
يالتسلسل
رقم الجوازاالسم الثالث 

A20724130ابانوب عالء سعدي سعدي1

A20724145ابتسام تيمون جميل الصفران2

A20724116ابتسام محمد جرجيس جرجيس3

A20724716ابرار صالح مصطفى جمو4

A20724065ابراهيم حيدر محمدعلي الربيعي5

A20724731ابراهيم عامر ابراهيم الجبوري6

A20724730ابراهيم علي اكبر خلو اسعد7

A20724004احمد الفاضل عبدهللا عطيه السبعاوي8

A20724197احمد جليل ابراهيم قربان9

ى رياض الساعدي10 A20724435احمد حسي 

A20724278احمد حمدي رحيمه التميمي11

A20724132احمد حميد رشيد العزاوي12

A20724078احمد زهب  محمدغانم حلوى13

A20724546احمد سعد فؤاد فؤاد14

A20724421احمد صباح نوري نوري15

ي16
A20724561احمد طالب جاسم الحياثى

A20724547احمد عبدالرحمن عمب  عمب 17

A20724377احمد عالء حيدر الجادري18

ي19
A20724693احمد علي رضا خليل البياث 

A20724296احمد عماد عبدالقادر الصالح20

ي21
A20724259احمد فارس عباس الحمداثى

ى22 ى عبدالحسي  A20724406احمد قائد عبدالحسي 

A20724612احمد محمد وهيب الدوري23

A20724168احمد محمد يونس المصلح24

A20724248احمد مضى ابراهيم الزعاك25

A20724464احمد نورالدين مجيد مجيد26

A20724071احمد نوفل يوسف العكيدي27

A20724417اخالص عبدالسالم يونس يونس28

A20724368اخالص نعمان عبدهللا ايواز29

ي المتولي30 A20724531ادم خالد ناجر

A20724553اراده عبدالجبار سعيد الجابري31

A20724608اراس احسان فاضل ال يتيم32

A20724336ارجوان محمود خليل التميمي33

A20724172اروى عمر فاروق السالم34

ي35 A20724039اروى نبيل عادل فراجر

ي36
A20724269اري    ج خالد وليد العاثى

A20724569اري    ج عباس حمودي القوزي37

ى38 ى حسي  A20724674اسامه حميد حسي 

A20724668اسامه قاسم محمد محمد39

A20724133ارساء حميد رشيد العزاوي40

A20724208ارساء رعد اسماعيل نارص41

A20724558ارساء سعدي سلمان البصام42

A20724379ارساء سمب  يونس يونس43

ي44
A20724481ارساء عمر عادل الطاث 

A20724655ارساء محمدصالح عثمان ال عبدهللا45

A20724520اسماء اسامة يونس يونس46



ي47
A20724545اسماء سعدي احمد السامراث 

A20724602اسماء عبدهللا رشيد القيسي48

A20724082اسماء محمد وعد وعد49

ى الكروي50 A20724164اسماء نعمان حسي 

A20724274اسماعيل ابراهيم محمود محمود51

A20724529اسماعيل ابراهيم نظام الدين نظام الدين52

A20724388اسماعيل همام عبدالرحمن قطب53

A20724743اسمهان عدنان محمد محمد54

ي55
ى التكريت  A20724709االء خالد ياسي 

ي56
ي تف 

A20724266االء رياض تف 

A20724650االء علي نوري الصباغ57

A20724255الحسن صالح الدين مهدي يسار58

A20724468الحسن محمد نارص الوائلي59

A20724580العباس عمار سامي الموسوي60

A20724222الفضل حسام نزهان نزهان61

ي62
A20724645امال صادق كاظم الكناثى

 علي علي63
ى A20724378امل حسي 

A20724279امل معيوف بحر الحاتمي64

A20724648امنه جابر سعد الهاشمي65

ي ابو الخب 66  خب 
A20724310امنيه مصطفى

ى جابر عزالدين عبوشاي67 A20724426امي 

ى محمد عبدهللا عبدهللا68 A20724056امي 

A20724514امينه حنتوش محمدحسن علوش69

ى70 A20724686امينه نوري سليمان الحسي 

ى الحيدر71 A20724483انتصار محمد حسي 

A20724057انتصار محمود يونس يونس72

A20724739اندي بطرس عزريا درويش73

A20724509انس عبدالرسول جاسم جاسم74

A20724750انطونيو بطرس عزريا درويش75

A20724660انعام حميد خلف خلف76

A20724678انعام غالب شيخو العزاوي77

A20724270انفال عبدالمجيد عبدالعزيز الزيدان78

A20724034انفال يوسف يعقوب ذنون79

A20724043انوار محمد وحيد الشمري80

A20724284اوراد خليفه محمد الحلبوسي81

A20724100اوراس سهيل عبدالقادر ال حمو82

 حسن علي الخزعلي83
ى A20724737ايي 

A20724338ايشو نيسان تتو تتو84

يف الصلو85 A20724047ايالف ماهر رسر

ى دحام اعويد الجبوري86 A20724148ايلي 

A20724640ايمان سعدون احمد الكروي87

A20724285ايمان عماد عبدالقادر الصالح88

و89 A20724169ايمان محمدعلي محسن رسر

ي اسماعيل اسماعيل90
A20724188ايمن حف 

