
االسم الكاملالتسلسل
ابتسام حميد الماس الماس944
ابتسام ماجد اسماعيل الحيالي1317
ابتسام نعمه عواد البدري2364
ابتسام هاشم طه ملكو1748
ابتهال طارق كريم بقجه1964
ابرار عاصف مزاحم مزاحم2201
ابرار فالح مصطفى ال خدو1421
ابراهيم اكرم رشيد رشيد774
ابراهيم اياد هاشم البدري1941
ابراهيم بسام ابراهيم خلو1310
ابراهيم بالل محمد الحاج1379
ابراهيم حسن عبدهللا عبدهللا790
ابراهيم صباح عبدالجليل جبوري457
ابراهيم ضياء رفعت رفعت477
ابراهيم طه ياسين النجدي2175
ابراهيم عبدالواحد بريسم بريسم1905
ابراهيم علي ليث العمري1751
ابراهيم علي نعمت الجبوري632
ابراهيم فاضل بكر العشو15

ابراهيم فالح شهاب عزيز1123
ابراهيم محمود حماد حماد1428
ابراهيم محمود طارق العوسج204
ابراهيم نبيل محمدنور محيمد2512
ابراهيم هيثم كاظم الزيدي1387



ابوبكر بركات محمد العيساوي856
اثرا اسماعيل موسى قودا241
اثينه الكسندر يوناثان يونان287
احالم خلف فرحان فرحان2230
احالم غازي الياس الياس1327
احالم غني مجيد دل احمد1114
احالم فالح محمد محمد2014
احالم محمدامين حسين ال رحمه2093
احمد ابوذر حمد حمد1195
احمد اسعد احمد احمد1255
احمد ايدن علي علي750
احمد بالل محمد اسود2417
احمد جاسم محمد علي ال فارس358
احمد جميل محمد الحاجي2609
احمد حسن حمزه السامرائي2560
احمد حسين خليفه خليفه1248
احمد حيدر صديق مهاجر2575
احمد خالد عبدهللا القيسي875
احمد خليل ابراهيم ابراهيم2176
احمد خليل سليمان سليمان1628
احمد راكان صالح تمر923
احمد رائد نهاد الدليمي1394
احمد رضا شاكر غضباوي2298
احمد سالم محمد الخفاف230
احمد ستار جبير جبير590



احمد صباح محمدنور شيخو2264
احمد صفوك جرجيس فرحات1853
احمد طاهر حمه امين578
احمد طالل نجم نجم999
احمد طه ياسين النجدي2056
احمد عادل عبدالحميد العبيدي2038
احمد عباس ابراهيم ابراهيم891
احمد عباس علي حيدرلي2165
احمد عبدالحكيم صالح صالح669
احمد عبدالرزاق فهد المشهداني2344
احمد عبدالرزاق ناصر الحجامي2186
احمد عبدالكريم ابراهيم عبدهللا853
احمد عبدالكريم شهاب الخالدي1547
احمد عبدالكريم عبدالرحمن الجاسم886
احمد عبدالكريم مطلب مطلب3
احمد عبدهللا حسين دلو14

احمد عبدهللا رجا رجا2148
احمد عبدهللا مجيد زنكنه649
احمد عبدالمحسن راضي راضي2078
احمد عدنان حيدر زين العابدين773
احمد عدنان يونس يونس666
احمد علي عبدالحسين البياتي2476
احمد عون الدين حسين ال خدو1924
احمد فالح محمد محمد2514
احمد فواز هاشم العالف503



احمد قيصر سعدى القره غولي450
احمد كاظم حسين الطائي1241
احمد كاظم صالح الفي676
احمد كنعان شاكر مصطفى2327
احمد لؤي عوني الفرحاد1331
احمد ماجد احمد الكبيسي2020
احمد محمد احمد قصابلي354
احمد محمد حسين المصلحي1075
احمد محمد حمزة االمين487
احمد محمد صالح صالح1132
احمد محمدشريف خضر ال محي1858
احمد محمدنجم يحيئ حيو1277
احمد محمود الياس محو2611
احمد محمود جمعه الالمي801
احمد مدحت علوان الجبوري1429
احمد مصطفى حسن بكار2577

احمد نجم عبدهللا التكريتي8
احمد نعيم عبود الديري608
احمد نوار احمد احمد2608
احمد نوري عواد عواد1289
احمد هشام عبدالرحمن شخرجي694
احمد هالل ابراهيم المزيدي1650
اخالص الياس سعدو سعدو12

اخالص صباح يونس حجي2434
ادام بالل محمد اسود2423



ادريس قاسم عزيز عزيز1584
اديان كريم احمد احمد454
اديب اركان عبدالكريم اورج1821
اديب محمدسعيد يونس محمدسليمان925
اديبه محمد عبدالكريم عبدالكريم2365
ارام ايوب متى ال منو844
ارجان عباس علي حيدرلي1943
اروى علي لطيف الساعدي232
اريج يوسف ذنون ذنون1969
اريمه طاهر مصطفى نبيلي2124
ازهر شاكر ذياب ذياب374
ازهر عايد نامس نامس1942
اسامة رعد محمد برقلي981
اسامة فالح شهاب عزيز745
اسامة وعد بنيامين جلو1490
اسامة ياسر احمد احمد910
اسامه ثائر سليم التكريتي314
اسامه حمود زهمك زهمك800
اسامه صبحي احمد احمد362
اسامه فالح محمد محمد2229
اسامه محمد سالم سالم1944
اسامه مروان محمدنور محي2502
اسامه وليد خالد خالد1689
استبرق عاصم محمد اسود2429
استبرق محمد فارس فارس1808



استيفانه صالح صبري صبري384
اسراء جمال زكريا المختار1156
اسراء حازم اسود اسود1425
اسراء سالم يونس زورا1243
اسراء عالء كامل كامل461
اسراء كيالن علي علي966
اسراء محمود حسين السويفي2184
اسعد عبدالكريم شهاب الخالدي1551
اسعد فخرالدين كمال ترك1176
اسكندر يوسف حاجي الجندو13

اسالم سعد منير منير1688
اسالم عبدالكاظم عطيه النواجي1206
اسالم فاروق رمضان رمضان1752
اسماء جاسم محمد دبدب500
اسماء خضير تعيب البوزيد1560
اسماء ريحان طه طه565
اسماء سعيد مرعي مرعي1169
اسماء شامل محمد الصفوك1232
اسماء غالب معيوف معيوف469
اسماء ماهر محمد محمد938
اسماء مرتظى ابراهيم االعرجي1875
اسماء نوري حاجي عقراوي203
اسماعيل حامد اسماعيل شرو642
اسماعيل مشكو خدر خدر207
اسن ايدن علي علي670



اسيا فاضل محمديونس محمديونس821
اسيل محمد احمد احمد1126
اشرف شريف جمعه جمعه1677
اشرف عادل عبدالقادر تركمان1442
اشرف فاضل محمدسعيد نسلي830
اشواق خليل ابراهيم شكر1879
افراح حسين حميد البياتي1269
افراح حميد عبدهللا محمدسليمان321
افراح عباس سليمان كنة1046
افراح هزبر محمد محمد2237
افنان سعدى جاسم القره غولى559
افين مشكو خدر خدر208
اقبال ثابت عبد عبد786
اقبال نجم عبدهللا الربيعي900
اكد الزار ابرم ياقو1779
اكرم ابراهيم خليل العزاوي2452
اكرم محمد علوان السامرائي1607
االء جاسم محمدعلي محمدعلي722
االء جمعه محمد الخليفي934
االء حساس علي علي2127
االء حسين عبدهللا عدلي2620
االء عصام عبدالقادر هزوا2492
االء قيس صالح صالح1095
االء كامل مردان محمد2173
االء لقمان حيدر ال علي خان2405



االء محمد شاكر440
االء مصطفى عبدالكريم علي1204
االء هاشم محمد نجار342
االن مشكو خدر خدر209
الحارث كريم كسار اللهيبي1998
الحان دخيل كتي عيسى1631
الحسن علي محمد الطائي2300
الحسين طالل ياسين الدركزلي1074
الحكم هاني عبدهللا عبدهللا378
الهام خلف جتو الفرحو188
الهام عبد مرار مرار628
الهام عجيل محمد المشهداني492
الياس احمد محمد محمد655
ام البنين احمد محمود العزاوي1319
اماسي صبري نيسان1765
امال سالم يونس زورا2060
امجد احمد عبدالرزاق439
امجد سالم صالح الدليمي2248
امجد صباح محمدنور شيخو1932
امل خليل ابراهيم ابراهيم766
امل رياض فالح ايواز1838
امل طه محمدسالم سلبي2410
امل فكري قدوري الدوري1738
امنه حيدر هاشم الموسوي1107
امنه سعدى جاسم القره غولي447



امنه صالح محمد هالي680
امنه عبدالمنعم عبدالواحد االدريسي1051
امنيه كنعان حسين حسين1976
امنيه وليد صادم صادم303
اموش عبداالمير محمدجميل ال بقوز2007
اميد نجيب فيصل فيصل390
امير سامر عبدالستار عبدالستار311
امير عباس هادي هادي2375
امير كريم ذياب الشامي11

امير منصور لويس كمون2251
امير هاني عبد الحسين معموري211
امير وسام علي علي2413
اميرة احمد كاظم النجار329
اميرة تايه نعيري الحمد2

اميرة جميل اليذ الزهيري1733
اميره جمعه فدعم فدعم1846
اميره سيدو علي علي883
اميره عبدالحسين جبر جبر2281
اميره عمانوئيل اسحق البروي777
اميمه فالح هادي المجمعي1543
امينة مصطفى عبدهللا عبدهللا2288
امينه غالب يحيئ حيو1136
انتصار عبدجواد حسين السعدي2113
انتصار مزاحم احمد احمد2286
انتظار عبدالستار زعالن زعالن2207



انجا ايشو خمو بيداري1613
انجيل رامي فرنسيس فرنسيس530
اندلس رسول خالد الرحماني2505
انس اسامه ثائر التكريتي316
انس عدنان محمد محمد2524
انس علي سليمان المشهداني1386
انس فؤاد عباس الحمداني2394
انس كريم خميس خميس1860
انس محمد حسين المصلحي1020
انس محمود عبدالستار الحلبوسي1131
انس وائل محمدنجيب خضر2182
انسام حامد عكال عكال215
انعام عبدالودود لفته الرفيعي737
انغام عارف دخيل راشدي2427
انفال حميد حمد السلماني1143
انفال متيم جاسم محمدجمال باشي1652
انمار سهيل عبدهللا عبدهللا1377
انمار وليد سالم السلبي2438
انوار محمد عباس عباس1086
انور حسين عيدو عيدو16
انور حمو قاسم قاسم210
اور اسماعيل موسى قودا244
اورانس ذاكر عوض عوض5

اورنس ثامر امفضي امفضي268
اوسكان ايدين مردان مردان1



اوميد نجم الدين محمد قهوه جي2603
اونيال عدي ابلحد ابلحد1480
ايات جليل رحيمه المالكي560
ايات جميل عبد الحلفي1729
ايات عدنان عبدالغفور عبدالغفور2094
ايات قصي جميل جميل2284
اياد حسين حسن عليبوش313
اياد حسين محمد علي كوتك1949
اياد حميد حميد حميد206
اياد سامي سعيد الشاهري1079
اياد شيت علي هزو2507
اياد فؤاد عبدهللا عبدهللا1477
اية جاسم محمد علي العبدااللي860
اية فالح مصطفى ال خدو1655
ايثار احمد خليل خليل1896
ايشو خمو متي بيداري594
ايالف مصطفى حامد العجاجره795
ايالف وليد خالد خالد1855
ايالف ياسر ابراهيم الهندي542
ايالن محمد عبدالجبار عبدالجبار768
ايمان حسن حردان حردان1463
ايمان رائد توفيق حيو1199
ايمان شهاب محمد ذو الفقار1398
ايمان صبحي مشو ساوه1713
ايمان عبداالله حسن القرغولي445



ايمان محمد عباس عباس2366
ايمان محمود شكر العزاوي646
ايمان مكفي محمد محمد391
ايمن اياد حسين كوتك1980
ايمن سالم يونس زورا864
ايمن سعيد بدل بدل1709
ايمن عبدهللا ابراهيم ابراهيم386
ايمن عزيز جاسم البيغمبرلي269
ايمن محمد سالم سالم2002
ايناس احمد عبدالرحمن عبدالرحمن811
ايناس انور صباح صباح1715
ايناس عبدالكريم محمد المالئي990
ايناس عدنان جمعه جمعه1791
ايناس عمر محمد نور قبالن452
ايناس محمدحسن جعفر427
ايناس وقاص سعدي الدوري2177
ايه اسامه قيس قيس1296
ايه حسين احمد الفهداوي1870
ايه خالد فواز العيساوي2517
ايه رياض عبدالحميد الشجالوي1798
ايه زياد ناطق السامرائي2574
ايه سعود عبدالجبار عبدالجبار1360
ايه ضياء رفعت رفعت516
ايه عدي مالك الدغمان615
ايهاب عمر عالوي الجميلي1087



ايهم عبدهللا ابراهيم ابراهيم385
ايهم محمد ضامن الخليفي815
ايهم وليد سالم السلبي2448
ايوب فيصل علي علي1515
ايوب محمدنجم احمد بقجه1555
ايوب نبيل عادل عادل2278
ايوب جمعة بهلول بهلول10

إبرار صافي حسين حسين1644
إفين اياد حسين كوتك2162
إلين ابراهيم خليل العزاوي1474
َأحمد اسعد صالح الشايب2494
َأسيل خالد الياس الياس671
أبراهيم احمد صطم العداي366
أبراهيم خليل ابراهيم العزاوي2473
أبراهيم سامر رحيم الزيدي1246
أبوبكر طالب علي علي834
أبي أحمد سالم الخفاف229
أحمد اياد صالح الخزرجي205
أحمد حسين احمد الفهداوي1892
أحمد سمير عبدالقادر شيخو2103
أحمد عدي مؤيد مؤيد1483
أحمد عمر عالوي الجميلي1088
أديم سعد خيري خيري1341

أراس محمد سعد سعد4
أران ناظم فاضل ال يتيم2523



أروى ايوب محمد العباسي1465
أزهار أحمد مركب الفهداوي1718
أسامه سعود محمد علي ابرو2228
أسامه محمد صدوان صدوان1509
أسراء قيصر سعدى القره غولي948
أسراء نديم عبدالرحيم عبدالرحيم1475
أسالم ابراهيم خليل العزاوي2457
أسيا اركان بدر بدر2292
أسيد معاذ ثامر الشماع1635
أسيل سردار خليل سلو2013

