
االسم رقم الجوازت

1A16711289رسميه جاسم محل محل
2A16711287محمد مهدي رزاك الجميلي
3A16711284ڤيان كنعان جبار جبار
4A16711273مسلم محمد حسن حسن
5A16711258برهم علي مام سعيد مام سعيد
6A16711283محمد عرفان خلف خلف
7A16711295ياسين طه امير كالدى
8A16711278محمد محمود سلطان سلطان
9A16711276نضال شاكر محمد محمد
10A16711266عبداهلل فاضل فرحان الجبوري
11A16711285وفاء حسن علي الشرف
12A16711270ياسر محمد هاشم سلبي
13A16711292عبدالوهاب ناظم عبدالوهاب غفور
14A16711264قيس صالح خلف الكروي
15A16711267امينه خلف سعد الجبش
16A16711268ساره محمد أحمد احمد
17A16711277ميسره حسن فليح معيني
18A16711298غفران عرفان خلف خلف
19A16711271زينب ياسر محمد سلبي
20A16711275محمد أنس محمد محمد
21A16711274أحمد محمد حسن حسن
22A16711259سداد عبد الرحمن سعدون سعدون
23A16711260خالد فالح محمود المحمد
24A16711290طيبه نواف سليمان سليمان



25A16711288عبداهلل غالب رشيد قبالن
26A16711300ابوبكر صادق لفته لفته
27A16711279لطيفه مولود فرحان فرحان
28A16711286روان عماد طارق طارق
29A16711263داؤود عوديشو اوشانا اوشانا
30A16711269وداد عبدالرزاق حسين الدليمي
31A16711291أيمان مزهر محمد محمد
32A16711294حسين اياد سوادي العبود
33A16711296عبد محمد علي وهب حميد
34A16711293مريم صابر محمد ال صياد
35A16711272ابتهاج ياسر محمد سلبي
36A16711297فاطمه عبدالرزاق محمد النيساني
37A16711280مسلم شريف حمزه خلو
38A16711299طيبه عمر خيري خيري
39A16711261ورينه زيرو سلو سلو
40A16711262مرتا الزر اوشانا اوشانا
41A16711265عماد عبداللطيف سعدون العجمان
42A16711282خلف ساير نويديس نويديس
43A16712196مهى خليفه رمل المرعاوي
44A16701499ايمان عباس عمر دباغ
45A16701479ايه علي سالم الفارس
46A16701485صبار ابراهيم حسين العباسي
47A16701482عبدالرزاق صالح فتاح فتاح
48A16701480ملك قحطان عدنان عدنان
49A16701497ندى احمد سليمان الحسين



50A16701492صهيب طالب محمد سعيد العاني
51A16701484عمر حكمت يوسف العلي
52A16701495أيمن خضر يونس المحمود
53A16701498ود محسن عاجل عاجل
54A16701500عبدالرحمن احمد جاسم جاسم
55A16701496علي تقي داخل الدبش
56A16701493معمر منهل محمدفوزي محمدفوزي
57A16701486رافع جميل محمد الحاجي
58A16701478ملك علي سالم الفارس
59A16701477االء حسن سالم الفارس
60A16701494زينب باسل عبدالفتاح العسلي
61A16701491ترفه جميل يونس الحسين
62A16701476سلوان حسن سالم الفارس
63A16701481محمد قحطان عدنان عدنان
64A16701487عمر يونس محمدطالب السبعاوي
65A16711100يشار حسين عبداهلل عدلي
66A16711084عبداهلل مؤيد علي المحمدي
67A16711089احمد عبدالرحمن عواد المعاضيدي
68A16711054روعه عبداهلل فتحي فتحي
69A16711075شمعون ادور شمو شمو
70A16711091رعد حسن علي علي
71A16711050همام عبداهلل محسن محسن
72A16711072جنى ابوبكر وسام االلوسي
73A16711093مهاجر رعد رمضان رمضان
74A16702469مروة بهجت مصطفى الفرحان



75A16711067فيكان جودت جميل ذوالفقار
76A16711086احمد ماجد محي دليمي
77A16711092حمزه عبدالكريم محمد جاجان
78A16711094مالك مالك مزهر مزهر
79A16711097فاطمه عدي عبدالرحمن السعيد
80A16711082خالد جواد كاظم فتالوي
81A16711074تماضر حميد عبداهلل الدليمي
82A16711070اردين عليوي صالح الكروي
83A16711068يحيى جاسم محمد محمد
84A16711065هاجر فؤاد عويد عويد
85A16711081ايهاب خالد جواد فتالوي
86A16711076رقيه عالء محمد الخفاف
87A16711078يوسف نواف سليمان سليمان
88A16711057احمد عبداهلل محمد مهاجر
89A16711073مختار صباح صابر صابر
90A16711058حيدر هاشم محمد الربيعي
91A16711047ابراهيم رعد محمد العيثاوي
92A16711087احمد وعد حسن المي
93A16711048محمد رعد محمد العيثاوي
94A16711090نيسان حسن كرحوت كرحوت
95A16711060ملك بسام كوركيس كوركيس
96A16711053عبداهلل حازم يحيى الشمري
97A16711061محمد مصطفى حسن الولي
98A16711051نمير مدلول صالح صالح
99A16711056مهند عبدالغفور علوان ال خدو