A20724713ايمن صالح مصطفى جمو91

A20724228ايناس صدام شهاب الحاج92

A20724309ايناس مؤيد مجيد مجيد93



A20724637ايه احمد سعيد الكروي94

A20724293ايه عزام محمود الدليمي95

A20724101ايه علي اصغر محمدطاهر عبوشاي96

ى الجبوري97 A20724706ايه عمر تحسي 

ى قاسم الفرحاد98 A20724252ايهم امي 

A20724699ايوب اسماعيل سلمان عيثاوي99

A20724106ايوب داود احمد احمد100

A20724367أدم عبد الرحمن جهاد العبد الرزاق101

ق رياض فاخر الالمي102 A20724136أستبر

A20724152أمب  علي ربيع الشمري103

ة عبدالسالم عبدالقادر عدلي104 A20724049أمب 

ه عبدهللا هالل هالل105 A20724733أمب 

ي عوديشو عوديشو106
A20724361أنجل جوثى

A20724391أواب عثمان صالح البندر107

A20724542أومود ابراهيم نظام الدين نظام الدين108

A20724230أيبك احمد وليد الوتري109

A20724281أيه امب  سلمان البدري110

A20724264أيهم أسامه عبدالوهاب الدليمي111

A20724163آمنة صالح عبدالقادر ابرو112

A20724190آمنه ماهر احمد احمد113

ى اواب ايوب العيساوي114 A20724219آيلي 

A20724599باسم محمد عبد الصفار115

A20724698باسمه جبوري وهيب الجميلي116

A20724138باكزه خليل صالح صالح117

A20724121بان عامر مصطفى مصطفى118

A20724203بايزيد فاتح امره امره119

A20724458بثينه عبدالمجيد رشيد العزاوي120

A20724577بثينه محمد عبداللطيف عبداللطيف121

A20724300بدر زمان حسن الربيعي122

A20724059براء رائد عبدالجبار عبدالجبار123

A20724622براء عبدالمطلب احمد احمد124

ي125
A20724353براء عمار عيس السيفى

A20724646براق برهان عبداالله عبداالله126

A20724182برقيه محمد صالح سنكاو127

A20724671برهان عبداالله عبدالرزاق عبدالرزاق128

A20724722بشب  سعود عبدهللا عبدهللا129

A20724202بكر سعيد حوران حوران130

A20724536بكر كمال عبدالعزيز عبدالعزيز131

A20724250بكر نظام علي علي132

A20724490بالل ماهر حميد الشمطي133

A20724436بلسم عبداللطيف ذياب عيثاوي134

ى يونان بطرس بطرس135 A20724684بنيامي 

A20724472پيمان امب  فارس فيلي136

A20724450تبارك رشيد حميد التميمي137

ي عبدالجبار المحيسن138
 
A20724696تبارك شوق

ي139 A20724374تبارك قحطان عزيز الحمب 

A20724619تركيه سعدون احمد الكروي140



A20724419تقوى شهوان محمود محمود141

ي وسام عبدالكريم عبدالكريم142
A20724444تف 

A20724670تومازه خالد ندا ندا143

A20724508ثابت محمد ثابت ثابت144

A20724654ثامر زغب  باصي سلمان145

A20724477ثامر محمد سليمان هاجان146

ي147
ى
ى جاسم الخلوق A20724405ثائرة حسي 

A20724201جاد ناطق صالح الدين الحافظ148

A20724455جاسم عالوي عباس البوحيه149

A20724036جاسم محمد عبدالجبار عبدالجبار150

ي151 A20724606جعفر عقيل جعفر اليعقوثر

A20724454جمانه مهند عبدالرحمن الكبيسي152

ى حمود االمام153 A20724582جنات حسي 

A20724618جنات خالد ندا ندا154

A20724641جنات عمار هشام العزي155

A20724064جنات محمد يونس يونس156

A20724098جنان نايف محسن المصطفى157

ى الجبوري158 A20724701جتى عمر تحسي 

A20724301جود محمد صادق صادق159

A20724321جوري هشام عبدالهادي عبدالهادي160

ي161
A20724486جويره نوري مردان البياث 

A20724158حارث مروان مزاحم مزاحم162

A20724532حامد فرعون سلمان الحسناوي163

A20724651حسام علي هاشم العبيدي164

A20724124حسن حامد عبدالواحد الخضب 165

ى166 ى عيدان البوحسي  A20724677حسن حسي 

A20724679حسن حيدر علي فخرالدين167

A20724225حسن زين العابدين محمد مهدي مهدي168

A20724233حسن صدام شهاب الحاج169

A20724194حسن فالح محمد ال عيس170

ى ايرس شوكت شوكت171 A20724214حسني 

ى جبار جليل جليل172 A20724749حسني 

ى سعدون احمد الكروي173 A20724626حسي 

ي174
ى طالب جاسم الحياثى A20724568حسي 

ى عبدالكريم يونس يونس175 A20724506حسي 

اجعي176  مقداد هادي البر
ى A20724335حسي 

A20724565حفصه المصطفى وليد وليد177

A20724550حفصه حسن أحميد أحميد178

ى خشمان179 A20724022حفصه فواز محمدياسي 

