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تهاني علي حسين الفرحاد1521

تهاني علي محمد حشماوي1522

تهاني هادي صالح الزهيري1523

توفيق سعيد يعقوب خلو1524

توفيق فاضل عباس عباس1525
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توفيق محمدصالح ياسين حيو1526

توالي سمير فاضل حياوي1527

تيسير ثمين طه شكرجي1528

تيسير عبدالجبار طه العمري1529

تيم طه محمد محمد1530

تيم عبدالجبار شكر مجمعي1531

تيم محمد معن معن1532

تيم مصطفى صالح الدين صاصيال1533

تيماء اسامه قاسم الراوي1534

ثابت حسن دخيل دخيل1535

ثامر خالد محمد الصفوك1536

ثامر خضر موسى البودلو1537

ثامر ذياب حسن حسن1538

ثامر عبدالقادر محمد شربه1539

ثامر محمد سلمان جبش1540

ثاير عباس منصور االركي1541

ثائر عبدالقادر محمود قمري1542

ثائر عثمان قادر قادر1543

ثائر عيسى بنيامين بنيامين1544

ثائر مجيد كاظم العزاوي1545

ثريا خضير مرزوك مرزوك1546

ثريا عبدهللا شعبان العاني1547

ثلجه ذياب صالح الخضير1548

ثناء امين بكر بكر1549

ثناء كامل مصطفى مصطفى1550
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جابر حسين دخيل علو1551

جابر عدنان محمد علي محمد علي1552

جابر مانع يوسف محمد1553

جازية حسين عبدالقادر الزمو1554

جازيه محمد ابراهيم الجلو1555

جاسر عايد نوار نوار1556

جاسم احمد محمد محمد1557

جاسم حسين سلطان اضوغيات1558

جاسم خيرالدين جاسم قصاب1559

جاسم شامل علي غضيب1560

جاسم عالوي جاسم جاسم1561

جاسم محمد ابراهيم حيمد1562

جاسم محمد جاسم الندى1563

جاسم محمد جمعه جمعه1564

جاسم محمد حمزه المحمه1565

جاسم محمد خليل اسماعيل اسماعيل1566

جاسم محمد سليمان شيخو1567

جاسم محمد عبدهللا قادري1568

جاسم محمد علي زيد قبالن1569

جاسم محمد عويد الحداد1570

جاسم محمد قربان الله1571

جاسم محمد محمدغانم حلوئ1572

جاسم محمد مكطوف العبوده1573

جاسم محمد يونس خويرد1574

جاسم محمدامين اسعد العباسي1575
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جاسم محمدسليم عمر شيخو1576

جاسم محمدسليم يوسف حليكو1577

جاسم نوري جاسم جاسم1578

جاسم يونس محمد الر1579

جاكلين منذر فليح الجوراني1580

جان ججو ايشو بوتاني1581

جان علي محي الدين ناصر1582

جانيت فرنسا كمبول نجو1583

جتين مجيد حميد حميد1584

جتين ييلماز ابراهيم مالك1585

جذل عبدالكريم محمدباقر الباقر1586

جراح حكيم زيدان زيدان1587

جراح مناور فهد الشمري1588

جعفر علي عبدال عبدال1589

جعفر كاظم حنظل الصويلح1590

جعفر موسى حسين حسين1591

جالل جميل محمديونس علي ياشل1592

جالل عادل عطا الجنابي1593

جالل محمديونس عبدالكريم حيدر1594

جالل يونس اسكندر اسكندر1595

جلنك عدنان صالح صالح1596

جمال الدين صباح نوري نوري1597

جمال اياد جمال جمال1598

جمال حسناوي جواد الحجامي1599

جمال سعدي كرجي كرجي1600
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جمال عمر عبدالحكيم عبوش1601

جمال فيصل محمدسعيد محمدسعيد1602

جمال محسن علي علي1603

جمال مظهر طاهر العزاوي1604

جمان جمال محسن محسن1605

جمانه اياد جاسم مساري1606

جمانه بكر رعد رعد1607

جمانه سالم طارق الفداغي1608

جمانه صوناي عبدالخالق السلبي1609

جمانه ضياء بدوي الخالدي1610

جمانه عبدالرحمن حاتم عجم1611

جمانه علي عبدالرؤوف الراشد1612

جمانه عمر سميان سميان1613

جمانه محمود محمد علي حموشي1614

جمعه خضر جمعه كدنيه1615

جمعه خيرالدين محمد ساعدلي1616

جمعه عبدهللا كليب كليب1617

جمعه عيسى عواد عواد1618

جمعه قادر خليل حنش1619

جمعه لؤي جمعه عزام1620

جمعه محمد ذياب ذياب1621

جمهورية خلف عبدهللا عبدهللا1622

جميعه محمدعلي احمد الكنو1623

جميل طه جميل ملكو1624

جميل علي اصغار احمد زينل1625
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جميل محمد يونس فارس حنش1626

جميل هرمز يوسف بهاري1627

جميل يعقوب ابراهيم ابراهيم1628

جميلة ابراهيم بكر أل عجم1629

جميلة زكريا ادريس ال سليمان1630

جميلة شهاب احمد سلبي1631

جميلة عادل يوسف بخجه1632

جميلة فالح حازم ال بقوز1633

جميله سليمان حسين حسين1634

جميله علي سلمان نبيلي1635

جميله وعد عبدالرزاق قره باش1636

جنات ابراهيم محمد حشماوي1637

جنات احمد سبتي سبتي1638

جنات احمد عبد الربيعي1639

جنات احمد عبدالكاظم السوداني1640

جنات الفت حكمت حكمت1641

جنات رعد محمد محمد1642

جنات رياض عبد عبد1643

جنات سامي شعبان سبعاوي1644

جنات ضياء حميد الفهداوي1645

جنات عمار صالح صالح1646

جنات ليث طالل الجنابي1647

جنات محمد قصيد قصيد1648

جنات مظفر يوسف يوسف شريف1649

جنات منير عيدان الحبابي1650
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جنات ميثم كريم الحربي1651

جنات وليد عدنان عدنان1652

جنان جعفر فاضل ال امين1653

جنان حسين محمدعلي قرو1654

جنان دحام محمد يتيملر1655

جنان سطم مطر االبراهيم1656

جنان صالح محمد العاصي1657

جنان صبحي احمد احمد1658

جنان عبدالرزاق حسين كرموش1659

جنان علي وائل وائل1660

جنان عوني اسماعيل ساعد1661

جنان فاضل حسين ال يتيم1662

جنان فالح حازم ال بقوز1663

جنان فهد عبدالقادر عبدالقادر1664

جنان قاسم حمد الفالحات1665

جنان محمد قصيد قصيد1666

جنان محمديونس عبدالكريم حيدر1667

جنان محمود اسماعيل ال مجدل1668

جنان ناطق حمزه ال بقوز1669

جنان ياسين حسين فتاح1670

جنان يوسف عبدهللا السامرائي1671

جنان يوسف محمد محمد1672

جنة احمد عبدالهادي عباس1673

جنة سامي عبدالسالم قره باش1674

جنفيه ايشو بادين بادين1675
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جنكيز عصام حاجي حاجي1676

جنه احمد سمير ال صائغ1677

جنه أياد حارس الفرطوسي1678

جنه حكمت محمدطاهر محمدطاهر1679

جنه غسان خزعل خزعل1680

جنى ايمن عبدالرزاق احمد1681

جنى علي جواد جواد1682

جنى محمد خالد خالد1683

جهاد ابراهيم محمد يونس عزيز1684

جهاد احمد محمديونس جنو1685

جهاد باسم عبود الحشماوي1686

جهاد صابر محمد علوليه1687

جهاد عبدالقادر حسن البقال1688

جهاد محمد امين محسن سلطاني1689

جهاد محمدصالح خضر خضر1690

جهان صابر محمد محمد1691

جهان فاضل يونس كرد1692

جهدية احمد احمد طالن1693

جهدية محمدصالح محمود عرب1694

جهديه يونس محمد محمد1695

جهينه صديق حسين الدليمي1696

جواد حسين ابراهيم ال خلو1697

جواد محمد جواد العجيلي1698

جوان احمد احمد طالن1699

جوان فهد عبدالقادر عبدالقادر1700
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جوانا خالد محمد محمد1701

جواهر حسن محمد خويتلي1702

جواهر خالد خلف المحمد1703

جواهر سامي يوسف غارب1704

جود احمد ناجي السامرائي1705

جود احمد هادي هادي1706

جود فاروق طالب الهماوندي1707

جودت صالح محمدامين جايجي1708

جودت صباح محمد محمد1709

جودت عابد ابراهيم ال وهب1710

جودت علي حسين الياسلي1711

جودي محمد قصيد قصيد1712

جورج جان ججو بوتاني1713

جورج داني وليم مركهي1714

جوري فراس موسى الراشد1715

جوزيف نصير جميل قس هرمز1716

جوليان محمد قصيد قصيد1717

جون أياد حارس الفرطوسي1718

جون حسين يعقوب يعقوب1719

جونيل بسام صبري اوسا1720

جويره عبدالهادي سلمان جبش1721

جيفان ميخائيل شابو التوما1722

جيالن اسعد عبدالواحد عبو1723

جيالن سعدي خورشيد خورشيد1724

جيالن صالح حمزه ال شلش1725
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جيالن عبدالرزاق حسين كرموش1726

جيالن علي محمدسعيد الشيخ1727

جيالن فتحي عزالدين ساعد1728

جيالن فراس محمد طاهر الصالح1729

جيالن محسن محمد شرو1730

جيالن محمد خليل قره باش1731

جيالن محمود خليل الوندي1732

جيالن معمر عبدالحميد عبدالحميد1733

جيالن نبيل محمدنور محيمد1734

جيالن وسام سامي اسود1735

جيالن وليد قاسم الكلور1736

جيلين اياد اسماعيل اسماعيل1737

جينا جان ججو بوتاني1738

جيهان امجد احمد صالح1739

جيهان جودت صالح جايجي1740

جيهان عبدالرزاق حسين كرموش1741

جيهان عبدالقادر عبد الحمو1742

جيهان محمد خليل قره باش1743

ِحسان عمر سميان سميان1744

حاتم حمد اسماعيل اسماعيل1745

حاتم زبار عبد اللهيبي1746

حاتم عبدالكريم اسماعيل الشهاب1747

حاتم عبدهللا محمد العبار1748

حاتم عقيل حقي حلبوص1749

حاتم فاضل حسين حسين1750



االسم الكاملالتسلسل

حاتم فيصل محمد يونس سلولي1751

حاتم كريم خلف خلف1752

حاتم محمد زبار الشيحاوي1753

حارث احمد صالح الخزرجي1754

حارث احمد كاظم كاظم1755

حارث ثابت مخلف البوعباس1756

حارث رافد عبدالجبار عبدالجبار1757

حارث زيد عبدالستار عبدالستار1758

حارث سعد محمد محمد1759

حارث سفيان عثمان الدوري1760

حارث سمير محمدشريف نجار1761

حارث صباح حميد البوريشه1762

حارث عبدالغفور حميد الغفور1763

حارث عمر حمود العبد1764

حارث مثنى احمد قره باش1765

حارث مثنى حميد حميد1766

حارث نوري سعيد سعيد1767

حارث وليد فارس الحسين1768

حارث ياس خضير الجبوري1769

حازم حميد علي علي1770

حازم خضر الياس الياس1771

حازم عباس حسين بياتي1772

حازم كمال حازم الخلف1773

حازم محمد ابراهيم حيدر1774

حازم محمد رشيد حمو1775
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حازم محمد شاكر شاكر1776

حازم محمدغائب علي لبلبي1777

حازم وعدهللا حازم علي ياشيل1778

حازم ياسين خضر مال1779

حامد امين عباس السامرائي1780

حامد شهاب احمد العكيب1781

حامد محمد يوسف الرفاعي1782

حامد محمود عزيز عزيز1783

حبيب امين جميل عزيز1784

حبيب حسن علي ال عبو1785

حبيب حمادي عبد الجعباوي1786

حبيب خليل ابراهيم قروط1787

حبيب سليمان يونس يونس1788

حبيب طاهر محمدبشير محمدبشير1789

حبيب غالب سلمان نبيلي1790

حبيب غالب يوسف يوسف1791

حبيبه الفت حكمت حكمت1792

حبيبه حسين علي العبدهللا1793

حدي كوركيس اوشانه اوشانه1794

حذافة عبدهللا سهيل االسماعيل1795

حذام عواد شهاب شهاب1796

حذيفه حازم ياسين الياس1797

حذيفه حسان عليوي عليوي1798

حذيفه رائد شهاب عزيز1799

حذيفه سامي حويد حويد1800
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حذيفه عامر صبحي الباشا1801

حذيفه محمد علي ال حيدر1802

حربي محمدطاهر حسين زمت1803

حربيه نجم عبدهللا عزيز1804

حربيه هاويل صليوه الزيباري1805

حردان ابراهيم ربيع ربيع1806

حسام ابراهيم عبدالخالق الماضي1807

حسام ابراهيم عبدالكريم عبدالكريم1808

حسام الدين رسول جلوب الجميلي1809

حسام بسام شعيب شعيب1810

حسام جاسم احمد احمد1811

حسام حسن جاسم جاسم1812

حسام حميد يوسف يوسف1813

حسام حنا ميخا بجو1814

حسام رياض احمد النقيب1815

حسام صدام محمدفوزي عباجي1816

حسام عامر صالح تمر1817

حسام عباس محمد محمد1818

حسام عبدالرحمن وجيه زين العابدين1819

حسام عبدالسالم رفيق العبيدي1820

حسام عدنان محمدسعيد الفرحاد1821

حسام علي حسن بيرام1822

حسام علي شعبان شعبان1823

حسام عماد حمدي الردام1824

حسام نجم عبو السماك1825
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حسام نعمه مذب مذب1826

حسام وسام سامي اسود1827

حسان اياد حاتم السبدري1828

حسان ذنون يونس جرك1829

حسان شريف عبد عبد1830

حسان طارق حمدان حمدان1831

حسان عليوي حسين حسين1832

حسان فائق كامل قس توما1833

حسن احمد بكر خويدي1834

حسن احمد عبيد راشدي1835

حسن احمد علي اصغار زينل1836

حسن احمد محمود الدايني1837

حسن اسماعيل ابراهيم النجار1838

حسن اسماعيل محمدعلي ال عبو1839

حسن اكرم صبري ال يتيم1840

حسن أبراهيم عاشور عاشور1841

حسن أحمد زهير بكر1842

حسن جاسم حسين حسين1843

حسن جاسم كلمامي الخالدي1844

حسن جاسم محمد محمد1845

حسن حازم محمد حيدر1846

حسن حازم محمديونس شخال1847

حسن حسين ابراهيم الحاج علي1848

حسن حسين حسن ال عبدالقادر1849

حسن حسين حمد حمد1850
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حسن حسين علي العطيه1851