100A16711099ذكرى غائب احمد االحمد
101A16711085حسينه جعفر حسين ال علي
102A16711083عبدالكريم ياسين تركي الهيتي
103A16711055غدير هاشم حسين الحسين
104A16711098محمد خليل صبار صبار
105A16711064زينب عباس فاضل علو
106A16711095نور احمد سعدون سعدون
107A16711071احمد حسين عبيد عبيد
108A16711096صفاء صالح عبد الحمو
109A16711059ابراهيم جواد كاظم الدوري
110A16711088ميسر غانم محمدطاهر هزو
111A16711062رائد حميد بستان بستان
112A16711077مؤمن عبدالباسط محمدطاهر سمو
113A16711079حسن جاسم احمد قصاب
114A16711066محمد عبدالجبار محمد محمد
115A16711063سجى فاتح عزيز عزيز
116A16711080حمزه مصطفى موفق محجوبة
117A16711049احمد ضاري محمود محمود
118A16711052مثنى جوير موسى موسى
119A16711069شمس جاسم محمد محمد
120A16711605امل محمد محمود ال حيدري
121A16711601نور عزالدين خضر فاتر
122A16711611ثريا علي حسين حسين
123A16711640جنه عدي ياسين عرب
124A16711664عبدالكريم عبدالعزيز غانم الراشد



125A16711694هند سعدي احمد احمد
126A16711637بتول علي محمدشريف احنيس
127A16711639علي عدنان محسن شيخو
128A16711621زينب اسماعيل خليل خليل
129A16711662عبدالرحمن طالب سليم االلوسي
130A16711691انفال خضر يونس المحمود
131A16711681عبدالجبار نصار جبار جبار
132A16711700جنا عبدالباسط جبار جبار
133A16711627نزار احمد اسود الفراجي
134A16711616عبدالكريم عبدالستار حميد السامرائي
135A16711619زينه عالء حازم زلو
136A16711698هاله احمد حميد حميد
137A16711631باقر هشام كاظم الموسوي
138A16711634معتز عبدالرحمن يونس خلو
139A16711617ياسين مقدام عبدالكريم الهيتي
140A16711612رنا فاضل سعد كدينه
141A16711604صدام احمد كامل كامل
142A16711666عبداهلل عماد حسن الشمري
143A16711690محمد رائد جاسم ال كسون
144A16711692صبحة احمد سريح الخليفي
145A16711682مريم مهدي رزاك الجميلي
146A16711676سعود بكر احمد فرحان
147A16711680محمد سرمد تحسين تاتار
148A16711684جمال شنيد رشيد الدليمي
149A16711683ذكرى عبود حسن حسن



150A16711699يوسف اوس عبدالستار الحداد
151A16711697ماهره سعود بكر فرحان
152A16711695محمد مثنى صالح راعي
153A16711693حمزه طاهر عادل عادل
154A16711685مروة فالح مصطفى العبدو
155A16711655احمد عدي ياسين عرب
156A16711650بسمه يوسف صالح صالح
157A16711652انفال بسمان عباس العباس
158A16711643انمار عدنان جودت العباسي
159A16711667مريم ثائر صليوي سالم
160A16711688قتاده خالد اسماعيل اسماعيل
161A16711687ريان ابراهيم رسول ال جبش
162A16711677أمل صباح فالح الدغمان
163A16711696زبيده نواف خليل االوصمان
164A16711613حسين علي شبار شبار
165A16711679أدم علي نجم الجبوري
166A16711622رغد عبدالهادي متعب السعدي
167A16711678شعاع احمد كبيسي كبيسي
168A16711689محمود عبدالستار محمدسعيد الخالدي
169A16711686حنان احمد عبدالسالم االحمو
170A16711647سمير عدنان محسن شيخو
171A16711644نجالء عبدالمحسن احمد علوش
172A16711603عالء اسماعيل محمد الكرد
173A16711630وسام جمعه محمدصالح النجار
174A16711628زينب احمد عبداهلل السعدي