ي اسماعيل محمدنور ال كنه180
A20724042حف 

ي عماد جبار حيدري181
A20724017حف 

A20724467حكمت رفو زورا عجو182

ي محمد فرج183
A20724251حليمه عبدالغتى

A20724744حمديه رفعت عزيز ال حمو184

ى185 A20724080حمزه احمد محسن حسي 

A20724669حمزه بشار عبدالجبار عبدالجبار186

A20724588حمزه سلطان علي عبدال187



A20724312حمزه طه محمد حمدي188

A20724304حمزه كمال سعود سعود189

A20724097حنان نايف محسن المصطفى190

ي191
A20724614حوراء طارق محمود قريسر

A20724257حيدر اوس عبدالحميد االفتيحات192

ى العبيدي193 A20724195حيدر علي حسي 

ي194
A20724690حيدر علي عبدالكاظم العلياثى

A20724673حيدر محمد عبدالكريم عبدالكريم195

A20724459حيدر وسام عبدالكريم عبدالكريم196

A20724217خديجه علي ابراهيم ابراهيم197

A20724556خديجه فالح نعمه نعمه198

ي199 A20724038خطاب نبيل عادل فراجر

A20724088خمو يونان خمو خمو200

A20724298خنساء عماد عبدالقادر الصالح201

A20724345خوله خليل ابراهيم ابراهيم202

A20724527دانيه فاروق عمر الجعفري203

ى204 ى عبدالحسي  A20724433دانيه قائد عبدالحسي 

A20724600دعاء باسم محمد الصفار205

A20724649دعاء فواز مصطفى الخانم206

ي المخزومي207 A20724628دنيا رياض ناجر

A20724143دنيا سعدون بدن محمدي208

A20724549دنيا صباح محمد شيخو209

A20724376دنيا عامر قادر قادر210

A20724311دنيا عبدالوهاب محمدطاهر قره باش211

ي212 A20724544دنيا مهدي صاحب صتر

A20724343دوينا نيسان تتو تتو213

A20724146ديار احمد غازي غازي214

A20724355ديم محمد عبدالرضا المحمداوي215

ى الشاله216 A20724134دينا علي محمدحسي 

A20724265ذكرى فاضل هادي هادي217

ي218
A20724511ذهب عمر ضياء التكريت 

A20724317رانيا رياض نعمه نعمه219

A20724245رانيه مضى ابراهيم الزعاك220

A20724058رثر رائد عبدالجبار عبدالجبار221

A20724579رثر فيصل محمدسعيد الجبوري222

ى223 A20724079رحمه احمد محسن حسي 

A20724432رحمه قصي عبدالهادي الربيعي224

A20724469رحمه نجم عبد عبد225

ي226 A20724238رزان أثب  غزوان العطرجر

A20724328رزان مروان هالل هالل227

A20724123رسل قصي خزعل العزاوي228

A20724040رسل مكي مصلح مصلح229

ي230
ي تف 

A20724258رسول رياض تف 

A20724166رشا فخري عبد النعمه231

A20724404رشيد ابراهيم هيثم هيثم232

A20724445رشيد حميد شناوه التميمي233

A20724543رضا عالء شيخان الفرطوسي234



A20724216رضوان قبالن محمدعيد قبالن235

A20724235رعد احمد رعد الضاجي236

A20724488رعد جاسم محمدعلي ال ولي237

ي238
A20724491رعد رشيد سالم السامراث 

A20724324رغد الزم محمدشيت عزيز239

ي240
A20724629رغده صميم شاكر السامراث 

A20724519رفل محمد يحت  يحت 241

A20724131رفيده حسن نبيل خفاف242

A20724242رقيه امب  كاظم كاظم243

A20724575رقيه سامي محمد محمد244

A20724125رقيه صفاءالدين حامد المنتفك245

A20724027رقيه عامر خضى جاجان246

A20724443رقيه عبدالكريم جواد اليارسي247

A20724672رقيه عواد احمد البومفرج248

A20724333رقيه محمد تركي الكواز249

A20724498رقيه يوسف سعدون سعدون250

A20724687رميسا رمضان سعد هللا سعد هللا251

A20724562رنا انور اوشانا اوشانا252

A20724275رنا قصي فوزي الطريحي253

A20724346رهف شهاب حمد حمد254

A20724318رهف منتظر ريحان الحجاج255

A20724276رواء مصطفى صالح المصالوي256

A20724327روان مروان هالل هالل257

A20724249روزيال رامي نوري القس بطرس258

A20724091روژين ازمر حمه غريب حمه غريب259

A20724246روسيل رامي نوري القس بطرس260

A20724423روعه شهوان محمود محمود261

A20724392رونق فؤاد محمود البلداوي262

ي263
A20724681رؤى رائد ناظم البياث 

A20724095ريام قيس بحر بحر264

A20724680ريان حسن عدنان الرفاعي265

A20724360ريان حيدر عبداالمب  كعباوي266

A20724234ريتاج احمد رعد الضاجي267

ي268
A20724268ريتاج خالد وليد العاثى

A20724157ريتاج رواد عليوي عليوي269

A20724068ريتاج سامر سامي الساعدي270

