالن2755

الفرحانمحمد باقرعمارُلنا2756

صائبصائباسامهالرا2757

عبدالقادرعبدالقادرنعمانالرين2758

سراجذنونهاشمالزم2759

الطائيمحمدعليعبدهللاالمع2760

واويمحمدعبدالرحيملبنئ2761

فاضلفاضلبدرلجين2762

البستانعليسعيدلطيف2763

السامرائيعباسأبراهيملطيفه2764

فرحانفرحانمولودلطيفه2765

كاظمكاظمجهادلقاء2766

علوانعلوانحميدلقاء2767

العليابراهيمعليلقاء2768

زلوحازمعالءلقاء2769

حسينحسينعبدهللالقمان2770

عزامحسنصالحلقمان2771

دلبوزيمهديصالحلمار2772

بركاتعبدخالدلمى2773

فرحادبكرسعودلمياء2774

جاسمجاسمبدرلمياء2775

جبلجبلحسينلمياء2776

احمداحمدخيريلمياء2777

كريعيخضيرمحمدلمياء2778

المعضاديسالمعبداللطيفلمياء2779

مردانمردانشوكتلميعة2780

سموسمودخيللورا2781

الحشماويابراهيمعبدالغفورلويس2782

قريوقريوعوديشلويه2783

محمدمحمداحمدلؤي2784

عبدالصمدعبدالصمدعبدالباسطلؤي2785

نمالنمالعبدلؤي2786



العطاراحمدغنيلؤي2787

عبدعبدعطالؤي2788

الجزائريهاشمحازمليال2789

الحسينيعمادالدينعمرليان2790

الشاويسعيدسلوانليان2791

شريفشريفنهادليان2792

الجنابيعصامياسرليان2793

االلوسيوسامابوبكرليان2794

المواليمحمودعالءليث2795

الجادرهاشميعربليث2796

المطيرسليمناطقليث2797

محمدمحمدابراهيمليث2798

العلوشعبودشاكرليث2799

السعدونحسينسفيانليث2800

المحمداويعودةمحمدليث2801

الشويخيصالححسينليث2802

الحماديجاسمسعودليث2803

التميميعباسكرارليث2804

السامرائيسعدجاللليالس2805

الداودينورالدينمحمدليالن2806

محي الدينمحي الدينحسنليلى2807

جالباحمدمجيدليلى2808

الجبوريخضيرسلمانليلى2809

قبالنمحمديونسسعدليلى2810

وروردخيلحسينليلى2811

يوسفيوسفكورهليلى2812

أسامهأسامهعليليليان2813

هوموميخاحميدليليان2814

فاضلفاضلعليلينا2815

ججوججومرقسلينا2816

الشيخليابراهيمخالدلينا2817

العامريأحمدثامرلينا2818



هواشهواشعبدهللالينه2819

ال كنيسليمانراميماتياس2820

بكياوراهامؤيدمارال2821

بلدفاضلفائزماردينا2822

رحيمةميخاصباحمارون2823

حمودحمودصفاءماري2824

احمداحمدمرتضىماريا2825

الحموعبدالياسماريا2826

الخليفيانورفالحماريا2827

حسينحسينفخرالدينماريا2828

رمضانرمضانمحمدماريا2829

جملهعبدالرزاقاحمدماريا2830

كعكلهابلحدسنانماريا2831

موسىموسىمهرانمارينا2832

ياقوزياوليدمارينا2833

هرمزهرمزنزارمارينا2834

عبدعبدحسينماريه2835

المصلحيحميدعدنانماريه2836

مهديمهديعليماريه2837

مردوحسيبمنهلماريو2838

2839
البو عباسحسناحمدمازن

2840
منصورمنصورفيصلمازن

2841
اسيسالمماجدمازن

2842
السامرائيمحمودحامدمازن

محمدمحمدقاسممالك2843

اشوتيحمزوسالممانيال2844

العانيفرجحكمتماهر2845

عزيزاحمدروميلماهر2846

ادريسادريسذاكرماهر2847

فرحانبكرسعودماهره2848

الطياويجاسمثائرمايا2849

مردوحسيبمنهلمايكل2850



محمد يونسمحمد يونسفاضلمائده2851

كنديكنديخليلمأرب2852

مشرفمشرفمزهرمأمون2853

الحميريمهديصالحمبشر2854

ال منوايوباراممتي2855

ال ساكابهنامكوركيسمتي2856

العانيرميضمحمدمثنى2857

اسماعيلاسماعيلعبدمثنى2858

كدينهسعدمحمدعيدمثنى2859

شهابشهابحمادمجيد2860

شيخومحسنعدنانمحسن2861

علوليهمحسنمحمدمحسن2862

قره باشعباسفاضلمحسومة2863

حلوىمحمدغانمنزارمحمد2864

السعيدخلفمزبانمحمد2865

صباحصباحقدوريمحمد2866

المهداويحميدثائرمحمد2867

حمدانحمداناسماعيلمحمد2868

برومحمدشريفعليمحمد2869

حمدحمدجبيرمحمد2870

شخرجيعبدالرحمنهشاممحمد2871

قره باشسعيدعزالدينمحمد2872

العبيديوليبهلولمحمد2873

السرحانيكريمحيدرمحمد2874

الساعدياسينحازممحمد2875

الرفيعاتخلفيوسفمحمد2876

عبدهللاعبدهللالقمانمحمد2877