حسن حيدر ستار العبيدي1852

حسن خلف عبدو عبدو1853

حسن خليل رحيم رحيم1854

حسن دخيل يوسف ورور1855

حسن رديف طاهر الحواني1856

حسن رعد غانم المعماري1857

حسن سالم محمد عبدالكريم1858

حسن سامي فاضل فاضل1859

حسن سعيد عزيز شمو1860

حسن سالم حسن ابوهالل1861

حسن سليمان محمود الحسين1862

حسن سيف الدين عبدالقادر عبدالقادر1863

حسن صالح حسن غالب1864

حسن عباس محمدسعيد ال مرجان1865

حسن عبدالغني حسن الهبو1866

حسن عبدالغني حسن سلو1867

حسن عبدالغني عبدهللا علو1868

حسن عبدالقادر حسن البقال1869

حسن عبدالكريم حمد الخليفي1870

حسن عبدالماجد محمدامين ال رحمه1871

حسن عزالدين حسين حسين1872

حسن عزالدين سعيد قره باش1873

حسن علي اسماعيل العلواني1874

حسن علي حسين ال عبو1875
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حسن علي عبدالحق عبدالموجود1876

حسن علي لفته الجاف1877

حسن عمر حسن حسن1878

حسن فائز عبدالرزاق الدجيلي1879

حسن فراس عبداللطيف عبداللطيف1880

حسن فراس كاظم العبدالنبي1881

حسن قتيبه محمدصالح علي1882

حسن محسن عبدهللا ال جاويش1883

حسن محمد صالح ال طالب1884

حسن محمد عبدالرحيم ال مال1885

حسن محمد قربان الله1886

حسن محمد ناجي حجي1887

حسن محمد نصرالدين نصرالدين1888

حسن محمد نورالدين كنه1889

حسن محمدطاهر علي الفرحاد1890

حسن محمدنوري نوح نوح1891

حسن مصطفى سليمان نبيلي1892

حسن مصطفى عبدالكريم عبدالكريم1893

حسن منيف حسن ال وهب1894

حسن ناجي مجيد الدوري1895

حسن نواف حسن ال وهب1896

حسن هادي عبد عامري1897

حسن هاشم محي الراوي1898

حسن هشام طاهر الر1899

حسن ياسين خضير خضير1900
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حسن يوسف اسعد اسعد1901

حسن يوسف عبدهللا فارس1902

حسناء علي حسين الفرحاد1903

حسناء قابل صابر صابر1904

حسناء ياسر محمد محمد1905

حسنة محمود عبدالرحمن عبدالرحمن1906

حسنه حسن مطر مطر1907

حسنه خضر علي الحمد1908

حسنه عاصي يوسف اكرني1909

حسنه علي عبيد المحمدي1910

حسنه عواد خلف الفي1911

حسنى عدنان محي محي1912

حسنين عبدالسالم طه الشاوي1913

حسنيه سعد يونس لبلبي1914

حسنيه عزت محمدصالح ايواز1915

حسيبة عباس يونس خلو1916

حسيبه صالح مصطفى الخلف1917

حسيبه محمد غائب مصطفى ال وهب1918

حسين احمد عبدالكريم عبدهللا1919

حسين اسماعيل ابراهيم النجار1920

حسين اسماعيل محمد علي ال عبو1921

حسين اكرم خليل ال امين1922

حسين اكرم صبري ال يتيم1923

حسين اياد نايف حسين ال يحيى1924

حسين تركي أحمد المحمدي1925
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حسين توفيق فاضل فاضل1926

حسين ثائر عبدالمجيد عبدهللا1927

حسين جاسم يونس الر1928

حسين جمعه خضر كدنيه1929

حسين جواد حسين ال خلو1930

حسين حازم كاظم كاظم1931

حسين حامد حسين الحاجي1932

حسين حربي عبود عبود1933

حسين حسن حمو قرو1934

حسين حسن محمدعلي كوتك1935

حسين حمزة جمعة ال بقوز1936

حسين حيدر مصطفى فرحات1937

حسين خضر حسين حسين1938

حسين خليف فواز الجنابي1939

حسين خليل ابراهيم شيخو1940

حسين خليل ابراهيم عبدهللا1941

حسين خليل حسين خلو1942

حسين داود حسن الموسوي1943

حسين ديار محمد توفيق وندي1944

حسين رافد فيصل ربيعة1945

حسين رعد محمدطاهر محمدطاهر1946

حسين سالم نجم نجم1947

حسين سرمد عبدالجليل فتالوي1948

حسين سعد جمعه كدينه1949

حسين سعد يونس لبلبي1950
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حسين سمير محمدشريف نجار1951

حسين سمير مهدي العبادي1952

حسين صاحب عباس جريدي1953

حسين صالح رسول عبوشلي1954

حسين عبداالمير ابراهيم ورور1955

حسين عبدالجبار عبدهللا سلطانه1956

حسين عبدهللا يوسف جلو1957

حسين عبدالمجيد جبير جبير1958

حسين عبدالمجيد جعفر ورور1959

حسين عبدعلي موسى العيداني1960

حسين عز الدين حسين حسين1961

حسين عصمت منشود منشود1962

حسين عالء سالم الفارس1963

حسين عالء لمعي العلي1964

حسين علي احمد احمد1965

حسين علي اسماعيل اسماعيل1966

حسين علي رافع الحطاب1967

حسين علي سعيد احمو1968

حسين علي سلمان نبيلي1969

حسين علي عبدالحمزة الخيكاني1970

حسين علي عبدالحميد الزبيدي1971

حسين علي عبدالحميد عبدالحميد1972

حسين علي غفوري المشهداني1973

حسين علي كاظم العبوده1974

حسين علي محمد الجاسم1975
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حسين علي محمد العاني1976

حسين علي محمد محمد1977

حسين علي محمدطاهر عزام1978

حسين علي محمود محمود1979

حسين علي مصطفى عزيز1980

حسين عمر محمود الحماوي1981

حسين فاضل ذنون حنش1982

حسين فالح عبد الحمو1983

حسين فالح مهدي بهادر1984

حسين فواز محمدنور محمدنور1985

حسين فوزي فاضل البودلو1986

حسين قاسم احمد العزاوي1987

حسين قتيبه محمدصالح علي1988

حسين قحطان عباس سلولي1989

حسين كاظم سحيب سحيب1990

حسين لؤي فهد الربيعي1991

حسين ليث حسين قاسم1992

حسين ماهر عدنان الخفاجي1993

حسين محمد احمد قره باش1994

حسين محمد علي كشي1995

حسين محمدعبد حسين واوي1996

حسين مزهر محسن الجنابي1997

حسين مصطفى ابراهيم ابراهيم1998

حسين مصطفى عبدالكريم الجعيفري1999

حسين مقداد محمدعبد قبالن2000
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حسين منصور خميس دانيه2001

حسين نعمان عبدهللا عبدهللا2002

حسين نعمه مذب مذب2003

حسين هاشم محي الراوي2004

حسين هاني محمد سلطاني2005

حسين هشام طاهر الر2006

حسين ياس خضير الزبيدي2007

حسين ياسر سعيد سعيد2008

حسين يونس حسو قره باش2009

حسين يونس عبد عبد2010

حسين يونس محمدسعيد ال جعفر2011

حسينه صالح محمد محمد2012

حسينه عباس محمد علي حمو2013

حسينه عبدهللا صالح عبو2014

حسينه عفات علي علي2015

حسينه محمد محمدامين ندار2016

حضيرية علي محمد محمد2017

حفصه ابراهيم حسن نبيلي2018

حفصه خطاب حسن عدلي2019

حفصه عبدالوهاب أحمد السامرائي2020

حفصه علي حسين حجي2021

حفصه عمر حسن حسن2022

حفصه عمر ياسين العزوز2023

حقي اسماعيل محمدعلي ال عبو2024

حكم قحطان مطلب مطلب2025
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حكمت الفت حكمت حكمت2026

حكمت عبدالكريم عبدالرزاق البودوله2027

حكيمة اسماعيل محمد الواوي2028

حكيمة عبدالرحمن جرجيس قره باش2029

حكيمة محمد رشيد قلي2030

حكيمة وهب خضر الحلوة2031

حكيمه بكتاش خضر المجد2032

حكيمه عبدالزهره حسين المعموري2033

حكيمه عبدهللا سلمان سلمان2034

حكيمه عرب علي قره باش2035

حكيمه علي حيدر ال حيدر2036

حكيمه محمدطاهر علي الفرحاد2037

حكيمه منديل مطلك مطلك2038

حال جبار خلف السراجي2039

حال جرجيس مصطفى فرحات2040

حال داود سلمان الزيدي2041

حال سمير ناجي ناجي2042

حال صدام حسين حسين2043

حال محمد صالح صالح2044

حال محمد مكطوف االسدي2045

حلمي حسن حسين ال خدو2046

حلوه شهاب حمزه المحمه2047

حليمة يحيى عبدالقادر نذار2048

حليمه علي عباس عباس2049

حليمه ماجد محمد محمد2050
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حليمه محمد رسول كنه2051

حماد باسم حماد حماد2052

حماد رزوق توفيق راشدي2053

حماد عبدالرزاق شهاب شهاب2054

حمد احمد ضاحي الزوبعي2055

حمد حاتم حسين الجميلي2056

حمد سامي حويد حويد2057

حمد علوان شالل المزارعه2058

حمد موفق حمد الكبيسي2059

حمدان دللي احمد احمد2060

حمده تركي بديوي بديوي2061

حمده طه محمد محمد2062

حمده عباد علي علي2063

حمده عباس عسكر عسكر2064

حمده محمود احمد السويفي2065

حمدي شمسي عبداللطيف عبداللطيف2066

حمدي عبدالرزاق شهاب شهاب2067

حمدية حسن سعد لبلبي2068

حمدية قدو يونس عاصي2069

حمدية محمد علي سعد سعد2070

حمديه ابراهيم علي علي2071

حمديه شهاب احمد الكروي2072

حمديه عجيل عبيد عبيد2073

حمديه مصطفى محمديونس زمات2074

حمديه مولود جنبد السامرائي2075
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حمزة حسن هادي شبع2076

حمزة سبع شاكر شاكر2077

حمزة عامر اياد يونس الكردي2078

حمزة يونس محمدامين حلوى2079

حمزه بشار شهاب ال وهب2080

حمزه ثامر شامل شامل2081

حمزه حردان ابراهيم ابراهيم2082

حمزه حسن محمد الصويلح2083

حمزه خضر عباد عباد2084

حمزه رافع عبدالكريم السامرائي2085

حمزه رشيد محمود محمود2086

حمزه رعد غانم المعماري2087

حمزه رياض محمدامين ال رحمة2088

حمزه عادل حمزه حمزه2089

حمزه عدنان محمدبشير نبيلي2090

حمزه عصام امين الشاوي2091

حمزه علي محسن الربيعي2092

حمزه عمر رعد بشير الجلبي2093

حمزه قيس خضير راشدي2094

حمزه محمد ابراهيم التوحي2095

حمزه محمد خليل العبيدي2096

حمزه محمد فارس فارس2097

حمزه مزهر ضامن ضامن2098

حمزه مصطفى شوقي الكواز2099

حمزه هاشم محي الراوي2100
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حمودي خيون عبدهللا عبدهللا2101

حميد أحمد صالح صالح2102

حميد صالح خضر المولى2103

حميد صالح فيصل الدوسري2104

حميد صالح محمدرشاد فرحان2105

حميد طاهر محمدبشير محمدبشير2106

حميد عبدالمجيد محمد الصعب2107

حميد علي احمد احمد2108

حميد فرحان رجب رجب2109

حميد يوسف علي العلي2110

حميده توفيق فاضل فاضل2111

حنان بشير اسماعيل عليبوش2112

حنان جبرائيل يوسف الحداد2113

حنان حسين ثامر ثامر2114

حنان ذياب محمد محمد2115

حنان عبداالمير صاحب صاحب2116

حنان عبدالحكيم حسين خلو2117

حنان عبدالرزاق حسين كرموش2118

حنان عبدالعزيز عبدالقادر عبدالقادر2119

حنان عبدهللا محمد الراشد2120

حنان غائب مصطفى حربو2121

حنان فرمان محمدطاهر محمدطاهر2122

حنان فالح حازم ال بقوز2123

حنان كاظم حسن الشبانات2124

حنان لطيف محمد راشدي2125
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حنان لفته ضايف علي السوداني2126

حنان محمد سعيد محمد محمد2127

حنان محمدنوري يونس لبلبي2128

حنان موفق سليم مشموس2129

حنان ناطق نايف نايف2130

حنن مصعب رشيد الفيل2131

حنيفه نايف محمدعلي عبد2132

حنيفه نوفل هاشم السنجار2133

حنين شاكر خضر خضر2134

حنين عبدهللا احمد الجاسم2135

حنين علي سلمان المشهداني2136

حنين علي هاشم السامرائي2137

حنين علي يونس يونس2138

حنين محمود عايش الكبيسي2139

حنين نواف حسن ال وهب2140

حنين وسام خلف البدري2141

حواء عبد يوسف ايواز2142

حور نهاد ابراهيم ابراهيم2143

حوراء احمد سمرمد النداوي2144

حوراء اسعد خضير العبودي2145

حوراء بسام شعيب شعيب2146

حوراء صبار مطلك الخزرجي2147

حوراء صفاء سالم حجامي2148

حوراء فاضل سليمان سليمان2149

حوراء لؤي عطا عطا2150
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حوراء مثنى ابراهيم المشهداني2151

حوراء نايف محمد صالح القاسم2152

حياة ايوب حسن حسن2153

حياة بشار يونس كنه2154

حياة حسين غريب ال نجار2155

حياة خليل محمدصالح ايواز2156

حياة فاضل ابزار اليحيى2157

حياه محمدياسين عبدالكريم ال خان2158

حيدر احمد سامي المعموري2159

حيدر جاسم محمد البياتي2160

حيدر حامد علوان عبيدي2161

حيدر ستار محمدجعفر العبيدي2162

حيدر سليم رضا حافظ2163

حيدر صديق محمد مهاجر2164

حيدر طعان جاسم الطعان2165

حيدر عامر حسن خفاجي2166

حيدر عبدهللا خضير الجبوري2167

حيدر علي عبدالحسين البياتي2168

حيدر علي محمود محمود2169

حيدر عمار احمد الفخري2170

حيدر غانم سعدهللا سعدهللا2171

حيدر قحطان خلف السعيدي2172

حيدر كامل خضير الخفاجي2173

حيدر كراب حسن لبلبي2174

حيدر لؤي وليد العزاوي2175
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حيدر محمد تقي عجام2176