A20724707ريتاج مؤمن ماهر البتال271

A20724359ريحانه ضياء نارص ال حسون272

A20724659ريڤا هرمز عيس قاقوس273

A20724254ريم احمد محمد محمد274

A20724539ريم فاروق صالح الدين بابان275

A20724178زبيده كرم رياض رياض276

ي277 A20724617زكريا قحطان عزيز الحمب 

A20724658زكريا يحت  قيس الفاضلي278

A20724229زمزم قدس سعدي القرغولي279

A20724428زمن نافع سلمان سلمان280

A20724226زهراء زهب  رشيد رشيد281



A20724099زهراء سعد محمد الغزال282

ى283 ى حسي  A20724035زهراء صباح حسي 

A20724224زهراء عباس سالم الفارس284

A20724350زهراء عبدالعظيم جاسم عزيز285

A20724174زهراء كرم رياض رياض286

ى287 ى ياسي  A20724718زهراء مروان ياسي 

ى النيار288 A20724598زهراء منذر عبدالحسي 

A20724129زياد بهنام عيس عيس289

ي290 A20724282زيد رائد نزار سيوفحر

A20724714زيد عتيد محمدنذير محمدنذير291

A20724313زيد قاسم جبر الساعدي292

A20724212زيد نبيل خضب  طعيمه293

A20724712زيالن عتيد محمدنذير محمدنذير294

ي عبدالجبار المحيسن295
 
A20724676زين العابدين شوق

A20724587زين العابدين محمد برزان الراوي296

A20724590زينب احمد جليل جليل297

ي298
A20724288زينب بكر ابراهيم العاثى

A20724439زينب سمب  صبحي حجازي299

ي300
ي البياث  A20724408زينب ضياء صبر

A20724215زينب علي ابراهيم ابراهيم301

A20724076زينب قاسم صالح ال جويد302

ي303
A20724180زينب مازن حامد السامراث 

A20724261زينب محمد اسماعيل عامري304

ي305 A20724362زينب مقداد احمد الحباثر

A20724192زينب نايف يونس السليمان306

ى خشمان307 A20724021زينة فواز محمدياسي 

A20724370زينه عبداالمب  مجيد ترك308

A20724144سارة حيدر بشب  الشيخلي309

 محمدزكي محمدزكي310
A20724155سارة مصطفى

A20724032سارة ميرس حازم حازم311

A20724167ساره احمد بهالن بهالن312

A20724289ساره احمد عبدهللا عبدهللا313

A20724061ساره حسن نبيل خفاف314

A20724732ساره عصام محمدصالح الخطيب315

A20724607ساره عمار محمود العباس316

A20724141ساره عمر جاسم الراوي317

A20724181ساره لطيف جاسم جاسم318

A20724461سالي زيد خليفه خليفه319

A20724387سامر كريم احمد حلبوسي320

ى محمود بنصار321 A20724209سبأ حسي 

A20724290سبأ خليفه محمد الحلبوسي322

A20724623سبأ محمد احمد احمد323

A20724054ستيفن هيثم بهنام عطاهللا324

A20724390سجاد ثامر شنيشل مسعيدي325

A20724665سجاد علي نوري الصباغ326

ي327
ى اسماعيل السوداثى A20724349سجاد معب 

يف حمو328 A20724045سحر مصطفى محمدرسر



ى الكروي329 A20724159سحر نعمان حسي 

A20724173سحر يلماز كمال زوب  ع330

A20724118سدره مهند عماد عالف331

A20724518سدن بسام محمد النعيمي332

ي333
A20724473سعد زين العابدين عباس البياث 

A20724383سعد محمد جوهر العنبكي334

ي335
اثى ى A20724683سعدون خيون حداد الجب 

A20724231سعود جادر هاشم الجادر336

A20724363سفانه غازي عايد عايد337

A20724187سفانه ماهر احمد احمد338

ى339 ى امي  A20724656سفيان محمد امي 

A20724351سالم حميد جبر الربيعي340

A20724596سلسبيل غسان جاسم كوز341

ى مصطفى حجو342 A20724286سلطان حسي 

A20724746سلفر بطرس عزريا درويش343

A20724583سلم عمار سامي الموسوي344

A20724422سليمان يونس سليمان القصاب345

A20724471سما نجم عبد عبد346

A20724489سماء هشام خليل طاقه347

A20724016سمر حازم اسماعيل محمود348

A20724647سمية محمدصالح عثمان ال عبدهللا349

ي350
ه محمدعلي علي الصيواثى A20724227سمب 

ى351 A20724029سميه اسماعيل احميد ال حسي 

ى352 A20724510سناء عبدالجبار داود ال حسي 

A20724586سندس حميد خضب  خضب 353

A20724627سندس زياد طارق الدليمي354

ي355
A20724479سندس عدنان حمد النيساثى

A20724053سندس فواز صادق الجمعه356

ى خليف خليف357 A20724526سىه حسي 

A20724504سىه عبدالكريم يونس حمو358

A20724414سوسن سلمان ظاهر ظاهر359

A20724102سوسن عادل فاضل فاضل360

ى الصلو361 A20724033سيف حسام حسي 

ي362
A20724482سيف زين العابدين عباس البياث 