أكرام حكمت سليمان سليمان6
أالء اسماعيل ابراهيم الشورتاني1528
أمامه مهند سالم الجلبي252
أمل راكان صالح تمر1119
أمل هادي فيصل الشمري1245
أمل هاشم محمد السليمان2114
أمنه مضر حميد حميد262
أمير وئام ناجي محمد1253
أميمه سعد منير منير1857
أمين جمال الدين عبدهللا الرفيعي729
أنتصار مالك محمود الدغمان570
أنس اركان بدر بدر2305

أنس خالد جاسم جاسم7
أنس مالك نايف نايف922
أنس محمد رمضان رمضان846



أنس وائل كمال التكريتي1488
أنمار محمد حسين حسين408
أواب سرمد عياده عياده488
أوس رائد نهاد ألدليمي1579
أوس لقمان هاشم العيسى1407
أيات صبار أبراهيم العباسي1550
أياد وعدهللا محمدطاهر جعفر2468
أية احمد جميل الحيدر2128
أيلين اياد حسين كوتك1986

أيمن احمد منصور منصور9
أيمن شامل محمد الصفوك1220
أيه حامد عباس ال بقوس2470
أيه عبدالسالم محمدصالح السليمان1349
أيه عدنان ظاهر الجواري1053
أيهاب كاظم عبدالغفور عبدالغفور2241
أيهم لؤي عوني الفرحاد1803
أيهم نذير ويس الكرد2089
آتور ايشا مشو مشو1168
آشور رامي فرنسيس فرنسيس561
آمنه جمال عبدالجليل عبدالجليل1002
آمنه حيان حرب الراوي1730
آيات رائد خضر خضر1522
آيه جبار محمود محمود1961
آيه جمال عبدالجليل عبدالجليل1026
آيه زياد دحام البوعباس2029



آيه عدنان محسن المصطفى1563
آيه علي حسين الناصري691
آيه هواش حمد حمد1093
بارع طالل عبدالجبار عبدالجبار1408
بازيه خلف علي علي2050
باسل يونس محمد شيخو2528
باسم شخير عبيد خماشي278
باسم عبود خلف الحشماوي1549
باسم محمد خلف خلف317
باسم ناجي شكر النيص921
باقر محمد علي سعيد2213
بان طالب عبدالقهار عبدالقهار1694
بان عدنان ظاهر الجواري748
بانا غالي ايليشاع كينا1762
بتك فالح مردان مردان690
بثينه طه عباس الكبيسي2592
بخشان حمه غريب عبدالكريم عبدالكريم2296
بدر سعد محمدحسين كمونه18

بدرية صالح جاسم جاسم1771
بدريه حازم عبدالعزيز السعدون1919
براء زياد ناطق السامرائي1974
براء عدنان صالح جنابي1575
براء علي حسين حسين854
براء فالح عبدالرحيم عبدالرحيم1904
براء قاسم عزيز عزيز2445



براء ماهر محمد محمد1359
براء محمد حامد قره باش2333
براء واثق مال هللا البدراني2216
براق جنيد محمد النعيمي823
براق محمد حسان المحمدي1890
برزان فرحان عواد البوعباس1178
برهان حيدر عبد قنطاري2487
بسماء حقي حسين الفراجي1067
بسمله خالد عبدهللا القيسي1170
بسمه زهير عبدالكريم عبدالكريم2323
بسمه صالح الدين مهدي االعظمي1084
بسيم ضياء حسين العزاوي17

بشار زهير عبدالغني الجندرمه1627
بشرى احمد محمد ريمه539
بشرى اسماعيل صالح السعيدي242
بشرى صدام خلف الساعدي1139
بشرى عمر يوسف يوسف915
بشرى فتحي يونس يونس331
بشرى هاشم ابراهيم عدلي2383
بشير محمد سلمان سلمان545
بشير نزار بشير424
بكر بسام محسن الشريفي1706
بكر حيان حرب الراوي1510
بالل حميد عماره عماره1698
بلقيس عبدالخالق حسن الحمداني1714



بنين احمد كريم كريم435
بنين حرير يوسف المسلماوي1626
بنين مهند عباس الكببجي1138
بهاء خالد عباس الشمري1044
بهاء صادق علي مراد الخالدي496
بهاء ياسين عبد عبد2424
بهار أتا زينل زينل769
بهجت محمد بهجت الرئيس1810
بيجيه حميد عبد عبد352
بيداء احمد بالل البودلو928
بيداء سوالقه اوراها اسحق1763
بيداء عبدالعزيز امين ساعد1599
بيداء كمال عبدالعزيز عبدالعزيز882
بيداء محمد يوسف اسود2377
بيداء محمود فرحان فرحان2107
بيداء نواف خليل االوصمان765
بيال ميالد ميشائيل ميشائيل1264
تالين خميس حسناوي الفالحي2040
تايسون حسام سمير نونو1152
تبارك امجد علي ال عبيد1669
تبارك رائد خضر خضر1518
تبارك علي حسين ال عبو2350
تبارك كيالن علي علي1202
تبارك نعيم عبدالرحيم برو2416
تبارك هواش حمد حمد1405



تحرير عبدالحميد محمود محمود1201
ترف فالح مزعل العزاوي1024
ترفه جميل يونس الحسين712
تسنيم مدحت علي الحبابي2088
تغريد خضر صالح الرضوي1406
تغريد رعد ابراهيم كونه1966
تقى امجد علي ال عبيد1399
تقيه عارف محمد الدوري2200
تماره حاتم محمد المشهداني2030
تماره ضياء طه القزاز918
تماره هيثم ابراهيم العتابي1200
تماضر حميد عبدهللا الدليمي714
تمام عامر محمد محمد1645
تميم يعكوب يوسف الحشماوي1306
ثائر مخلص جرجيس غنو1781
ثائر ياسر احمد احمد1985
ثائر يوسف سلما الزيدان19
ثائرة عبدالكريم عبدالمجيد عبدالمجيد231
ثائره ياقو توما دكو1003
ثريا صباح بهنام منوشا1527
ثوره حسين احمد احمد184
جاسم محمد يوسف شيخو2615
جبريه احمد عبدالكريم عبدهللا878
جراح انور عكاب عكاب22

جراح صباح عاتي عاتي1048



جالل عامر كرموش عبدهللا2562
جمال فرحان صالح تمر1161
جمال منذر محمود محمود20

جمانة فالح محمدسعيد ال خدو2330
جمانة محمود طه سلبي2428
جمانه غشام مدلول الرفيعي1016
جمعه عيسى فرج ال خلف2463
جميعة جمعه محمد علي شيخ عمر1774
جميعه عباس علي الحسين563
جميل سوالقا كوركيس كوركيس406
جميل كارم جميل جميل363
جميله احمد محمد السلماني758
جميله اسماعيل ابراهيم ابراهيم1321
جميله بطين جابر جابر2358
جميله حمود طه طه382
جنا عبدالباسط جبار جبار718
جنات خالد على على614
جنات عصام ستار القادري1376
جنان اكرم نهاد عبدال1952
جنان صبري يلدا سلمو1134
جنان قاسم محمد المشاهده1261
جنة فالح محمدسعيد ال خدو1930
جنه احمد محسن شيخو1212
جنه عبدالستار شهاب السامرائي1605
جنى حسين عباس السعدي485



جنى سامر محمد البكري1140
جنينه جنان صليوه صليوه323
جهاد عاصم محمد اسود2455
جهان شيت محمد االلياس1210
جهان عبد سلمان العارضي592
جهان نورالدين محمدعلي محمدعلي1911
جواد مقداد يوسف برقلي23
جوارح انور عكاب عكاب21

جوان حسين حسن حسن1962
جوانا نوزات دانيال دانيال533
جورجينا جنان صليوه صليوه327
جوزه احمد شريف الحسين2547
جونسن رامي حزقيا421
جوني عوديشو موشي موشي412
جويريه سفيان شاهين شاهين1382
جيالن بسام ابراهيم خلو1012
جيالن تيمور ذنون فرحاد2618
جيالن عباس علي بيرام2095
جيالن عباس يوسف حيو909
جيالن عبدالغفور حميد حميد2138
جيالن علي اكبر ابراهيم علي يتيم1006
جينه جوزي حنا حنا462
جيهان احمد محمد صالح حيو654
جيهان نور الدين يوسف السليمان361
حاتم عبدالكريم علي العامري1172



حاتم عوني محمود محمود359
حاتم محمد متعب المشهداني1956
حاجم سلطان ياسين ياسين335
حارث حاتم ابراهيم ابراهيم1469
حارث رعد صالح السامرائي1844
حارث صافي حسين حسين1307
حارث علي محمد التميمي1574
حارث عون الدين حسين ال خدو1908
حازم علي خلف خلف191
حازم غانم ابراهيم ابراهيم2619
حازم مشكو خدر خدر26

حامد احمد حسين حسين1258
حامد عبدالسالم محمدصالح السليمان1335
حبيب ابراهيم حبيب بصري2556
حدهن عزال علي علي1468
حذيفه باسل يونس شيخو2536
حذيفه سالم طارق الفداغي1711
حذيفه صالح يوسف يوسف919
حذيفه عامر عبدالستار عبدالستار1149
حذيفه هشام طه كرد2097
حربيه شالل خلف اعذي971
حرير يوسف عزيز المسلماوي852
حسام جمال علي المشهداني198
حسام سمير حبيب نونو1350
حسام عبدالهادي يوسف يوسف2337



حسام منتظر جبار جبار1995
حسان سعود نهيان الشالل762
حسان محمد حسان المحمدي1876
حسن اسماعيل الياس ابرو1570
حسن جميل عبد الحلفي1322
حسن جواد حسين ال خلو2414
حسن حسين حسن حسن2214
حسن صالح محمد هالي753
حسن طه محمدسالم سلبي2406
حسن عبدالستار صادق الجميلي502
حسن عبدالقادر ججان جاجان1175
حسن عدنان جمعه جمعه1777
حسن عدنان صالح جنابي1185
حسن علي سعيد شيخو2604
حسن فالح فالح فالح643
حسن محسن محمدصادق فرحاد2108
حسن محمد شيت حسن لبلبي1945
حسن محمد صالح حسين حسين222
حسن منير صبري ربيعي1146
حسن مهند عباس الكببجي1435
حسن نجم الدين محمد قهوه جي2589
حسين احمد عبدهللا السعدي1478
حسين احمد محمود الالمي636
حسين احمد مركب الفهداوي1824
حسين ازهر عايد عايد2590



حسين الياس خضر جاويش1828
حسين برهان عبداالمير ال بقوز2135
حسين جاسم محمد علي العبدااللي510
حسين جنكيز عاصي عاصي964
حسين حسن حسين حسين2210
حسين حيدر صديق مهاجر2580
حسين ذنون يونس السليمان2355
حسين شريف جمعه جمعه1587
حسين صالح محمد هالي764
حسين عباس فاضل السعدي600
حسين عبدالستار عليوي المجمعي1010
حسين عبدالقادر احمد بقجه2597
حسين علي حسين العويناتي2164
حسين علي حنظل حنظل2032
حسين علي خلف خلف196
حسين علي سليمان الحسين2234
حسين علي عزو عزو299
حسين علي عماد الصفار567
حسين علي قحطان قحطان907
حسين علي كاظم كاظم1466
حسين علي كمال عزيزلي1352
حسين علي محمد الحمادي185
حسين عمر خيون السعدون2253
حسين فتحي يوسف قره باش912
حسين لقمان حسن بكار1954



حسين محمد حميد العطيه1776
حسين محمد سليم خليل محمد سليمان954
حسين محمد عبدالكريم العاني1023
حفصة ياسين مصطفى خله1467
حفصه عمر عنيزي الجميلي1813
حال عباس اسود اسود1757
حمده سرسوح فانس المطرب470
حمده فالح محمد محمد1915
حمدية عبد المحسن هاشم عزيزلي2008
حمدية علي رضا احمد احمد25

حمدية محمد داود البكار2324
حمديه خالد يوسف عزير1365
حمديه سعيد عبدالقادر عبدالقادر2235
حمديه صالح مهدي مهدي1240
حمزه صباح عمر عمر1380
حمزه عبد اسكندر اسكندر2120
حمزه عثمان وليد البوعباس1346
حمزه غسان شاهين شاهين1983
حمزه فالح عباس قبالله353
حمزه قائد نجم السامرائي1438
حمزه محمد عبدالكريم العاني1071
حمزه نبيل ذنون بشار2188
حمزه نواف خليل االوصمان723
حميد مجيد حمدان حمدان972
حنان عادل عبيد عبيد1282



حنان علي خلف الالمي324
حنان ناجي داخل الطليباوي405
حنين احمد عبدالرزاق الحجامي2194
حنين حرير يوسف المسلماوي662
حنين حميد صالح المولى661
حنين صالح يوسف يوسف1257
حنين عبدالكريم لطيف لطيف2163
حنين عبدهللا نعيم الشناوه842
حوراء شهاب احمد الكرخي1489
حياة مجيد حمه مراد حمه مراد181
حياة محمد خلف الجاسم932
حياة محمد زيدان الدايني2359
حياة محمد عبدالرحمن عبدالرحمن1903
حياة ياسين مصطفئ حيو1283
حياه عوده صالح العلواني2596
حيدر احمد عبدالحمزه الخفاجي2542
حيدر سالم صالح الدليمي828
حيدر عبد محمد قنطاري2480
حيدر عدنان عبدالغفور عبدالغفور2067
حيدر علي عماد الصفار734
حيدر عماد مسلم مسلم1507
حيدر مالك محمود الدغمان583
حيدر محمد كامل المحمداوي24

حيدر نبيل ذنون بشار2061
حيدر هاشم محمد الربيعي715



حيو خلف جتو الفرحو166
خالد سالم حميد حميد1993
خالد سيدو علي علي995
خالد عبداألمير درويش البياتي648
خالد محمد علي الصفوك1334
خالد وليد خالد خالد1837
خالد وليد محمد السليمان2593
خالدة سعيد مجدل السليمان933
خالدة سالم حميد حميد2006
خالده محمد شكر المشهداني1226
خاني جوكو خدر عيسى178
خاني خلف قرى قرى187
خاني كليانه صامو صامو1324
ختام كيالن علي علي955
خدر مشكو خدر خدر31
خديجة حبيب حسن ال علي903
خديجة حبيب عثمان تركمان1445
خديجة خضر حسين كران816
خديجه سفيان شاهين شاهين1659
خديجه صالح محمد هالي679
خديجه عبدالجبار محمدطاهر بقوس1571
خديجه نورالدين محمدعلي محمدعلي2250
خضر محمديونس ابراهيم جبش2485
خطاب زعالن مويلح مويلح251
خطاب عمر نايف نايف1357



