
االسمرقم الجوازالتسلسل

13A16942851اباظر كامل ياسر الغربان
746A16860753ابتسام شريف مصطفى رجب
499A16887444ابتهال مصطفى صادق الجمعه
111A16860914ابراهيم أحمد عبد عبد
453A16942782ابراهيم حبش ابراهيم بحبو
550A16887432ابراهيم حميد غزال غزال
271A16860660ابراهيم عبدالجبار يونس يونس
537A16887467ابراهيم عبدالكريم عبدهللا عبدهللا
636A16789538ابراهيم غالب ابراهيم السامرائي
126A16860933ابراهيم محمد يونس اليونس
424A16942715ابوبكر رسول يونس لبلبي
267A16860629ابوبكر سليمان محمد محمد
456A16942716اپاك احسان خضر الظاهر
649A16789519احسان يوسف محمدسعيد اسود
78A16942890احالم محمد حسين حسين
405A16942719احمد الياس خضر خضر
472A16942794احمد براء بشير طه البقال
754A16860756احمد بشير سعيد العباس
357A16860816احمد جنكيز احمد احمد
611A16789597احمد حسن طاهر الربيعي
763A16860726احمد حقي اسماعيل اسماعيل
345A16860867احمد حمدون يونس الرعاش
119A16860947احمد خليل حسن حسن
55A16942845احمد صباح عبدالجليل جبوري
506A16887475احمد عادل محمد علي بكار
98A16860948احمد عباس فرج فرج



622A16789501احمد عبدالوهاب عزيز جبش
5A16942825احمد عصام نجم المحمد

470A16942775احمد غانم ذنون عبوش
693A16860799احمد قصي يوسف يحيى
299A16860898احمد محسن محمدجميل البدراني
528A16887450احمد محمد جميل احمد علو
677A16887405احمد محمد حسين المصلحي
180A16860659احمد محمد عبد عبد
202A16860694احمد محمد مصطفى العاصي
324A16860892احمد نورالدين محمدعلي محمدعلي
631A16789556احمد وعدهللا ايوب الحسيني
647A16789522اردم ناظم فاضل ال يتيم
491A16887428ازهيه خليل خلف الدليمي
102A16860918اسامه اشرف عبدالستار عبدالستار
167A16860959استبرق انور مناجد الخليفي
321A16860852استبرق رياض عبدالغفور عبدالغفور
561A16887496اسد علي مصطفى طالب االعرجي
731A16860765اسراء محمود شاكر الدوري
757A16860775اسراء هزبر رشيد البدري
134A16860913اسعد مصطفى محمدسعيد محمدسعيد
138A16860934اسماعيل خضر محمدصالح محمدصالح
64A16942833اسماعيل محمدامين مهدي مهدي
86A16942805اسن كمال خليل كسن
598A16789591اسيا عبدهللا محمد سقط
87A16942886اشرف يشار حسن عزام
132A16860966اشور بولس روفائيل روفائيل
240A16860614اشورين ريجارت انور فرجو



606A16789555اضواء خضر الياس ال كجي
425A16942769افراح عباس سليمان كنة
224A16860644افراح عبدالرزاق ابراهيم الشراد
603A16789534افنان احمد مجيد الدايني
170A16860949اقبال عبدالكريم حسن سلو
498A16887453اكرم ادريس سليمان سلطاني
7A16942876اكرم راجح طايس طايس

586A16789595البتول محمد رضا الحيدري
671A16789506الحسين طالل ياسين الدركزلي
613A16789554الهام بولس يوسف يوسف
401A16861000الياس خضر صالح صالح
663A16789558الياس شكيب شعيب شعيب
377A16942705الياس كاظم صالح الفي
104A16860901الين عمر زكي زكي
684A16887403امجد محمد نور محمود لواند
291A16860891امل حاتم عبد العيساوي
339A16860894امل حميد خضير النجدي
445A16942792امنه عبدالمنعم عبدالواحد االدريسي
273A16860952امير منصور باقر باقر
434A16942736اميره رضا خالد الونداوي
125A16860987امينه محمد ابراهيم وهب
522A16887478امينه ياسين محمد طولك
114A16860915انتصار حميد محمود محمود
145A16860969انس محمد حسين المصلحي
439A16942708انفال عبدالكريم خضير العكيدي
756A16860770انوار محمد عباس عباس
539A16887408انوار محمد مصلح كراغول



772A16860778انور يوسف مصطفى دللي
146A16860960اوزنور علي جعفر ال امين
706A16860745اياد سامي سعيد الشاهري
330A16860851ايمان ابراهيم عباس عباس
95A16942810ايمن علي محمد محمد
735A16860784اينور اسماعيل حقي تمر
186A16860624ايه احسان قاسم عيسى رومي
153A16860972ايه حسن يونس ال بكار
762A16860723ايهاب عمر عالوي الجميلي
740A16860785أبرار عباس حمادي المولى
265A16860640أحسان قاسم محمد عيسى رومي
768A16860712أحمد عمر عالوي الجميلي
458A16942753أستبرق صالح علي الفهداوي
355A16860827أسن جليل صالح صالح
115A16860912أشرف عبدالستار محمود محمود
492A16887429أقبال يونس محمد شيخو
216A16860674ألما احسان محمد طاهر النسلي
65A16942870أمير عمر جالل جالل
646A16789515أنس عبدهللا خطار العسكر
285A16860855أنس محمد جبار جبار
610A16789598أياد كردي سرحان سرحان
71A16942846أيفان نزار هرمز هرمز
384A16942760أيالف عبدالمحسن فهيم فهيم
452A16942778أيه عدنان ظاهر الجواري
364A16860859آدم مشاري محمد محمد
52A16942864آزر عمر جالل جالل
311A16860899آالء ذنون يونس ال افندي