175A16711653نورالدين عادل حسين كلور
176A16711625عائشه عبداهلل يوسف خالد
177A16711642زينه محمود مصلح الفراجي
178A16711629ايه عزالدين خضر فاتر
179A16711632عبدالخالق هشام كاظم الموسوي
180A16711602اسامه طارق سليم سليم
181A16711654محمدحسين عالء حسين فيض اهلل
182A16711651اسماء علي لطيف العطار
183A16711607مثنى محمدعيد سعد كدينه
184A16711668احمد اكرام حسن العادلي
185A16711658فاطمه فاضل ابراهيم حمو
186A16711675محمد نصر الدين قاسم البياتي
187A16711610فاطمه احمد ياسين عبو
188A16711672االء جاسم محمدعلي محمدعلي
189A16711670حمزه نواف خليل االوصمان
190A16711660هناء جمعه احمد احمد
191A16711657محمود ياسين احمد الخليفي
192A16711673اشرف ناظم عبدالوهاب غفور
193A16711649زيد عبدالجبار حسن افندي
194A16711646اسامه جمعه محمد محمد
195A16711614عالء حسين باقر فيض اهلل
196A16711618حياة خالد محمدعلي خالد
197A16711620بيداء فهد حسين الجنابي
198A16711623عدنان عمار عبدالغني عبدالغني
199A16711626هيفاء سوالقا توما عبادا



200A16711624زهراء احمد عبداهلل السعدي
201A16711615ساهره علي خليف ابراهيم
202A16711636يحيى قاسم جاسم لبلبي
203A16711635صباح وهب شمر فاتر
204A16711633شيماء مهرب خضير عيساوي
205A16711671علي مؤيد جاسم لبلبي
206A16711674عبداهلل عماد طارق طارق
207A16711661مأرب خليل كندي كندي
208A16711608احمد علي فاضل كدينه
209A16711648امل ذنون حسن حسن
210A16711638ايه احمد محسن شيخو
211A16711663يونس علي طارق الدوسري
212A16711659وصفي نوري ناصر العبادي
213A16711669جواهر عمار هاشم الرفاعي
214A16711665حسين عبدالعزيز غانم الراشد
215A16711645بارقه عالء حازم زلو
216A16711609يوسف محمد مازن الخضيري
217A16711606بتر حسن حمود حمود
218A16711656ياسين احمد سريح الخليفي
219A16711641اسماء احمد ياسين عبو
220A16817836سنار عبدالكريم علي فرج
221A16817840رائد محمد نور امين امين
222A16817843وسن احمد سلمان العزه
223A16817828حسين احمد حسن كران
224A16817816أحمدالحسن ياسر باقر عكريش



225A16817810عمر صدام حسين ال حيدر
226A16817814ندى نبيل طه نجار
227A16817881رائد ريان فائز باك
228A16817823مالك قاسم محمد محمد
229A16817845سميرة مصطفى محمد محمد
230A16817846ميثم عادل مجيد عباس
231A16817835رند هيثم منير دوحا
232A16817837مريم هيثم منير دوحا
233A16817807ميريت سعد عبد عبد
234A16817805يوسف يونس جاسم كرد
235A16817860أمين جمال الدين عبداهلل الرفيعي
236A16817885نافع محمدطاهر حسن عبوشاي
237A16817880فهمي عبدالجبار عمر بكار
238A16817809مسك محمد جهاد جهاد
239A16817877هيثم رياض عبدالقادر نجار
240A16817834هيثم منير داود دوحا
241A16817867خنساء سعيد الياس اللوس
242A16817856ميار مصطفى عبدالقادر عبدالقادر
243A16817863وليد عبدالواحد علي علي
244A16817866شيبه مهدي سلمان سلمان
245A16817888بان خالد ذنون العبيدي
246A16817802أيه سعد محمديونس قبالن
247A16817801سعد عطااهلل ياسين ال علي
248A16817869دانة محمد شهاب مصطاوي
249A16817871راكان شفيق حسين فرحاد



250A16817849بنيه حسين الياس ناصر
251A16817806لجين بدر فاضل فاضل
252A16817808عبداهلل عبداالمير محمد الزبيدي
253A16817811نازلي شاهين رفعت اره ناي
254A16817844شذى خيرالدين يونس السعدي
255A16817838عروبه داود سالم حشماوي
256A16817812ناديه وائل شهاب الحزبه
257A16817813خميسه عباس حسن ال خدو
258A16817847جيهان مؤيد محمود ايواز
259A16817848عطا مصطفى محمد خلو
260A16817822سوزان زياد علي القره جه
261A16817821علي احسان علي شاهين
262A16817817محمد علي عباس ال رزوقي
263A16817818حسين فالح حسين حسين
264A16817850تبارك هاشم كمال عزيزلي
265A16817842أيمن نبيل ياسين ياسين
266A16817820حيدر علي عماد الصفار
267A16817825كاظم مقداد كاظم الجبر
268A16817827منى خلف جاسم التميمي
269A16817830ذكرى اسماعيل خضر خضر
270A16817858داني يوسف سالم ششا
271A16817895فهمي سعود بكر فرحان
272A16817898عماد فالح مصطفى العبدو
273A16817900عائشه فهمي سعود فرحان
274A16817833وصال اسماعيل خضر خضر