حيدر وليد عبدالرضا العلياوي2177

خاتون باكس كوريال اشوني2178

خالد احمد علي الحلبوسي2179

خالد اسامه حازم المال2180

خالد الوليد خالد الكبيسي2181

خالد جفات عليوي الرماحي2182

خالد حامد شهاب العكيب2183

خالد خليل عبدهللا الشكيري2184

خالد دحام محسن العبار2185

خالد ذنون يونس لبلبي2186

خالد رافع سامي سامي2187

خالد رائد عبد التميمي2188

خالد رسول سليمان الجرجري2189

خالد زهير حسين ال وهب2190

خالد زينل محمدغانم فتاح2191

خالد سعد خالد خالد2192

خالد سعدي خورشيد خورشيد2193

خالد سعود عبدالجبار عبدالجبار2194

خالد طارق يونس الر2195

خالد عبدالكريم علي فرج2196

خالد عبدالواحد محمد الفرحاد2197

خالد علي جريد العلواني2198

خالد عمر عبدالمجيد الراشد2199

خالد كمر عبيد الجبوري2200
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خالد ماهر خليل بكي2201

خالد محمد جاسم جاسم2202

خالد محمد خليل خليل2203

خالد محمد عباس عباس2204

خالد محمديونس محمدعلي العبدو2205

خالد محمود شريدي الجبوري2206

خالد محمود فاضل فاضل2207

خالد محمود محمد البوعباس2208

خالد مخلف حسين حسين2209

خالد مخلف حوري حوري2210

خالد منذر صباح هرمز2211

خالد ميسر ذنون الحموش2212

خالد هاشم شدهان الخزرجي2213

خالد وليد كاظم المشايخي2214

خالدة حسين علي خلو2215

خالدة عباس زيد قبالن2216

خالدة محمدجميل عبدالقادر عزام2217

خالده ابراهيم احمد انصاف2218

خالده ابراهيم علي علي2219

خالده بالل علي قره باش2220

خالده تقي حمادي حمادي2221

خالده سالم حميد العبدلي2222

خالده محمد خلف خلف2223

خالده محمد محمود ملكو2224

خالده محمدعلي سعيد ابرو2225
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خالصة صالح فاضل كنه2226

خالصه خليل ابراهيم جلبي2227

خالصه محمد حسين حسين2228

خالصه محمدنوري ابراهيم علي يتيم2229

خبيب محمد خزعل خزعل2230

خدوج خضر صالح محي2231

خديجة بكر ساعد فرحاد2232

خديجة جاسم محمد طاهر الفرحاد2233

خديجة خضر حسين محي2234

خديجة دخيل يوسف ورور2235

خديجة ذنون يونس جرك2236

خديجة زيد محمود شحاد2237

خديجة سليمان محمد نجار2238

خديجة عبدالغني عبدهللا علو2239

خديجة علي حسين حجي2240

خديجة محمد امين الفرحاد2241

خديجة محمدامين يونس لبلبي2242

خديجة محمود حسو اليعقوبي2243

خديجة مسلم احمد المرتضى2244

خديجة يونس يعقوب خويرت2245

خديجه ابراهيم محمد مطر2246

خديجه احمد حسن الساهوكي2247

خديجه اسماعيل حمزه هورج2248

خديجه الياس فاضل ال جلو2249

خديجه حازم عبدالعزيز السعدون2250
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خديجه حامد محمود محمود2251

خديجه حسن علي السلبي2252

خديجه خلف علي علي2253

خديجه سهيل غائب جراد2254

خديجه عادل صالح برقلي2255

خديجه عباس محمد لبلبي2256

خديجه عبدالملك هالل هالل2257

خديجه عزت حامد حامد2258

خديجه عساف عبدهللا الحيو2259

خديجه علي ذياب الدليمي2260

خديجه علي سليمان سليمان2261

خديجه غازي عبدالقادر شيخو2262

خديجه فتحي سعيد خويرت2263

خديجه فخري حازم علي ياشيل2264

خديجه مال هللا ابراهيم العزاوي2265

خديجه مجيد حامد النداء2266

خديجه محمد حسين علوليه2267

خديجه محمدزكي عبدالقادر ال جعفر2268

خديجه محمدعلي عباس عباس2269
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سعد عبدالحق عبدالرحمن العبود3386

سعد عبدالستار عبدالقادر الربيعي3387

سعد عزران حمود حمود3388

سعد علي مصطفى حيدر3389

سعد عمر صباح الحشماوي3390

سعد غانم صابر زعي3391

سعد فخري دحام دحام3392

سعد قيس يونس الفرحاني3393

سعد محمد دحام دحام3394

سعد محمد زيدان زيدان3395

سعد محمد عبدالكريم عبدالكريم3396

سعد وحيد لفته الشمري3397

سعد يونس حسين لبلبي3398

سعدالدين كمال شاهين شاهين3399

سعده لفته شنان الزريع3400
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سعدون جبير رشيد رشيد3401

سعدون حسين علي علي3402

سعدون خليل سعدون قره باش3403

سعدون عبدالحميد يونس خشمان3404

سعدون محمد جاسم جاسم3405

سعدون محمد يونس يونس3406

سعدون محمدامين سعدو عزيز3407

سعدي كرجي عرميط عرميط3408

سعدي مرهج حسين حسين3409

سعدية حسن عمر العلي3410

سعدية داود سليمان حيو3411

سعدية سعيد عبود ال فرج3412

سعدية فاضل يونس يونس3413

سعدية محمد امين خضر تمر3414

سعديه حسن شهاب شهاب3415

سعديه حمدان حايف حايف3416

سعديه داود سلمان المهداوي3417

سعديه عبدالحليم سعود سعود3418

سعديه محمدعلي حسين البكر3419

سعديه محمود حنتوش العاني3420

سعديه وهب فاضل منصور3421

سعديه يوسف سليم سليم3422

سعود الياس فرج ال خلف3423

سعيد ابراهيم ابراهيم هزو3424

سعيد احمد سعيد علو3425
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سعيد خضر الياس الحسن3426

سعيد رعد سعيد احمو3427

سعيد عباس محمدسعيد ال مرجان3428

سعيد عدنان سعيد هورج3429

سعيد غانم محمدسعيد مصري3430

سعيد محمد سعيد خويرت3431

سعيد محمد شيت محمد سعيد السليمان3432

سعيد محمدعلي سعد سعد3433

سعيد نافع عالوي عالوي3434

سعيد نوري سعيد سعيد3435

سعيد هاويل اسحق اسحق3436

سفانه جمال محسن محسن3437

سفانه خضر فرحان العبيدي3438

سفانه سالم طارق الفداغي3439

سفانه عزمي علي علي3440

سفانه غسان عدنان الجوخه جي3441

سفيان حامد عطاهللا عطاهللا3442

سفيان ذنون يونس جرك3443

سفيان عثمان عبدالرزاق الدوري3444

سفيان محسن احمد عبوش3445

سكنه ابراهيم ابراهيم هزو3446

سكنه حسن ابراهيم ال خلو3447

سكينة حسن وهب الهبو3448

سكينه سعيد خليل ال عبدالكريم3449

سكينه علي محمد طاهر شكارلي3450
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سكينه علي محمد محمد3451

سكينه محمد سليمان حيدر3452

سكينه ميسر عبدالغني حلوى3453

سكينه وهب خضر الحلوه3454

سالر فاضل عباس شيخ3455

سالل عبدالقادر موسى ال وهب بكر3456

سالم صالح رسول عبوشلي3457

سالم طارق صباح الفداغي3458

سالم عيسى متي كالن3459

سالم فخري دحام دحام3460

سالم ماجد سالم سالم3461

سالم محمد عداي عداي3462

سالمة عبدالقادر يعقوب خويرت3463

سالمه حمزه رضا برقلي3464

سالمه عباس محمدعلي كماش3465

سالمه عصمت محمدصالح حيو3466

سالمه ياسين محمد فاتر3467

سالمه يوسف حسين شيخلر3468

سلطان بالل محمد محمد3469

سلطان سعدون جبير جبير3470

سلطان طارق هاشم هاشم3471

سلطان فهد وحيد الشمري3472

سلطان مثنى محمدصالح الحديثي3473

سلطانه عبدالمحسن فهيم فهيم3474

سلمان احمد محمود االحمد3475
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سلمان داود علي الجنابي3476

سلمان رجب محمد جبوري3477

سلمى حسين ابراهيم الحاج علي3478

سلمى حميد احمد كراغول3479

سلمى صالح عباس قبالله3480

سلوان رافع علي عزيز3481

سلوان عامر عواد عواد3482

سلوى حسام فارس االحمد3483

سلوى حسن احمد ال جمعه3484

سلوى رافع علي عزيز3485

سلوى صابر محمد علوليه3486

سلوى عادل محمد سعيد فطو3487

سلوى عبدالرزاق عبدالكريم العيداني3488

سلوى عبدالواحد محمد الفرحاد3489

سلوى فاضل عباس شيخ3490

سلوى محسن عبدهللا ال جاويش3491

سلوى مناحي خلف الزريع3492

سلوى منصور عبدالكريم المنصور3493

سلوى مولود صعب صعب3494

سليم حسن علي الورد3495

سليم حنا داود مرقس3496

سليم سليمان احمد الخلف3497

سليم عبد محمدعلي قرباش3498

سليم محمدرؤوف كريم كريم3499

سليمان اياد سليمان سليمان3500
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سليمان جمعه محمدعلي شيخ لر3501

سليمان خالد انور انور3502

سليمان دخيل سليمان ال فارس3503

سليمان صالح فهد العسافي3504

سليمان يوسف علي العلي3505

سليمه الياس حسين الجمعه3506

سليمه أسماعيل أحمد العباسي3507

سليمه محمدجميل اسماعيل قره باش3508

سليمه محمدعيد جاسم ال جبش3509

سليمه مصطفى محمد ال منصور3510

سما احمد باسل العسلي3511

سما احمد حسين حسين3512

سما احمد فايز فايز3513

سما اوس منير منير3514

سما سرمد فيصل االسدي3515

سما سالم عيسى كالن3516

سما صباح نوري التكريتي3517

سما عبدالباسط محمد طاهر سمو3518

سما عبدهللا سهيل االسماعيل3519

سما عماد كريم العزاوي3520

سما محمد جاسم جاسم3521

سما محمد ذنون ذنون3522

سما مصطفى اسعد الخالدي3523

سما نهاد عبدالرحمن البرزنجي3524

سماء رعد صالح صالح3525
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سماح سرحان شاهر العلواني3526

سماح سعيد خضر ال محي3527

سمارة عمار عدنان عدنان3528

سماهر علي احمد احمد3529

سماهر مصطفى جبار جبار3530

سمر حسن احمد ال جمعه3531

سمر رضوان محمد جميل محمد جميل3532

سمر زكريا ادريس ال سليمان3533

سمر عادل محمدياسين خلو3534

سمر عزت محمدصالح ايواز3535

سمر عمر أبراهيم أبراهيم3536

سمر محمد ميسر البكر3537

سمر محمود ابراهيم ابراهيم3538

سمره سمير عايد عايد3539

سمية ادريس عبدالقادر سليمان3540

سمية حاتم محمد الشيحاوي3541

سمية عبود خضر عبود3542

سمية نوفل صالح الحجي3543

سمير ابراهيم عبد عبد3544

سمير احمد سمير ال صائغ3545

سمير حسن جاسم ال حيدر3546

سمير خليل عبود العزاوي3547

سمير سالم شاكر المحمدي3548

سمير سليم مصطفى عزيز3549

سمير سليمان احمد الخلف3550
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سمير شاكر عبد عبد3551

سمير صالح يونس قدوش3552

سمير عبدالرحمن بكر فرحاد3553

سمير عبدالقادر ابراهيم شيخو3554

سمير علي محمديونس عزيز3555

سمير غانم محمدعلي ملكو3556

سمير قدو مصطفى المحمد3557

سمير قيصر سمير جلو3558

سمير لقمان حيدر ال علي خان3559

سمير محمدشريف يوسف نجار3560

سمير نشوان فالح خويتلي3561

سميرة ابراهيم محمدرسول هزو3562

سميرة حسن عمر ال محو3563

سميرة سعيد محمدعلي الفرحاد3564

سميرة شيت محمد جوالق3565

سميرة صوناي عبدالخالق السلبي3566

سميرة عواد عبدهللا المشهداني3567

سميرة محمد بكر خدو3568

سميرة محمد صالح وهب قره باش3569

سميره اسماعيل مصطفى ال خدو3570

سميره جمعه حميد حميد3571

سميره سعيد عبدالقادر ندار3572

سميره عباس احمد الزبيدي3573

سميره عمر احمد احمد3574

سميره غزوان سليمان ابرو3575
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سميعة عبدالقادر يونس كلي3576

سميعه شهاب احمد عزيز3577

سميعه طاهر مصطفى نبيلي3578

سميعه علي حسن فرج3579

سميعه محمد علوان المحمدي3580

سميه ابراهيم طاهر قره باش3581

سميه احمد سالم الحلبوسي3582

سميه جاسم احمد احمد3583

سميه جاسم محمد قبغ3584

سميه خالد ذنون لبلبي3585

سميه رافد غالب المهداوي3586

سميه عبدهللا محمود الر3587

سميه علي ذياب الدليمي3588

سميه كاظم عبدالقادر عبو3589

سميه مال هللا ابراهيم العزاوي3590

سميه محمد خليل العبيدي3591

سميه محمد عبدالوهاب ال صالح3592

سميه محمدصالح ابراهيم شيخو3593

سميه نايف علوان البو علي3594

سميه نزار رشيد رشيد3595

سنا هشام محمدسعيد محمدسعيد3596

سناء احمد خضر خضر3597

سناء احمد يونس كرد3598

سناء توفيق فاضل فاضل3599

سناء جميل يونس يونس3600
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سناء حسين علي الراوي3601

سناء حسين محمد محمد3602

سناء دحام حسين العاني3603

سناء ذياب احمد الصلو3604

سناء رحمن محمد محمد3605

سناء سالم امين عجم3606

سناء صادق محمد محمد3607

سناء صالح حسين حسين3608

سناء ضرار اسماعيل الدكو3609

سناء عبوش الياس كوريال3610

سناء علي حسين شيخو3611

سناء غافل نواف نواف3612

سناء فاضل عباس الباسلي3613

سناء محمد جميل هاشم هاشم3614

سناء هاشم عبدالرزاق عزيز3615

سناء وهب فاضل منصور3616

سناء يونس مجدل السليمان3617

سناء يونو الياس شوشي3618

سنار حمدون محمد يتيملر3619

سنام محمد يونس علي ياشيل3620

سنان جاسم عبد الجصاني3621

سنان معن يوسف الصالحي3622

سنبل جاسم جميل عزيز3623

سندس حسين محمد محمد3624

سندس حمزه عبدهللا ولو3625
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سندس رأفت غازي قره باش3626