362A16860812آمنه رياض عبدالغفور عبدالغفور
250A16860654آية هشام عبدالرحمن شخرجي
254A16860698آيه جمال عبدالجليل عبدالجليل
175A16860940آيه عبدالكريم خضير العكيدي
92A16942807باسمة نمرود توما توما
363A16860815باسمه بشير سعيد العباس
361A16860821باسمه سعيد عباس العباس
564A16887420بتول حميد غزال غزال
220A16860632بحرالدين حقي اسماعيل النعيمي
27A16942840بدور بهاء عزت الدرويش
488A16860976برزان عبيد خلف خلف
630A16789541بسام شعيب محمدعلي محمدعلي
618A16789550بسماء حقي حسين الفراجي
703A16860792بسمله حمدهللا الياس الياس
729A16860766بسمه صالح الدين مهدي االعظمي
22A16942892بشائر معاذ ماهر ماهر
742A16860789بشرى سعدون جاسم جبوري
358A16860820بشرى عبدالهادي صالح صالح
489A16860982بشرى محمد ابراهيم وهب
325A16860819بشير سعيد عباس العباس
755A16860759بطرس حنا دانيال خوشناو
207A16860657بكر احمد محمد محمد
191A16860662بكر هيثم محمد محمد
416A16942731بالل اكرم محمد خطو
680A16887455بالل خالد سالم الموالى
702A16860794بلسم حمدهللا الياس الياس
353A16860862بلقيس عمار محمدباقر الفرحان



189A16860603بنيامين عبدالقادر حمو حمو
227A16860697بنين احمد محمد الخطيب
410A16942768بهاء خالد عباس الشمري
42A16942847بهار محمود عبدالقادر هزو
419A16942718بيداء عبدهللا عبدالسالم الحوراني
559A16887485تاليا جنكيز جوده جوده
655A16789504تبارك اياد حميد العسلي
141A16860931تبارك بعث فاروق التكريتي
767A16860728تبارك فؤاد عويد عويد
306A16860895تبارك ليث عبدالواحد يازين
776A16860734تبارك محمود شاكر الدوري
582A16789589تبارك مقداد كتيب النعيمي
171A16860908ترف فالح مزعل العزاوي
182A16860619تعبه حمود نويران الحسان
367A16860840تغريد خالد علي االشكيره
495A16887472تقى وائل باسل باسل
154A16860938تهاني رعد محمد محمد
525A16887409تهاني هاشم كمال عزيزلي
188A16860625توافق حسين صالح سبعاوي
487A16860981تيم محمد نصرالدين نصرالدين
460A16942735ثابت عايد محسن محسن
546A16887412ثامر حكمت ايليا قطه
2A16942878ثائره ياقو توما دكو

109A16860986جاسم حسين علي الفراجي
440A16942749جراح صباح عاتي عاتي
681A16887460جعفر عيدان فليح حسناوي
88A16942827جمانه غشام مدلول الرفيعي



79A16942865جمعه احمد جمعه يتملر
73A16942837جميل احمد محمد ريمه
137A16860928جنات داود اسليمان اسليمان
61A16942857جنات عامر عبود الدليمي
541A16887456جنات محمد رضا الحيدري
428A16942773جنه مهند عواد عواد
343A16860854جهان ابراهيم بكر عدلي
602A16789573جهان انور حميد حميد
713A16860733جواد جودت كاظم حمو
673A16789566جودت جميل محمديونس حنش
62A16942812جيالن بسام ابراهيم خلو
26A16942882جيالن علي اكبر ابراهيم علي يتيم
462A16942776حارث علي قاسم قاسم
760A16860746حارث مفيد عبدالجبار العاني
190A16860605حارث هيثم عجمي عجمي
264A16860621حازم جميل خليل حودي
414A16942724حبيب يوسف عباس عباس
388A16942723حسام داود سعيد ال بالل
615A16789553حسام عبدهللا عبدالسالم الحوراني
402A16942793حسام قحطان عدنان جلو
28A16942872حسن احمد صايل صايل
549A16887437حسن عباس علي محمد قره باش
309A16860835حسن عبدالحليم صالح الحشماوي
10A16942823حسن علي عوده االسدي
676A16887401حسن عمر طالب العثمان
105A16860922حسن محمدياسين اسماعيل البدراني
516A16887452حسيب حبيب محمد طاهر سلطاني