A20724302سيف محمد خليف الحلبوسي363

A20724424سيف منتض احمد االمحيميد364

A20724524سيماء ماجد كمال كمال365

A20724605سيهان شوكت بهجت بهجت366

A20724090شاريا ازمر حمه غريب حمه غريب367

A20724092شانيا ازمر حمه غريب حمه غريب368

A20724223شبل حسام نزهان نزهان369

وق فائق حسن االعظمي370 A20724644رسر

ي371
ي  هان رعد رشيد السامراث  A20724497رسر

ي ويسي372
A20724239شعالن عداي خليفه بتى

A20724535شمس فاروق عمر الجعفري373

ي العزاوي374  صبر
A20724515شمس مصطفى

A20724494شهاب حامد حمادي حمادي375



A20724621شهاب سعدون احمد الكروي376

A20724325شهد الزم محمدشيت عزيز377

A20724643شهد محمد احمد احمد378

ي379
A20724487شيماء جالل بايز الحمداثى

 علي علي380
ى A20724196شيماء حسي 

 علي علي381
ى A20724382شيماء حسي 

A20724613صابرين احمد فاضل فاضل382

ي ويسي383
A20724037صابرين شعالن عداي بتى

A20724403صابرين صالح الدين حمدون عطو384

A20724067صادق سامر سامي الساعدي385

A20724528صادق عالء شيخان الفرطوسي386

A20724610صالح خضب  سلمان سلمان387

A20724019صالح سعدون محمود البوبدري388

A20724538صالح مهدي حمود حمود389

A20724409صبا صالح محمد محمد390

A20724003صبار مصطاف علوان الفهداوي391

ي392
ى محمد الحنفى A20724395صبيحه حسي 

A20724218صبيحه صالح خضى خضى393

A20724560صدام حمادي حمد الراوي394

ى395 ى حسي  ى حسي  A20724140صديقه محمدامي 

A20724087صفا باسل شهاب العرادي396

ى العلوي397 A20724005صفا كمال الدين حسي 

A20724393صفاء ابراهيم قدوري الخياط398

ي399 A20724344صفاء عبداالمب  عليوي الخفاجر

A20724635صفاء محمد احمد احمد400

غش401 A20724112صفيه فاروق فؤاد البر

A20724198صقر محمد دحام دحام402

A20724305صهيب حميد غزال غزال403

A20724205ضح رعد اسماعيل نارص404

ي405
A20724559ضح طالب جاسم الحياثى

A20724620ضح عبدالهادي عبداللطيف عبداللطيف406

ى خشمان407 A20724023ضح فواز محمدياسي 

A20724329ضمياء محمد علوان علوان408

ي409
ي سلمان البياث  A20724413ضياء صبر

A20724624ضياء محمد احمد احمد410

A20724711طارق زياد حمدان حمدان411

ي412 ي لعيتر A20724314طالب محسن لعيتر

A20724307طه أحمد عبدالحي النعيمي413

A20724385طه صفاء فائق السعيدي414

A20724723طيبه زياد حمدان حمدان415

A20724416طيبه شهوان محمود محمود416

A20724400طيبه غسان عدنان القيسي417

A20724348طيبه هيثم غازي المشكور418

A20724315ظافر مؤيد مجيد مجيد419

ي420
ماثى A20724748عادل كريم سلمان رسر

A20724462عارف شفيق حسن الجميلي421

A20724555عائشة محمود سلمان العبيدي422



A20724616عائشه خالد ندا ندا423

A20724330عائشه عقبه نافع نافع424

A20724566عائشه محمود علي علي425

ي عبدالجبار المحيسن426
 
A20724702عباس شوق

A20724567عباس محمود عبداالمام الديراوي427

A20724480عبدالبر يوسف سعدون سعدون428

A20724041عبدالجبار حاتم ابراهيم الجميلي429

A20724186عبدالحميد اوس عبدالحميد االفتيحات430

A20724204عبدالرحمن اسماعيل خلف ال محمد431

A20724357عبدالرحمن كنعان جودت جودت432

A20724578عبدالرحمن محمد برزان الراوي433

A20724028عبدالرحمن نجم عبدهللا سسي434

A20724425عبدالرحمن نضهللا فاضل فاضل435

ى الكروي436 A20724160عبدالرحمن نعمان حسي 

A20724241عبدالرحمن هواش حمد حمد437

A20724457عبدالرحمن وسام عبدالكريم عبدالكريم438

A20724162عبدالرحيم خضى سعدون اسماعيل ال خضى439

A20724291عبدالرحيم محمد ابراهيم ابراهيم440

ي441 A20724369عبدالقادر مقداد احمد الحباثر

A20724581عبدالكريم محمد برزان الراوي442

A20724150عبدهللا اسامه عبدالجليل المكاصيص443

ى محمد الساعدي444 A20724193عبدهللا حسي 

A20724453عبدهللا خالد مخلف المحمدي445

A20724244عبدهللا سعد سليم اصيغر446

ي447
A20724572عبدهللا سيف الدين محمد الكرجى

A20724664عبدهللا طارق زيدان زيدان448

A20724220عبدهللا عباس سالم الفارس449