سندس شهاب احمد سلبي3627

سندس عباس محمدعلي محمدعلي3628

سندس عزيز ابراهيم الصلو3629

سندس عالء حسين فيض هللا3630

سندس محمدسعيد يونس حجي3631

سها علوان شالل شالل3632

سهاد محمدصابر امين عبو3633

سهار عادل فاضل فاضل3634

سهام ابراهيم رستم رستم3635

سهام توفيق عواد العباسي3636

سهام حسن محمدطاهر الفرحاد3637

سهام حمودي عبدالكريم عبدالكريم3638

سهام خضر الياس ال شلش3639

سهام سهيل طاهر المحمود3640

سهام عبدالغفور محمديونس شمو3641

سهام عالء سالم الفارس3642

سهام فاضل عباس قبالله3643

سهام محمديونس سليمان سليمان3644

سهام محمود سرحان سرحان3645

سهام مصطفى محمدعلي ال ساعد3646

سهام مصطفى يونس خضري3647

سهام ميسره حميد الدليمي3648

سهام يوسف مصطفى فرحات3649

سهى حسن احمد الدايني3650
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سهى سامي جاسم جاسم3651

سهى صادق محمدطاهر ذوالفقار3652

سهى غسان عبدالرحمن عبدالرحمن3653

سهى فاضل سعد كدينه3654

سهى مسعود احمد شمو3655

سهى ياسين محمدصبحي فرحان3656

سهى يوسف ذنون مشكو3657

سهير سلطان عبدالرحمن الكبيسي3658

سهير علي محمود السامرائي3659

سهير فؤاد زبار زبار3660

سهيل رؤوف عبدهللا صباغ3661

سهيل طاهر حسن المحمود3662

سهيل عبدالرحيم جمعه جمعه3663

سهيل محمدجميل عبدالرحمن برو3664

سهيل محمدشريف خضر ال محي3665

سهيل محمدعلي احمد احمد3666

سهيلة فيروز عبد الفتالوي3667

سهيله جعفر عباس ورور3668

سهيله سالم حسن الحسين3669

سهيله عبدالقادر محمد علي محمد علي3670

سهيله مسعود احمد شمو3671

سهيله نجم عبدهللا عزيز3672

سهيه مؤيد حسين ال محو3673

سوزان احمد قنبر قنبر3674

سوزان ادريس بالل بالل3675
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سوزان جبار ياور دلوي3676

سوزان عبدالغفور محمدياسين محمدياسين3677

سوسن جعفر يونس يونس3678

سوسن صابر عباس ال جبش3679

سوسن عبدالكريم ياسين ياسين3680

سوسن محمد عيسى جبش3681

سوسن محمدصادق يونس نبيلي3682

سوسن نجم عبدهللا عبدهللا3683

سونه مراد شكري شكري3684

سؤدد علي حسين حسين3685

سيبال احمد عبدالهادي عباس3686

سيبيل جان عماد حازم زلو3687

سيدرا ايوب يوسف يوسف3688

سيدرا سلوان بليبوس بليبوس3689

سيدرا نوفل هاشم السنجار3690

سيدره نجاة محمد محمد3691

سيروان محمدطاهر محمدصبحي فرحان3692

سيزار حسن سعيد احمو3693

سيزار عبدالكريم حسن اسود3694

سيزار محمدسليم عمر شيخو3695

سيزر اسماعيل حسين ال بقال3696

سيف احمد عبدهللا المليسي3697

سيف احمد محمد خلو3698

سيف االسالم سامي حويد حويد3699

سيف الدين حسين محمد محمد3700
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سيف الدين عبدالقادر عبدالرحمن سلبي3701

سيف الدين مهند حمادي حمادي3702

سيف الدين يحيى قاسم شيخلر3703

سيف جاسر خالص الكلور3704

سيف حسين كاظم علي3705

سيف خالد محمدصالح ساعد3706

سيف رعد محمد برقلي3707

سيف سامي بكر جبان3708

سيف سعد عبدالرزاق الشيخلي3709

سيف صدام يونس ال حمو3710

سيف صالح رسول عبوشلي3711

سيف عامر اسماعيل الفرج3712

سيف عبدهللا حسين العلي3713

سيف عبدالهادي يحيى الصراف3714

سيف عدنان محمد علي محمد علي3715

سيف علي محمدسعيد ال فارس3716

سيف علي مهدي مهدي3717

سيف فارس هاتف المحمد3718

سيف فائز نايف نايف3719

سيف محمد ظاهر الكبيسي3720

سيف محمدعيد ابراهيم ابراهيم3721

سيف محمود برجس عزيز3722

سيف مهدي عبد الفويلي3723

سيف نصار جبار جبار3724

سيف نصيف جاسم جاسم3725
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سيف نوري حمادي حمادي3726

سيف وسام ياسين العنزي3727

سيفان سالم خضر حنتوش3728

سيفى حسين محمد محمد3729

سيڤانا بشار ميخائيل ايلي3730

سيليسيا محب شاكر كيخوا3731

سيلين محمد خليل العبيدي3732

سيما دنخه بطرس بطرس3733

سينان موفق سليم مشموس3734

سيوال محمود عطا اوجي3735

سيوكل احمد بكر خويدي3736

سيوكل علي حسين ال خدو3737

شافي جالل شافي الجميلي3738

شاكر كنعان شاكر مصطفى3739

شاكر محمود دخيل دخيل3740

شاكر نورالدين محمد الراوي3741

شام قاسم حميد حميد3742

شامل علي مدلي غضيب3743

شان تركي حسن ال يتيم3744

شاهة احمد محمود بهنام3745

شاهر مصطفى الياس الحسن3746

شاهه احمد مصطفى حمو3747

شاهه بسام رسول يتيملر3748

شاهه صالح بكر برقلي3749

شاهه عبدالرزاق محمد سلبي3750



االسم الكاملالتسلسل

شاهه عبدالقادر ابراهيم ابراهيم3751

شاهه عبدهللا محمود الر3752

شاهه محمود قاسم جاجان3753
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عبدالصمد عبدالرحمن عبدالكريم قره باش4458

عبدالصمد عصمت محمد يونس جنو4459

عبدالصمد محمد وحيد وحيد4460

عبدالعزيز ابراهيم خليل خليل4461

عبدالعزيز ابراهيم يونس بشير4462

عبدالعزيز اثير بسام بسام4463

عبدالعزيز احمد حمدان حمدان4464

عبدالعزيز احمد طه العباسي4465

عبدالعزيز احمد عبدالجبار عبدالجبار4466

عبدالعزيز احمد هزاع الناصري4467

عبدالعزيز حسين عبود العلواني4468

عبدالعزيز حسين محيميد محيميد4469

عبدالعزيز دريد عبدالحميد العجيلي4470

عبدالعزيز زكي عبدالرضا البوسليمي4471

عبدالعزيز سعود حيدر حيدر4472

عبدالعزيز طارق شاكر شاكر4473

عبدالعزيز عمر مزاحم صدقي فليح4474

عبدالعزيز عمر ناصر الدرويش4475
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عبدالعزيز فارس عبدالجبار المفرجي4476

عبدالعزيز كامل احمد احمد4477

عبدالعزيز هادي احمد جوبان4478

عبدالعظيم محمديونس اسماعيل حيمتلي4479

عبدالعليم خالد مخلف مخلف4480

عبدالغفور جمال عويد عويد4481

عبدالغفور صالح مصطفى كركري4482

عبدالغفور عبدالستار منصور الكبيسي4483

عبدالغفور محمد محمود الحجي4484

عبدالغني عبدالقادر عباس قصابليه4485

عبدالغني غالب طاهر الر4486

عبدالغني فاضل محمد حيو4487

عبدالغني محمديونس الياس الحجي4488

عبدالقادر احمد فاضل الجبوري4489

عبدالقادر جمعه خضر كدينه4490

عبدالقادر حمزة عبدالقادر عدلي4491

عبدالقادر رسول يوسف ال بقوس4492

عبدالقادر صالح احمد الحشماوي4493

عبدالقادر صالح نذير اليوسف4494

عبدالقادر عبد الياس الحمو4495

عبدالقادر عبدالرزاق محمدصالح اليعقوب4496

عبدالقادر عبدهللا قادر خطيب4497

عبدالقادر عزيز ياسين جبش4498

عبدالقادر فالح حسين الصالح4499

عبدالقادر محمد حسين اورج4500
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عبدالقادر محمد عبدالقادر كدينه4501

عبدالقادر محمدنور احمد علي ولي4502

عبدالقادر هيثم عبدالقادر خويرت4503

عبدالقادر يونس حافظ حافظ4504

عبدالكريم اسماعيل مصطفى ال خدو4505

عبدالكريم داود عويد عويد4506

عبدالكريم رافع عبدالكريم السامرائي4507

عبدالكريم عباس عبدالكريم ال جاويش4508

عبدالكريم عبدالغفور زين العابدين الزمو4509

عبدالكريم عدنان حاتم حاتم4510

عبدالكريم فرهود بريسم الزهيري4511

عبدالكريم فوزي نعمه الساعدي4512

عبدالكريم مال هللا يونس صالح4513

عبدالكريم محمد حسن عبيدي4514

عبدالكريم محمد شريف سياه منصور4515

عبدالكريم محمدطاهر علي ال وهب4516

عبدالكريم وليد ابراهيم ال جاويش4517

عبداللطيف جمال عويد عويد4518

عبداللطيف خالد ضاحي شمر4519

عبداللطيف ذياب خلف النيساني4520

عبداللطيف زاهد عبدهللا االلياس4521

عبدهللا ابراهيم خلف حمدي4522

عبدهللا ابراهيم يونس بشير4523

عبدهللا احسان علي نجار4524

عبدهللا احمد صالح الجميلي4525
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عبدهللا احمد عابد البكر4526

عبدهللا احمد عبدالرضا العبيدي4527

عبدهللا احمد عوده النعيمي4528

عبدهللا احمد فوزي البياتي4529

عبدهللا احمد محمد محمد4530

عبدهللا احمد محمد محمد4531

عبدهللا احمد محمدجواد الجلو4532

عبدهللا ادريس محمد المرعوك4533

عبدهللا اركان بدر بدر4534

عبدهللا امجد طه عساكره4535

عبدهللا اياد كريم اللهيبي4536

عبدهللا ايمن عبدالرزاق عبدالرزاق4537

عبدهللا أحمد عبدالجبار عبدالجبار4538

عبدهللا برهان عبدهللا الهرمزي4539

عبدهللا بسام رسول يتيملر4540

عبدهللا بشير نوري الر4541

عبدهللا بكر مصطفى راشي4542

عبدهللا ثامر عبدالحسين خزعلي4543

عبدهللا ثائر عبدالمجيد عبدهللا4544

عبدهللا ثائر مخلف مخلف4545

عبدهللا جاسم محمد محمد4546

عبدهللا جمال عبدهللا الجبوري4547

عبدهللا حاتم عبدالمحسن المحمدي4548

عبدهللا حارث عمر العاني4549

عبدهللا حسين حسن حسن4550
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عبدهللا حميد حمود الجنابي4551

عبدهللا خالد سالم الموالي4552

عبدهللا خالد محمد الصفوك4553

عبدهللا خالد مخلف مخلف4554

عبدهللا خيرالدين محمد ساعدلي4555

عبدهللا رافد غالب المهداوي4556

عبدهللا رافع عبدالكريم السامرائي4557

عبدهللا رائد يوسف احمد4558

عبدهللا رياض علي المعموري4559

عبدهللا رياض محمدامين ال رحمة4560

عبدهللا زكر حسن حسن4561

عبدهللا زيد طارق عبدالوهاب4562

عبدهللا سامر هاشم القدوري4563

عبدهللا سرمد عبدالجليل فتالوي4564

عبدهللا سعد حمد الزريع4565

عبدهللا سفيان محمد محمد4566

عبدهللا سمير يوسف الصالح4567

عبدهللا سهيل عبدهللا عبدهللا4568

عبدهللا صباح خضير الجنابي4569

عبدهللا صبري محمد نزار صبري4570

عبدهللا صالح عبدالرحمن الجبوري4571

عبدهللا ضياء ابراهيم ابراهيم4572

عبدهللا عاصم محمدنور ال كلور4573

عبدهللا عبدالجبار عبدهللا عبدهللا4574

عبدهللا عبدالستار محمد البياتي4575
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عبدهللا عبدالهادي احمد احمد4576

عبدهللا عبيده غانم حديد4577

عبدهللا عدنان عبدالغفور عبدالغفور4578

عبدهللا عدي سعدي السعدي4579

عبدهللا عصمت محمديونس جنو4580

عبدهللا عصمت منشود منشود4581

عبدهللا عقيل محمد محمد4582

عبدهللا عالوي جاسم جاسم4583

عبدهللا علي سعيد احمو4584

عبدهللا علي سلمان الجبوري4585

عبدهللا علي صاحب صاحب4586

عبدهللا عمار عبدالحميد مروش4587

عبدهللا عمار محمد صالح البصري4588

عبدهللا عمر حسن حسن4589

عبدهللا عمر محمد ال مال4590

عبدهللا عمر محمود الحماوي4591

عبدهللا عمر ناصر الدرويش4592

عبدهللا عمر نزار النوح4593

عبدهللا فاضل صالح صالح4594

عبدهللا فاضل عباس شيخ4595

عبدهللا فاضل كريم الجبوري4596

عبدهللا فرمان محمدطاهر محمدطاهر4597

عبدهللا فهد وحيد الشمري4598

عبدهللا فؤاد رسول التوكلي4599

عبدهللا فيصل مفلح مفلح4600



االسم الكاملالتسلسل

عبدهللا قاسم عبدالقادر ال زبو4601

عبدهللا كامل ماجد الخرسان4602

عبدهللا لؤي عبدهللا الجبوري4603

عبدهللا لؤي محمديونس هزو4604

عبدهللا ليث دحام التكريتي4605

عبدهللا مازن محمدرياض محمدرياض4606

عبدهللا مجيد كاظم كاظم4607

عبدهللا محمد ابراهيم العكيلي4608

عبدهللا محمد زكي الطويل4609

عبدهللا محمد زهير الجشعمي4610

عبدهللا محمد سعدون العاني4611

عبدهللا محمد صادق سمو4612

عبدهللا محمد صالح صالح4613

عبدهللا محمد عايش عايش4614

عبدهللا محمد فاضل الشهيب4615

عبدهللا محمد محمود قره باش4616

عبدهللا محمد مسير العبيدي4617

عبدهللا محمد نور سعيد ال علي خان4618

عبدهللا محمدعلي مصطفى عدو4619

عبدهللا محمود محمد الر4620

عبدهللا مصطفئ يونس الساعد4621

عبدهللا مضر اكرم الطائي4622

عبدهللا معن حازم مصطاوي4623

عبدهللا موفق عثمان اليوسف4624

عبدهللا ناهض عبدهللا عبدهللا4625
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عبدهللا نبيل غازي قره باش4626