568A16887488حسيب حسن محمد محمد
589A16789600حسيبه صادق الياس الجمعه
381A16942779حسين رديف طاهر الحواني
454A16942797حسين سالم حمزة عجم
205A16860653حسين سامي بدوي بدوي
56A16942838حسين عبدالستار عليوي المجمعي
512A16887465حسين فخرالدين حسين حسين
370A16860806حسين محمد خليل اهل جاويش
169A16860965حسين محمد عبدالكريم العاني
164A16860955حسين محمدعلي يونس قرو
422A16942787حسينه عمار حسين ال مال
196A16860689حال جمال عبدالجليل عبدالجليل
668A16789508حليمة نايف محمد سعيد محمد سعيد
778A16860732حمدهللا الياس حمد حمد
642A16789536حمزه محمد عبدالكريم العاني
608A16789599حنان نجم الدين محمود الدليمي
500A16887447حنين حساس علي علي
699A16860705حوراء عباس حسين العبدلي
686A16887462حيدر علي عبدهللا العلي
59A16942819حيدر محمود عبد المشهداني
607A16789544خالد جاسم محمد غارب
213A16860678خالد جمال طه الجميلي
753A16860719خالد عزالدين محمدعلي النجار
130A16860926خالد فاضل محمد الخطاب
179A16860656خالد وليد خالد الكناني
238A16860615خديجه عبدالكريم سعيد سعيد
340A16860896خديجه ليث عبدالواحد يازين



51A16942831خديجه نعمان محمد صالح خلف
667A16789562خديجه ياسين محمود لواند
547A16887407خضر الياس متي ال كجي
380A16942726خضر حسن عمر ال محو
246A16860651خطاب حسام الدين عبدالسميع ال قدو
518A16887424خلف خليل خلف الدليمي
36A16942875خلف صالح جاسم البو عباس
490A16887473خلود عارف ياس الوتار
208A16860634خنساء محمد ياسين الغانمي
486A16860920خولة علي مركب الفهداوي
527A16887438خوله صبار عثمان عثمان
449A16942755دالين اياد عزيز شذايا
232A16860691دانيال روني بطرس ال عتي
590A16789588دانيه سعد حسين العزاوي
334A16860807داود ابراهيم داود علوش
225A16860646داود صليوا اسكندر حوكه
701A16860793داود مظهر مخلف البو عباس
467A16942770دايما دانتي اشعيا اشعيا
435A16942763دعاء ابجر ابراهيم حافظ
732A16860747دعاء بشير سعيد العباس
335A16860813دعاء رحيم عبدهللا النجدي
91A16942815دعاء غازي محمد محمد
366A16860808دلشاد نادر قادر قادر
678A16887458دنيا اسماعيل خضر خضر
444A16942739دهام عبدهللا رجا رجا
566A16887499ديار خالد محمد كه ردى
747A16860751ديمة مرتضى احمد احمد



510A16887481ديمه جمعه صالح صالح
209A16860672ديمه عدي عبداالله العبيدي
48A16942867دينا سعود محمد علي برو
304A16860826ذكرى جنان جبرائيل جبرائيل
44A16942841ذكرى خلف زيدان زيدان
374A16860890ذوالفقار احمد جبار الدليمي
297A16860836رافد نصيف جاسم جاسم
74A16942836رافده شاحوذ سميط سميط
577A16789571رافده شمعون الياس قطه
85A16942873رافع فاضل عبدالقادر ال ورور
47A16942828رافي نوار بهنام بهنام
107A16860975راما علي دحام البوعباس
625A16789569راموس كوركيس پليبوس پليبوس
231A16860647راندي داود صليوا حوكة
166A16860958راندينا رعد زهير زهير
82A16942834رانيا احمد بنكين بنكين
219A16860633رائدة طه حسو العاصي
337A16860886ربيع يوسف رحيم الحلبوسي
210A16860682رتاج محمد اسماعيل اسماعيل
11A16942829رجب ياسين طه الحرفش
576A16789594رحمة عبد يوسف ايواز
474A16942710رحمه حسين عباس علي قره باش
110A16860983رحمه عباس رحيم التميمي
356A16860802رحمه عدنان سعيد هورج
752A16860748رشيد محمود محمد محمد
633A16789537رضوان سعود نهيان الشالل
184A16860611رعد غسان خزعل خزعل



413A16942746رغد نزار بيوز شطح
72A16942832رغده يوسف عبدالكريم جاجان
158A16860950رقيه سمير ياسين ياسين
289A16860873رقيه صالح مخلف مخلف
741A16860762رقيه علي جاسم الشادي
32A16942898رمزيه الياس وهب وهب
624A16789526رنا صالح ابراهيم ابراهيم
152A16860974رنا عبدالسادة جبر التميمي
710A16860703رنا علي عبداالمير العماري
665A16789509رنده حبيب حسن ال علي
581A16789545رهام رائد سلمان التميمي
774A16860786رهف ايهاب فؤاد عبدالحسين
396A16942730رهف كريم احمد احمد
129A16860932رواء نايف علي علي
319A16860818روان عمر فايز السعيد
628A16789542روزميري كوركيس پليبوس پليبوس
723A16860729روعه ثامر ابراهيم السماك
670A16789568روفائيل بولس روفائيل روفائيل
174A16860941رويده عباس فرج فرج
277A16860829رؤى علي حسين العبد
738A16860714ريام اسعد علي علي
391A16942732ريان سيف سعد سعد
726A16860773ريان عبدالكريم حسن كزي
521A16887477ريان عدنان سالم الدريس
748A16860708ريان علي يوسف حيو
24A16942859ريم فواز هاشم العالف
37A16942871ريناس فالح حسن ال يتيم