A20724232عبدهللا فاهم فخري فخري450

A20724633عبدهللا محمد مهدي جبارى451

ي452
A20724372عبدهللا محمدحديد ذنون الحسيتى

ي جهاد جهاد453 A20724031عبدهللا ناجر

A20724175عبدهللا نعمه محمد الفهد454

A20724551عبدهللا وسام خالد خالد455

A20724470عبدهللا وليد ويسي خوشناو456

A20724601عبدالمطلب احمد فريق فريق457

A20724026عبيده عامر خضى جاجان458

A20724025عبب  عامر خضى جاجان459

A20724652عثمان علي فرحان فرحان460

A20724008عثمان منصور دحام دحام461

A20724411عدنان ابراهيم احمد احمد462

A20724110عدي زيدان خلف خلف463

A20724086عذراء علي محمد النضاوي464

A20724287عزام محمود محمد الدليمي465

A20724700عصام محمدعلي حسن النداوي466

A20724557عفاف محمد شيت عبدهللا االمام467

A20724728عقيل خليل ابراهيم ابراهيم468

A20724729عقيلة عبدالزهرة سعيد األسدي469



ى ابراهيم470 A20724517عالء الدين طه ياسي 

A20724541علي احمد جميل العبيدي471

A20724563علي اسماعيل جاسم هورج472

A20724522علي جالل نوري الداودي473

A20724460علي حازم اسماعيل ال خلف474

ى475 ى ياسي  A20724503علي حسام ياسي 

A20724352علي رضا عبدهللا صادق الصيمري476

A20724083علي رعد جليل الالمي477

A20724585علي طالب يونس يونس478

A20724512علي عامر كاظم كمونه479

A20724002علي عبدالرؤوف عبدالستار الراشد480

A20724176علي كرم رياض رياض481

A20724540علي محمد رضا محمد علي العالق482

ي جهاد جهاد483 A20724326علي ناجر

A20724592علي نورالدين ابراهيم ابراهيم484

A20724631علي هاشم اسود العبيدي485

A20724009علي وسام علي علي486

A20724584عمار سامي عبد الموسوي487

A20724060عمار هاشم قاسم الغفور488

A20724642عمر الفاروق خالد ندا ندا489

ي490
A20724184عمر أحمد عزت النيساثى

A20724271عمر دحام احمد احمد491

ي492
A20724412عمر زهب  كامل الدبوثى

A20724339عمر فاروق أحمد السالم493

A20724283عمر كريم نوري نوري494

A20724704عمر محمد عدنان عدنان495

ف496 ف مرسر A20724625عمر منعم مرسر

يف الخياط497 A20724415عمر هاشم رسر

ي498
A20724115عمرالفاروق سعد حسن كرطاثى

A20724525عمران كاظم داود الالمي499

A20724398عمرجان مراد صدرالدين صدرالدين500

A20724371عيس محمود احمد احمد501

ي ال كجيله502
A20724356غاده ابلحد مت 

A20724710غاده رحيم جمعه زهدي503

A20724380غالب اورهان غالب ورور504

A20724149غدير علي ربيع الشمري505

ي صالح احمد الحشماوي506 A20724634غرثر

A20724119غسق رياض مالك مالك507

A20724499فاتن فرحان روضان روضان508

ى509 ى عبدالحسي  A20724401فاتن قائد عبدالحسي 

A20724128فادي هيثم بهنام عطاهللا510

A20724386فاديه صالح حميد حميد511

A20724044فاديه فهمي سليمان الزمو512

A20724604فاروق اسماعيل صادق صادق513

ى514 ى تحسي  A20724705فاروق عماد تحسي 

ي عبدالجبار المحيسن515
 
A20724695فاطمه شوق

A20724570فاطمه صالح خضى قره باش516



A20724366فاطمه عبدالرحمن علي الرفاعي517

A20724253فاطمه عبدالملك اسماعيل اسماعيل518

A20724093فاطمه غازي محمد محمد519

ى520 ى عبد الحسي  A20724399فاطمه قائد عبد الحسي 

A20724052فاطمه قحطان عدنان سلي521

A20724513فاطمه ماهر عبدهللا العبدهللا522

A20724297فاطمه مثتى محمود الحمادي523

A20724661فاطمه محمد جاسم زعره524

ى525 ى ياسي  A20724724فاطمه مروان ياسي 

ي526
 
ق A20724717فاطمه مصطفى احسان الرسر

A20724495فراس حسن عباس مهاجر527

A20724475فراس رشيد عبدالرزاق البوري528

A20724306فرحان محمد خلف المزيدي529

A20724189فردوس حارصى صالح صالح530

ي نارص نارص531
ى
A20724236فردوس صاق

A20724014فضيله عباس عكال عكال532

A20724010فلة صالح زبب  زبب 533

ى خشمان534 A20724020فهد فواز محمدياسي 

ى مجهد الشمري535 A20724081فواز حسي 

A20724595فؤاد كامل علي علي536

A20724111ڤيندا دينو ايزدو هويري537

ى المليحم538 A20724530قدر انس عبدالحسي 

A20724139قصي سلمان داود داود539

A20724273قصي فوزي نجم الطريحي540