عبدهللا نجاح زبار زبار4627

عبدهللا نجم عبدالسالم خشمان4628

عبدهللا نجم عبدهللا بشار4629

عبدهللا نجم عبدهللا عزيز4630

عبدهللا نجم محمدصالح خلف يحيى4631

عبدهللا نذير علي جاجان4632

عبدهللا نعمه حسين الجريصي4633

عبدهللا هادي صالح الزهيري4634

عبدهللا هادي محمد محمد4635

عبدهللا هشام عبدالمجيد قمرلي4636

عبدهللا واثق مال هللا البدراني4637

عبدهللا وعدهللا حازم علي ياشيل4638

عبدهللا ياسر محمد محمد4639

عبدهللا يوسف محمدنور محمدنور4640

عبدالمجيد جعفر عباس ورور4641

عبدالمجيد محمدسعيد مجيد واصف4642

عبدالمحسن حميد عبدهللا العروة4643

عبدالملك احمد مشرف مشرف4644

عبدالملك حامد محمود محمود4645

عبدالملك طارق احمد احمد4646

عبدالملك محمدامين اسماعيل اسماعيل4647

عبدالملك مقداد حميد حميد4648

عبدالمهيمن حسين علي ال عاشور4649

عبدالمهيمن محمد عادل الصالحي4650
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عبدالمؤمن صالح مهدي دليمي4651

عبدالناصر حسين عبدهللا جلو4652

عبدالناصر مانع يوسف محمد4653

عبدالهادي احمد عمر عمر4654

عبدالهادي صالح قدوري السنجري4655

عبدالهادي محمد عبدهللا عبدهللا4656

عبدالهادي محمد فيصل خليل4657

عبدالهادي محمد هادي ابو دراغ4658

عبدالهادي مصعب عبدالهادي السعدون4659

عبدالهادي يوسف عباس عباس4660

عبدالواحد اسماعيل ابراهيم جنابي4661

عبدالواحد دحام يوسف قردي4662

عبدالواحد عبد حمد حمد4663

عبدالواحد عبد يونس يونس4664

عبدالواحد محمد امين الفرحاد4665

عبدالودود عبدالواحد محمد ابوالخير4666

عبدالودود مظفر توفيق راشدي4667

عبدالوهاب عباس حسن العزي4668

عبدالوهاب عبدهللا حميد حميد4669

عبدالوهاب علي حسين حسين4670

عبدالوهاب قاسم صائب صائب4671

عبدألرحمن رافد عبدالجبار عبدالجبار4672

عبلة عبدالستار عباس ال هابش4673

عبله هادي حيدر الجبوري4674

عبيدة اياد رجب رجب4675
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عبيدة محمد اسماعيل قدوش اسك4676

عبيدة محمد حسن كرموش4677

عبيدة موفق عبدالرحمن قبغ4678

عبيده بشير حميد العسافي4679

عبيده ثائر حسن عبوش4680

عبيده عامر محمود االبراهيم4681

عبيده عثمان احمد الدوري4682

عبيده عمار احمد احمد4683

عبيده فارس ناصر المهنه4684

عبيده محمود حسين المحمدي4685

عبير احمد حمو حمو4686

عبير بشير حميد العسافي4687

عبير جاسم محمد محمد4688

عبير حسين حسن قرو4689

عبير خضر خليل حجاجي4690

عبير خليل سعدون قره باش4691

عبير خيرالدين محمد ساعدلي4692

عبير سيف محمد الكبيسي4693

عبير صعيجر عبود عبود4694

عبير عبداالمير ابراهيم ورور4695

عبير عبداللطيف محمد نوري الصراف4696

عبير عبدهللا محمدأمين محمدأمين4697

عبير عصام عبداللطيف ورور4698

عبير عيسى خليفه الكرغولي4699

عبير فيصل عنوان الحميدات4700
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عبير مجيد حميد حميد4701

عتاب عدنان خلف خلف4702

عتاب قاسم اسماعيل الصالح4703

عثمان اكرم اسماعيل الدوري4704

عثمان أحمد ابراهيم الدوري4705

عثمان حامد شهاب العكيب4706

عثمان رعد محمد محمد4707

عثمان عبدالسالم ابراهيم العراده4708

عثمان عبدالعزيز سعيد سعيد4709

عثمان عنيزي بندر الجميلي4710

عثمان غالب محمدعلي حمو4711

عثمان فهد وحيد الشمري4712

عثمان مازن صبحي الراوي4713

عثمان محمد عثمان عمرلي4714

عثمان محمد مجيد مجيد4715

عجه صميم عواد الزويدي4716

عداوه خلف عبدهللا عبدهللا4717

عدله حسين محمدصالح علوش4718

عدله مصطفى يونس المحمود4719

عدله موسى عبدهللا قره باش4720

عدنان ابراهيم احمد احمد4721

عدنان اسماعيل محمديونس قدوش اسك4722

عدنان اياد نايف حسين ال يحيى4723

عدنان خيرهللا يعرب يعرب4724

عدنان عبدالغفور عواد عواد4725
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عدنان فاضل سعد كدينه4726

عدنان محمد حسين شيخلر4727

عدنان محمد سعيد مرعي الفرحاد4728

عدنان محمد محمود البوبدري4729

عدنان محمدامين يونس لبلبي4730

عدنان محمدطاهر داود سلطاني4731

عدنان محمدعلي عبدالمجيد عبدالمجيد4732

عدنان يحيى احمد احمد4733

عدنان يونس محمدامين حلوئ4734

عدي سعدي عبدالرزاق السعدي4735

عدي عباس هندو الخفاجي4736

عدي عبدالكريم مهدي الراشدي4737

عدي عبدالوهاب لطيف لطيف4738

عدي محمدنجيب خضر خضر4739

عدي ممتاز عبدالغفور عبدالغفور4740

عديلة علي عبدهللا مهاجر4741

عديله ذنون جاسم زلو4742

عذراء احمد حسين واوي4743

عذراء احمد منادي المعاضيدي4744

عذراء حاتم محمد الشيحاوي4745

عذراء حميد جاسم الغضباوي4746

عذراء سعدون جبير جبير4747

عذراء شعيب عبدالقادر عدلي4748

عذراء عبدالغني محمديونس الحجي4749

عذراء فراس فاروق أدم4750



االسم الكاملالتسلسل

عذراء محمد عبدهللا الراوي4751

عراق رياض اكرم اكرم4752

عرفات فالح شهاب عزيز4753

عز العرب باسم عيسى علي4754

عزالدين احمد امين قره باش4755

عزالدين حسان محمد الشيخلي4756

عزالدين عبدالفتاح عزالدين عزالدين4757

عزالدين عبدهللا محمد الحميداوي4758

عزالدين يونس عبدالقادر حسن4759

عزام عمار عبدالجبار عبدالجبار4760

عزام فؤاد اسود العبيدي4761

عزام ماهر عبدالرزاق الجميلي4762

عزيز احمد عزيز عزيز4763

عزيز حبيب يونس عزيز4764

عزيز خضر حسين الصب4765

عزيز عباس عبدالكريم ال جاويش4766

عزيزه الياس خضر ال كرد4767

عزيزه عاصم محمدنور ال كلور4768

عزيزه عبدالكريم احمد ال وهب4769

عزيزه فاروق عمران الدوسري4770

عزيزه محمد سالمه سالمه4771

عزيمه ابراهيم حمو عبي التون4772

عسل اسامه فاضل نجار4773

عسل آراس قيس باي4774

عسل عالء خيون خيون4775



االسم الكاملالتسلسل

عسل مروان سالم الجبوري4776

عسل معتصم سامي الربيعي4777

عصام امين عبدالواحد الشاوي4778

عصام خليل ابراهيم عزام4779

عصام عبدالواحد شكر شكر4780

عصام عماد مطر مطر4781

عصام محسن محمد شرو4782
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فراس محمديونس حسين ال خدو5526

فرانس بسام عماد كجو5527

فرج يحيى قاسم شيخلر5528

فرح حازم توما دالل5529

فرح سهيل نجم نجم5530

فرح صابر عباس الر5531

فرح صابر محمدياسين محمدياسين5532

فرح عامر صبحي الباشا5533

فرح عبدالحميد سلمان الربيعي5534

فرح علي حسين حسين5535

فرح فارس يحيى الفارس5536

فرح فرج قاسم المحمد5537

فرح فالح حازم ال بقوز5538

فرح كرم فائز فائز5539

فرح كمال نعوم نعوم5540

فرح لؤي محمديونس هزو5541

فرح محمد دخيل مجدل5542

فرح محمد عبدالرحيم عبدالرحيم5543

فرح محمود طه طه5544

فرح مصطفى عبدالجبار الجومرد5545

فرح نزيه ويس قبالن5546

فرحات جاسم محمدطاهر الفرحاد5547

فرحان جاسم محمد محمد5548

فرحان جعفر علي عبدال5549

فرحان راشد كصاب كصاب5550
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فرحان عزت محمدصالح ايواز5551

فرحه موسى شريف كدينه5552

فردوس احمد حسن حسن5553

فردوس جاسم محمد قره باش5554

فردوس حسن خليل خليل5555

فردوس رعد احمد البقوز5556

فردوس عباس حسين كرموش5557

فردوس عصام محمدنجم برو5558

فردوس محمديونس حسن حسن5559

فردوس محمود شريده السعيدي5560

فردوس مهدي يحيى عبدهللا5561

فردوس ناظم بكر خويدي5562

فردوس نجم عبدهللا عبدهللا5563

فرقان سمير عادل شيخو5564

فرقد مزهر محمد الراشدي5565

فرمان سليمان يوسف الحاج5566

فرمان عبدالستار عبدهللا خوشناو5567

فرمان محمدطاهر امين امين5568

فرنسيس ثائر يوسف يوسف5569

فريال الياس خضر خضر5570

فريال ايليا يوحنا السالمي5571

فريال عبدالرحمن سعيد ال عبدهللا البودوله5572

فريال عبدالقادر احمد فرحاد5573

فريال عمر خضر خالد5574

فريال فاضل حسين سمو5575
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فريال فتحي عبدالرزاق قره باش5576

فريال محمد ابراهيم ابراهيم5577

فريحة محمد جميل علوش علوش5578

فريده محمد مصطفى الفرحاد5579

فريده يونس محمد الر5580

فضه صالح الدين علي ال وهب5581

فضه ضياء محمد ال وهب5582

فضيلة اسماعيل محمد علي ال عبو5583

فضيلة بشير محمد جاجان5584

فضيلة بهجت ذنون ذنون5585

فضيلة حازم محمد جميل ال بقوز5586

فضيلة ذنون خضر خلو5587

فضيلة علي حسين اورج5588

فضيله عبدالرحمن مصطفى حمو5589

فضيله مهدي محمدعبد البغدادي5590

فضيله وليد يوسف سلبي5591

فضيله يونس محمود شهاب5592

فطيم جبر حمود اليساري5593

فطيم حميد محمد الزبيدي5594

فكريه فاضل عباس الباسلي5595

فالح ابراهيم محمدرسول هزو5596

فالح حازم محمدجميل ال بقوز5597

فالح حسن سعيد احمو5598

فالح حسن عبدالجبار ال حمو5599

فالح حسن محمدطاهر الفرحاد5600
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فالح حسن يونس يونس5601

فالح عمر فالح الحمداني5602

فالح فهد قاسم ساعدلي5603

فالح كريم محمد بقجة5604

فليح حسن احمد القرغولي5605

فنر غازي عبدالقادر شيخو5606

فهد ابراهيم محمد جميل زلو5607

فهد ايهاب حمادي الحجاج5608

فهد أحمد علي ال محمد5609

فهد آمين عبدالرضا المطوري5610

فهد زياد خلف خلف5611

فهد سعد حمد الزريع5612

فهد سالم مدحت الدليمي5613

فهد صفاء محمد ال حسن5614

فهد عباس محمديونس محمديونس5615

فهد عماد سامي الشريدة5616

فهد قاسم الياس ساعدلي5617

فهد محمد شريف ياسين محمد سليمان5618

فهد محمد علي ال حيدر5619

فهد منذر صباح هرمز5620

فهد وحيد لفته الشمري5621

فهمي حازم محمود محمود5622

فهمي سليمان متي ال كانون5623

فهمي قاسم الياس ساعدلي5624

فهيمة اسماعيل عبدهللا يونس الر5625
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فهيمة خطاب حسن عدلي5626

فهيمه ابراهيم علي جمو5627

فهيمه احمد محيميد البوعباس5628

فهيمه عادل عبدالكريم عبدهللا5629

فهيمه عادل عبدالكريم عبدهللا5630

فواز عبدالقادر علي البقال5631

فواز عبداللطيف اسماعيل الزيدي5632

فواز علي مصطفى ناصر5633

فواز غالب طاهر الر5634

فواز محمدنور امين امين5635

فواز محمدياسين يونس خشمان5636

فوزي فاضل سليمان البودلو5637

فوزي محمدنور حسين زعي5638

فوزية محمدنور محمد طحان5639

فوزيه اسماعيل غدير غدير5640

فوزيه حميد مشعل المحمد5641

فوزيه خليل احمد العلي5642

فوزيه عباس حسين البوبدري5643

فوزيه مركب عبد عبد5644

فوزيه يوسف علي علي5645

فؤاد ابراهيم محمد ال كسون5646

فؤاد ابراهيم مصلح مصلح5647

فؤاد محمود حسين حسين5648

فؤاد ياسين عبيد عبيد5649

فؤاد يوسف الياس ترنو5650
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فياض خلف علي خلف5651