659A16789510ريهام حكمت علي الشيخ
418A16942754رئم رائد عبدالجبار عبدالجبار
83A16942887زايد وليد يوسف العيد
183A16860612زبيده يونس ذنون عبوش
727A16860771زكريا علي يوسف حيو
255A16860636زكيه وليد محمد محمد
50A16942860زمرد ايهاب مهدي الجنابي
505A16887425زمن خليل خلف الدليمي
535A16887448زهار عامر محمد المشهداني
696A16860710زهراء احمد جبار الهالل
720A16860704زهراء سرمد فيصل االسدي
554A16887490زهراء علي خيرهللا الكاوري
350A16860994زهراء مهند كامل كامل
517A16887495زهره ادريس يوسف يوسف
33A16942893زهير فارس داود داود
404A16942766زياد ابراهيم حبش بحبو
543A16887411زيد عاصم يعقوب يعقوب
556A16887497زيدان جرجيس خضير الجبوري
300A16860889زينب سنان محمد الدليمي
249A16860607زينب عامر كامل الفهداوي
373A16860870زينب محمد مصطفى ال جبش
212A16860670زينب مولود داود العبيدي
651A16789505زينه يونس عبود عبود
112A16860984سارة عبدالرحيم عزيز فرج
705A16860715ساره امين علي مطر
116A16860939ساره رعد فهد المشهداني
316A16860831ساره مرتضى أحمد أحمد



421A16942786ساره مهند عواد عواد
420A16942717سالم محسن احمد احمد
704A16860791سامح حبيب كرومي زرا
717A16860730سامر ستار جبار الزهيري
226A16860642ساندي فائز صبيح سقط
157A16860991سبع حسين صالح المشهداني
233A16860693سجاد محمد طالب السعيدي
298A16860834سجوده مهدي عبد السودي
159A16860919سجى سعد عليوي الفهداوي
193A16860688سدره صباح سليمان حيدر
632A16789583سراب عبد يوسف ايواز
447A16942747سراب عبدالنافع الياس ال عباس
604A16789512سعاد نزار محمد غانم حلوى
450A16942742سعد داود حسين البو دوله
67A16942862سعد ذنون يونس الراوي
235A16860643سعد سلطان عبدالرحمن الكبيسي
103A16860923سعد محمود عللو عللو
14A16942842سعديه محمد هزاع هزاع
509A16887474سعود نهيان شويش الشالل
178A16860675سعيد بشير سعيد العباس
532A16887436سالمه جبار طارش طارش
620A16789546سلمان سعود نهيان الشالل
685A16887464سلوان ياقو بنيامين سكو
100A16860902سليمان داود اسليمان اسليمان
393A16942751سمير صالح محسن الحسين
302A16860861سميرة يوخنا زيا زيا
81A16942821سميره رضا خالد خالد



41A16942801سميه محمدسليم محمود شيخو
197A16860684سناري حقي اسماعيل اسماعيل
80A16942818سهى هديل ياسين ياسين
93A16942899سيف الرحمن عزيز حسن حسن
230A16860690سيف شاكر خلف محمد صالح يحيى
369A16860878سيف صدام حسين حسين
715A16860743سيف عبدالحكيم محمد محمد
6A16942824سيف هديل ياسين ياسين

591A16789584شارليت فرنسا كمبول نجو
621A16789535شكيب شعيب محمد علي محمد علي
609A16789596شمس سعد حسين العزاوي
407A16942702شمس سنان محمد الدليمي
700A16860797شمس قصي خميس غريري
770A16860777شمي هرمز بسو مجوجه
176A16860639شهد ايمن جاسم الدوري
783A16860706شهد علي يوسف حيو
275A16860945شهد لؤي هشام هشام
283A16860866شهد مجيد سامي البو بدري
730A16860701شهد محمود مهدي مهدي
20A16942806شوكت بدر نعو عزيز
99A16860979شيماء ابراهيم خلف خلف
332A16860853شيماء احمد انور الدوري
117A16860943شيماء اسعد ابراهيم ال مصطفى ال يعقوب
293A16860881شيماء محمود عبدهللا عبدهللا
16A16942888صالح عباس صالح صالح
160A16860936صالح عبدهللا حسن حماتلي
136A16860916صالح عرب قلي كرد



228A16860623صبا محمد احمد ال شيخو
128A16860930صباح عزت اسماعيل الدرويش
260A16860645صباح فاضل عباس عباس
258A16860695صبحه محمود صالح صالح
372A16860880صديقه ويس يونس ال بقال
200A16860676صفا جاسم محمد محمد
515A16887479صفا عبدالجبار محمدعلي بيروت
614A16789552صفا محمد جاسم جاسم
777A16860731صفاء عامر صالح صالح
268A16860661صفاء ياسين نجم العبود
482A16860925صفوان ياسر ابراهيم ابراهيم
485A16860924صهيب سالم يوسف التكريتي
617A16789576صوناي خالد رؤف رؤف
259A16860692صونكول صالح الدين حسن حسن
459A16942798ضحى جمعه محمود محمود
737A16860725ضمياء محسن شاكر شاكر
635A16789540ضياء احمد خضر ال حيدر
529A16887457ضياء جاسم خليل التميمي
599A16887463طارق زياد عبدالجبار عبدالجبار
448A16942744طارق عبدالقادر حاج موسى ذو الفقار
695A16860757طارق محمد عبدالعزيز سوعان
639A16789527طيبة صكبان حازم ال رضا
558A16887443طيبة ميسر عبدالرحمن امين
507A16887445طيبه منذر ناجي الشيحاوي
627A16789530طيف حميد مروح الدليمي
623A16789524ظمياء جميل محمد ال جويبر
629A16789580ُعال عباس رحيم التميمي