A20724745كارمن صليوه داود داود541

 حمه علي حمه علي542
ى A20724114كال حسي 

A20724734كامل حيدر غانم العطيه543

A20724334كامله احمد عبدالهادي عبدالهادي544

A20724154كرار علي ربيع الشمري545

A20724354كرستينا منذر صباح هرمز546

ي547
A20724294كرم حمزه ثامر الطاث 

A20724507كريم مجيد كريم أرزي    ج548

 جاسم االركي549
A20724502كمال مصطفى

A20724685كيان حسن عدنان الرفاعي550

ي551
A20724442الرا جاسم قصي البياث 

A20724720الرا عتيد محمدنذير محمدنذير552

A20724448لبتى حيدر عيس الساير553

A20724476لقمان حيدر حمزة ال علي خان554

A20724015لقمان سعيد محمد العبد الرحيم555

A20724418لم ظافر صالح العطار556

A20724708لمياء عبدهللا حسون الدوري557

A20724070لميس احمد اسماعيل اسماعيل558

A20724171ليث سلوان ابراهيم النارصي559

ي560
A20724434ليث محمد محسن العلواثى

A20724085لينا دلب  زاهد زاهد561

A20724735لينا عبدالمسيح ياقو طاقيان562

A20724485ماريا احمد عامر االحمدي563



ف حسن التميمي564 A20724615ماريا ارسر

ي565
A20724675ماريا قتاده احمد الحمداثى

A20724639مارينيت سمب  طيمو طيمو566

A20724564ماريو منب  لبيب لبيب567

A20724292مازن مشعان حماد حماد568

A20724105مالك انس عبدهللا عبدهللا569

A20724341مالك فهد محمديونس اونباش570

A20724516ماهر زيدان خلف خلف571

A20724240ماهر محمد كمال كمال572

ل573 ى ل مبى ى A20724548مجيد رشيد مبى

A20724446محسن حازم اسماعيل ال خلف574

A20724571محمد احمد قنبر قنبر575

A20724747محمد امب  صالح صالح576

ى مهند يحت  يحت 577 A20724493محمد امي 

A20724533محمد ثائر حاتم حاتم578

A20724492محمد حارث محمدزكي محمدزكي579

ى بدي580 A20724066محمد حسن حسي 

ي581
ى جاسم البدراثى A20724051محمد حسي 

A20724447محمد حفيظ هللا جالل جالل582

A20724501محمد حيدر علي العمار583

A20724591محمد ربيع مداح الراوي584

A20724207محمد رعد اسماعيل نارص585

A20724496محمد سلمان محمد العكيدي586

ي587
A20724397محمد سمب  فاروق السامراث 

A20724358محمد شمال حسن مشتد588

A20724063محمد طالب عباس القيسي589

A20724165محمد عبدالجبار نجم ميو590

A20724007محمد عبدالسالم محمد علي ال فارس591

A20724463محمد عبدالكريم جواد اليارسي592

A20724364محمد فهد حسون النايف593

ى خشمان594 A20724024محمد فواز محمدياسي 

A20724185محمد قتيبه نصيف نصيف595

A20724603محمد مجباس فاضل فاضل596

A20724308محمد مروان موس العبدي597

A20724682محمد مصطفى واحد واحد598

ي599
A20724441محمد مؤيد جاسم العاثى

ي600
A20724074محمد هشام نجاة البياث 

ي601
A20724593محمدعلي عيس ابراهيم السامراث 

A20724466محمود خميس محمد محمد602

A20724001محمود مخلف طالب الراوي603

A20724277مخلد حمدي رحيمه التميمي604

ي605 A20724256مديحه عامر عباس الجناثر

A20724013مراد يونس محمدعلي محمدعلي606

ي607
A20724727مروان شاكر محمود العاثى

A20724452مروة تركي عزيز شيخلر608

A20724738مروه جمال حمدي المحمدي609

A20724120مروه دخيل محمدصالح خله610



A20724243مروه لؤي عادل عادل611

A20724505مروه مسلم الياس علوليه612

ي613
A20724438مروه مؤيد جاسم العاثى

A20724320مروه نبيل يوسف يوسف614

A20724272مريم توما سورو سورو615

A20724740مريم جمال حمدي المحمدي616

A20724062مريم حسن نبيل خفاف617

A20724340مريم خالد محمود محمود618

A20724107مريم داود احمد احمد619

A20724736مريم رجب رضا الجواهري620

A20724122مريم رعد فاضل ال يتيم621

A20724055مريم عالء سعدي سعدي622

A20724741مريم علي رستم رستم623

ي624
A20724183مريم عمار عبدالرحمن السامراث 

A20724689مريم فاضل يوسف زوبعي625

ى626 ى حسي  A20724280مريم محمد حسي 

A20724478مريم وقاص سعد الزبيدي627

A20724638مرسة عمار هشام العزي628

A20724500مسك ماجد سليمان الكبيسي629

A20724332مسك محمد احمد احمد630

ي631
A20724474مصطفى اسماعيل عباس العلواثى

A20724662مصطفى عدي محمد محمد632