فيان فيصل تترخان بروري باال5652

فيان محمد صالح صالح5653

فيصل الياس خضر خضر5654

فيصل جميل صبار صبار5655

فيصل دخيل فاضل قره باش5656

فيصل سعود صالح ال وهب5657

فيصل عبدالقادر صافي الراوي5658

فيصل عبداللطيف اسماعيل الزيدي5659

فيصل عبداللطيف خالد شمر5660

فيصل محمد حسين شيخلر5661

فيصل محمدطاهر عبدالقادر ال جعفر5662

فيصل محمدعيد يوسف ال جاويش5663

فيفيان رحيم مروكي شحانه5664

فينك اياد محمد محمد5665

ڤيدل يوسف سليم سما5666

قادر رياض تقي تقي5667

قادسية محمد صالح ال خلف5668

قاسم ابراهيم محمد حشماوي5669

قاسم الياس خضر ساعدلي5670

قاسم بدران خلف البودلو5671

قاسم بشير عباس عباس5672

قاسم حاتم نايف المسعودي5673

قاسم محمد جاسم جاسم5674

قاسم محمد حبيب حبيب5675
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قاسم محمد شندال شندال5676

قاسم محمدعلي مصطفى عدو5677

قاسم مسعود احمد شمو5678

قاسم مصطفى قاسم الخالدي5679

قتيبه احمد ضاري ضاري5680

قتيبه صالح طحلو طحلو5681

قحطان خلف حمد السعيدي5682

قحطان عدنان محمود محمود5683

قحطان فاضل يونس كرد5684

قحطان محمود عطيه عطيه5685

قدامه وليد خالد البوبدري5686

قدس رفعت ابراهيم الجبوري5687

قسمت حيدر عبد قنطاري5688

قصي احمد عبدالرحمن عبدالرحمن5689

قصي ذاكر محمود العاني5690

قصي عادل فرحان الراوي5691

قصي وائل كمال التكريتي5692

قصي يعرب رصين سامي5693

قطرالندى ناهض عبدهللا عبدهللا5694

قمر اكرم فاضل فاضل5695

قمر عمر نزار النوح5696

قمر عمر يوسف يوسف5697

قيدار فاضل يونس كرد5698

قيس حازم محمدعلي شيخو5699

قيس خليل رحيم رحيم5700
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قيس خورشيد حميدي البومفرجي5701

قيس دلي عيسى عيسى5702

قيس رائد عبد التميمي5703

قيس سلمان جابر االلوسي5704

قيس صالح خلف العباسي5705

قيس طالب مطلك الدليمي5706

قيس عبدالرزاق فهد المشهداني5707

قيس عبدالكريم علي فرج5708

قيس عدنان كاظم الظفيري5709

قيس ماجد جاسم المحالوي5710

قيصر اسامه ميسر ميسر5711

قيصر سمير بنيامين جلو5712

قيصر فاضل يونس كرد5713

قيصر فياض مصلح حشماوي5714

َكولهان احسان محمد محمد5715

َكون تولو رفعت عسكر عسكر5716

كاظم جاسم حسين حسين5717

كاظم جعفر كاظم الصويلح5718

كاظم جواد عبدالكاظم صبح5719

كاظم شهاب يونس فرحاد5720

كافي ماطر جبير جبير5721

كامل فرج بطرس تومي5722

كامل ماجد عساف الخرسان5723

كانى انور عزالدين عزالدين5724

كانى حازم حسين رشي5725
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كبره زين العابدين دبو اصالن5726

كبرى بشير قاسم قاسم5727

كراب حيدر كراب لبلبي5728

كرار اسام قاسم السعدي5729

كرار برهان الدين هاشم الشيخ5730

كرار رائد رافع البوسعيده الموسوي5731

كرار عبدالحكيم عبد الشمري5732

كرار محمد ذاكر البوعباس5733

كرجيه شاكر محمدطاهر السليمان5734

كرحه احمد شالش شالش5735

كرم حافظ امهنا الدوري5736

كرم فائز جمال جمال5737

كرم فياض انس انس5738

كرم مخلص حيدر المال5739

كرم منذر صباح هرمز5740

كريم فياض عصفور عصفور5741

كريم ياسر فرحان المكاصيصي5742

كريمه محمدعلي سعيد ال درزي5743

كريمه نوري اسماعيل الر5744

كريمه هايس جبير العلواني5745

كفاح عبد الرزاق ثامر ثامر5746

كفاح عبدالجبار مصطفى الجومرد5747

كفاف محمدعلي محمد طحان5748

كل بهار احمد محمدعلي ال بقوس5749

كل دران محمد صالح محسن واوي5750
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كالرا عيسى متي كالن5751

كاليڤر راني حكمت حكمت5752

كلثومة حسن علي ال عبو5753

كلستان عبدالجبار بكر بكر5754

كلشان حسين الياس ال عاصي5755

كليمه قاسم محمد شرو5756

كمال عبدالسالم مصطفى خشمان5757

كمال عبدالناصر سليمان جبش5758

كمره حميد خزيم العبد5759

كنار عبدالرحيم عزيز ال جاويش5760

كنعان هاشم ذنون سراج5761

كهاريك جانو مراد مراد5762

كواكب عبدالمهدي سلوم سلوم5763

كوثر حسن خلف خلف5764

كوثر عبدالرحمن ناصر ناصر5765

كوثر عبدالقادر سعيد سعيد5766

كوثر قحطان عدنان الجبوري5767

كوثر موسى عمران عمران5768

كوجر خلف عبدو عبدو5769

كورال سمير عادل شيخو5770

كوركيس اثير بطرس بطرس5771

كوركيس وحيد منصور الزيباري5772

كورو خوشابه منصور منصور5773

كوزال حسن مصطفى نبيلي5774

كوكب اصليفج محمود محمود5775
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كول أي بكر احمد خدو5776

كولبهار سمير صالح الدين الحالب5777

كولدران علي عبدهللا مهاجر5778

كولر فتحي سعيد خويرت5779

كيرمينا بسام يوئيل يوئيل5780

كيوركيس بيجان زومايا زومايا5781

الرا جابر عبدهللا عبدهللا5782

الرا حسن علي علي5783

الرا حسين عبدعلي العيداني5784

الرا علي ناصر النعيمي5785

الرا غالب كمال كمال5786

الرا غسان عدنان الجوخه جي5787

الرا فالح حسن حسن5788

الرين احمد رعد العابد5789

الرين سعد خيري خيري5790

الفين اريان كريم كريم5791

الفين قحطان مصطفى ال عبدهللا5792

النا محمد اسعد منصور5793

لبنى ضياء يعقوب باباوي5794

لبنى عبدالسالم اسماعيل الزيدي5795

لبنى عزيز عباس العبيدي5796

لبنى لؤي نجاة الونداوي5797

لبنئ بالل محمد اسود5798

لجين احمد حامد المحيميد5799

لجين زياد خلف الجنابي5800
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لجين زيد مصعب حمودات5801

لطيفة ابراهيم مصطفى القدولي5802

لطيفه حسين طه طه5803

لطيفه خالد ضاحي شمر5804

لطيفه طارق شاكر شاكر5805

لقاء خالد محمد ال حسن5806

لقاء محمد ناجي ناجي5807

لقاء محمدسليم يوسف شكرلي5808

لقاء محمدنور عبدالرحمن حمو5809

لقمان توفيق محمد الكرد5810

لقمان خليل اسماعيل الساجي5811

لقمان صالح بكر برقلي5812

لقمان محمدطاهر سعيد عدلي5813

لقمان مزعل رشاد رشاد5814

لمار احمد حسين البو مال هللا5815

لمى احمد حسين حسين5816

لمى ايمن وليد الراوي5817

لمى بشير حمود اليتيم5818

لمى طارق كاظم العزاوي5819

لمى علي حمزه الجبوري5820

لمى علي عبدالكريم حيدر5821

لمى فاضل علي علي5822

لمى نمير علي الذهياب5823

لمى يوسف ذنون مشكو5824

لمياء توفيق محمد علي محمد علي5825
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لمياء حميد محمد محمد5826

لمياء خالد محمود الجبوري5827

لمياء خميس ابراهيم ابراهيم5828

لمياء سعيد توفيق ابلحد رفو5829

لمياء عبداالله جاسم البياتي5830

لمياء عبدهللا احمد الفي5831

لمياء فاضل علي الحسين5832

لمياء كريم محمد عياوي5833

لمياء محمود محمدصالح النجار5834

لمياء مهدي صالح العلواني5835

لميس عماد مطر مطر5836

لميعه الياس حسين علوليه5837

لميعه حمزه راشد غريري5838

لميعه عزيز يوسف نبيلي5839

لميعه يونس حسين بخجه5840

لندا ضياء يعقوب باباوي5841

لوجين رائد يوسف احمد5842

لورين منير قرياقوز ال دلكتا5843

لومه صالح محمد رشاد فرحاد5844

لونا احمد محمد محمد5845

لؤي جميل رزيك خليف5846

لؤي عبدالحميد مولود العاني5847

لؤي عبدالستار امين امين5848

لؤي عبدهللا خضير الجبوري5849

لؤي فاضل علي علي5850
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لؤي متي ايليا ايليا5851

لؤي مجيد خضر خضر5852

لؤي محمدطاهر محمدعلي بكار5853

لؤي هاشم مهدي علوليه5854

لؤي هيثم عبدالقادر خويرت5855

ليان ابوبكر وسام االلوسي5856

ليان احمد فوزي البياتي5857

ليان ايمن عبدالرزاق احمد5858

ليان سداد علي علي5859

ليث احمد عيسى عيسى5860

ليث احمد فوزي فوزي5861

ليث اكرم خليل ال امين5862

ليث حسين يونس ال جعفر5863

ليث خميس علي علي5864

ليث رعد حمدون حديد5865

ليث رفعت عبد الحمو5866

ليث سليم رضا حافظ5867

ليث شامل عطية عطيه5868

ليث عبدهللا عبد عبد5869

ليث عدنان حنا حنا5870

ليث عمار احمد ال حيدر5871

ليث عوني محمدسعيد الفرحاد5872

ليث غانم عبدالهادي عبدالهادي5873

ليث فرقد فوزي البياتي5874

ليث مزهر عاكوب المحمد5875
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ليث ميالد شاكر النقي5876

ليفون ضياء يعقوب باباوي5877

ليلى حسين محمدصالح بيروت5878

ليلى حسين محمدصالح علوش5879

ليلى خالد اسماعيل خويرت5880

ليلى داود سلمان الشمري5881

ليلى دحام ابراهيم الدليمي5882

ليلى سليمان ابراهيم سمو5883

ليلى صابر محمد علولية5884

ليلى عبدالقادر حسن البقال5885

ليلى علي حسين حسين5886

ليلى فضيل حسين الزمو5887

ليلى كامل شهاب شهاب5888

ليلى محمد شعيب محمد الحسين5889

ليلى محمدطاهر عبدالرحمن قدرو5890

ليلى محمدطاهر محمدصبحي فرحات5891

ليلى محمود محمدصالح النجار5892

ليلى مصطفى احمد احمد5893
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نذير محمدسعيد جمعه جنو7343

نذير محمود عبدالجبار السامرائي7344

نذيره عبدالعزيز خضر ال حيدر7345

نرجس جاسم احمد احمد7346

نرجس حيدر عبدالخالق قره ني7347

نرجس عماد عبدعلي الغراوي7348

نركز عدنان عزيز الصلو7349

نركز فالح هاشم ايواز7350
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نركز محسن مال هللا صالح7351

نرمين احمد عبدالسالم الحوراني7352

نرمين خالد داود كومو7353

نرمين عبدالقهار عبدالرحمن عبدالرحمن7354

نرهان حسن علي شيخو7355

نرهان عبدالسالم علي علي7356

نزار جبار خلف السراجي7357

نزار شعيب عباس ال عباس7358

نزار عبدالقادر ابراهيم شيخو7359

نزار عيسى هاشم هاشم7360

نزار محمديونس مصطفى الر7361

نزار نجدت نجيب نجيب7362

نزار يوسف داود داود7363

نزار يونس علي علي7364

نزدار محمد يونس الياس الحجي7365

نزهات محمد ذنون ذنون7366

نزيهة زيد محمود شحاد7367

نسرين ابراهيم محمد الكرد7368

نسرين أحمد شعالن شعالن7369

نسرين بهجت اسماعيل خويرت7370

نسرين سعيد محمدصالح الحنش7371

نسرين سليم شعبان شعبان7372

نسرين سمير قدو المحمد7373

نسرين شاكر حمودي حمودي7374

نسرين عبدالجبار خلف خلف7375
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نسرين محمد عبدهللا قره باش7376

نسرين نجم عبدهللا حماتلي7377

نسرين نشأت شريف ال وهب7378

نسمه سعد شمعون قراجو7379

نسيمة علي حسن فرحاد7380

نسيمه نوراي عقيل فاضل ال بقوز7381

نسيمه يوسف عزيز شيخو7382

نشات حميد جاسم جاسم7383

نشأة فاضل محمد محمد7384

نشأت تركي حومد الجوراني7385

نشمية مصطفى الياس الحسن7386

نشميه ابراهيم عبوش عبوش7387

نشوان عثمان حسن حسن7388

نشوان نوفل صالح الحجي7389

نشوان هادي مرشد مرشد7390

نصار جبار عبدهللا عبدهللا7391

نصر عبدالقادر ابراهيم شيخو7392

نصرهللا حميد حمود الجنابي7393

نصرة غائب عبدالقادر نجار7394

نصير جميل مروكي قس هرمز7395

نصير صالح جاسم جاسم7396

نصير نورالدين محمد الراوي7397

نضال زيد أحمد راشدي7398

نضال صالح جاسم جاسم7399

نضال عبداالحد اسحق اسحق7400
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نضال عبدالرزاق فاضل فاضل7401

نضال علي حسين ال خان7402

نظير علي محمد محمد7403

نظيفه خلف عبدو عبدو7404

نعمان عبدهللا صالح الراشد7405

نعيمة عباس محمد خضري7406

نعيمة محمدصالح احمد المحو7407

نعيمه بكر مصطفى التوكلي7408

نعيمه عباس محمدسعيد ال مرجان7409

نعيمه غانم عبدهللا شيخو7410

نعيمه قاسم ناصر ناصر7411

نعيمه محسن ياسين ياسين7412

نعيمه نامق سلطان سلطان7413

نعيمه هاشم عبدالقادر تمر7414

نغم جاسم محمد مكصوصي7415

نغم محمدخيري محمدامين محمدامين7416

نغم مظهر محمود زكر7417

نفيسه عادل ابراهيم ابراهيم7418

نفيعه عبد الياس الحمو7419

نفيعه محمد مهدي مهدي7420

نفيعه محمديونس حامد ال وهب7421

نڤين محمد خضير خضير7422

نكتل حكمت محمدطاهر محمدطاهر7423

نكتل عبدالجبار بكر بكر7424

نمارق ايدن توفيق الكرد7425
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نمير علي ناصر الذهياب7426