خلف حسين علي الجبوري2244
خلف حسين عيدو عيدو27
خلف مشكو خدر خدر30

خلود ناصر عبدالوهاب النصار1559
خليل عبدالقادر عثمان تركمان29

خليل مازن خليل خليل1975
خليل محمدصالح يونس ايواز2144
خليل مصطفى محمد المصطفى555
خليل مصطفى محمد بير قدار2610
خناف عبدهللا احمد احمد182
خوخي قاسم دقو دقو197
خوله خليل نجرس الجبوري1108
خوله رشيد عبدالمجيد العبدالواحد1913
خوله صبار عثمان عثمان1058
خوله عبدالوهاب احمد النصار1562
خوله محمدصالح عثمان ال عبدهللا949
خيري خديده علي علي28

خيريه حازم عبدالعزيز السعدون2294
خيريه هاشم مدلي غضيب2408
داليا دحام مجيد مجيد2145
داليا عامر سعدهللا سعدهللا1499
داليا فواز هاشم العالف576
داليا نهاد احمد قصاب باشي1096
دانيا قصي جميل جميل1931
دانيال فؤاد عباس الحمداني2437



دانية فالح مهدي الدريعي1971
دانية محمود ناجح الدوري1473
دانيال ايفيل باسم شمعونه36

دانيه اسعد صالح الشايب2397
دانيه نوار احمد احمد2166
دانيه وليد حميد حميد2318
داود حسين سليمان البودوله1242
داود سالم ابراهيم ابراهيم2605
داود سلمان خضر خضر1724
داود طه عبدهللا الراوي1364
دباحه خديدا علي العلي34

دجانه احمد عبود العبيدي2356
دجانه منتصر فتاح العبيدي270
دجله شاوي كاطع كاطع652
دخيل سيدو علي علي1300
دعاء باسم ناجي النيص620
دعاء سفيان عدنان ال وهب2352
دعاء سمير ابراهيم ابراهيم702
دعاء صفوك جرجيس فرحات1852
دعاء عبدالمنعم سعدهللا سعدهللا277
دعاء فالح جاسم االعظمي1963
دالل احمد عبد العلي2000
دالل بهجت محمدسعيد السبيل344
دالل حسين عيدو عيدو32

دالل شنيف لكن الرفيعي1371



دالل لقمان هاشم هاشم2369
دالل مصطفى يحيئ حيو1891
دالل ياسين محمدسالم سلبي2393
دلبر محمود امين الداودي898
دلشاد نادر قادر قادر1038
دلفين معروف عبدهللا عبدهللا436
دلين سعيد بدل بدل1761
دموع عبدالستار حميد الصالحي1643
دنز فائق اسماعيل الجبوري760
دنيا ابراهيم بشير حمو1459
دنيا جليل رحيمه المالكي458
دنيا عدنان جمعه جمعه1850
دهام عبدهللا رجا رجا1050
دولت سعيد ابراهيم جلبي2458
ديار حمو قاسم قاسم35

ديانا عبدالغني ياسين ال خدو1476
ديفد بدلي لزكين لزكين1503
ديكران افاديس غزال غزال599
ديما حمو قاسم قاسم33

ديما سفيان عدنان ال وهب2363
ديما علي طه كرد2092
ديمه ابراهيم خليل العزاوي2065
دينه عبدهللا هواش هواش781
ذاكر شبلي ذاكر الدوري1395
رابحه جاسم معتوق شليان505



رابعه فيصل علي علي2199
رابه ر وريا عبدهللا عبدهللا2554
راغب شامل محمد الصفوك1290
رافع عادل عواد العبادي1208
راكان صالح محمد تمر876
راكان عباس خلف عبدهللا44

راكان عدنان جمعه جمعه1886
رامي احمد خضير العزاوي2077
رامي حميد حمد السلماني1281
رامي سالم شاكر المحمدي950
رامي سامي عبد التميمي1215
رامي عزيز خضر الصب1820
راني رعد مؤيد مؤيد692
رانيا رشيد عبدالمجيد العبدالواحد2303
رانيه عبدالرزاق عبدالعزيز قره باش2290
رايه تحسين مرعي عليبو2400
رائد جميل محمد الحاجي2052
رائد حميد بستان بستان717
رائد شفيق مهدي العاملي1098
رائد عادل جميل جميل43
رائد نهاد احمد الدليمي289
رائده سليمان علي قبالن1967
رأفت محمد رمضان رمضان1099
ربيع جميل محفوظ القدو2285
ربيعه عبدالقادر علي فنوش2329



رجاء احمد حسين حسين902
رجاء محمد عبد الحلبوسي422
رجاء يونس محمد شيخو1935
رحاب احمد ابراهيم ابراهيم2122
رحاب خليل روكان الدوري2160
رحاب سعد منير منير1789
رحمة علي حسين حسين1532
رحمة محمدعلي خضر ال ساعد2462
رحمه اياد محمدطاهر ال مال2515
رحمه صبحي عبدهللا الراشدي310
رحمه عدنان صالح جنابي1274
رحمه كمال ابراهيم ابراهيم899
رحمه كنعان حسين حسين2601
رحمه وسام عبدالرحمن الخزرجي308
رحيمه محمد طاهر خضر شكر1836
ردام نوري عبد عبد39
رزان سيف عنان الدوري37

رسل حيدر كاظم المحنه1367
رسل عبدهللا ابراهيم ابراهيم381
رسل محمد جاسم البطاط2578
رسل معروف احمد احمد1601
رسل مهند هشام الحمد2110
رسميه محمد صالح الموسى478
رسول احمد محمديونس زمات1237
رسول اكرم قربان الله1233



رسول ثامر امفضي امفضي267
رسول حسين ياسين ياسين911
رسول حيدر سعد سعد407
رسول صالح كريم المشهداني2315
رسول عبدالغفور حيدر مهاجر1950
رسول فؤاد سالم شمو2368
رسول ناظم محمد محمد871
رشا فايق عبدالرحمان عبدالرحمان1402
رشدي رفعت ياسين قصابلي550
رشيد فيصل حجي حجي38

رضا علي كمال عزيزلى2572
رضا ياسر صاحب حلمي2616
رعد خضر حمودي الحسين45

رعد صالح احمد السامرائي1687
رغد اسماعيل خليل البصري2105
رغد سيف سمير ال الرزك940
رغد عالء جمعه جمعه1678
رفد امجد جمعه المال736
رفعه عيسى فرج ال خلف2500
رفل حكمت زيدان زيدان2538
رفيف يحيى كريم العتابي399
رقيه أحمد محمد محمد1947
رقيه حيدر هاشم الموسوي1171
رقيه عمر حميد حميد772
رقيه عمر ذنون ذنون1392



رقيه ناظم محمد محمد1115
رميم معطي جبار المي963
رنا ابراهيم اسماعيل عجم1302
رنا احمد خليل خليل2273
رنا حارس اسوفي شفو1127
رنا حازم ياسين مال2036
رنا حسين محمد نور استنابولي1558
رنا خاشع محمد محمد2012
رنا شحاذه حمدان حمدان1413
رنا صالح ابراهيم ابراهيم1069
رنا عادل صالح برقلي985
رنا فاضل عباس ال سليمان1984
رنا متي شمعون ال شعيا843
رنا نبيل عادل عادل2316
رنا هشام نامق الجبوري672
رنا وحود فريد الرحماني1494
رند مؤيد عبدالجبار عبدالجبار2026
رند وعدهللا رشيد العمر1981
رنده صباح بهنام منوشا1728
رنين احمد عبدهللا زنكنه693
رنين فراس سامي الجحيش697
رهام رائد سلمان التميمي1062
رهام عدنان جمعه جمعه1745
رهف بسمان جميل ال بينو2037
رهف حكمت زيدان زيدان2535



رهف علي حسين ال عبو2335
رهف علي عماد عماد1485
رهف كريم احمد احمد1042
رهف يوسف حاجي الجندو41

رواء احمد خليل خليل2533
رواء علي محمد الهوشان2226
رواء كمال شجي1784
روان ضياء كامل كامل1179
روان فاروق رمضان رمضان1866
روان نعمه عبدالرضا العبيدي1164
روان وعدهللا رشيد العمر1951
روز اسماعيل كيالن الضاحي1792
روزا يوسف حاجي الجندو42
روزه شمعون هرمز جيلو227
روعة احمد بكر راشي1235
روعه ياسر امين ورور1320
روكان راغب روكان العبيدي1867
روال يوسف حاجي الجندو40

روئ صفوك جرجيس فرحات1849
رؤى شاكر محمود محمود1460
ريا احمد مدحت الجبوري2338
رياض اكرم نهاد عبدال2211
ريام احمد كريم كريم489
ريام عبدهللا ابراهيم ابراهيم394
ريان عادل محمد محمد1374



ريان عبدالكريم حسن كزي1083
ريان عمار انور النعيمي1433
ريان كوفان موسى الجوهري446
ريان نمير فهد العزاوي2378
ريتا هيثم منير دوحا1372
ريتا وعد عبود كتوال388
ريتاج احمد حسين المصلحي616
ريتاج احمد محمود العزاوي1642
ريتاج عدنان صالح جنابي1262
ريحان اسكو بكو ال حيدر1692
ريحانه سالم ابراهيم ابراهيم2161
ريحانه عدنان صالح جنابي968
ريده ادور شمو شمو1666
ريزان حسين ميرزاقادر ميرزاقادر2504
ريكان زيد خلف الحرداني2179
ريم احمد خليل خليل2282
ريم جالل سعيد العزاوي305
ريم حسن عبدالرحمن اليوسف2419
ريم رعد صالح السامرائي1831
ريم سالم ابراهيم ابراهيم1640
ريم فواز هاشم العالف1004
ريم محمد خلف خلف1606
ريماس اياد شيت هزو2501
ريماس سامر محمد البكري1148
ريمان رياض رحيم العزاوي993



ريهام سعد اسماعيل الجبوري1158
رييان سعاد مجيد داودي905
زاهده عمران فرحان فرحان2310
زريف اوصمان شمو شمو177
زكريا سامح عصمت يحيى1297
زكريا فالح عبدالرحيم عبدالرحيم2287
زكريا محمد هاني هاني47

زكريا يحيى حسين الدليمي2245
زكية حسين عبدهللا عدلي752
زكيه احمد ذنون لبلبي2055
زكيه شمو شمو شمو858
زكيه وليد محمد محمد1027
زمن ناصر كامل الرواك1496
زهراء حميد ثامر ساعدي483
زهراء شهاب احمد الكرخي1105
زهراء طارق جليل جليل2499
زهراء طالب شالل المهداوي874
زهراء عايد مصطفى مصطفى1865
زهراء علي خيرهللا الكاوري1060
زهراء علي محمد النصراوي657
زهراء فارس عوده البومشيح1648
زهراء كمال عبداالمام الناصري46

زهراء ماجد اسماعيل الحيالي1526
زهراء مازن كاظم يحيى1236
زهراء محمد وجيه عبدالرسول المسلماوي1537



زهراء محمود شهاب العاني377
زهراء مشتاق خليل الخفاجي1368
زهرة جميل محمد الحاجي1097
زياد حاتم مجيد البدري668
زياد طارق عزيز عزيز2454
زياد علي محمود الجنابي2527
زياد هاشم طاهر المحمود2217
زيد احمد شهاب البياتي373
زيد ادوارد جرجيس سحيجه50
زيد رائد هشام الجانكير49
زيد صالح يوسف يوسف884
زيد عبدالوهاب حمدون حمدون1591
زيد علي محمد الطائي2297
زين العابدين حيدر هاشم الموسوي851
زين العابدين سفيان رافع رافع1667
زين العابدين فارس عوده البومشيح1391
زين ريزين عمر عمر2231
زينب احمد عبدهللا السعدي721
زينب احمد محمود الالمي551
زينب باسم ناجي ناجي1165
زينب جبار ابراهيم الفرطوسي1646
زينب جمال زكريا المختار1348
زينب رشيد حميد حميد2048
زينب طارق جليل جليل2432
زينب طارق عثمان بيروز2015



زينب طه أمير كالدي2126
زينب عدنان هاشم ضياء الدين48

زينب علي حسين الفريح1270
زينب علي سليمان الحسين2233
زينب علي كمال عزيزلي1990
زينب محمد ناصر الطيف2070
زينب محمدنجم احمد المال حسن1588
زينب نبيل خالد العلي1411
زينب يشار مصطفى راشي675
زينة حاتم محمد الحلبوسي546
زينة محسن مال هللا صالح2386
زينه سالم صالح الدليمي818
زينه فالح مصطفى ال خدو1378
زينه منذر دبان الحديثي807
زينه ورده هاويل هاويل2117
زينو محمدنور اسماعيل عجم1691
سابرينا ادور خاجيك كسبريان51
ساجده محمد عبدالوهاب ال صالح819
سارة فالح عبدالرحيم عبدالرحيم1920
ساره احمد عبدالرزاق االعظمي520
ساره اياد عبدالقادر عبدالقادر557
ساره ايوب محمد العباسي1479
ساره حاتم محمد المشهداني1957
ساره رعد فهد المشهداني1018
ساره محمد أحمد احمد708



ساره محمود عبدالستار الحلبوسي848
ساره مصطفى حامد العجاجره660
ساره مصطفى قاسم الهنداوي2004
ساره يونس خلف شيخو2525
ساري عبدهللا هواش هواش776
ساري مجحم رديف دلي علي1835
سالم فؤاد سالم شمو1141
سالم لقمان حسن بكار2025
سالم محمدسعيد يونس حلوى2461
سالم محمديونس محمدعلي محيمد2262
سالينا سنان جبرائيل مخي1818
سامان قري خدر خدر59
سامان كريستوف سامي عبو239
سامر عمر حسين العزاوي1621
سامي فيصل حجي حجي68
سامي كريستوف سامي عبو236
سامي ميخائيل صليو الكبه501
سامية دخيل خديده خديده169
ساندرا سهيل بحو بيداري965
ساندرا وعد رمزي النجار2275
ساندي عمانوئيل نيسان نيسان829
سبأ رعد عارف عارف1267
سبأ صدام محمود الجحيشي1638
سبيل بهاء خالد الشمري2064
ستافيو ألن عبدالمسيح ال شعانا1521