592A16789585عارف عبدهللا عبدالسالم الحوراني
286A16860849عاشور كوركيس عوديشو عوديشو
578A16789587عاصم يعقوب هرمز هرمز
395A16942725عامر جاسم محمد علو
221A16860655عامر كوركيس الجين الجين
426A16942733عايد ثابت عايد عايد
251A16860641عائشة علي محمدشريف برو
140A16860937عائشه ادريس محمد الفرحاد
493A16887427عائشه خليل خلف الدليمي
108A16860988عائشه علي عباس عباس
17A16942869عائشه فاضل عبدالقادر ال ورور
149A16860995عائشه محمد ابراهيم وهب
773A16860769عائشه مروان طاهر طاهر
29A16942817عباس بهاء خالد الشمري
239A16860608عباس ساسين عباس االسك
385A16942756عباس عثمان محمد محمد
75A16942884عباس عصام حاكم الصباغ

501
A16887423
A16887423

عبد الرزاق خليل خلف

465A16942783عبد العزيز عميد محمد محمد
354A16860846عبد القادر احمد عبد القادر البدراني
150A16860990عبداالله محمد نصرالدين نصرالدين
25A16942883عبدالجبار عبدالغفور مناع مناع
443A16942704عبدالرحمن بعث فاروق التكريتي
597A16789539عبدالرحمن خالد ياسين الرفاعي
477A16860993عبدالرحمن صالح احمد البندر
423A16942800عبدالرحمن علوش عبدالعزيز عبدالعزيز



54A16942879عبدالرحمن غانم عبدالجبار السامرائي
217A16860638عبدالرحمن فارس أحمد الشيخلي
333A16860845عبدالرحمن محمد ابراهيم ابراهيم
397A16942727عبدالرحمن مقداد كتيب النعيمي
8A16942822عبدالرحمن نايف منوخ السعيد

660A16789514عبدالرحمن وعد يوسف الحسين
349A16860946عبدالرحمن يحيى صالح الحاجم
341A16860897عبدالستار شهاب احمد السامرائي
23A16942889عبدالسالم عباس صالح صالح
587A16789592عبدالسميع بشير حمزه حمزه
563A16887442عبدالعزيز صفاء اسحاق اللوغاني
771A16860749عبدالعزيز صالح عزيز المحمد
292A16860879عبدالغفار احمد انور الدوري
648A16789521عبدهللا احمد عدنان عدنان
433A16942748عبدهللا خالد حسين حسين
168A16860935عبدهللا سبع حسين المشهداني
552A16887487عبدهللا سالل عبدالقادر ال وهب بكر
398A16942720عبدهللا عباس رحيم التميمي
536A16887469عبدهللا عبدالسالم عبدهللا الحوراني
569A16887491عبدهللا عبدالغني شاكر شاكر
573A16887440عبدهللا علي عباس عباس
640A16789564عبدهللا عمر عبداللطيف عبداللطيف
284A16860875عبدهللا غالب عبدالوهاب ال صالح
721A16860763عبدهللا فاضل عبدهللا الخالدي
310A16860893عبدهللا قحطان محمدجميل البدراني
483A16860903عبدهللا ليث عبدالواحد بازين
392A16942767عبدهللا مشتاق خالد المعموري



496A16887471عبدهللا مقداد كتيب النعيمي
387A16942745عبدالملك بشار فاضل فاضل
303A16860900عبدالواحد ليث عبدالواحد بازين
336A16860857عبدالوهاب محمد عبدالوهاب ال صالح
478A16860997عبيدة حيدر هزبر البدري
155A16860985عثمان صالح احمد البندر
769A16860742عثمان ضياءالدين حازم حازم
89A16942849عثمان محمدصالح عبدهللا عبدهللا
714A16860739عدنان ياسر عدنان عدنان
261A16860683عدنان يونس مصطفى مصطفى
305A16860843عدي صدام حسين حسين
415A16942799عدي محمد مزهر مزهر
143A16860964عذراء بنياميل يعقوب يعقوب
185A16860606عذراء عادل نجم نجم
513A16887466عذراء عاصم يعقوب يعقوب
775A16860752عذراء محمد جواد العسكري
531A16887422عزام حميد غزال غزال
223A16860658عزت بهاء عزت الدرويش
616A16789549عزت فهد ابراهيم الربيعي
736A16860795عقيل ياسر سعيد سعيد
583A16789586عالء عدنان جلو جلو
68A16942861عالء عواد يونس البو بدري
626A16789533علي احمد مجيد الدايني
375A16860841علي اياد غسان العسكري
612A16789572علي ثاير دهام دهام
281A16860863علي حازم محمد النعيمي
479A16860999علي حسين احمد احمد