نمير فهد قادر العزاوي7427

نهاد سبهان زري الجابر7428

نهاد صالح عبد عبد7429

نهاد عارف ديالن العاني7430

نهاد محسن محمد الفريجي7431

نهاد نوزت حاتم عدلي7432

نهال نوزت حاتم عدلي7433

نهايه نوري ابراهيم الدباس7434

نهلة محمدطاهر محمدعلي النجار7435

نهله احمد علي علي7436

نهله رضا عرب العنقود7437

نهله طاهر احمد اجدري7438

نهله طه قاسم حسين7439

نهله فاضل حمود حمود7440

نهله كريم ثامر ثامر7441

نهله محمد غريب غريب7442

نهله نورالدين عزالدين عزالدين7443

نهله هاشم فريح فريح7444

نهى خضر محمديونس جبش7445

نهى صادق محمد جميل عبو7446

نهى محمد الياس برقلي7447

نهى محمود محمدصالح النجار7448

نهى ياسين يونس كرد7449

نهى يوسف ذنون مشكو7450
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نهيده عبدالكريم عبد عبد7451

نهئ محمدجميل حسين ال وهب7452

نوار لميع توفيق الصيمري7453

نواف حسن حمو ال وهب7454

نواف ناصر عبد عبد7455

نوال اسماعيل محمدسليم محمدسليم7456

نوال بهجت عايد عايد7457

نوال حازم ياسين الساعد7458

نوال صبحي حازم عدلي7459

نوال طه محمدسالم سلبي7460

نوال عبدالعزيز امين قره باش7461

نوال عبدالقادر يعقوب خويرت7462

نوال فهد وحيد الشمري7463

نوال محمد حسن البوعباس7464

نوال محمد صادق محمد سعيد فارس7465

نوال محمد عبد حسن سلو7466

نوال محمدعلي عباس الفرحاد7467

نوال محمدنوري محمد ال حنش7468

نوال محمود علي علي7469

نوال يوسف محمد غارب7470

نور ابراهيم دخيل ورور7471

نور ابراهيم محمد اليونس7472

نور ابراهيم محمدرسول هزو7473

نور احمد عباس عباس7474

نور احمد عدنان عدنان7475
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نور احمد عوده النعيمي7476

نور اركان بدر بدر7477

نور الدين هاشم عبدالرزاق العبودي7478

نور الهدى ربيع طالب المحاويلي7479

نور باسم محمد الشجيري7480

نور بالل قهير قهير7481

نور بهجت ذنون ذنون7482

نور جبار احمد البوبدري7483

نور جبار جواد الجبوري7484

نور جمال محسن محسن7485

نور جودت عبدالوهاب فرحات7486

نور حازم محمود العالف7487

نور حامد عباس ال بقوس7488

نور حسام محمد محمد7489

نور حسن احمد الدايني7490

نور حسن عبدالجبار ال حمو7491

نور حسين يونس قره باش7492

نور حميد محمد سنجار7493

نور خالد محمد محمد7494

نور خالد محمد محمد7495

نور خليف علي علي7496

نور سالم صالح ال عيسى7497

نور سحاب حالوب السحاب7498

نور سعدالدين كمال كمال7499

نور سيف محمد الكبيسي7500
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نور صباح حميد حميد7501

نور صباح عبدهللا الشيحاوي7502

نور صبري عباس ال هابش7503

نور ضياء عبدالرزاق الدليمي7504

نور ضياء محمد ال وهب7505

نور ضياء يعقوب باباوي7506

نور طه حسن المعموري7507

نور عادل ظاهر الربيعي7508

نور عادل عبدالرحيم عبدالرحيم7509

نور عباس محمدصالح خلو7510

نور عبدالجبار عبدهللا عبدهللا7511

نور عبدالحكيم عبدالقادر عبدالقادر7512

نور عبدالكريم عمران المعموري7513

نور عبدالواحد نجم نجم7514

نور عدنان محمدعلي محمدعلي7515

نور عدي حسن علوش7516

نور عصام محمد سعيد زمات7517

نور علي سبتي السعد7518

نور علي فاضل فاضل7519

نور عماد حمدي حمدي7520

نور عماد صبري البياتي7521

نور عمار زيدان حمودي7522

نور عمر عمادالدين عمادالدين7523

نور غانم مجيد مجيد7524

نور فاضل سعيد شمو7525



االسم الكاملالتسلسل

نور فراس شالل شالل7526

نور فهد قاسم ساعدلي7527

نور قاسم عبدالقادر ال زبو7528

نور لؤي عطا عطا7529

نور لؤي محمديونس هزو7530

نور ماهر عبد التميمي7531

نور مثنى حميد حميد7532

نور محمد ذنون ذنون7533

نور محمد ظاهر هاي هاي7534

نور محمود عايش الكبيسي7535

نور محمود فوزي فوزي7536

نور محمود يوسف يوسف7537

نور مصطفى ابراهيم ابراهيم7538

نور مصطفى حسين حسين7539

نور مصطفى عبدالحكيم عبدالحكيم7540

نور مصعب عبدالهادي السعدون7541

نور نبيل يحيى يحيى7542

نور نشوان فالح خويتلي7543

نور نعمان هاشم قره باش7544

نور وليد خالد البوبدري7545

نور يوسف هالل هالل7546

نور يونس سركيس سركيس7547

نورا احمد ناظم ناظم7548

نورا اسماعيل موسى موسى7549

نورا ايمن وليد الراوي7550
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نورا جميل محمدشريف مماز7551

نورا رائد شهاب عزيز7552

نورا محسن عبود المولى7553

نورا هوكر عبدالمجيد عبدالمجيد7554

نورالدين جعفر يونس يونس7555

نورالدين علي حسن حسن7556

نورالدين محمد خضير خضير7557

نورالدين محمد شاكر الراوي7558

نورالدين نصير كريم الربيعي7559

نورالهدى اياد عباس الجبوري7560

نورالهدى اياد عبداالمير الجنابات7561

نورالهدى حسن جاسم جاسم7562

نورالهدى مازن صبحي الراوي7563

نورالهدى نبيل خالد العلي7564

نوران بالل عبدالوهاب عبدالوهاب7565

نوران عبدالناصر اكرم اكرم7566

نورايمان عبدالغفور محمدياسين محمدياسين7567

نورة محمدطاهر محمدسعيد جعفر7568

نورة محي الدين عبدالغني ال وهب7569

نورة مزهر خلف الزريع7570

نورة وسام سامي االبراهيم7571

نورجان جميل محمد شيخو7572

نورجان حسين ابراهيم سلو7573

نورجان صفاء محمد ال حسن7574

نورجان فرج حسين ال محو7575
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نورجهان جميل علي ال عبو7576

نوردان صابر محمدياسين محمدياسين7577

نورس جاسم احمد احمد7578

نورس علي محمد الجاسم7579

نورس قيس نعمه كنانه7580

نورس موسى قدوري الدوري7581

نورسان حسن رحيم رحيم7582

نوره اسماعيل جميل جميل7583

نوره بشير نوري الر7584

نوره خلف عيسى عيسى7585

نوره سلمان امين عدلي7586

نوره عبدالحي ابراهيم مروش7587

نوره علي اصغر يوسف سيدلر7588

نوره علي خلف الجوراني7589

نوره نبيل محمديونس محمديونس7590

نورهان احمد حمزه الوسادي7591

نورهان خالد ابراهيم بكي7592

نورهان سداد علي علي7593

نورهان عبدالقادر محمدنور علي ولي7594

نورهان عدنان فرج الحريشاوي7595

نورهان نايف محسن المصطفى7596

نورهان نبيل محي الدين الجزراوي7597

نورى عباس علي الفرحاد7598

نوري ابراهيم مشعان مشعان7599

نوري عفين عبد عبد7600



االسم الكاملالتسلسل

نوزاد عبدالمسيح حبيب ايلي7601

نوزت محمدعلي علي ال خان7602

نوفل صالح احمد الحجي7603

نوفل محمدنور طالب اهل وان7604

نوفه خليل احمد العلي7605

نياز زينل محمدجميل الصلو7606

نيبار حازم حسين رشي7607

نيران صالح محمد غريري7608

نيروز حازم حسين رشي7609

نيله حسن عيش عيش7610

نيهال محمدامين يونس لبلبي7611

هاجر باسل يحيى اليحيى7612

هاجر جميل محسن سلطاني7613

هاجر حسن محمدزكي السنيري7614

هاجر خالد محمود الجبوري7615

هاجر دخيل سليمان ال فارس7616

هاجر ذياب احمد الصلو7617

هاجر سعد بشير بشير7618

هاجر صادق فليح فليح7619

هاجر ضرار فائز فائز7620

هاجر طارق احمد احمد7621

هاجر عبدالكريم محمد عبيدي7622

هاجر عبدالملك هالل هالل7623

هاجر عدنان شاكر ال رمضان7624

هاجر عدنان صفاء الخزرجي7625
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هاجر علي محمود التميمي7626

هاجر عمار عبدالجبار عبدالجبار7627

هاجر عمر رائد رائد7628

هاجر عمر محمد ال مال7629

هاجر فاضل عباس البو اسود7630

هاجر قيس خلف خلف7631

هاجر مال هللا ابراهيم العزاوي7632

هاجر محمد رجب رجب7633

هاجر محمد وحيد وحيد7634

هاجر محمود سرهيد سرهيد7635

هاجر محمود عايش الكبيسي7636

هاجر مصعب عبدالهادي السعدون7637

هاجر نصير كريم الربيعي7638

هاجر وليد بالل قره باش7639

هادي احمد ابراهيم جوبان7640

هادي احمد حسن علوش7641

هادي صالح محمد ال جبش7642

هادي محمدصالح اسماعيل عجم7643

هارون طارق لفته العبيدي7644

هاسميك موسيس خاجيك خاجيك7645

هاشم اسماعيل هاشم السنجار7646

هاشم بسام عصام العبيدي7647

هاشم صالح ابراهيم الحلوه7648

هاشم عادل يوسف بخجه7649

هاشم علي حسن فرحاد7650
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هاشم علي خضير خضير7651

هاشم كاظم حمادي حمادي7652

هاشم محمد احمد السليمان7653

هاشم محي علي الراوي7654

هاشم مصطفى زينل الصابونجي7655

هاشم وليد خليل العباجي7656

هالة احمد عزيز حليكو7657

هالة زهير يونس الفرحاد7658

هالة عبدالسالم عباس القيسي7659

هاله بركات عبدالرحيم السعدون7660

هاله حارث صالح صالح7661

هاله عبدالوهاب مهدي مرسومي7662

هاله غانم فالح الزريع7663

هاله فؤاد زبن زبن7664

هاله محسن جرجيس الججو7665

هاله محمدنور عبدالرحمن حمو7666

هاني ابراهيم موسى عبو7667

هاني اسماعيل رسول ال جبيش7668

هاني محمد مصطفى سلطاني7669

هباء طاهر شعيب ال خدو7670

هبة امجد علي الظاهر7671

هبة خليل سعدون قره باش7672

هبة ذياب احمد الصلو7673

هبة طارق محمديونس قره باش7674

هبة عبدهللا احمد احمد7675
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هبة علي محمدطاهر عزام7676

هبة عماد مسعود الخزرجي7677

هبه احمد اسماعيل العاني7678

هبه احمد حسن علوش7679

هبه احمد عبدالباقي العاني7680

هبه احمد منادي المعاضيدي7681

هبه احمد مهيدي مهيدي7682

هبه هللا نمير فهد العزاوي7683

هبه بدر اسماعيل اسماعيل7684

هبه بالل حكمت الراوي7685

هبه بهجت ذنون ذنون7686

هبه توفيق فاضل فاضل7687

هبه جعفر عيدان حسناوي7688

هبه حسام رياض النقيب7689

هبه حسن دخيل ورور7690

هبه حسين علي العاني7691

هبه خضر موسى البودلو7692

هبه خضير جاسم العباسي7693

هبه سيزر اسماعيل ال بقال7694

هبه طاهر شعيب ال خدو7695

هبه عادل محمدعلي هزو7696

هبه عبد الرحيم محمود الر7697

هبه عالءالدين حسين حسين7698

هبه علي طارق الر7699

هبه فؤاد اسود العبيدي7700
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هبه فؤاد زبن زبن7701

هبه فؤاد كاظم الطريحي7702

هبه فيصل ادريس ادريس7703

هبه فيصل غازي صالحي7704

هبه محمدصالح اسماعيل عجم7705

هبه نبيل غازي قره باش7706

هبه يحيى صالح عساكره7707

هجران اسامه حمود حمود7708

هجران عيد شلتاغ البوبدري7709

هجران محمود كردي كردي7710

هجره محمد عبدهللا الراوي7711

هدايه رائد محمد ذوالفقار7712

هدف عبدالرزاق عبداللطيف الزبيدي7713

هدى ابراهيم اسماعيل ال سلمان7714

هدى ابراهيم يوسف ال جبش7715
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هدى امين حيدر نظاري7717

هدى جمعه خضر كدنيه7718

هدى جواد عبدالكاظم صبح7719

هدى جودت عبدالوهاب فرحات7720

هدى حبيب جمعه لبلبي7721

هدى حبيب خليل قروط7722

هدى حبيب عباس عباس7723

هدى حسن دخيل ورور7724

هدى خضر محمد كمال7725
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هدى رمضان جواد جواد7726

هدى ستار جميل الظفيري7727

هدى طاهر شعيب ال خدو7728

هدى طلعت محمود محمود7729

هدى عادل محمدعلي هزو7730

هدى عبداالمير عزيز الخفاجي7731

هدى عبدالقادر عبدالرزاق اليعقوب7732

هدى عبدالكريم عبدهللا الكروي7733

هدى عبدهللا داود الدليمي7734

هدى عبدالمغيث محمود العبيدي7735
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هدى علي هادي فاضل حنش7739

هدى عمر احمد احمد7740
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هدى محمد سلمان سلمان7743

هدى محمد صالح محسن واوي7744
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هدى هاني محمد سلطاني7747

هدى وليد عبد الربيعي7748
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هدية علو ابراهيم جوبان7751

هدية محمدصالح عبدالقادر نبيلي7752

هدير اثير سعدون سعدون7753

هدير عبدالمجيد جعفر ورور7754

هديل احمد حسون الرحاوي7755

هديل بسام شعيب شعيب7756

هديل ثامر بهنان بهنان7757

هديل جواد عبدالكاظم صبح7758

هديل حاتم مهدي مهدي7759

هديل زهير صالح صالح7760
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هديل يوسف نعمه نعمه7764
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هشام طاهر اسماعيل الر7772

هشام علي ابراهيم وهب7773

هشام لؤي هشام هشام7774

هشام محمد احمد نجار7775
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هالله خلف دايح دايح7780
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همام مثنى ابراهيم المشهداني7787