275A16817889براء خالد الياس الياس
276A16817855علي عباس صالح صالح
277A16817832رقيه حسام محمد محمد
278A16817865احمد جمعه محمد يتملر
279A16817899سمر ابراهيم احمد احمد
280A16817883رضا عبدالجبار معجل النمراوي
281A16817868منال مؤيد عبدالغني عبدالغني
282A16817864اميليا منهل اوشانه اوشانه
283A16817859راكان يحيى عبداهلل النني
284A16817854سردار صالح عيسى برقلي
285A16817853ياسمين سليم مهدي النعمه
286A16817852ريتاج عقيل ياسين الرماحي
287A16817884اركان محمود سلطان سلطان
288A16817876فراس محمد حسن رجبو
289A16817879رياض عبدالقادر حسن نجار
290A16817862الطيب اوس ناظم ناظم
291A16817882رامي مازن قيو كومو
292A16817851علي اصغر حسن علي عدلي
293A16817891نجاح ياسين مجدل السليمان
294A16817874مينا مؤيد اوراها بكي
295A16817892منتهى ابراهيم محمد محمد
296A16817890ريان وليد روكان روكان
297A16817803محمد سعد محمديونس قبالن
298A16817839ايه اسماعيل خضر خضر
299A16817841رماح محمد علي الدليمي



300A16817824كوثر حيدر طالب طالب
301A16817896رفد امجد جمعه المال
302A16817870عسل محمد بهجت الرئيس
303A16817875فاطمه محمدعلي جاسم الرفاعي
304A16817831محمود ذنون يونس لبلبي
305A16817893خالد عبداللطيف عبود جنابي
306A16817894عثمان عباس حسن البطاوي
307A16817887سجى علي فريح فريح
308A16817878لمى خالد عبد بركات
309A16817886جاسم علي محمد الشناوه
310A16817897عبداهلل احمد مسير مسير
311A16817819سيدار همام حامد حامد
312A16817872خطاب عمر اعبيد اعبيد
313A16817873اسماعيل جاسم محمد قره باش
314A16817861انعام عبدالودود لفته الرفيعي
315A16817804ناهض صابر ابراهيم ابراهيم
316A16817815محمد نعيم ناصر ناصر
317A16817826يوسف عبدالرحيم داود العبيدي
318A16817829مرتضى حسن طاهر الربيعي
319A16817857ياسر عبدالهادي محمدسعيد الفرحاد
320A16789290عمار احمد خضر ال حيدر
321A16789267نور صفاء اسحاق اللوغاني
322A16789240مي رمضان محمد محمد
323A16789213زكيه يوسف يوسف توما
324A16789246احمد فخرالدين حسين حسين



325A16789230ياقو بنيامين منصور سكو
326A16789204صعب محمد علي الدليمي
327A16789219بتول برزان محمدعلي عزير
328A16789294وفاء عبدالرحمن صالح الحميضي
329A16789295جميل محمديونس عبدالقادر جاجان
330A16789277ميعاد حامد عبدالعزيز عبدالعزيز
331A16789243افيان احمد ابراهيم الدباغ
332A16789239سعاد نعمان علوان القيسي
333A16789231رحمه علي عبدالمجيد عبدالمجيد
334A16789250تقى محمد رضا الحيدري
335A16789223اميره خليف دبوس الشالل
336A16789296رمضان خضر وهب زمو
337A16789276سيف عصام ستار القادري
338A16789262ام البنين ضياء جاسم التميمي
339A16789211عالء يوحنا شعيا القس زكريا
340A16789208حسين حسن يونس ال بكار
341A16789206اسالم سفيان محمد خدى
342A16789298عراك ساري عبداهلل المرعاوي
343A16789265ابراهيم عمر عبداللطيف عبداللطيف
344A16789241هاله عادل محمد علي بكار
345A16789292نبأ محمد عطا االعظمي
346A16789288عباس رحيم جواد التميمي
347A16789289بيان عبدالرحمن محمد محمد
348A16789299تبارك ساري عبداهلل المرعاوي
349A16789235سالين سلوان ياقو سكو