749A16860717علي حسين مصطفى كمال العاني
555A16887413علي خضير عيد الجبوري
575A16887486علي خليل يوسف الحلبوسي
464A16942791علي زين العابدين علي يتيملر
287A16860847علي شويش غضبان غضبان
494A16887431علي عباس عبدهللا عبدهللا
551A16887483علي عبدالقادر محمدعلي محمدعلي
329A16860838علي فرحان ابراهيم ابراهيم
475A16942728علي فالح ياس شورتاني
514A16887410علي محمد ابراهيم وهب
520A16887454علي محمد اكرم الدوري
218A16860696علي موفق رديني البدري
161A16860998علي ياسر عبدالحميد العلوي
326A16860868علي يونس خضير الطه
12A16942835عليا ابراهيم يونس سلطاني
662A16789516علياء جبوري ابراهيم ابراهيم
724A16860760عمار جودت كاظم حمو
412A16942750عمار عادل محمدامين معروف
650A16789567عمار محمد محي العبيدي
295A16860848عمر جمال خيري خيري
308A16860860عمر حازم حميد حميد
523A16887493عمر خليل ابراهيم ابراهيم
165A16860953عمر طالب محمدسعيد العاني
469A16942772عمر عبدالمحسن فهيم فهيم
84A16942820عمر علوش عبدالعزيز عبدالعزيز
371A16860824عمر محمد جميل ابراهيم ابراهيم
782A16860744عمر ياسر عبد الحلبوسي



637A16789513عيسى نزار محمدغانم حلوى
691A16860764غادة يونس احمد احمد
63A16942856غالب شالل حبيب المهداوي
156A16860996غدق محمد جميل مماز
643A16789557غدير محمد محي العبيدي
113A16860962غزل وليد حسين حسين
248A16860610غسان خزعل رشاد رشاد
1A16942896غسان عبدالرحمن صالح صالح

442A16942721غفار عامر محمد المشهداني
634A16789531غفران شمس الدين داود داود
526A16887433غفران عصام ستار القادري
545A16887416غفران محمد عبد العزيز عبدالعزيز
734A16860702غنيه مصلح احمد شنور
331A16860844غيث ثامر مدلول مدلول
722A16860750غيث شاكر حماد حماد
177A16860630غيداء رشيد محسن مصطفى خلف
466A16942781غيداء عدنان حمد حمد
644A16789525فارس جاسم محمد كنه
242A16860618فارس خليل احمد البالل
657A16789574فارس سعيد خضر شيخو
94A16942874فاطمة الزهراء عمر مرعي مرعي
682A16887449فاطمه الزهراء هادي منعم منعم
9A16942894فاطمه عبدهللا جاسم جاسم

508A16887402فاطمه عبدهللا عبدالسالم الحوراني
672A16789581فاطمه قحطان حسين الجبوري
712A16860711فاطمه كاظم محمد حمو
437A16942759فاطمه محمد طه مرواني



252A16860681فاطمه نايف قدوري الدوري
383A16942707فاطمه ياسر ابراهيم ابراهيم
46A16942804فتحية حسين عبدهللا عدلي
544A16887415فجر احمد عبدالكريم العبيدي
347A16860823فدوه ياسين رشيد الناصري
669A16789503فراس جواد عجم البوبدري
473A16942701فرح عمار خميس التميمي
43A16942843فرح معمر حميد حميد
431A16942722فصيح مصطفى محمد واوي
750A16860722فضه محمدنور يونس ال بقال
446A16942740فالح حسن محمد ذوالفقار
229A16860685فنار تورهان محمد ولي جمعه
57A16942826فنن احمد عصام المحمد
222A16860687فهد محمد عبدالعزيز سوعان
4A16942880فيصل سعود محمد نور علي ولي

301A16860877فيفيان حنا ميخا مجوجه
382A16942711قاسم خزعل خلف الخليفي
318A16860842قاسم زبير امين عدلي
572A16887417قتيبة حسين رشيد احمد
584A16789547قحطان سعود نهيان الشالل
455A16942712قصي اسماعيل اسماعيل العلي
269A16860664قصي طه خلف خلف
181A16860617قصي عبدالغني محمدطاهر قروط
101A16860907قصي يوسف عبدالهادي يحيى
49A16942816قناة جبر محمد الصوافي
688A16860776قيس عزاوي علي علي
718A16860758قيس نعمان عبدالقادر عبدالقادر



127A16860929كتبيه سالم ابراهيم السالم
765A16860787كرار ابراهيم عبدالحميد الزهيري
69A16942877كرار حيدر طالب طالب
427A16942713كرستينا فرنسيس عبداالحد عبداالحد
538A16887430كمال الدين حيدر كمال الدين الجميل
716A16860736كه فى عبدالحكيم محمد محمد
236A16860627كواكب سامي مهدي الخالدي
579A16789548كوثر سعود نهيان الشالل
38A16942814كوثر عيسى الياس قره باش
45A16942868كوثر مهدي سلمان سلمان
687A16860783لطيفه أبراهيم عباس السامرائي
759A16860740لقاء حميد علوان علوان
542A16887459لقاء علي ابراهيم العلي
758A16860735ليان سلوان سعيد الشاوي
652A16789561ليان نهاد شريف شريف
436A16942765ليث حسين صالح الشويخي
97A16942885ليث سعود جاسم الحمادي
66A16942866ليليان حميد ميخا هومو
131A16860961ماتياس رامي سليمان ال كني
653A16789563ماريا فالح انور الخليفي
348A16860803ماريا محمد رمضان رمضان
766A16860788ماريا مرتضى احمد احمد
15A16942848مارينا نزار هرمز هرمز
317A16860839مارينا وليد زيا ياقو
351A16860810ماريه علي مهدي مهدي
656A16789502مازن جواد عجم البوبدري
162A16860956ماهر ادريس محمد الفرحاد