ستيفان سهيل بحو بيداري960
ستيفاني يوبرت داود423
ستيال ألن عبدالمسيح ال شعانا2346
سجا مجيد خضير كريعي1618
سجاد احمد عبدالحمزه الخفاجي1786
سجاد ماجد اسماعيل الحيالي1330
سجاد محمد طالب السعيدي1025
سجاد مصعب سامي سامي1457
سجاد مهند حاتم حاتم62
سجود محمدنور خضر بكار393
سجى جمال عبد جميلي525
سجى حازم غانم غانم1159
سجى صالح عبدهللا حماتلي2084
سجى محمد عيد محمد فرحات333
سجى محمدعلي محمدخاتم شكر2238
سحر خالد شاحوذ شاحوذ2269
سحر فاضل محمد محمد1965
سدرة المنتهى سالم ابراهيم ابراهيم1978
سدرة بشار محمديونس محمديونس2301
سدرة وليد خالد احمد سليمان1573
سدره حميد صالح المولى667
سدره خليل حسين ال عبو1401
سدره طه عبدهللا الراوي1482
سدره ياسر امين ورور1604
سدن مثنى حمود حمود1092



سدير كريستوف سامي عبو238
سراء بركات محمد العيساوي484
سراب صالح كريم المشهداني2203
سراب عبد يوسف ايواز1070
سراب وليد خالد احمد سليمان1565
سراج الدين عبدالرحمن علي علي56
سراج عبدهللا هواش هواش770
سراج محمد فرحان فرحان2510
سرجنار حسين عبدهللا زنكنه651
سرمد شوكت محمدعلي الخشالي1493
سرمد عماد ابراهيم الدليمي64
سرمد لقمان ابراهيم ابراهيم322
سرور محمود يوسف يوسف2325
سرى عالء كامل كامل536
سزن اكرم قربان الله1125
سعاد بوهان سعود سعود1768
سعاد سيف هللا محسن محسن682
سعاد عباس علي حيدرلي1988
سعاد غازي محمد محمد635
سعاد مجيد جوهر داودي820
سعاد محمد حسين حسين55
سعاد محمدسعيد خضر ال حيدر460
سعاد نعمان علوان القيسي740
سعد داود حسين البو دوله1052
سعد صباح محمدنور شيخو2265



سعد عبدالكريم محمود جيزياوي443
سعد محمد عبدالزهرة عيسى54

سعده رشيد حمد حمد1639
سعدى جاسم محمد القره غولي953
سعدية علي جمعه بابا2259
سعديه خالد محمد الصفوك942
سعديه صالح اتهام التميمي529
سعود شاكر حمود عتاب301
سعود عماد محمد قره باش63
سعود هاني فضيل عباصه212
سعيد جاسم عبيد البجاري1525
سعيد كامل محمد1778
سعير سلوم فليح فليح1091
سفانه حاتم محمد المشهداني1958
سفيان سعد اسماعيل اسماعيل1342
سفيان صالح معاد معاد824
سفيان محي الدين نعمان العاني2033
سفيان نوري جميل جميل1893
سكينة قاسم امين عفر1602
سالم خضير خلف خلف52

سالم عاصي احمد احمد1880
سالمة محمد يونس امين امين1799
سلدا محمد صابر امين عبو2331
سلطان دخيل حجي حجي58

سلفانا هيثم ججو عبار1670



سلمان سعود نهيان الشالل1068
سلمان غانم فارس الكحيلي1582
سلمان قري خدر خدر57

سلمى ابراهيم سلمان الزبيدي1683
سلمى علي عبد الجبار ال حمو562
سلوى فيصل علي علي1726
سليڤا كاوه محمد محمد1898
سليمان جاسم محمد محمد320
سليمان ذياب محل محل351
سليمان محمد جاسم البطاط2576
سليمة محمد نذير مصطفى االسماعيل1544
سليمه عبيد محمود محمود1287
سما فراس سلمان الدليمي1895
سما فريق ابراهيم ابراهيم1188
سما محمد ضامن الخليفي455
سماح صبيح حسين حسين1881
سمر علي عبدالرضا الشمري2271
سمر قاسم عدنان العبد الرحيم1462
سمير ابراهيم عبدالوهاب الشوك2532
سميرة خليل اسماعيل السالمي622
سميرة مصطفى محمد محمد727
سميره محمود حميد البوعباس861
سميعه عبدالرحمن يونس شخرجي420
سميه قاسم علي الراشد2130
سميه كيالن علي علي835



سنا سرمد شوكت الخشالي1194
سناء ابراهيم محمد محمد233
سناء خالد حسن السامرائي920
سناء عبدالقادر حمو جلو1162
سناء فاضل يونس يونس1743
سناء كريم خيزران خيزران2565
سناء مجيد مهدي مهدي2009
سنار كريستوف سامي عبو240
سناريا عمار انور النعيمي1436
سنان ابلحد يوسف كعكله572
سنان جبرائيل ايليا مخي1812
سنان عبدالواحد حايف العبيدي2559
سندس خليل ابراهيم ابراهيم1167
سندس علي عبدالحميد عمر1933
سندس علي محمد محمد1329
سه ڤه ر كاوه محمد محمد2221
سهاد حسن زبن زبن2023
سهاد محمود حماد حماد1422
سهام ابراهيم احمد النجار2072
سهام ابلحد هرمز كريمة2276
سهام حسن عباس االحمو2291
سهام محسن يونس شرو825
سهامه محمد اسماعيل القريشي53

سهله احمد علي الحمدي2430
سهله علي ابراهيم عبدهللا1654



سهى عبدالجبار محمد محمد1308
سهى هديل ياسين ياسين1015
سهير عبدالحميد محمود محمود866
سهيله بكتاش جعفر مرادلي2606
سهيله دنجا شمعون خمي1495
سهيله عبدالرزاق صالح العزاوي429
سوزان ابراهيم رمضان رمضان67

سوسن لطيف احمد احمد1581
سوالف علي حاتم الجميلي1737
سيبال نجيب احمد زكي احمد زكي1817
سيدرا رياض عبدالحميد الشجالوي1991
سيدرا مصطفى عبدالحافظ عبدالحافظ1196
سيدرا مهند عزيز عزيز1271
سيدرة عامر كرموش عبدهللا2561
سيدره رياض فالح ايواز1845
سيدو علي كنعان كنعان994
سيروان خيري برجس برجس174
سيف االسالم علي ليث العمري1842
سيف االسالم عمر عنيزي الجميلي1871
سيف الدين صادق محمد محمد65
سيف انيس عبدهللا عبدهللا199
سيف خليل ابراهيم عساكره1608
سيف رياض عبدالغني رجب1782
سيف سفيان رافع رافع1263
سيف سمير جواد ال الرزك937



سيف عبداالمير محمدجميل ال بقوز2149
سيف عبدالحكيم محمد محمد1081
سيف عزالدين سعيد قره باش841
سيف عصام ستار القادري741
سيف علي جاسم جاسم66
سيف علي حبش العابدي688
سيف فاروق عمر درويش798
سيف قحطان عمر عمر887
سيف محمد ابراهيم الجميلي2195
سيف محمد حسن الزبيدي61

سيف نعمان عبدالقادر عبدالقادر1577
سيف وليد صادم صادم296
سيفي جوكو خليل خليل193
سيفي حمو قاسم قاسم60

سيڤار كاوه محمد محمد2206
سيلين حاتم محمد المشهداني2595
سيماز سعيد بدل بدل1674
سينان كريم مولود مولود598
شارليت فرنسا كمبول نجو1064
شاكر احمد محمد الصفوك1272
شاكر عبد فياض فياض2557
شاكر محمود فرحان فرحان1583
شامه محمود محمد محمد2232
شاهه خلف عمر شاني باقي190
شاهه محمد خضر السليمان2600



شذى حميد كردي كردي2348
شذى عامر غانم المحزم2115
شذئ محمدنجم يحيئ حيو1222
شريف حسين عيدو عيدو69

شريفه حمزه خليل المحمه2391
شريفه عبدالرحمن عبدهللا مهاجر1888
شرين نيسان يوخنا444
شريهان اسامه عبدالرزاق عبدالرزاق914
شريهان محسن عبدالقادر الترك2236
شعاع احمد كبيسي كبيسي719
شفيقه محمد خلف خلف1977
شمس اكرم محمد السامرائي1734
شمس بهاء خالد الشمري757
شمس عبدالكريم لطيف لطيف1946
شمس عمار عدنان العارف1396
شمس قحطان عمر عمر850
شمو خليل سعدون الجندو70

شمي موسى كنعان كنعان2010
شهاب احمد عبدالستار عبدالستار2031
شهد اسعد علي العبيدي1181
شهد اكرم محمد السامرائي1590
شهد باسم محمد اسود2498
شهد خالص لطيف لطيف1539
شهد سيف سمير ال الرزك1506
شهد شالل غالب غالب336



شهد صباح نوري العزاوي1275
شهد عباس ياسين الجبوري2242
شهد مجيد سامي البو بدري1032
شهد ياسر محمود محمود619
شهرزاد عباس علي حيدرلي2158
شهالء ستار محسن البوعباس1770
شهله محي الدين احمد احمد71

شهم وعدهللا رشيد العمر1979
شيرين احمد خورشيد خورشيد2491
شيرين حسون خضير المحمدي1830
شيرين حسين احمد احمد195
شيفان نوزات دانيال دانيال522
شيالن ابو بكر حاجي حسين حاجي حسين612
شيماء سلمان محمد الجنابي1110
شيماء عباس علي حيدرلي2019
شيماء عبدالحميد عبدالمجيد عبدالمجيد1151
شيماء عصام عباس العبادي223
شيماء فتحي احمد احمد1155
شيماء محمديونس يونس خلو2392
شيماء مهرب خضير عيساوي725
شيماء ناجي عواد عواد272
شيماء نورالدين محمدعلي محمدعلي2257
شيماء وريا عبدهللا عبدهللا2299
شيماء يحيى عبدهللا عبدهللا1410
صابرين نزار حسين حسين456



صالح عبد محمد محمد624
صالح كيالن علي علي1209
صالح مهدي صالح اليوسف2441
صالح مهدي طه العاني273
صبا حبيب عباس عباس1276
صبا رائد خير هللا كرطان1383
صباح حسن جاسم الطائي2319
صباح خضر عبدالقادر عزيز1423
صباح نوري زبن زبن2361
صبحه جدوع ضاري ضاري2109
صبحه حميد عبد عبد1142
صبحه قاسم عبدالهادي عبدالهادي958
صبحه هادي عايد ال برجس2133
صبرية جاسم محمد علي العبدااللي515
صبيحه حسين خدو شيخو2483
صبيحه صباح محمدنور شيخو2252
صحراء ستار محسن البوعباس833
صدام محمود عراك الجحيشي1325
صديق احمد نعيم البوبدري1273
صديقة بكر يوسف النجار526
صفا عبدالجبار عبدهللا سلطانه2384
صفا ياسين مصطفى خله1580
صفاء احمد طه جنابي2096
صفاء خلف حسين السلمان1453
صفاء سينان كريم كريم602



صفاء عامر صالح صالح1089
صفاء علي حمو حمو312
صفاء محمد يونس يونس780
صفاء منذر عبدالجبار قره باش894
صفوان بالل محمد اسود2401
صفوان ياسر ابراهيم ابراهيم1055
صفوك محمد جاسم العباسي1755
صكبان كريم حميد المصلحي908
صالح الدين احمد شهاب السامرائي1111
صالح الدين مكي محمد التميمي371
صالح حبيب بحو بحو73

صالح طاهر عبدهللا كوبري1723
صمود حكمه كوركيس كجو72
صهيب احمد خليل النعيمي74
صهيب سعدهللا حامد عبدالواحد75
صهيب عيسى حسام الراشد466
صهيب ناظم عبيد عبيد743
صهيب هيثم نامق نامق634
صيدا حواس غدير الضامن2028
ضاري غشام مدلول الرفيعي749
ضحى جاسم محمد محمد1500
ضحى رائد عبد التميمي1925
ضحى صبري ابراهيم العزاوي1658
ضحى عامر نايف نايف1856
ضحى عبدالجبار خلف الصكرالسعدون986



ضحى نافع احمد قره باش554
ضحى وليد صادم صادم294
ضحى يونس امين خضري2569
ضحئ هاشم طاهر المحمود2322
ضفاف فوزي مرزة السلماني276
ضياء احمد خليل خليل2304
طارق زياد عبدالجبار عبدالجبار1066
طارق شعيب شاحوذ شاحوذ216
طارق عامر محمد محمد1523
طارق عبدالرزاق سليمان الحسين607
طارق هالل ابراهيم ابراهيم840
طاهر طه عبدهللا الراوي1448
طاهر محمدنور خضر بكار396
طلعت ياسين احمد قصا بلي869
طه احمد حسين الصالحي771
طه احمد رضا البدري1793
طه صالح نوري نوري1625
طه ظافر طه الخماس991
طه غانم محمدسعيد مصري2465
طه محمد ابراهيم431
طه مصطفى عبدالقادر عبدالقادر588
طه ناظم محمد محمد1118
طيبه احمد رضا البدري1753
طيبه حكمت زيدان زيدان2227
طيبه حيان حرب الراوي1731



طيبه علي حسين ال عبو2349
طيبه همام موفق النعيمي298
طيف احمد رضا البدري1885
ظالل فرج عبد العامري2425
عابد جودت عابد ال وهب2119
عادل احمد اسماعيل الحيالي1295
عادل جواد حميد السامرائي1370
عادل عبدالقادر عثمان تركمان1656
عادل محمديونس طه ال قاسم2139
عادل محمديونس محمدعلي محمدعلي1804
عاشور كوركيس عوديشو عوديشو1033
عاصمة توفيق مصطفى الحيالي1690
عاليا جميل حمو الحيدر1225
عالية علي حسين حسين92

عاليه عيسى علي العفيفي2320
عاليه محمد عبدالوهاب عبدالوهاب531
عامر ادريس محمد الفرحاد605
عامر عبدالستار مطر مطر1732
عائشة زياد سليمان سليمان1124
عائشة علي حسين نجار1145
عائشة وعد بنيامين جلو1508
عائشه ادريس محمد الفرحاد1019
عائشه آوس علي المشهداني1416
عائشه نبيل عادل عادل2204
عائشه هادي احمد جوبان1832