350A16789237مهيمن محمد جميل مماز
351A16789238علي زهير حسين احمو
352A16789257محمد رائد عزيز عزيز
353A16789278احمد جميل محمديونس حنش
354A16789279احمد شعير عبد عبد
355A16789256عصام ستار جبار القادري
356A16789236وسام رعد زهير زهير
357A16789205صهيب ناظم عبيد عبيد
358A16789216سيلين ثامر حكمت قطه
359A16789266جمال وردي ابراهيم ابراهيم
360A16789251نهاد احمد امين قصاب باشي
361A16789259معصومه ضياء جاسم التميمي
362A16789271صفا فاضل عباس محو
363A16789274عمر جمعة زبير زبير
364A16789202اسماء ابوبكر يوسف الجميلي
365A16789232اسامة فالح شهاب عزيز
366A16789221ناردين ثامر حكمت قطه
367A16789269جميل سعد يونس لبلبي
368A16789273رومراما بولس روفائيل روفائيل
369A16789270عبدالرحمن ناظم عبيد عبيد
370A16789209مصطفى حسن يونس ال بكار
371A16789201ريتا رعد زهير زهير
372A16789258علي وائل شهاب الحزبه
373A16789268زهراء عاطف عبدالكريم عبدالكريم
374A16789245مها زهير حسين احمو



375A16789218هالة محمد علي الدليمي
376A16789210فارس مقداد عباس عزيز
377A16789248عصام محمد سليم يوسف حليكو
378A16789286عبداهلل مصطفى صادق الجمعه
379A16789255مصطفى أحمد محمد البكر
380A16789220رؤيا علي عبدالمجيد عبدالمجيد
381A16789222ياسر محمدعلي احمد علو
382A16789224عمشة الياس خضر خضر
383A16789293سمر سمير عبدالغني حيالي
384A16789207ضرغام ثامر حكمت قطه
385A16789254رائد عزيز سليمان سليمان
386A16789252جواهر ثاير دهام دهام
387A16789244مصطفى ابوبكر يوسف الجميلي
388A16789297عبداهلل ساري عبداهلل المرعاوي
389A16789225زهير مجباس فاضل فاضل
390A16789212كمال هاشم كمال عزيزلي
391A16789263زينب ضياء جاسم التميمي
392A16789261محمود محمد ابراهيم وهب
393A16789229فردوس عزت فهد الربيعي
394A16789275حذام خالد ياسين الرفاعي
395A16789227ساري عبداهلل ابراهيم المرعاوي
396A16789217الزم هاشم ذنون سراج
397A16789264بيداء حسن علي البطاوي
398A16789242أسامه فخرالدين حسين حسين
399A16789260عبداهلل علي حسين علي هيطه



400A16789287مالك حيدر كمال الدين الجميل
401A16789280سانيا سلوان ياقو سكو
402A16789215نعيمه محمد جميل مماز
403A16789228محمد طامي حماد حماد
404A16789300امين علي محمد اليونس
405A16789249مصطفى نهاد احمد قصاب باشي
406A16789233آيه عمر محمد محمد
407A16789234زاهر يوحنا شعيا القس زكريا
408A16789272عبدالخالق محمد جميل مماز
409A16789226فاطمة مقداد عباس عزير
410A16789214فاطمة عباس حسن السليمان
411A16789203نتالي سامر كوركيس حنا
412A16789247وسام مصطفى أحمد البكر
413A16789253رغد عادل محمد علي بكار
414A16789283ساره محمد عبدالقادر الشعيل
415A16789282ليث سفيان حسين السعدون
416A16789291احمد ساري عبداهلل المرعاوي
417A16789281شيرين حامد احمد احمد
418A16789284كوركيس يوخنا توما حنا
419A16789285رند حساس علي علي
420A16711439ادريس عبدالناصر احمد احمد
421A16711437زينب نعمان محمد صالح خلف
422A16711411اسالم موفق امين حسو
423A16711410ابراهيم بشار محمد يونس عبود
424A16711440علي عبدالقادر يوسف الجلبيه



425A16711499سراج فالح حسن ذوالفقار
426A16711496عثمان احمد عويد
427A16711491ابراهيم مظفر حليم الخطاط
428A16711416فاضل رديف طاهر الحواني
429A16711433ستيڤان مرقس ججو ججو
430A16711476شاكر محمود اسود حسك
431A16711450لطيف سعيد علي البستان
432A16711465غادة محمد عبدالرحيم واوي
433A16711462الحسن باسم محمد الحلفي
434A16711471مصطفى يشار مصطفى راشي
435A16711492غائب محمدصالح محمد الحيدر
436A16711493يشار يونس يوسف كنه
437A16711488انس ليث عبد حنا بهنو
438A16711490عبدالرحمن عرفان خلف خلف
439A16711494احمد واحد عباس عباس
440A16711498عبد اهلل ذاكر عبد اهلل عبد اهلل
441A16711487اساور عمر احمد احمد
442A16711485آيات عبدالرزاق علي البطاوي
443A16711489عبد الملك ذر ابراهيم ابراهيم
444A16711486عبدالرحمن عبدالجبار محمود النائب
445A16711427ماريا احمد عبدالرزاق جمله
446A16711441اينور زياد جاسم المجدل
447A16711407عائشة نعمان محمد صالح خلف
448A16711408ابراهيم حسن محمد ال عاشور
449A16711412بان عدنان ظاهر الجواري