همام محمد عادل قبالن7788
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هناء حميد حسين حسين7801

هناء خليل اسماعيل اسماعيل7802

هناء دويش فالح الرفيعي7803

هناء رؤوف رجب الراوي7804

هناء صادق محمدطاهر ذوالفقار7805

هناء صالح ناصر ناصر7806

هناء عادل صادق قبالن7807
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هيثم شهاب احمد احمد7851

هيثم علي رافع الحطاب7852

هيثم علي محمد الهوشان7853

هيثم علي محمد محمد7854

هيثم غائب سليمان سلطاني7855

هيثم قاسم حيدر ال حيدر7856

هيثم ناظم حميد العبيدي7857

هيجاء علي مهدي مهدي7858

هيجر مغير مغيضب قريش بلحة7859

هيفاء ابراهيم حبش بمبو7860

هيفاء احمد عصري الجنابي7861

هيفاء حبيب عباس عباس7862

هيفاء حميد حسين حسين7863

هيفاء خليفه صالح المشهداني7864

هيفاء داود محمد خدو7865

هيفاء ذنون عباس عاصي7866

هيفاء زهير حميد حميد7867

هيفاء صالح حماد حماد7868

هيفاء صالح سلطان سلطان7869

هيفاء طالب محمدصالح ايواز7870

هيفاء عبدالرحمن يونس الفرحاد7871

هيفاء كوركيس بهنام ال ساكا7872

هيفاء معيوف عبداللطيف عبداللطيف7873

هيلدا موسيس خاجيك خاجيك7874

هيلين فراس هيكل هيكل7875
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هيلين وحيد منصور الزيباري7876

واثق رسول هالل لهيبي7877

واثق محمد عبدالوهاب عبدالوهاب7878

واثق محمد ياسين ياسين7879

واثق ياسين احمد السامرائي7880

وانيس وحيد منصور الزيباري7881

وائل حازم سلطان سلطان7882

وائل طالل محمد الحرداني7883

وجدان رعد علي علي7884

وجدان كاظم حسين منكوشي7885

وجدي مجيد حميد حميد7886

وجيه كنعان هاشم سراج7887

ود محمد ناهض البياتي7888

وداد خالد خلف السليمان7889

وداد رحيم عبدهللا النجدي7890

وداد كريم علي علي7891

وداد مصطفى محمد رجب7892

وداد ياسين مجدل السليمان7893

وداد يوسف روفا عقراوي7894

وديان خالد جاسم الدليمي7895

وديان شاكر محمود البزوك7896

وردة الياس حسن بقال7897

وردة انور رسول خله7898

وردة توفيق فاضل فاضل7899

وردة طالل سعدون قره باش7900
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ورده اسعد حسين اللوس7901

ورده جاسم محمد علي قبالن7902

وريا عبدالقادر رشيد رشيد7903

وريث وصفي محمدعلي يتيم7904

وزيره عبدالرحيم محمد عبوش7905

وسام ابراهيم عبدالخالق الماضي7906

وسام بسام شعيب شعيب7907

وسام بسام صالح الدين ال وهب7908

وسام حسين حسن قرو7909

وسام خالد محمد الصفوك7910

وسام خلف محل البدري7911

وسام رحيم هالل هالل7912

وسام رعد صباح السعدون7913

وسام سامي محمد اسود7914

وسام سليمان داود شمعون7915

وسام عادل محمد سعيد فطو7916

وسام عبدالكريم محمد جاجان7917

وسام عبدعلي عبدالرضا الصباغ7918

وسام كريم عبد عبد7919

وسام محمد بشير حمو7920

وسام محمد عجيل عجيل7921

وسام نعمه مذب مذب7922

وسن بهاءالدين كريم كريم7923

وسن سالم حسين حسين7924

وسن طالب جعفر العلي7925
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وسن عامر ابراهيم االحمد7926

وسن عبدالكريم ندا ندا7927

وسن علي ذياب ذياب7928

وسن علي محمود الدليمي7929

وسن فاروق محمود سراج7930

وسن مؤيد فاضل الصراف7931

وسن وعد محمدجميل الصلو7932

وسن يوسف حسين حسين7933

وسيم فارس طلب الحنون7934

وصال محمدسليم يوسف شكرلي7935

وصايف محمد ابراهيم الجميلي7936

وصفي ضياء محمد ال وهب7937

وصفي محمدعلي ابراهيم يتيم7938

وضاح بشير محمد محمد7939

وطبان حسن خليف الجنابي7940

وطبان حسن مصلح العباسي7941

وظبان احمد خليل خليل7942

وعد خالد محمد ال حسن7943

وعد خليف عوده الخلف7944

وعد سعد خالد خالد7945

وعد عبدالرزاق جرجيس قره باش7946

وعد عبدالسالم مصطفى خشمان7947

وعد محمد علي علي7948

وعد محمدطاهر امين امين7949

وعد وصفي محمدعلي يتيم7950
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وعدهللا مصطفى خليل قره باش7951

وفاء احمد يونس قروط7952

وفاء تاج الدين صديق صاري كهيه7953

وفاء حسين حسن آل عبدالقادر7954

وفاء حسين سلمان العنبر7955

وفاء حمزه محمد جرجري7956

وفاء رعد احمد كرد7957

وفاء زغير عايد عايد7958

وفاء سالم محمود الدايني7959

وفاء محمد سالم ياسين سلبي7960

وفاء محمدنور امين امين7961

وفاء مصطفى خضر خضر7962

وفاء مصطفى قدو عبوش7963

وفاق عبدالعزيز عبدالغفور االمام7964

وفيقه سعدون مزبان التميمي7965

وقاد سفيان عثمان الدوري7966

وقاص سعد اسماعيل الحيالي7967

وقاص سعدي حمادي الدوري7968

والء توفيق محمدصالح حيو7969

والء جدعان حازم سعدون7970

والء حسين محمدطاهر الفرحاد7971

والء ذنون يونس الر7972

والء عبدالودود شعالن عساكره7973

والء علي حسين ال خان7974

والء كريم جبير جبير7975
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والء نصيف جاسم جاسم7976

وليد ابراهيم طاهر ورور7977

وليد ثاير عباس االركي7978

وليد خالد ابراهيم ابراهيم7979

وليد خالد ابراهيم ابراهيم7980

وليد خالد اسعد الحمداني7981

وليد خالد بشير جاجان7982

وليد خالد حسين حسين7983

وليد خالد عيدان عيدان7984

وليد خالد فواز العيساوي7985

وليد خالد نايف نايف7986

وليد خالد ياسين عبدهللا7987

وليد خليل ابراهيم الزنكني7988

وليد ذنون يونس لبلبي7989

وليد سالم محمد السلبي7990

وليد عامر مصطفى مصطفى7991

وليد علي وليد العبيدي7992

وليد ماجد عبدالسالم الحوراني7993

وليد مجيد عبدهللا عبدالستار7994

وليد محمد بشير حمو7995

وليد محمد يوسف يوسف7996

وليد محمدعيد مصطفى زعي7997

وليد محمدنجيب خضر خضر7998

وليد محمود فاضل فاضل7999

وليد نبيل حيدر ناصر8000
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وليد وجيه عبدالغني الرشيد8001

وليد وصفي محمدعلي يتيم8002

وليد يونس سليمان خليل اغا8003

وليده صبحي حسين الدليمي8004

وهاج احمد صادق قبالن8005

وهب جعفر وهب راعي8006

وهب سليمان وهب زين العابدين8007

وهب غايب وهب وهب8008

وهبية صالح محمد الر8009

وهبيه شهاب يونس فرحاد8010

وئام حسام دخيل الحيو8011

وئام كريم عباس الجنابي8012

وئام ناجي جاسم محمد8013

وئام يوسف ايوب حنو8014

ُيسر احمد عبدالحمزه الخفاجي8015

ياره ريمون محمد محمد8016

يازي محمد جرجيس قره باش8017

يازي محمد طاهر حسين الحاج علي8018

يازي محمد عبد الحمو8019

يازي يوسف مصطفى واوي8020

ياس خضير سالم الجبوري8021

ياسر احمد صالح الجميلي8022

ياسر احمد موفق نجار8023

ياسر اكرم مصطفى مصطفى8024

ياسر جعفر فاضل ال امين8025
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ياسر حازم حسن فرحاد8026

ياسر حسن محمد البواسماعيل8027

ياسر خالد ذنون لبلبي8028

ياسر خضر محمد خله8029

ياسر ذنون عباس عاصي8030

ياسر سمير يوسف الصالح8031

ياسر طالل سالم سالم8032

ياسر عادل يونس جراد8033

ياسر عامر فاضل النجدي8034

ياسر عبد يونس الهزو8035

ياسر عبدالرحيم عزيز فرج8036

ياسر عبدالرزاق احمد احمد8037

ياسر عبدالسالم محمد المشايخي8038

ياسر عبدالكريم خضر ال فرحات8039

ياسر عبدالواحد دحام قردي8040

ياسر عمار ثاير االركي8041

ياسر عمار محمد محمد8042

ياسر عمر محمد محمد8043

ياسر فارس عبدهللا عبدهللا8044

ياسر فريد عكله السامرائي8045

ياسر فالح حسن ال عاشور8046

ياسر قاسم حيدر ال حيدر8047

ياسر كاظم حسون الربيعي8048

ياسر كريم عبدالزهره الحالوي8049

ياسر محمد رشيد الشانزي8050



االسم الكاملالتسلسل

ياسر محمد زرزور زرزور8051

ياسر محمد ضياء الجبوري8052

ياسر محمدعلي محمد طحان8053

ياسر محمود حسين بطاوي8054

ياسر هيثم عبدالكريم الراشدي8055

ياسمين اسماعيل محمدفخري يتيملر8056

ياسمين دريد عبدالحميد العجيلي8057

ياسمين رائد جاسم ال كسون8058

ياسمين شاهين شوكت شوكت8059

ياسمين محمد احمد السامراني8060

ياسمين نوري ياسين ياسين8061

ياسمين وائل محمدنجيب خضر8062

ياسين احمد خلف الفي8063

ياسين احمد لطيف لطيف8064

ياسين اسماعيل ابراهيم النجار8065

ياسين اسماعيل محمدفخري يتيملر8066

ياسين المعتصم باهلل اياد الساده8067

ياسين اياد توفيق حيو8068

ياسين ثامر محمد جبش8069

ياسين جدوع سلمو الضامن8070

ياسين حميد فاضل النجدي8071

ياسين خليف ابراهيم ابراهيم8072

ياسين رياض محمدامين ال رحمة8073

ياسين زاهد علي الجميلي8074

ياسين شعيب شريف الندار8075
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ياسين طه حسن المعموري8076

ياسين عبدالباري عبدالرحمن قره باش8077

ياسين عبدالستار منصور الكبيسي8078

ياسين عدنان محسن عبو8079

ياسين علي ياسين العبودي8080

ياسين فاضل عباس اسك8081

ياسين فياض خلف خلف8082

ياسين محمد طاهر حسين جمعة8083

ياسين محمدصبحي محمدعلي فرحان8084

ياسين نعيم عبدالرحيم برو8085

ياسين يونس حسون السبعاوي8086

ياغمور عصام محمدنجم برو8087

يالجن عباس مجيد البياتي8088

يامن سداد علي علي8089

يحيى احمد ابراهيم جولي8090

يحيى احمد يونس يونس8091

يحيى جتين مجيد مجيد8092

يحيى رعد صالح صالح8093

يحيى شهاب احمد الفرحاد8094

يحيى عماد فاضل الخطاب8095

يحيى قاسم حسين شيخلر8096

يحيى قصي يوسف يحيى8097

يحيى مال هللا ابراهيم العزاوي8098

يحيى مصطفى الياس الحسن8099

يحيى نجاة محمد محمد8100



االسم الكاملالتسلسل

يحيى نصير كريم الربيعي8101

يحيى هشام طاهر الر8102

يزي علي احمد احمد8103

يسر ليث علي الكواز8104

يسرى ابراهيم خليل خليل8105

يسرى احمد اسماعيل ال مجدل8106

يسرى بنيامين امين الفرحاد8107

يسرى خميس احمد اعذي8108

يسرى صباح مصطفى مصطفى8109

يسرى عبدالغني يونس ال حيدر8110

يسرى ماهر خليل بكي8111

يسرى ياسين يونس يونس8112

يسرى يونس عبدهللا البدراني8113
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يوسف جاسم احمد احمد8155
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يوسف رعد ذنون خلو8171
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يوسف زياد خلف خلف8175
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يوسف زياد مقداد الحيو8176

يوسف سالم يشوع ششا8177

يوسف سامي يوسف غارب8178

يوسف سفيان محسن عبوش8179

يوسف سليمان حسن اللويزي8180

يوسف صاحب عباس جريدي8181

يوسف صالح يونس يونس8182

يوسف صبري عباس ال هابش8183

يوسف صدام محمدفوزي عباجي8184

يوسف صفاء عبد عبد8185
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يوسف عباس طه ملكو8189
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يوسف كريم شاكر التكريتي8194
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يوسف ماهر احمد قصاب8199

يوسف محب شاكر كيخوا8200



االسم الكاملالتسلسل

يوسف محمد صالح صالح8201

يوسف محمد عبدالرزاق العبيدي8202

يوسف محمد عبدالعزيز الراشد8203

يوسف محمد غالب غالب8204

يوسف محمد غانم اسالن8205

يوسف محمود سرهيد سرهيد8206

يوسف محمود طه طه8207

يوسف مردان محمد محمد8208

يوسف مصطفى فضيل الدريع8209

يوسف موفق حسين العزاوي8210

يوسف نجاة محمد محمد8211

يوسف نجم عبد عبد8212

يوسف نديم شمعون سقط8213
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يوسف نهاد عبدالعزيز االحمو8216
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يوسف نورالدين جعفر جعفر8218

يوسف هاني محمدطاهر كرموش8219

يوسف هشام سعيد فيلي8220

يوسف وعدهللا حازم علي ياشيل8221

يوسف وليد اسماعيل الموصلي8222

يوسف وليد خالد خالد8223

يوسف ياسين خميس خميس8224
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يوسف يعقوب حسين زمت8226

يوسف يونس سركيس سركيس8227

يوسف يونس سعيد احمو8228

يوليه عيسى مراد غازي8229

يونس احمد محمد محمد8230

يونس جاسم محمود قلي8231

يونس جواد عبد سلبي8232

يونس حسين دخيل علو8233
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يونس عماد يونس ال مالح8242
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يونس ياسين محمداحمد محمدسليمان8251

يونس يحيى صالح عساكره8252

يونيه عيسى مراد غازي8253

يوهان خليل ابراهيم عبدهللا8254

ئه حمه د حازم حسين رشي8255