عائشه ياسين مصطفى خله1586
عباس احمد مجيد الهيبي306
عباس بهاء خالد الشمري1007
عباس جاسم محمد علو2506
عباس عبد محمد علي يتيم309
عباس مشتاق خليل الخفاجي1336
عبد الرحمن محمد عبدالجبار442
عبد العزيز حسام عيسى الراشد426
عبد الوهاب عبدالرزاق نصرهللا ال نصرهللا87
عبداالله عدنان عمر عمر511
عبداالمير مال هللا يونس صالح2374
عبداالمير محمدجميل يوسف ال بقوز1882
عبدالباسط قاسم عزيز عزيز1611
عبدالجبار خضر حسن حسن2613
عبدالجبار عبدالغفور مناع مناع1005
عبدالحسين محسن جعفر ال علي280
عبدالحق ياسر طه كراغول978
عبدالحكيم علي جواد جواد2488
عبدالحميد شامل محمد الصفوك1284
عبدالخالق صفاء حمود حمود644
عبدالخالق عبدالصاحب مكي مكي589
عبدالرحمن احمد ذنون لبلبي2106
عبدالرحمن احمد عبداالله عبداالله2340
عبدالرحمن اسامه جمال جمال1623
عبدالرحمن خالص لطيف لطيف1481



عبدالرحمن رائد علي عزيز372
عبدالرحمن سالم صالح الدليمي1736
عبدالرحمن ساهر نعمه نعمه2246
عبدالرحمن سفيان حسين السعدون1530
عبدالرحمن سالم حميد حميد2170
عبدالرحمن صباح نوري نوري2059
عبدالرحمن طه ياسين الرفاعي1464
عبدالرحمن عبدالحكيم عطيه عطيه1190
عبدالرحمن عبدهللا نجم المشايخي2185
عبدالرحمن علي حاتم الجميلي1746
عبدالرحمن عمر حميد حميد476
عبدالرحمن عيسى حسام الراشد513
عبدالرحمن فاروق رمضان رمضان1873
عبدالرحمن قاسم علي الراشد1742
عبدالرحمن محمد ابراهيم ابراهيم266
عبدالرحمن محمد فتحي حسن2306
عبدالرحمن محمد مجيد مجيد2082
عبدالرحمن هيثم كاظم الزيدي1366
عبدالرحمن وليد صادم صادم293
عبدالرزاق خضير سبع المزارعه609
عبدالرزاق رائد علي عزيز379
عبدالرزاق سهيل طاهر المحمود1542
عبدالرزاق عدنان عمر عمر481
عبدالرزاق عمر حمود العبد1501
عبدالرزاق محمد فتحي حسن1907



عبدالسالم خميس طباش طباش2564
عبدالسالم صبحي عطيه عطيه1693
عبدالسالم محمدصالح ابراهيم السليمان2489
عبدالسالم وليد مجيد عبدالستار1917
عبدالسميع دخيل وهب قبالن214
عبدالعزيز احمد علي العكيدي494
عبدالعزيز حازم عبدالعزيز السعدون2555
عبدالعزيز شاكر عبدالعزيز شرنخي346
عبدالعزيز علي جواد جواد2471
عبدالعزيز عياده خلف خلف94

عبدالعزيز فوزان هاشم الذويب2243
عبدالعزيز فيصل علي علي1647
عبدالعزيز محمد هاشم سلبي1910
عبدالعزيز هاشم محمد السليمان2102
عبدالعزيز هذال يونس ال نجم1953
عبدالعظيم احمد ذنون لبلبي2058
عبدالعظيم فاضل محمد ذوالفقار2215
عبدالغفور مصطفى محمد قره باش664
عبدالقادر محمد عباس السليمان2583
عبدالقادر نعمه عبدالرضا العبيدي2467
عبدالقدوس علي جواد جواد1216
عبدالكريم احمد سالم سالم93
عبدالكريم احمد عبدالكريم عبدالكريم97

عبدالكريم اركان عبدالكريم اورج1744
عبدالكريم جبير جاسم جاسم1675



عبدالكريم سمير عبدالرحمن المشهداني803
عبدالكريم صوم خضر خضر2046
عبدالكريم عبدالرحيم ياسين برو2382
عبدالكريم عبدالعزيز عبدالرضا عبدالرضا213
عبدالكريم علي عبدالكريم حيدر977
عبدالكريم لطيف غزوان غزوان2588
عبداللطيف حمود بكر بكر2168
عبداللطيف ريحان طه طه1234
عبدهللا ابراهيم عبدالحميد عبدالحميد2343
عبدهللا ابراهيم فريد البوعباس810
عبدهللا احمد ذنون لبلبي2116
عبدهللا احمد عبدالكريم الجاسم924
عبدهللا احمد عدنان عدنان1072
عبدهللا اسامه عبدهللا عبدهللا1251
عبدهللا الهاب صلبي الصايحي88

عبدهللا انيس ادريس الحاج1864
عبدهللا اياد محمدطاهر ال مال2543
عبدهللا آوس علي المشهداني1553
عبدهللا ثامر علي الشيخلي395
عبدهللا جالل هاشم هاشم86
عبدهللا حسين هاشم الصالحي571
عبدهللا حميد جالل جالل2100
عبدهللا خالد حسين حسين1047
عبدهللا ساري مجحم دلي علي1790
عبدهللا سبع حسين المشهداني1022



عبدهللا شبلي ذاكر الدوري1409
عبدهللا صبحي عطية عطية1700
عبدهللا ضياء حسين حسين220
عبدهللا طلعت جواد الدوري1154
عبدهللا عاصم محمد اسود2495
عبدهللا عباس سليمان العبود1211
عبدهللا عزالدين الياس عبوشاي593
عبدهللا علي عبدالحسن زيداوي367
عبدهللا علي محمد الطائي2530
عبدهللا عوني عبد عبد1825
عبدهللا غالب رشيد قبالن709
عبدهللا فتحي خضر العبادي89
عبدهللا فالح حسين المرعي596
عبدهللا فيصل محمد محمد2159
عبدهللا ليث علي علي356
عبدهللا ماجد احمد الكبيسي1972
عبدهللا محمد حميد العطيه1823
عبدهللا محمد سرسوح المطرب1861
عبدهللا محمد عبدالستار المشهداني1615
عبدهللا محمد عبدهللا سلبي1355
عبدهللا محمد مجيد مجيد2460
عبدهللا محمد ميثم الصفار437
عبدهللا محمود طليع صفاوي84

عبدهللا مشتاق خالد المعموري1041
عبدهللا مناور خلف الرفيعات2513



عبدهللا منتصر فتاح فتاح271
عبدهللا مهرب خضير العيساوي1207
عبدهللا موفق فخري القيسي2328
عبدهللا ناصر عبدهللا عبدهللا2180
عبدهللا نبيل خالد العلي1548
عبدهللا نجم نعمه حالق2131
عبدهللا نعمه عبدالرضا العبيدي1191
عبدهللا نوري عبدالصمد الحنتوش83
عبدهللا ياسر ابراهيم الهندي540
عبدالمجيد حميد جالل جالل2071
عبدالملك طالل نجم نجم951
عبدالملك علي حاتم الجميلي1869
عبدالملك يوسف حميد البوريشه258
عبدالمنعم رائد طه البصري340
عبدالمهيمن رائد يوسف احمد2396
عبدالمهيمن فالح هادي المجمعي1323
عبدالمهيمن نوفل عبدهللا عبدهللا805
عبدالموجود محمد عبدالرحمن عبدالرحمن2157
عبدالمؤمن رشيد بشير بشير797
عبدالمؤمن علي جواد جواد1231
عبدالناصر احمد خليل خليل1899
عبدالهادي احمد يونس ال افندي1807
عبدالودود علي جواد جواد1144
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب ال صالح1035
عبيده شاكر محمود محمود1455



عبيده غسان شاهين شاهين2566
عبير حسين صبار صبار1806
عبير عادل حسن حسن2062
عبير فوزي عبدالواحد عبدالواحد2311
عبير منير بشير الجوادي82

عثمان حسين خلف البوعباس2054
عثمان زكريا اسماعيل الحسين1811
عثمان عجيل زيدان زيدان2205
عثمان منذر سلمان بني عز1597
عثمان ياسر ابراهيم الهندي633
عجاج عامر مكي الناصري1419
عدلي حسين قطو قطو183
عدلي خدر مراد مراد2047
عدنان احمد حسين شيخلر2546
عدنان ظاهر رشيد الجواري754
عدنان محمد حسين حسين2426
عدنان ياسر عدنان عدنان1080
عدنان يونس مصطفى مصطفى1028
عدي ادريس ذنون خطاب91

عدي صادق شنشول العكبي1636
عدي مالك محمود الدغمان556
عذراء حسين علي علي1997
عذراء مشتاق ميشو الحداد1305
عذراء وعد رمزي النجار2270
عروبه خلف عبدهللا عبدهللا796



عزالدين سفيان رافع رافع1671
عزام واثق مال هللا البدراني2083
عزيزة حافظ سداوي المنصور77

عزيزه عبدهللا كرموش كرموش2309
عزيزه ناظم حسين الكنه658
عصام ستار جبار القادري742
عصام عبدالغني محمديونس الحجي2387
عصام عيسى فرج ال خلف2509
عصام محمدعلي ابراهيم عبدي2341
عطاهللا عدنان عزيز الصلو1567
عفراء علي ابراهيم نجار2443
عقيلة محمد حمد ال خضر1802
عال عباس ياسين الجبوري1829
عال مشتاق طالب الكواز1663
عالء اسماعيل محمد الكرد720
عالء رائد توفيق حيو699
عالء عادل محمد محمد1767
عالء كامل محمد محمد1492
عالء محمود حسن الخفاجي343
علي احسان عواد الكسار402
علي احمد محمود العزاوي1332
علي احمد مهدي زبيدي1719
علي ادهم حازم ال رضا1304
علي ازهر عايد عايد2573
علي بهاء خالد الشمري751



علي جواد حسين ال خلو2472
علي جواد محمود محمود1298
علي حاتم ابراهيم الجميلي1862
علي حبيب طعمه العبيدي76

علي حسين احمد احمد1054
علي حسين علي الهادي الجوالق2125
علي حسين فالح1785
علي حسين هزبر مسعودي98
علي حسين وادي وادي673
علي حيدر كريم السرحاني695
علي خالد هاشم زينو81

علي رائد عبد التميمي1906
علي سعيد حسين اسك1805
علي سليمان يونس الحسين2522
علي سمير عبدالقادر شيخو2085
علي صالح محمد هجيج شيخو868
علي صباح محمدنور شيخو2154
علي عامر سعدهللا سعدهللا1266
علي عبداالمير محمدجميل ال بقوز2147
علي عبدالجبار مصطفى مصطفى1619
علي عبدالحسن حزام زيداوي376
علي عبدالحسين عبدهللا البياتي2373
علي عبدالسالم محمدصالح السليمان1337
علي عبدالكريم عبدالرزاق الطالب100
علي عبدالكريم علي القراغولي338



علي عبدالكريم لطيف لطيف2016
علي عبدهللا نجم المشايخي2192
علي عطاهللا محمد محمد90
علي عمر حافظ الجبوري234
علي عمر عادل الشيخلي2544
علي عون الدين حسين ال خدو2240
علي لقمان حيدر ال علي خان2444
علي مازن احمد احمد904
علي محمد عبدالصاحب النصراوي497
علي محمد عيد محمد صالح فرحات332
علي محمدرجب يونس نبيلي1326
علي محمدعامر صادق صادق1859
علي محمدعيد محمدسعيد مرجان2612
علي نزيه محمدطاهر الغضفري2347
علي نعمه عواد البدري2351
علي هاشم محمود البوعباس1315
علي هالل ابراهيم ابراهيم802
علي وسام حمدون حمدون79

علي ياسر تاج الدين تاج الدين1393
علي ياسين عبيد ال عويف629
علي يحيئ غالب حيو1301
علياء جبوري ابراهيم ابراهيم1073
علياء مجبل حريجه الجيزاني464
عليه محمد محمود ال باش مختار1254
عماد سعود احمد احمد2136



عماد شابا سلو ميرو218
عماد صباح حسين العبيدي689
عماد عبداللطيف سعدون العجمان711
عماد فاتح حمه كريم حمه كريم479
عماد محمود ذنون ذنون1163
عماد وليد محمد يونس ال قوجه2442
عمار انور محمد النعيمي1446
عمار رعد صالح صالح2076
عمار عباس ابراهيم ابراهيم893
عمار كريم حسين حسين1721
عمار كريم خلف خلف1328
عمار محمد ابراهيم حيدر2486
عمار محمدصادق محمدعلي عزيز78

عمار مصطفى محمد النداوي2537
عمار ياسر طه طه889
عمانوئيل نيسان كوركيس كوركيس1622
عمر احمد مجيد العزاوي1318
عمر انس حمود حمود409
عمر ثائر مجيد العزاوي1936
عمر حسين علي العاني85

عمر خليل ابراهيم شكر2141
عمر رافع حميد حميد2582
عمر زهران عبدالكريم السامرائي318
عمر ستار كاظم الشري996
عمر صباح عبدالجليل جبوري957



عمر صبحي عطيه عطيه2051
عمر عادل عبدالقادر تركمان1651
عمر عامر سعدهللا سعدهللا1487
عمر عايد مصطفى مصطفى1758
عمر عبدالجبار حسين حسين250
عمر عبدالستار شاكر شاكر1673
عمر عجيل زيدان زيدان2222
عمر عدنان ظاهر الجواري678
عمر علي محمد محمد687
عمر عنيزي بندر الجميلي1681
عمر عيسى محمد محمد99

عمر فتحي يوسف قره باش1381
عمر محمد احمد احمد1497
عمر مردان محمد محمد2081
عمر مشتاق خليل الخفاجي961
عمر هاشم قادر الرجب261
عمر هالل جبار جبار1400
عمر وسام محي الدين غالم645
عمر ياسر محمد ضياء الجلبي96
عمران خيري برجس برجس176
عمران عاصم محمد اسود2446
عمشة علي خدوش نبيلي1609
عمشه احمد محسن شيخو674
عمشه عبدالغفور حيدر مهاجر2017
عنود احمد محمد محمد2189



عنود عبدالحميد محمد محمد1227
عهود عبد علي حويجه2484
عياده مهند حاتم حاتم95
عيسى حسين عيدو عيدو80