450A16711425حمزه عبداهلل احمد احمد
451A16711423تمارا محمد طه الغرابي
452A16711426عقيله مصطفى ابراهيم بحبو
453A16711446اسامه ادريس عبدالناصر عبدالناصر
454A16711457مصطفى محمد محي العبيدي
455A16711406عماد احمد حسين حسين
456A16711429منذر عماد احمد احمد
457A16711424ايشو منير يلدا يلدا
458A16711422ابراهيم موفق امين حسو
459A16711405الحسين باسم محمد الحلفي
460A16711403فاديا عبدالقادر حمو جلو
461A16711404ضاري غشام مدلول الرفيعي
462A16711417ادم محمد عبدالجبار حوار
463A16711419رسل صبحي عطية عطية
464A16711421نعمه حسن حمزه السامرائي
465A16711415نورالفؤاد محمد عبدالجبار حوار
466A16711414عبدالرحمن صبحي عطيه عطيه
467A16711477احمد عماد احمد احمد
468A16711430الماس اصليو دانيال ننو
469A16711409محمد زيد سليم عبو
470A16711402نسمه عمر احمد احمد
471A16711428ساره عماد احمد احمد
472A16711420اسراء رجا جمعه جمعه
473A16711413أدم زيد سليم عبو
474A16711418فهد احمد عصام المحمد



475A16711463احمد ايدن علي علي
476A16711434دنيز علي زين العابدين يتيملر
477A16711500نمشه حسن عمر ال عباس
478A16711497جميل رشيد عناد الحلبوسي
479A16711495علي فرحان كرجي الربيعي
480A16711474عمر ذنون يونس عبوش
481A16711472عزيزه عبدالمعين محمد حمان
482A16711431علي بهاء خالد الشمري
483A16711436والء مصطفى عبدالرحيم ال اسود
484A16711401رفل اياد عبدالستار العاني
485A16711479زكية حسين عبداهلل عدلي
486A16711484خديجه يوسف علي ال علو
487A16711442نضال حسون مهدي الشيخ
488A16711435زمزم احمد سعد سعد
489A16711443حسن صالح محمد هالي
490A16711438سالم زيد سليم عبو
491A16711432عروبه غازي عبد عبد
492A16711467برهان احمد مرعي الفرحاد
493A16711458نوح عبداهلل محمود ال ناصر
494A16711455نيفار نوري بيبو بتوزه
495A16711473ريان هيثم هاشم هاشم
496A16711461عدنان ظاهر رشيد الجواري
497A16711459عبداهلل موفق امين حسو
498A16711482شيماء دحام حمادي حمادي
499A16711481عباس ابراهيم يونس خلو



500A16711464عدي موفق عبداهلل عبداهلل
501A16711451جنات احمد قحطان العاني
502A16711475مريم موفق سعيد سعيد
503A16711483فاطمه علي عوده االسدي
504A16711480هيثم يوسف اسماعيل اسماعيل
505A16711453رعد عبدالقادر يوسف يوسف
506A16711469ناديه عباس سليمان كنه
507A16711460نوري بيبو الياس بتوزه
508A16711447مروه عدنان ظاهر الجواري
509A16711448نشميه هاشم حسن حسن
510A16711444محمد بشار محمد يونس عبود
511A16711445فاطمة محمد يونس خضر عبود
512A16711449ثامر احمد خضير خضير
513A16711454ناديه سالم عيسى العبيدي
514A16711456منتهى سالم صادق شبو
515A16711452علي شبار فرحان فرحان
516A16711478شمس بهاء خالد الشمري
517A16711470حازم محمد جواد النعيمي
518A16711468يشار مصطفى بكر راشي
519A16711466طه غانم ذنون عبوش
520A16711389سالم زيد سليم عبو
521A16711392محمد موفق امين حسو
522A16711393ابتسام ابراهيم صالح الحلبوسي
523A16711306فالح مصطفى محمد علي العبدو
524A16711309جميله احمد محمد السلماني



525A16711311محمد طارق محمود القره جه
526A16711313رويده محمد جاسم البدراني
527A16711301صالح عبدالكريم عبداهلل السعدون
528A16711324سندس عزالدين علي علي
529A16711305لمياء بدر جاسم جاسم
530A16711307سدن رائد محمدعلي محمدعلي
531A16711326صفيه عبدالمنعم وائل وائل
532A16711321أمير فؤاد عويد عويد
533A16711317مصطفى تحسين سعدي سعدي
534A16711315خالد وليد مصطفى العبدو
535A16711332مها حارث عبدالوهاب العياده
536A16711319رغده حمود عبيد عبيد
537A16711327ريما حارث عبدالوهاب العياده
538A16711329الزهراء عقيل جبار العبيدي
539A16711333مرتضى زيد علي الفراجي
540A16711330اسامه رعد محمد محمد
541A16711388رنا صبحي عطية عطية
542A16711386افراح سالل عبدالقادر ال وهب بكر
543A16711320طالب سليم داود االلوسي
544A16711399معاذ ابجر ابراهيم حافظ
545A16711351عبدالرحمن عبدالحميد درع الجميلي
546A16711397اماني ثابت عبدالجبار الشيخلي
547A16711395دنز فائق اسماعيل الجبوري
548A16711382محمود عبدالجبار محمود النائب
549A16711342عادل عبدالواحد عباس الحيو