272A16860637ماهر جاسم مصطفى الصفوك
30A16942808ماهر ذاكر ادريس ادريس
244A16860604مجيد حماد شهاب شهاب
199A16860665محمد احسان سعيد سعيد
779A16860727محمد احسان محمد طاهر النسلي
31A16942809محمد ارشد عثمان ال عباس
215A16860622محمد اسماعيل حمدان حمدان
540A16887406محمد الياس خضر خضر
123A16860992محمد امجد جمعه المال
641A16789551محمد اياد عزيز عزيز
560A16887419محمد بشار احمد العنتر
708A16860755محمد بشير سعيد العباس
484A16860905محمد بهروز محمد محمد
417A16942738محمد ثابت عايد عايد
503A16887492محمد جاسم محمود الهاشمي
451A16942703محمد جاسم ويس جبان
661A16789560محمد جميل محمديونس حنش
245A16860609محمد خالد صالح قبالن
441A16942737محمد داود حسين حسين
338A16860833محمد داود مدهر المحمدي
323A16860864محمد رائد طه النداوي
666A16789565محمد رمزي عبدالمجيد ال يحيى
296A16860828محمد رياض عبدالغفور عبدالغفور
679A16887468محمد سعود نهيان الشالل
780A16860709محمد صالح الدين مهدي االعظمي
411A16942706محمد عباس محمدصالح بيروت
697A16860790محمد عباس محمديونس محمديونس



553A16887489محمد عبداالله عبدالحميد عبدالحميد
274A16860951محمد عبدالغني محمدسعيد فطو
280A16860814محمد عبدالكريم احمد الوهب
562A16887484محمد عبدهللا سالل ال وهب بكر
565A16887418محمد عبدهللا محمد سقط
352A16860887محمد عبيد مكوطر حسناوي
262A16860686محمد علي محمدشريف برو
645A16789532محمد عمر رحيم رحيم
344A16860871محمد عيسى مصطفى ناصر
135A16860927محمد غائب سليمان سلطاني
120A16860911محمد فاضل احمد الوائلي
570A16887441محمد فيصل عناد عناد
690A16860782محمد فيصل فاضل واوي
124A16860910محمد كاظم صالح الفي
312A16860837محمد كريم احمد احمد
278A16860825محمد ماهر سالم المحروق
654A16789518محمد مزبان خلف السعيد
438A16942790محمد مصعب طالب القويزي
70A16942830محمد معمر عبدالواحد عبدالواحد
476A16942795محمد نعمان محمد صالح خلف
394A16942752محمد ياسر صابر حسو
346A16860817محمد ياسر صالح حسونه
457A16942714محمداياد محمدعلي سعيد سعيد
400A16860980محمدجميل حسين احمد علكي
530A16887426محمود خليل خلف الدليمي
360A16860850محمود كريم احمد احمد
567A16887500مدحت علي حسن الحبابي



203A16860677مدين مجيد حميد حميد
133A16860968مرام بشير نجم نجم
234A16860649مرام عمر مفيد مفيد
707A16860779مرتضى عباس حمادي المولى
376A16942796مروان شريف عبدالحميد الراوي
743A16860798مروان طاهر عايد عايد
77A16942854مروان عبد اسماعيل اسماعيل
247A16860648مروة فاضل عكيل قره باش
204A16860700مروة نعمت محمد صالح حيو
270A16860628مريانا ماجد حنا القس نونا
39A16942853مريم جمال احمد خزيم
601A16789570مريم صفاء اسحاق اللوغاني
461A16942777مريم عبدالكريم هادي هادي
195A16860666مريم فاضل طالب طالب
481A16860921مريم كاظم صالح الفي
315A16860888مريم محمدصالح يونس مشكو
76A16942850مريم مؤيد اوراها بكي
733A16860767مسره عمر عالوي الجميلي
192A16860669مصطفى صالح نوري نوري
574A16887482مصطفى عبدالرحمن صادق صادق
253A16860679مصطفى عبدالكريم سليمان كرموش
266A16860652مصطفى عمر جبار الجنابي
675A16789507مصطفى فوزي عامر عامر
241A16860616مصطفى قاسم مهدي تميمي
378A16942758مصطفى محمد طه مرواني
139A16860970مالك رعد زهير زهير
263A16860680مالك هيثم عجمي عجمي