عيسى عادل جلوب جلوب2433
عيسى قصي كمال منصور639
عيسى نصرت ضامن ضامن514
غادة عبدالقادر سعيد سعيد486
غاده عبدالستار محمد النعيمي315
غاده منذر دبان الحديثي806
غازي اسماعيل محمد محمد2440
غالي ايليشاع اوراها كينا1848
غانم منذر دبان الحديثي809
غدير عبدالكاظم عطيه النواجي969
غدير هاشم حسين الحسين716
غزل سامر خالد العاني504
غزل محمد بهجت الرئيس586
غزل محمد عبداللطيف جنابي2607
غزل مصطفى احمد الحمادي849
غزوان لقمان حيدر ال علي خان2395
غسان محمدعلي عبدالمجيد عبدالمجيد2258
غسق اسعد صالح الشايب2508
غصون جميل قرياقوس ال بينو2599
غفران حكمت محمود الزيدي2042
غفران فاضل محمديونس محمديونس1279



غفران مجيد سعيد الحيدر548
غفران نجم عبد العتابي2283
غنيمة عبدهللا ذنون حاجي2526
غيث جرجيس اسماعيل اسماعيل102
غيث حسين بندر بندر101
غيث ياسين عبد عبد2385
غيداء عبد وادي الجبوري1707
فابيانا فريدون يوسف يوسف401
فاتن احمد محمد البهبهاني103
فاتن حسين علي علي782
فاتن محمدزكي حمزة الحمداني167
فادي جواد كاظم كاظم1122
فادي عبداالمير مجيد جيوا2101
فادي فؤاد خضر خضر892
فاديه قري خدر خدر107
فارس ابراهيم رشيد العبيدي2558
فارس مشعان بديوي بديوي2586
فارس يوسف كداوي الكداوي2553
فاروق أحمد سالم الخفاف225
فاروق عمر عبدالكريم درويش793
فاضل عباس عرب عرب104
فاضل قري خدر خدر106
فاطمة عباس حسن السليمان747
فاطمة محمد نجم نجم330
فاطمة محمد يونس خضر عبود756



فاطمه اسماعيل مسلم مسلم2169
فاطمه الزهراء محمد طالب السعيدي1470
فاطمه الزهراء هادي منعم منعم1077
فاطمه تيمور ذنون فرحاد2357
فاطمه جواد فياض بلحاوي832
فاطمه حسين حافظ العطراني2261
فاطمه رضا شاكر غضباوي2272
فاطمه صعب حسن حسن2021
فاطمه ضياء حسين حسين221
فاطمه عباس علي حيدرلي1982
فاطمه عبدالجبار حسن افندي865
فاطمه عبدالجبار مصطفى مصطفى538
فاطمه عبدهللا نجم المشايخي1822
فاطمه عبدالوهاب عبداالله الحيالي1616
فاطمه علي محمد الجباوي890
فاطمه غنيم مهدي السعدي862
فاطمه فؤاد سالم الحيالي1293
فاطمه كماش يوسف اسود2381
فاطمه محمد حمد حمد1735
فاطمه مشتاق طالب الكواز1664
فاطمه مهدي حسن سعيدي1800
فاطمه ياسر ابراهيم ابراهيم1039
فاطمه ياسر صاحب حلمي2617
فاطمه يوسف خلف خلف2302
فائز حميد صالح المولى813



فائزه احمد محمد سلبي1412
فتحية حسين عبدهللا عدلي2621
فخري ابراهيم محمدفخري يتيملر2516
فداء اكرم محمد السامرائي1725
فرات فارس يوسف الكداوي2187
فراس عماد عبداالله عبداالله263
فرانس عبداالمير مجيد جيوا2086
فرح رائد نهاد الدليمي982
فرح موفق طه رشيد1884
فرحان حجي الياس الياس105
فرحان صالح محمد تمر1160
فرحان عبدالحي ابراهيم مروش1415
فردوس سمير عبدالقادر شيخو2521
فردوس محمد مجيد مجيد2074
فرنس عايف جبار جبار1514
فريال ذياب حماد العبيدي1447
فريال عبدالجبار مربط مربط2552
فريال محمد بشير محمد بونس محمد يونس217
فريال مطشر سنو سنو1520
فضاء ليث جلوي السعدون2220
فضل هللا اباظر كامل الغربان2011
فضيله حسين عباس السعدي419
فالح محمود محمود عبو1100
فليحه حسن حمد البوزوين1182
فهد راكان صالح تمر1256



فهد زياد طارق428
فهد فراس سلمان الدليمي1872
فهد محمد سرسوح المطرب1769
فهد وسام محي الدين غالم701
فهد وليد حميد حميد2539
فهيمة محمد وهب الر2367
فهيمه جمال عبدالرحمن عبدالرحمن650
فواز عبدالرحمن عزيز الياسين2360
فواز لبيد محمدصالح قدوش300
فوزيه احمد معيوف المفرجي1177
فوزيه كنش ظاهر ظاهر512
فؤاد الدين عبدالكريم لطيف لطيف2043
فؤاد سالم سعيد شمو1260
فؤاد سالم غزال الحيالي1292
فيالي عماد شمعون ججو577
فيحاء بكر سعيد بكر992
فيروز محمد عبدالجبار االركي491
فيصل حسن حمزه السامرائي2550
فيصل خالد وليد وليد917
فيصل غازي طلب طلب1863
فيصل فارس يوسف الكداوي2312
فيفيان سالم يلدا يلدا2087
فيكان جودت جميل ذوالفقار713
ڤيان كنعان جبار جبار705
قادسيه غالب يحيى حيو1843



قاسم خلف حمدان حمدان108
قاسم علي شمو سموقي109
قاسم وليد خالد احمد سليمان1569
قائد سلمان خضير خضير111
قبس قحطان عمر عمر1198
قبله بشار محمد محمد2478
قحطان سعود نهيان الشالل1063
قحطان عدنان جمعه جمعه1841
قحطان عدنان محمد محمد2420
قحطان عمر صالح صالح1130
قسمه زغير نصار نصار1564
قصي احمد عبود عبود110
قصي طه خلف خلف1029
قصي كمال يوسف منصور641
قمر اكرم محمد السامرائي1629
قمر حكيم لقمان433
قوميه شاكر شارع شارع365
قيس نصر عيسى عيسى2196
قيصر رمضان حسن حسن653
قيصر عباس محمديونس محمديونس2422
كاثرين جكو كانون كانون970
كارمين كارم جميل جميل349
كارولين جكو كانون كانون775
كاظم جواد فرج فرج584
كافيه حسين محمد محمد2511



كامل مشكو خدر خدر112
كاوه محمد محمود محمود2178
كبرييل روني جبرائيل جبرائيل337
كترينه بنيامين ابلحد سناطي1708
كرار تكليف شهيد شهيد179
كرار حسين منجد الوزان1764
كرار حسين يعقوب يعقوب1632
كرار حيدر حميد ساعدي499
كرجيه حميد حمود حمود897
كردانه حازم مصطفى الخلف2118
كريستوف سامي يوسف عبو237
كريمه شفيق عبدهللا العشعوشي703
كفايه علي غركان غركان2277
كلبرت كلياد فرنسا نجو265
كلبرتي داود تاج دين تاج دين256
كلشان حازم محمود حيدر2045
كمال وائل كمال التكريتي1299
كنان مضر حميد حميد248
كنده رعد صالح السامرائي1795
كه فى عبدالحكيم محمد محمد1082
كه فى كوفان موسى الجوهري623
كه هي كوفان موسى الجوهري463
كواكب صبر زغير زغير1373
كوثر سعود نهيان الشالل1061
كوركيس ياقو كوركيس كوركيس226



كوكب لطيف حميد حميد1311
كولجان محمدسعيد حسين ال خدو2255
كوهيش جردو خدر خدر186
كيالن عبدالغني حسن سلو2339
كيالن علي حمادي حمادي967
الرا ثامر منعم الكرادي1712
الرا خالد جاسم جاسم173
الفين احمد عدنان الصالحي1624
اللة اديب احمد حيدر307
المع عبدهللا محمدعلي الطائي2449
لباب اركان عبداللطيف العزاوي2308
لجين بدر فاضل فاضل731
لطيفه حميد صالح الدوسري1286
لقاء جاسم محمد محمد916
لمار صالح مهدي دلبوزي698
لمى خليل محمد المرسومي1491
لمياء بدر جاسم جاسم759
لمياء سعود بكر فرحاد685
لمياء سوالقه اوراها اسحق1815
لمياء عبدالحليم شنان الجاسم926
لمياء عمر حمود العبد2336
لميس ايوب محمد العباسي1454
لميس علي رشيد البوريشه1449
لميعه سليمان احمد الحسين472
لميعه عبدالرحمن يونس شخرجي397



ليث خليل مصطفى المصطفى585
ليث رافع فيصل الطائي172
ليث سعدهللا سريح الخليفي836
ليث عبدالواحد يوسف ال علو647
ليث علي غنام الحديثي171
ليث مصطفى قاسم الهنداوي2001
ليفر بسام اوشان اوشان355
ليالس جالل سعد السامرائي1249
ليلى حازم عبدالعزيز السعدون2267
ليلى حبيب عبدهللا عبدهللا465
ليلى حسن محي الدين محي الدين1531
ليلى خلف علي علي2005
ليلى سالمه حمد حمد2069
ليلى كوركيس هرمز الجن535
ليليان حميد ميخا هومو1013
لين احمد عمار الفخري2314
لين سعد منير منير1840
لينا أدور خاجيك كسبريان170
لينا خالد احمد كراغولي1120
لينا سهيل محمد باقر السهيل1104
ليندا اسعد علي العبيدي784
لينه عبدهللا هواش هواش779
ماثيوس نوزاد هرمز بلندر2399
ماجد اسماعيل عبد الحيالي1603
ماجد أحمد حميد الكبيسي2022



ماجدة محمدسعيد يونس محمدسليمان880
ماجده فالح عباس أغا1552
مارال مؤيد اوراها بكي665
ماردينا فائز فاضل بلد857
مارفن ماهر صبحي يوسف448
مارفن وسام صادق انطو2614
مارك امير روفائيل روفائيل369
مارك ماهر صبحي يوسف467
مارلين ماجد يونان كورو1427
ماري صفاء حمود حمود1129
ماريا سعاد مجيد داودي787
ماريا سفيان شاهين شاهين1665
ماريا سنان ابلحد كعكله663
ماريا سنان عويد التمو2024
ماريا محمد حسان المحمدي1874
ماريا محمد رمضان رمضان1037
ماريل داود ورده ورده245
مارينا ماجد سالم اسي574
مارينا مهند فرج شبلي2134
ماريه نصرت سامي العاني1839
ماريوس لؤي جوزيف سلمو630
مازن ماجد سالم اسي1801
مازن محمد صالح صالح2379
مالك محمد مصطفى مصطفى1780
مانويل ريان ادمون ادمون2193



ماهر ادريس محمد الفرحاد1021
ماهر ذاكر ادريس ادريس1008
ماهر صبحي يوسف يوسف984
ماهر عادل محمد1772
مايا جهاد طاهر شيخلر1450
مايكل غالي ايليشاع كينا1775
مايكل منهل حسيب مردو1536
مايكل مهند فرج فرج1994
مأرب خليل كندي كندي726
مأسي فالح هادي المجمعي1541
مأمون صالح يوسف يوسف873
مبارك هارف نوار سويدي132
مبشر صالح مهدي الحميري704
متي ارام ايوب ال منو1620
مثال عبدهللا ابراهيم ابراهيم383
مثنى خليل ابراهيم شكر2153
مجتبى جاسم عبودي الساعدي587
مجد كرم شمعون شمعون257
مجيد محمد سلمان سلمان855
محبه مؤيد اوراها بكي459
محسن طه عبدهللا الراوي1424
محسن يوسف حاجي الجندو144
محسن يونس حمزه شرو1288
محمد ابراهيم فريد البو عباس1187
محمد اثير رياض البياتي325



محمد احمد خليل خليل2224
محمد احمد علي علي1316
محمد احمد قدوري قدوري1354
محمد احمد محمديونس زمات1238
محمد اركان عبدالكريم اورج1787
محمد اسامه ميسر ميسر1927
محمد اسعد صالح الشايب2493
محمد الباقر جاسم عبودي الساعدي521
محمد أيمن جاسم جاسم1278
محمد باسل يونس شيخو2266
محمد بدر جمعه الكبيسي249
محمد بهجت احمد الرئيس959
محمد جاسم محمد محمد2459
محمد جاسم محمود الهاشمي1056
محمد جمال محمد طاهر محمد طاهر1889
محمد جواد حسين ال خلو2402
محمد حبيب حيدر البرايش872
محمد حسان خضير المحمدي1878
محمد حسين رجب رجب319
محمد حميد مجيد العطية1854
محمد حيدر كاظم المحنه1533
محمد حيدر كريم السرحاني808
محمد خالد جاسم جاسم117
محمد خالد جمال جمال575
محمد خالد عبدالقادر االحمد116



محمد خضر مصطفى مصطفى1600
محمد داود حسين حسين1049
محمد رفيق توفيق علم دار134
محمد سالم خيزران خيزران2598
محمد سالم محمديونس محيمد2219
محمد سعد منير منير1750
محمد سعود نهيان الشالل1076
محمد شكر محمود محمود224
محمد شمر وهب فاتر350
محمد صادق بالل حسن ناسلي2167
محمد صادق فانوس ربيعه2075
محمد صباح عمر عمر1420
محمد صفاء حمود حمود1000
محمد صالح الدين مهدي االعظمي1090
محمد صالح محمد هالي681
محمد ضامن سمير الخليفي837
محمد طالب حسن المصطفى284
محمد طالب علي علي2362
محمد عادل سلمان خضر1710
محمد عادل عبدالقادر تركمان1432
محمد عامر عبدالستار عبدالستار1230
محمد عائد خزعل كركجه119
محمد عباس علي حيدرلي2137
محمد عبد سالم سالم125
محمد عبداالمير محمدجميل ال بقوز2152



محمد عبدالرحمن علي جاجان2053
محمد عبدالرزاق محمدصالح محمدصالح1897
محمد عبدالرزاق نصرهللا ال نصرهللا121
محمد عبدالستار شهاب السامرائي1595
محمد عبدالكريم محمدعلي محمدعلي1987
محمد عبدهللا نجم المشايخي2198
محمد عدنان صالح صالح141
محمد عدنان عبدالغفور عبدالغفور2073
محمد عدي صادق العكبي2545
محمد عزالدين سعيد قره باش839
محمد علي عباس ال رزوقي733
محمد علي عبدالكريم حيدر1347
محمد علي محمود محمود1388
محمد علي هادي فاضل حنش2567
محمد عمر نايف نايف1358
محمد عيد محمد صالح فرحات1783
محمد عيسى عبدهللا زمات2057
محمد فالح محمد الصياد1959
محمد فالح مزعل العزاوي549
محمد فؤاد سالم الحيالي2345
محمد قحطان عمر عمر859
محمد كامل حسن الدليمي2409
محمد كريم عبد عبد1834
محمد كنعان شاكر مصطفى2223
محمد كيالن حسين حسين136