550A16711344محمد محمدشريف مصطفى حمو
551A16711345مسلم ناهض فاضل العبدو
552A16711340علي سعيد ابراهيم ابراهيم
553A16711337خديجة حسين يوسف الحسين
554A16711363عبدالرحمن فهمي محمود السفر
555A16711361امنه هدير بكرصدقي بكرصدقي
556A16711358هاله عبدالرزاق سليمان الحسين
557A16711355عباس كامل محمد محمد
558A16711353حارث سعد طارق طارق
559A16711373ايثار عامر محمد المشهداني
560A16711371لويه عوديش قريو قريو
561A16711368عمار يوحنا شعيا القس زكريا
562A16711376حيدر محمد عودة المحمداوي
563A16711366سمر هاشم محمود محمود
564A16711347محمد عماد حسن الشمري
565A16711349محمد ياسر جمعة القصاب
566A16711348فرقان رضا جمعه القصاب

567A16711339عمار عبدالموجود محمد ال مصطفى ال يعقوب

568A16711370خيرالدين بالل علي قره باش
569A16711377ليث محمد عودة المحمداوي
570A16711362أيه جاسم محمد حمو
571A16711356مؤيد حبيب عبداهلل عبداهلل
572A16711354رحاب سعد هندي هندي
573A16711352سيف عمر حازم محمد



574A16711385امين خضر ابراهيم حسو
575A16711364زينب يوسف حمد الراشد
576A16711365احمد يونس ابراهيم الفرحاني
577A16711367حسان سعود نهيان الشالل
578A16711379عسل حازم محمد النعيمي
579A16711378أفنان أثير صادق مفرجي
580A16711381محمد اياد عبدالستار العاني
581A16711384ليليان علي أسامه أسامه
582A16711390نورمن نوري بيبو بتوزه
583A16711357يوسف حمد سيف الراشد
584A16711387ياسين محمد يونس خضر عبود
585A16711391حسين صالح محمد هالي
586A16711394ازهار زهير يونس الحافظ
587A16711396عمر خيون صبير السعدون
588A16711398أبرار فهمي طه كرد
589A16711383مروه فاضل عباس محو
590A16711360بيداء نواف خليل االوصمان
591A16711359امل خليل ابراهيم ابراهيم
592A16711400سلطان عبدالمحسن فهيم فهيم
593A16711380عبدالعزيز حازم محمد النعيمي
594A16711346محمد عبدالعزيز غانم الراشد
595A16711338محمد عبدالرزاق سليمان الحسين
596A16711341زكريا يونس هاشم ال رحاوي
597A16711334نوح محمد عباس عباس
598A16711331ناهده خليفه حمادي حمادي



599A16711318ايالن محمد عبدالجبار عبدالجبار
600A16711316نبأ ميسر غانم هزو
601A16711322ماريا الياس عبد الحمو
602A16711328ايوب احمد خليل خليل
603A16711343شهد صالح فيصل الراشد
604A16711336زهراء عباس فرج فرج
605A16711304زينب فاضل عباس عباس
606A16711314سيف فارس يونس ال مالح
607A16711310حسينه محمد يونس المحي
608A16711312ختام طارق محمود القره جه
609A16711308يوسف مناف محمد محمد
610A16711325رسول خالد عبداللطيف جنابي
611A16711335ذنون يونس حسين لبلبي
612A16711303كفاح رشيد جاسم التميمي
613A16711302نفيعه محمود خليفه خليفه
614A16711374ميريم سامر كوركيس حنا
615A16711372فالح حسن يونس ال بكار
616A16711369سهاد جميل محمد شريف مماز
617A16711350يعقوب طاهر محمد الشالل
618A16711375عبدالنور محمود بكر قدوش اسك
619A16711593فهد مروان غيث التميمي
620A16711504عمر صالح كمال كمال
621A16711505سانتا منهل اوشانه اوشانه
622A16711539أحمد علي احمد الزهيري
623A16711535محمدباقر نقيب محمدباقر ال فرحان