حسينحسينعزالدينمحمد2878

نعمةنعمةعمرمحمد2879

عدنانعدنانقحطانمحمد2880

الجواريمحمدعبدهللامحمد2881

الجراحابراهيمايادمحمد2882



السلطانسالمماجدمحمد2883

مهاجرمحمدعبدهللامحمد2884

يونسيونسعبدالجبارمحمد2885

محمدمحمدعثمانمحمد2886

البو عباسفريدابراهيممحمد2887

برجسبرجسنوزتمحمد2888

الشيخمحمدسعيداسماعيلمحمد2889

حمومحمدحازممحمد2890

العكيليعليابراهيممحمد2891

عليعلينبيلمحمد2892

ناصرناصرنعيممحمد2893

ال رزوقيعباسعليمحمد2894

حمودحمودصفاءمحمد2895

البياتيشاكرمحمودمحمد2896

الروميمجيدفؤادمحمد2897

الياسريباقرلؤيمحمد2898

عليعليعبدالكريممحمد2899

عبدعبدعبدهللامحمد2900

التميميعباسياسرمحمد2901

حسينحسينرعدمحمد2902

محمدمحمدعبدالرحمنمحمد2903

شيخوخضرسعيدمحمد2904

طهطهشهابمحمد2905

المحنهكاظمحيدرمحمد2906

البوعباسمحسناسماعيلمحمد2907

2908

االعظميمهديصالح الدينمحمد

البهادليعبدالرضاحموديمحمد2909

مرشدمرشدحميزهمحمد2910

النسليمحمد طاهراحسانمحمد2911

حمدحمدهواشمحمد2912

جاسمجاسمأيمنمحمد2913



الجبوريأحمدعمادمحمد2914

العباسسعيدبشيرمحمد2915

قبالنمحمديونسسعدمحمد2916

عليعليحسينمحمد2917

النداويطهرائدمحمد2918

السنجريعبدالرحمنطاللمحمد2919

واويفاضلفيصلمحمد2920

الجميليأحمدشهابمحمد2921

تحسينتحسينمصطفىمحمد2922

البياتيقاسمنصر الدينمحمد2923

عبدالرحمنعبدالرحمنعدنانمحمد2924

الحمومحمد نورعمارمحمد2925

دليميعباسفخريمحمد2926

شيخوحسنصالحمحمد2927

تاتارتحسينسرمدمحمد2928

المحروقسالمماهرمحمد2929

عبدالغفورعبدالغفوررياضمحمد2930

احمداحمدكريممحمد2931

خليلخليلعبداالميرمحمد2932

مرجانجاسمفاضلمحمد2933

الجميليرزاكمهديمحمد2934

محمدمحمدمشاريمحمد2935

ناصرمصطفىعيسىمحمد2936

القره جهمحمودطارقمحمد2937

صالحصالحجبارمحمد2938

محمدمحمدأنسمحمد2939

الحلبوسييوسفربيعمحمد2940

عزيزعزيزعبدالغنيمحمد2941

بحربحرظاهرمحمد2942

راعيصالحمثنىمحمد2943

ال كسونجاسمرائدمحمد2944

الحسينسليمانعبدالرزاقمحمد2945



حمومصطفىمحمدشريفمحمد2946

الراشدغانمعبدالعزيزمحمد2947

الشمريحسنعمادمحمد2948

القصابجمعةياسرمحمد2949

حمادحمادطاميمحمد2950

عزيزعزيزرائدمحمد2951

عزيزعزيزايادمحمد2952

حنشمحمديونسجميلمحمد2953

ال يحيىعبدالمجيدرمزيمحمد2954

ايوازيوسفعبدمحمد2955

شحادعونيعبدهللامحمد2956

المالجمعهامجدمحمد2957

خضرخضرالياسمحمد2958

سقطمحمدعبدهللامحمد2959

التميميرحيمعباسمحمد2960

ايوازمحمودمؤيدمحمد2961

عنادعنادفيصلمحمد2962

خضرخضراسماعيلمحمد2963

الشاللنهيانسعودمحمد2964

الوهباحمدعبدالكريممحمد2965

حسونهصالحياسرمحمد2966

فطومحمدسعيدعبدالغنيمحمد2967

المحمديمدهرداودمحمد2968

عبدالحميدعبدالحميدعبدااللهمحمد2969

الهاشميمحمودجاسممحمد2970

عودهعودهطاللمحمد2971

طهطهرحيممحمد2972

بطاويصوفيعباسمحمد2973

الطائيعجيلجابرمحمد2974

المصطفىمصطغىابراهيممحمد2975

حسكفاضلجابرمحمد2976

القويزيطالبمصعبمحمد2977



خلفمحمد صالحنعمانمحمد2978

سعدسعداحمدمحمد2979

صالحصالحمنذرمحمد2980

خلويونسابراهيممحمد2981

محمدمحمدعبدهللامحمد2982

فرحادحسينتوفيقمحمد2983

محمدمحمدعميدمحمد2984

عدليعبدهللاحسينمحمد2985

هاليمحمدصالحمحمد2986

العيثاويمحمدرعدمحمد2987

فاضلفاضلمحسنمحمد2988

العانيعبدالستارايادمحمد2989

حسوامينموفقمحمد2990

االختيارليامينجليلمحمد2991

الرفيعيمدلولغشاممحمد2992

عبوسليمزيدمحمد2993

هاديهاديعبدالكريممحمد2994

عبدالواحدعبدالواحدمعمرمحمد2995

عبودمحمد يونسبشارمحمد2996

محمدمحمدعبدالجبارمحمد2997

الوليحسنمصطفىمحمد2998

خلفخلفعرفانمحمد2999

سلطانسلطانمحمودمحمد3000