محمد لقمان حيدر ال علي خان2435
محمد ليث عبدالرزاق التالل1472
محمد مازن خليل خليل2209
محمد ماهر حازم قبغ279
محمد ماهر محمد محمد943
محمد مجيد احمد احمد581
محمد محمد مجيد مجيد2066
محمد محمود طه جوبان789
محمد مروان محمدنور محي2451
محمد مصطفى محمدأسعد الكرم2541
محمد منذر صالح صالح1546
محمد مهدي طه العاني274
محمد ناصر عبدهللا عبدهللا2249
محمد ناظم حسن ال عيسى1338
محمد نبيل عادل عادل1900
محمد نبيل علي علي1193
محمد نزار بشير432
محمد نصر عيسى عيسى1498
محمد نعيم ناصر ناصر738
محمد نوزت برجس برجس1180
محمد هادي فيصل الشمري625
محمد هواش حمد حمد686
محمد وائل كمال التكريتي983
محمد وريا عبدالقادر عبدالقادر1133
محمد وليد صادم صادم292



محمد ياسر صالح حسونه1036
محمد ياسر محمد ضياء الجلبي127
محمد يحيئ غالب حيو1217
محمد يوسف عثمان النجار603
محمدالصادق علي محمد الجباوي885
محمدباقر اياد عبدالعظيم الشبالوي2475
محمدخضر احمد ثامر المنتفك290
محمدسمير فاضل عبدالرضا الطيار604
محمدصالح عبدالسالم محمدصالح السليمان980
محمدصدر جاسم محمد علي العبدااللي519
محمدعلي باسم محمدعلي ال سلمان413
محمدعلي حسين علي نسلي1593
محمدنور سعيد محمدنور عجم637
محمود احمد يوسف ال بقوز1902
محمود جاسم محمدعلي محمدعلي1094
محمود حازم مصطفى الخلف137
محمود دخيل خديده خديده168
محمود رياض محمد العبد128
محمود زكريا اسماعيل الحسين1716
محمود صبحي عبيد عبيد129
محمود عبد الغفور مناع مناع582
محمود قحطان نجم نجم283
محمود مازن خليل خليل1973
محمود ناجح جبار الدوري2581
محمود ياسين عبيد البوعويف606



محمود يوسف محمود البورحمان1819
محمود يونس ذنون ذنون392
مخلف رسول مخلف البوعباس1343
مدحت عماد محمد قره باش126
مدلول عبدالستار عليوي المجمعي1205
مراد حسين عيدو عيدو145
مراد شامل محمد الصفوك1147
مرتضى عامر عبد النوفلي2018
مرزوكه مطلك حزام الحبالني400
مرفأ عبدالكريم غفور البكري180
مروان حازم زيدان عويد631
مروان خلدون زكريا ال حامد1452
مروان عبدالرحمن محمد العبيدي1960
مروان عبدالكريم علوان الصفار2518
مروة خالد عبدالعزيز جنابي2587
مروة سعيد محمد يونس441
مروج ناطق حمزه ال بقوز2466
مروه رياض عبد المحمدي1686
مروه سمير ابراهيم ابراهيم799
مروه صفاء حمود حمود410
مروه عدنان ظاهر الجواري755
مروه عدي مالك الدغمان621
مروه كريم عداي عداي1868
مروه محمد زهير الرشيدي146
مروه هادي فيصل الشمري613



مروه ياسين مصطفى خله1649
مريم ابراهيم احمد احمد1285
مريم اديب محمدسعيد محمدسليمان1660
مريم اسماعيل موسى قودا243
مريم العذراء عدي محمد العكيدي259
مريم أحمد شهاب السامرائي822
مريم بسام انطانيوس انطانيوس295
مريم جعفر عدنان الحسني1390
مريم جمال احمد خزيم1009
مريم جنان صليوه صليوه417
مريم حسن جمعه الجلو281
مريم حسن علي شيخو2579
مريم حسين احمد الفهداوي2390
مريم رياض عبد المحمدي1684
مريم سالم ابراهيم ابراهيم1641
مريم صادق لفته العبيدي1695
مريم طه سعيد ال ججوكا2151
مريم عامر دنحا توما1430
مريم عبيد خزام البعيجي1847
مريم عدنان ظاهر الجواري677
مريم عدي مؤيد مؤيد1657
مريم علي نعمت الجبوري580
مريم فائز محمد محمد939
مريم فالح محمد محمد1916
مريم قصي كمال منصور1535



مريم ماجد سلمان سلمان2326
مريم محمد عبدالكاظم لوالوا2370
مريم محمدعلي عباس برخان1174
مريم مصطفى حامد العجاجره1538
مريم مطر عبد الراوي2172
مريم معطي جبار المي451
مريم ممدوح عبدهللا العيساوي2289
مريم منتصر اسماعيل اسماعيل387
مريم موسى علي العبد2450
مريم مؤيد اوراها بكي1014
مريم نذير ايليشاع كينا1759
مريم هيثم منير دوحا728
مريم ياسر امين ورور1309
مريم ياسر مصطفئ حيو1291
مريم يونان نرسي نرسي913
مساعد فيصل لزام العيدان610
مسره عمر عالوي الجميلي1085
مسك رياض عبد المحمدي1796
مشاعل عبدالرزاق احمد بشار936
مشتاق خالد هادي المعموري1556
مشرق موفق فائق محمد تقي ايراني123
مشكاة مضر حميد حميد255
مشكو خدر حمد حمد135
مصطفى ابراهيم فريد البو عباس1184
مصطفى احسان ادريس ادريس139



مصطفى احمد اسماعيل الحيالي1294
مصطفى احمد امين قره باش2080
مصطفى احمد شافي السراي591
مصطفى احمد عبدالحمزه الخفاجي1676
مصطفى احمد عبدالكريم عبدهللا975
مصطفى احمد ناصر ناصر286
مصطفى اياد ابراهيم الجراح783
مصطفى ايهاب سعد العبدهللا2519
مصطفى أرشد عبدالجبار الفريح1340
مصطفى باسل ناظم ناظم415
مصطفى ثامر احمد الحشماوي1794
مصطفى حامد سليم العجاجره640
مصطفى حيدر كاظم المحنه817
مصطفى خالد شكر شكر1173
مصطفى خليل مصطفى بيراقدار1696
مصطفى زياد حاتم البدري700
مصطفى صباح عمر عمر1441
مصطفى طلعت جواد الدوري1153
مصطفى عاصم محمد اسود2482
مصطفى عامر عبد النوفلي2142
مصطفى عبدالرحمن محمد العبيدي2585
مصطفى عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم120
مصطفى عبدالوهاب عبدالرزاق الجنابي973
مصطفى عدنان عوني عوني260
مصطفى عالء حسين الجبوري617



مصطفى علي ذنون بهنان601
مصطفى عماد توفيق توفيق143
مصطفى قيس رسمي رسمي118
مصطفى مجيد احمد العكيدي1414
مصطفى محسن مال هللا صالح2503
مصطفى محمد احمد الخليفي1353
مصطفى محمد عبدهللا بحاحته348
مصطفى محمد يونس يونس302
مصطفى محمداسعد احمد الكرم2274
مصطفى منذر دبان الحديثي814
مصطفى موفق فخري القيسي2263
مصطفى ناظم محمد محمد2453
مصطفى نبيل محمود الدباغ130
مصطفى نهاد احمد قصاب باشي746
مصطفى هشام سعيد ال وهب200
مصطفى هيثم كاظم الزيدي1456
مصطفى يحيى حسين الدليمي2529
مصعب ايهاب سعد العبدهللا1912
مصعب سعد اسماعيل الجبوري941
مضر اثير رياض البياتي326
مضر مثنى مجيد تيلجي113
مظهر احمد مظهر الصالحي1103
معاذ حسين محمد علي كوتك2044
معاذ عون الدين حسين ال خدو1938
معالي حميدي سرسوح المطرب1887



معن حازم توما دالل2321
معن عالء عبدالحافظ التاجر1513
مقتدى مازن خليل خليل1955
مكيه اسعد صالح الشايب2496
مالك احمد مؤيد جلبي202
مالك جالل سعد السامرائي626
مالك زيد ربيع العبيدي1443
مالك صافي حسين حسين1610
مالك ضرغام سالم الربيعي1918
مالك عدي قيس قيس473
مالك علي حاتم الجميلي1877
مالك علي صالح برقلي931
مالك فاروق عمر درويش1996
مالك محمد حسن ابو اصيبع453
ملك ثائر علي علي115
ملك خالد عبداألمير البياتي517
ملك علي حسين البدراني2570
ملك علي كمال عزيزلى2039
مليس سنان هجران هجران1484
منا غالب رشيد قبالن696
منا محمد عبدهللا عبدهللا2090
منار ابراهيم احمد المفرجي683
منار عامر سعدهللا سعدهللا1504
منار عبدالرحمن محمد العبيدي2591
منار ماجد طالب طالب416



منار محمد حسين حسين404
مناف صالح محمود القاضي498
منال زبن سمير الجشعم2099
منال ضاري محمد الدوري1705
مناهل احمد قادر قادر2334
منتظر حيدر عبدالرضا الربيعي425
منتظر عباس هادي هادي2404
منتظر الزم خليل حجاجي976
منتهى عاصم محمد اسود2389
منتهى عباس محمود المنصوري1529
منتهى ناصر الياس بنيامين1516
منتهى هاشم محمد صوفي محمد صوفي997
منتهى وليد خالد احمد سليمان1458
منى حازم مصطفى سلوكي1717
منى حسن محمد علي خيوكه1512
منى حسين عباس عباس1970
منى حمزه حمادي المحمدي1827
منى عبدالرضا ثامر الساعدي541
منى عبدالوهاب عبدالرزاق االشعب2174
منى قاسم مصطفى مصطفى133
منى محمد سرسوح المطرب1816
منيار صالح مهدي دلبوزي527
منير امين يونس خضري2035
منير عبدالغني محمديونس الحجي2098
منير يلدا زيا زيا1045



منيفه يوسف قاسم عبدهللا2143
مها زياد فهد البوريشه929
مها عبدالواحد محمود العبيدي1614
مها عزيز سعيد شيخلر952
مها علي ناقي عرب الداودي1578
مها هادي عايد ال برجس2584
مها هاشم يونس يونس1722
مهدي احمد مهدي زبيدي1749
مهدي أبراهيم علي علي282
مهدي أحمد شاكر الحسني131
مهدي صالح الدين مهدي االعظمي1369
مهدي عادل عبدالقادر تركمان1426
مهدي عدي صادق العكبي1511
مهدي عمار مهدي مهدي2398
مهدي مطني مطر مطر927
مهديه عبدهللا محمد قره باش838
مهند رياض فالح ايواز1704
مهند سالم جاسم الجلبي253
مهند صبحي حازم عدلي398
مهند عالء سليم سليم881
مهند فرج كوركيس شبلي2571
مهند محمد جوير الشجالوي1065
مهند محمد يحيى يحيى341
مهند محمدعلي عبدالمجيد عبدالمجيد1939
مهند مظفر محمد579



مهند هادي عوده عوده142
موج الكوثر ناهض فرج النسياني2568
موج ثائر علي علي114
موج علي فاضل االجودي124
موسى زهير وحيدالدين وحيدالدين2063
موكه نور ياوز محمد محمد138
مؤمن طه محمدسالم سلبي2436
مؤمن ياسر تاج الدين تاج الدين1385
مؤنس محمد يونس الصفار122
مؤيد بنيامين بطرس بطرس288
مؤيد حبيب عبدهللا عبدهللا761
مؤيد رعد مؤيد مؤيد493
مؤيد صبيح داود السامرائي2239
مؤيد فرحان عبداالمير حاجم370
مؤيد هاشم عبدالرضا كاشف الغطاء1630
مي رمضان محمد محمد739
مياده سلطان محمد ال عبدهللا998
ميار صهيب ناجي ناجي474
ميار مصطفى عبدالقادر عبدالقادر730
مياسه ابراهيم حسن عزام1672
مياسه علي عبدالحسن زيداوي380
مياله عبدهللا عباس عباس2551
ميثاق مهدي لطيف المعموري534
ميثم حمودي حسين العلي877
ميثم صاحب جواد الربيعي275



ميرنا يونان نرسي نرسي895
ميريان طه سعيد ال ججوكا2027
ميس حمدهللا الياس الياس2412
ميساء عبدالواحد محسن ال عبدهللا2594
ميساء عبدالوهاب صالح الجبوري140
ميسم حامد عباس عباس1747
ميشيل سركيس اوشانه البيالتي2342
ميعاد سالم محمديونس محيمد1929
ميعاد عبداللطيف حمد الحيالي1314
ميعاد عزيز ميخا شذايا475
ميعاد محمد عبدالموجود الجرجيس1486
ميَكيل سركيس اوشانه البيالتي2332
ميالد مشتاق ميشو الحداد826
ميمونه حسين عباس السعدي414
ميمونه سفيان شاهين شاهين2469
ميمونه طارق جليل جليل2421
ميمونه هشام طه كرد2477
مينا مؤيد اوراها بكي735
ناتين نايف حجي حجي152
ناجي جاسم محمد محمد827
ناجي حجي عبدهللا عبدهللا151
نادر عماد نجيب حيو1183
نادية عبود علي العبيدي1948
نادية فتحي يونس بشار2212
ناديه شعيب محمدصالح الر845



نازلي شاهين رفعت اره ناي732
ناصر زيد خلف الحرداني2181
ناصر محمود مالك الدغمان569
ناطق مزعل هندي هندي1685
نافعه محمد حسين الحاجي2150
نامو عبدهللا عزيز الجاف347
ناهدة جمعة عبدهللا والي1524
ناهدة صالح احمد نجار2146
ناهدة عبدالغني حمود قره باش1361
ناهده خليفه حمادي حمادي767
نايله احمد عزيز عزيز1926
نائف عباس محمدشريف ال بقوس2479
نائل ناظم حسن ال عيسى1265
نائله اسماعيل حسن ساعد1505
نبأ رعد عارف عارف1384
نبأ سعد خيري خيري1344
نبأ عامر عبدالستار عبدالستار1280
نبأ محمد هاشم اعطيشاوي1345
نبأ محمود عبدالستار الحلبوسي847
نبأ مطلك احمد احمد1589
نبأ مهند هشام الحمد2091
نبأ ياسر ابراهيم438
نبراس دحام محمد الفالحي468
نبيله محمدنور محمدعلي محيمد2254
نتالي كلبرتي داود داود235