624A16711525احمد محمد موفق السامرائي
625A16711502ملك محمد توفيق عزام
626A16711543ايفان وائل ولسن خياط
627A16711531علي مهند كامل العكيدي
628A16711533بهار أتا زينل زينل
629A16711537عادل محمد امين معروف معروف
630A16711508احمد يحيى عباس القرغولي
631A16711501حليمه احمد محمديونس زمات
632A16711514محمد سعيد عبدالرحمن شرو
633A16711517يزن غانم عبدالجبار السامرائي
634A16711591محمد اسماعيل سعيد سعيد
635A16711600رؤى طارق سليم سليم
636A16711594هيام كريم غبين غبين
637A16711522عمار دهام ابراهيم ابراهيم
638A16711520أية ذنون يونس ال افندي
639A16711530اركان حميد علي البجاري
640A16711524سراج عبداهلل هواش هواش
641A16711542طه احمد حسين الصالحي
642A16711556حسين علي محمد محمد
643A16711596عبداهلل يوسف حسن خالد
644A16711582مهديه صالح جوري جوري
645A16711547عمار اباظر كامل الغربان
646A16711550وائل ولسن فلتن خياط
647A16711546زين العابدين ابراهيم عبداهلل زيدي
648A16711587رقيه عمر حميد حميد



649A16711558عبدالرحمن يونس محمد العصافي
650A16711544مسرات جميل سليم مونا
651A16711567زينب زياد علي القره جه
652A16711568رائد ناظم حميد العبيدي
653A16711565جعفر عباس محمد علي البياتي
654A16711510ايهاب مهدي صالح الجنابي
655A16711519توفيق جاسم بكر علي ياشل
656A16711566صبحة عمر جميل جميل
657A16711573منى محمدصالح محمد القره جه
658A16711585حميد خالد حسين المحمدي
659A16711551غانم عبدالجبار عبداهلل السامرائي
660A16711552حسام عمر جميل جميل
661A16711597دانيل اشور زيا بيخوشو
662A16711572ميمونه وصفي نوري العبادي
663A16711559وسام كاظم جاسم المحمداوي
664A16711571رحمه وصفي نوري العبادي
665A16711574علي احمد حسن حسن
666A16711580بان سحاب حالوب السحاب
667A16711569هيام وليد مصطفى العبدو
668A16711578آياس كوركيس خيو خيو
669A16711581اكنس كوركيس ايشو ايشو
670A16711557احمد عدنان حيدر زين العابدين
671A16711554ابراهيم اكرم رشيد رشيد
672A16711555ساندي باكرات هومان هومان
673A16711583حنين صباح عبدالجليل جبوري



674A16711579نزار هرمز هاجي هاجي
675A16711575ابراهيم رياض اسماعيل اسماعيل
676A16711523عمر جمال ثابت المشهداني
677A16711521حميد عبداهلل احمد السوفي
678A16711518كارولين جكو كانون كانون
679A16711507دانيال دريد حكمت حكمت
680A16711503حسين نسيم حامد حامد
681A16711509ساري عبداهلل هواش هواش
682A16711540اميره عمانوئيل اسحق البروي
683A16711515مينا نائل خزعل فندي
684A16711562شاميران باكرات هومان هومان
685A16711513عبد اسماعيل غزاي غزاي
686A16711528عائشه جمال ثابت المشهداني
687A16711588فادي لؤي عبداهلل كجو
688A16711564زياد علي محمديونس القره جه
689A16711526عبدالنور محمد طه الهجو
690A16711532طه غانم عبدالجبار السامرائي
691A16711536فهد خلف جاسم التميمي
692A16711538دانه بهاء عزت الدرويش
693A16711590وليد خالد طه طه
694A16711527لينه عبداهلل هواش هواش
695A16711584فولكان مصطفى اورخان المال
696A16711512فاديه شمعون متي ال كجيله
697A16711511ندى محمديونس اسماعيل حيمتلي
698A16711506الهام ذنون يونس فرحات



699A16711570أسيل محمد رشيد الشيخلي
700A16711595رفل طارق سليم سليم
701A16711577فرات شنيار جازع جازع
702A16711589صفاء محمد يونس يونس
703A16711598امنه عماد جالل الدين سيبل
704A16711576احمد فارس احمد الشيخلي
705A16711586قبس ماجد عبدالرزاق عبدالرزاق
706A16711529دينه عبداهلل هواش هواش
707A16711592فاطمة عبدالرحيم محمدسعيد ال حمو
708A16711549نجم عبد وهيب المعاضيدي
709A16711561جنه يونس محمد العصافي
710A16711534احمد حيدر سبع الحياني
711A16711599محمد الباقر علي شبار شبار
712A16711548عمر جميل الياس الياس
713A16711560فاتن حسين علي علي
714A16711563شاهان باكرات هومان هومان
715A16711553عبدالعزيز يونس محمد العصافي
716A16711545ايفن وائل ولسن خياط
717A16711541سجاد حيدر طالب طالب
718A16711516قيس عبداهلل محمد المشهداني