148A16860917مالك ياسين محمد طولك
594A16789578ملك بشير نجم نجم
201A16860635ملك عمار حسن يونس
468A16942789منار حسن علي الفهداوي
294A16860884مناهل اسماعيل عالوي الحلبوسي
279A16860858منى خيري محمد محمد
406A16942784منير يلدا زيا زيا
739A16860781مهند اسماعيل احمد العبطه
390A16942729مهند اندريوس اندريوس اندريوس
593A16789520مهند محمد جوير الشجالوي
35A16942813موسى مصعب طالب القويزي
619A16789579ميامي مقداد كتيب النعيمي
709A16860754ميران فالح عبد الحمو
211A16860650ناردين روني بطرس ال عتي
320A16860883ناظم احمد قدو الصلو
142A16860967ناظم عبيد واوي واوي
605A16789523ناظم فاضل حسين ال يتيم
359A16860822ناهده مولود داود العبيدي
585A16789590نبأ زهير حسين احمو
781A16860800نبأ قحطان محمدجميل البدراني
497A16887451نبأ ميسر عبدالرحمن امين
122A16860978نجوى احسان خضر الظاهر
399A16942761نجوى اكرم قربان الله
342A16860830نجوى طارق كريم بقجة
282A16860872نجوى محمد عبدالوهاب ال صالح
504A16887461ندوه غانم محمد خلف اغا
725A16860738نذير عبد محسن محسن



368A16860876نذيرة فاضل مصطفى بخجه
761A16860772نرجس اسماعيل حسين العماري
60A16942852نرجس حيدر طالب طالب
90A16942895نسرين جمال الدين عبدهللا الرفيعي
463A16942780نسرين محمد محمود محمود
194A16860671نسيبة عزالدين حسين حسين
276A16860804نضال فاضل عباس عباس
692A16860716نعمان عبدالقادر امين امين
580A16789543نعمه حسين عبدهللا الجريصي
571A16887414نهى احمد رجب رجب
548A16887435نهيان سعود نهيان الشالل
596A16789577نوار يوحنا شعيا القس زكريا
658A16789575نوال سرحان نجرس نجرس
314A16860809نور بهجت محمدعلي محمدعلي
600A16887404نور حسن يونس ال بكار
511A16887470نور رائد عزيز عزيز
519A16887421نور مشتاق خالد المعموري
206A16860663نورالهدى لقمان عبدهللا عبدهللا
674A16789582نورهان احمد عزيز عزيز
557A16887498نوري حنا داود مرقس
313A16860811نوري شريف نوري الر
694A16860718نوريه بكر سالم الخلف
432A16942764نوريهان احمد مرعي الفرحاد
711A16860707نيران شاهر اسماعيل الشاوي
118A16860989نيالي توركام نهايت نهايت
34A16942900هاجر جالل ابراهيم يحيى
728A16860768هاجر حقي اسماعيل اسماعيل



719A16860741هاجر ضياءالدين حازم حازم
237A16860631هارون رشيد محسن مصطفى خلف
764A16860724هاشم الياس محمدعلي الحجي
744A16860761هاله يوسف محمد التميمي
3A16942897هاني عباس صالح صالح
40A16942855هاني محمدطاهر سليمان كرموش
327A16860865هبه رائد طه النداوي
429A16942774هبه عمار حسين ال مال
430A16942734هدى ابراهيم صالح الحلبوسي
58A16942844هدى احسان علي شاهين
256A16860699هدى بشير محمدطاهر الهابش
745A16860780هدى خضر بتال بتال
471A16942771هدى علي عبد المفرجي
151A16860904هدى ياسين حسين فتاح
534A16887480هديل اسماعيل عالوي الحلبوسي
257A16860626هشام عبدالرحمن يونس شخرجي
147A16860957هلين ثامر حكمت قطه
588A16789593همام حيدر سمير ال الطحان
307A16860832هناء زبير امين عدلي
290A16860874هناء علي حسين حسين
689A16860721هنادي سنان مجيد مجيد
638A16789529هيثم عجمي فرحان فرحان
19A16942803هيثم هاشم جاسم جاسم
214A16860668هيفاء خالد محمدامين محمدامين
328A16860805واقد خضير سلمان سلمان
403A16942785وردة يوسف مصطفى السامن
187A16860620وعدهللا حسين علي جرك



595A16789559وفاء جاسم مناجد الخليفي
18A16942891وفاء جالل ابراهيم يحيى
53A16942863وليد يوسف طربوش العيد
386A16942743وئام عالء حسين الجبوري
243A16860613يازي بطرس يوسف فرو
408A16942709ياسر رعد فهد المشهداني
21A16942802ياسر طارق محمد محمد
365A16860856ياسر عمار محمدباقر الفرحان
163A16860954ياسر عوده هراط الجنابي
172A16860906ياسر وليد بتال بتال
379A16942757ياسمين سمير محمد الزمو
751A16860796ياسين طه محمد ال سليمان
121A16860944ياسين عبدالغفور حميد حميد
502A16887494يحيى مزاحم قاسم النقشبندي
198A16860667يزن سعد عبد الزابي
524A16887434يزن علي جعفر ال امين
144A16860971يسرى اسماعيل محمد ناصر
389A16942741يسرى علي أصغر احمد ال جمعه
409A16942762ينار يشار مصطفى راشي
173A16860942يوسف ابراهيم نجم الدين الصالحي
480A16860977يوسف خضر الياس الياس
288A16860885يوسف ربيع يوسف الحلبوسي
664A16789517يوسف عالء عبدالرزاق السوداني
322A16860869يوسف ليث مزهر مزهر
683A16887446يوسف محمد ابراهيم وهب
533A16887476يوسف محمد نصرالدين نصرالدين
106A16860909يونس حسين عبدالجليل الراشد



96A16942811يونس نعمان محمدصالح خلف
698A16860737ئاالء عبدالحكيم محمد محمد