نتاليا جوني ياقو الزيباري246
نجاة خليف محمد محمد1214
نجاح محمدعلي يونس ال عزير297
نجاه فواز حميد حميد155
نجالء اكرم شهاب فاتي2208
نجالء جاسم عبدالزهرة األسدي201
نجالء يوسف طوان زيرك357
نجود احمد نعيم البوبدري1113
نجوى اكرم قربان الله1043
نجوى خميس طباش طباش2171
نجوى سامي محمد دخيل سنجار1157
نجوى محمد عبدالوهاب ال صالح1031
نجوئ علي كمال عزيزلي523
نجيب بولص اسرائيل اسرائيل149
ندى حسن صحن الجعيفري254
ندى صبار رباح ابو هدله974
نذيره عبدالرحيم محمد محمد1741
نرجس جاسم دعبول دعبول247
نرجس عباس هادي هادي2431
نركوز نوزت برجس برجس1362
نريمان حسن جاسم الحردان1760
نريمان عبدالغني يونس يونس1921
نسار سعد منير منير1702
نسرين جمال الدين عبدهللا الرفيعي1017
نسرين عمار غانم الحسن1720



نسرين فخري عبد مسعودي867
نصر مشتاق فاضل هزو2353
نصرالدين عبدالرزاق نصرهللا ال نصرهللا153
نصرهللا هادي فيصل الشمري449
نصرة خيري برجس برجس175
نصير احمد علي الزهيري1333
نضال فاضل عباس عباس1030
نضال محمود شكير شكير1439
نعام خضر حسو حسو189
نعيمه صدام موزان الكشعم573
نعيمه علي محمد الحسين2111
نعيمه فرحان حسن حسن2079
نغم حميد سلمان العجيلي1166
نغم شامل محمد الصفوك945
نكتل لقمان حيدر ال علي خان2388
نمارق مهند عزيز عزيز1137
نهاد احمد امين قصاب باشي744
نهاد جاسم محمد شرو1312
نهال سالم حميد حميد1894
نهله صباح شمعون شمعون389
نهيان سعود نهيان الشالل1059
نوار سعد عبدالصاحب مال هللا2317
نوارس حمد شعير شعير1519
نوال حمد لفته الزريع2313
نوال عبدالجبار مصطفى مصطفى1224



نوال مجيد نوري نوري1682
نوال نجم عبد عبد831
نوال ياسين حسن حسن1788
نوال يونس مجدل السليمان1219
نور احمد خضر زمو434
نور احمد يونس ال افندي1809
نور حبيب صياح صياح1679
نور حسن حميد حميد2403
نور خالد تركي تركي930
نور خضر كداوي كداوي1937
نور خليل ابراهيم صالوي564
نور رياض عبدالحميد الشجالوي1989
نور رياض موحان موحان1189
نور زياد سليمان سليمان509
نور ستار كاظم الشري979
نور سعد مصلح مصلح219
نور صباح منصور منصور150
نور ضياء رفعت رفعت471
نور عادل عبدالقادر تركمان1444
نور عبدالباسط ابراهيم الجدو1451
نور عبدالغني محمديونس الحجي2129
نور عبدهللا محمد عبدالرحمن اغا147
نور عبدالوهاب محمد شهاب أحمد1901
نور علي محمد التميمي1403
نور مجيد احمد العكيدي1540



نور محمد جليل االختيارلي684
نور مشتاق خالد المعموري1057
نور نايف قدوري الدوري1797
نور نبيل عادل عادل2295
نور نصير عبدالرحمن جلميران364
نور وعد سليم سليم1680
نور وليد خليل الزنكني2225
نور يوسف يعقوب خدي2490
نورا بركات عمر الكردي192
نورا راكان صالح تمر1117
نورا زينل علي ذو الفقار788
نورالحسين ستار عبيد الزوبعي1922
نورالدين شمس الدين صالح علي ياشل154
نورالزهراء حيدر كامل الخفاجي2112
نورالهدى احمد محمد ريمة1247
نورالهدى حازم عبدالعزيز السعدون2190
نورالهدى وليد صادم صادم291
نورة عباس علي بيرام1914
نورتان عادل عبدالرحيم عبدالرحيم1833
نورس حامد عباس عباس1259
نوره حسين عيدو عيدو148
نوره زياد صالح صالح490
نوره ساري مجحم دلي علي1697
نوره شامل محمد الصفوك989
نوره عالء سليم سليم870



نوره محمود طه جوبان791
نوره مدهللا بردي الشواريج1239
نورهان علي اصغر ذنون شيخ1773
نورهان مجيد احمد العكيدي1554
نوري شريف نوري الر1034
نورية عاصي سليمان سليمان1101
نوزاد هرمز سوالقا بلندر2354
نوزت برجس محمد محمد1186
هاجر ظافر طه الخماس879
هاجر عبيد منوخ منوخ1534
هاجر علي عبدالحسين البياتي2411
هاجر محمد محسن محسن1502
هادي احمد مهدي زبيدي1699
هاشم احمد هاشم هاشم1992
هاشم بتال كاظم كاظم2041
هاشم طاهر حسن المحمود2260
هاشم وليد خالد احمد سليمان1461
هالة جميل محمدشريف ممتاز2247
هاله جواد حسين ال خلو2376
هاله حارث طه الزين334
هاني صبحي مشو ساوه1703
هايدي صالح مهدي دلبوزي638
هبه رعد صبيح النعيمي1576
هبه رعد محمد السعدي595
هبه سعد خيري خيري947



هبه سالم حميد حميد2003
هبه عبدالرافع عبدالرحمن الشهواني1851
هبه فارس قاسم قاسم285
هبه نجم عبدهللا السلطان1106
هدى احسان علي شاهين1011
هدى حميد مسلم مسلم566
هدى خليل حسين ال عبو1404
هدى دلف خليفه خليفه1701
هدى سالم خلف خلف2191
هدى سالم عبد الهادي عبد الهادي956
هدى سالم حميد حميد2132
هدى عبد يونس حنيز1634
هدى عثمان عبيد العيساوي482
هدى قيس طالب الدليمي1218
هدى كمال محمد صالح الجبوري368
هدى وليد عبدالحميد الراشد794
هدى يونس ابراهيم الفرحاني1766
هدية اسماعيل الياس ابرو1228
هدير فراس سامي الجحيش804
هدير فهمي نصري الدليمي2121
هدير هاشم حسين الحسين339
هديل تحسين جاسم جاسم2380
هديل خالد الياس الياس1203
هديل عبدالكريم صوم صوم1754
هديل محمدهيثم محمدجميل شربلي2123



هديه مصطفى الياس بقال2155
هشام محمد حسين حسين901
هال احمد شهاب البياتي375
هله وشيح غدير شاروكي228
همام اركان عبداللطيف العزاوي2534
همام رشيد هميم هميم1001
همام محمد فرحان فرحان2464
همام هيثم حمودي العلي863
همين كوركيس اوراها كوركيس524
هناء جمعه احمد احمد724
هناء ضاري مجيد الصالحي2548
هناء عبد سلمان الخماسي1545
هناء ميسر اسماعيل درويش1572
هند خليفه متعب المشهداني2563
هند شهاب احمد النصار1568
هند قرياقوس يوسف يوسف1221
هند قصي ابراهيم الخفاجي532
هندري يوحنا كوريه كوريه1740
هنديه يونان زيا زيا418
هه ژار عبدالوهاب محمد امين بوكت1566
هه لو فاضل محمد نجم الطلباني156
هيام سهيل طاهر المحمود1557
هيام يونس عبدهللا عبدهللا1883
هيام يونس محمد الصالحي1418
هيثم عامر عبدالستار عبدالستار1229



هيثم يوسف حاجي الجندو157
هيفاء دخيل كتي عيسى1633
هيفاء سالم محمد سعيد حلوى1128
هيفاء عبوش الياس كوريال507
هيفاء نعمه عبود عبود1923
هيلين سعيد بدل بدل1739
وارطان سركيس يونان يونان656
وائل جهاد محمد السامرائي558
وائل محمدنجيب خضر خضر1661
وائل وليد حميد حميد2307
وجدان حسين خلف النداوي1116
وحيده احمد خضير جنابي1934
وحيده شمو كشتر كشتر159
وداد عبدالرزاق حسين الدليمي710
وداد عبدالستار عبدالرحمن عبدالرحمن194
ورده غانم محمدسعيد مصري2474
ورده كنعان حسين حسين1968
وركاء محمود حسين الحشماوي1727
ورود صالح محمد الشجيري987
وزيره مصطفى محمود الر1339
وسام احمد مدحت الجبوري1417
وسام عدنان جيجان هيتاوي1561
وسن كريم حنا حنا2371
وسيلة عيسى فرج ال خلف2497
وسيم وعد رمزي النجار2293



وصال جمعه مخيلف مخيلف1268
وصال فراس سامي الجحيش812
وصال قاسم حسين شيخلر2068
وعد رمزي وديع النجار2280
وعدهللا رشيد محمد العمر2531
وعدهللا فاضل حسين حسين1197
وفاء باسم ناجي النيص1431
وفاء حسن علي الشرف707
وفاء حميد سليمان العجيلي988
وفاء خضر مراد مراد158
وفاء عبدالصاحب علي المطلق1999
وفاء عناد خشمان خشمان1223
وفاء فاضل محمد سعيد كوتك2197
والء ثاير ندا الحلبوسي935
والء ريحان طه طه1250
والء عبدالرزاق سليمان سليمان1928
والء لقمان حيدر ال علي خان2447
وليد ابراهيم حسين جراح1192
وليد احمد خضر زمو495
وليد احمد محمد ريمة618
وليد خالد طه طه778
وليد زيا نعوم ياقو1940
وليد سامي ابراهيم البوبدري792
وليد صادم جاسم جاسم304
وليد صالح عبدهللا حماتلي2218



وليد صباح بهنام منوشا1592
وليد عبدالجبار احمد النجار328
وليد محمد عباس السليمان2034
وليد مكيف جبر جبر403
وليد نواف خليل االوصمان1303
وهاد سالم حميد حميد2156
وهبيه علي سليمان سليمان1112
يازي محمد بشير حمو1440
ياسر ابراهيم محمد الهندي543
ياسر تاج الدين علي علي1434
ياسر حسن رشيد رشيد161
ياسر سيف علي العابدي1102
ياسر صالح كريم المشهداني2549
ياسر علي محمديونس عزيز1617
ياسر عماد نجيب حيو785
ياسر عمار انور النعيمي1653
ياسر عمار عدنان العارف1397
ياسر عمار مهدي مهدي2407
ياسر فالح مصطفى ال خدو1612
ياسر قدو عثمان الخليل1351
ياسر محمد ضياء يحيى الجلبي165
ياسمين احمد عبدالرزاق الحجامي2540
ياسمين جمال الدين عبدهللا الرفيعي568
ياسمين سعد كامل السامرائي162
ياسمين صباح عمر عمر1437



ياسمين عجيل زيدان زيدان2279
ياسمين يوسف ميخائيل ميخائيل1252
ياسين طه امير كالدى706
ياسين عبدالستار عليوي المجمعي537
ياسين عمار مهدي مهدي2415
ياسين محمد يونس خضر عبود763
ياسين مصطفى عبدالحميد التميمي506
ياسين مصطفى محمدعلي خله1662
ياسين مؤيد عبدالجبار الزبيدي1596
ياسين هاني شاكر الكعبي2439
ياقوت ايوب محمد العباسي1389
ياقوته سعد محمود محمود480
يحيى حسن شلش النصراوي611
يحيى رسول محمدنجم حيو2372
يحيى سليمان قاسم المرعوك1909
يحيى عالء سليم سليم888
يحيى علي هادي اسماعيل اسعد962
يحيى فائق يحيى البارودي946
يحيى كنعان احمد اوجشلي1826
يحيى نبيل ذنون بشار2202
يحيى يونس امين خضري2140
يزن اركان عبد الرحيم عبد الرحيم659
يزن مثنى حمود حمود411
يسر عمار أحمدفؤاد البياتي528
يسرى شاكر محمود فارس1471



يسرى علي أصغر احمد ال جمعه1040
يسرى علي حسين حسين518
يعقوب كامل محمود الفياض597
يعقوب يوسف حاجي الجندو164
يقين صدام محمود الجحيشي1313
يقين محمد احمد الخليفي508
يلدز ابراهيم نصرت نصرت2049
يلدز الياس امين ال فارس552
يلماز عبدالكريم مال هللا صالح2456
يم محمد فايز المحمدي1517
يمامه محمد جاسم البياتي1121
يمان فاروق رمضان رمضان1756
يهور حمو قاسم قاسم160
يوبرت نرسي رندو رندو896
يوسف ابراهيم حسن345
يوسف حسن عبد عبد1356
يوسف حسين عبدالجليل الراشد547
يوسف حكيم لقمان سليم430
يوسف خليل أحمد العلي1637
يوسف رعد مؤيد مؤيد544
يوسف طارق عبد عبد1668
يوسف عامر عبد النوفلي2183
يوسف عبداالمير مجيد جيوا2104
يوسف عبدالسالم محمدصالح السليمان1150
يوسف عبدالقادر جبرائيل محمود1585



يوسف عدي محمد العكيدي264
يوسف علي عبدالجبار ال حمو1244
يوسف فارس مشعان مشعان2602
يوسف فارس يوسف الكداوي2268
يوسف كريم ذياب الشامي163
يوسف مروان محمدنور محي2481
يوسف مشتاق خليل الخفاجي1375
يوسف معطي جبار المي627
يوسف مؤيد عبدالجبار الزبيدي1598
يوسف نواف خليل االوصمان1814
يوسف هشام يوسف السليمان360
يوسف هيثم ابراهيم العتابي1213
يونان نرسي رندو رندو906
يونس حسان ثامر ثامر2520
يونس زياد عبدالجبار عبدالجبار1363
يونس عبدالجبار عبدهللا سلطانه2418
يونس فالح محمدطاهر بشار2256
يونس منهل عبداللطيف الشاهين1109
يونس مؤيد عبدالجبار الزبيدي1594
ئاالء عبدالحكيم محمد محمد1078
ئه لند كوفان موسى الجوهري553
ئيفا وريا عبدالقادر عبدالقادر1135