A20724703مصطفى غالب يونس اورج633

ي634
A20724011مصطفى محمد جاسم السامراث 

ى635 ى ياسي   مروان ياسي 
A20724721مصطفى

A20724521معاذ عمر احمد النعيمي636

ى بهاء ضاري ضاري637 A20724104معب 

A20724260معن محمد اسماعيل عامري638

ي639 A20724381مالك بايزيد فوزي نفظحر

A20724726مالك زياد حمدان حمدان640

A20724632مالك علي خليف خليف641

يف الصلو642 A20724048مالك ماهر رسر

A20724156مالك محمد خزعل الرعاش643

A20724429ملتم صباح رشيد كدك644

A20724153منار علي ربيع الشمري645

ي646
A20724597منال حمزه صالح الحستى

A20724319منتظر كامل خضى اليارسي647

A20724316منتظر محمد حسن حسن648

ي649
ي سبت 

A20724331متى كريم سبت 

A20724262متى مهند فؤاد المعقب650

A20724179متى يعقوب جابر الراشد651

A20724006منب  فاضل محمدكامل محمدالحبيب652

A20724666مهدي طه مصطفى قروط653

A20724407مهند محمود علي الجميلي654

A20724552مهند مطلك درج درج655

A20724389مىه سليم رفيق رفيق656

ى657 ى محمدامي  A20724725موفق جمال محمدامي 



A20724440مؤمل قصي عبدالهادي الربيعي658

ي659
ى عبدالقادر الكلباثى A20724089مؤيد حسي 

A20724636مياده عبد محمد محمد660

A20724342مياده موفق سعدي سعدي661

A20724103ميار بهاء ضاري ضاري662

نا سمب  طيمو طيمو663 A20724630مب 

ى فتاح664 A20724077ميقات ثامر حسي 

A20724449ميالد حكمت رفو عجو665

A20724663ميمونة مهند وليد وليد666

A20724199ميمونه اياد طارق العبوسي667

A20724135مينا انس محمد الشاكر668

A20724147مينا عمر فاتح ال جومرد669

ي670 ي ناجر ي هيثم ناجر A20724109ناجر

A20724534ناديه اسحاق احمد البودلو671

ي672
A20724337ناديه علي عبدالرسول الكناثى

A20724365نبأ زكريا يحت  النقشبندي673

A20724211نبأ عابد ابراهيم العبيدي674

يف القيسي675 اس قيس رسر A20724537نبر

A20724484نبيل ثابت مخلف البوعباس676

A20724084نجاة يوسف ابراهيم شده677

A20724030نجاح رجب محمدطاهر ال عباس678

ي679 ي لعيتر A20724465نجم عبد لعيتر

A20724576ندى حسن عبدهللا الراوي680

ي681
ي تف 

A20724263ندى رياض تف 

A20724694نرجس حيدر عبدهللا الفاضلي682

A20724191نرجس محمد زينل عبيد683

 علي العزاوي684
ى A20724667نزهه حسي 

ي685
A20724437نعمان سعيد محمود السامراث 

A20724375نور سمب  يونس يونس686

A20724108نور عصام مطرسر الحزبه687

يف الصلو688 A20724046نور ماهر رسر

A20724451نور مؤيد ابراهيم ابراهيم689

A20724295نور يوسف علي علي690

A20724151نورجان نايف محسن المصطفى691

A20724573نوفل لويس رزوق الياس692

A20724594هاتف عبد سلمان سلمان693

ي694
ى البياث  A20724430هاجر حسن حسي 

A20724210هاجر عابد ابراهيم العبيدي695

A20724299هاجر فاضل نوري نوري696

A20724657هاجر قيس خلف الدليمي697

A20724303هاشم عمر هاشم هاشم698

A20724427هاڤن عباس فائق الرجب699

A20724688هاله رائد هواس هواس700

A20724142هبة صباح ابراهيم البودولة701

A20724691هبه احمد عادل الحموش702

A20724410هبه خطاب حسن الجعفر703

A20724206هتون مثتى احمد صبح704



A20724177هدى كرم رياض رياض705

ي706
A20724692هدى محمد علي االسويفى

ى الكروي707 A20724161هدى نعمان حسي 

A20724402هدير محمد عبدالغفور عبدالغفور708

A20724396هشام خليل احمد احمد709

A20724117همام مهند عماد عالف710

A20724050هناء الياس صادق سمو711

A20724213هند محمود عطاهللا الجبوري712

A20724554هيام هيثم جاسم جاسم713

A20724247هيثم عبدالخضى كريم غريري714

A20724653هيثم محمد عدنان عدنان715

A20724323هيفاء جبار عبودي عبودي716

 احمد كاظم المالكي717
ى A20724431هيلي 

A20724221واثق عبدالحليم احمد احمد718

A20724113وانيس ابراهام وانيس هميليان719

A20724589وائل نوري حماد حماد720

A20724075ودق قاسم صالح ال جويد721

A20724609ورد حمزه ياووز الخالدي722

A20724394وليد احمد وليد وليد723

A20724096وليد خالد عزاوي عزاوي724

A20724384يارا يحت  صالح صالح725

A20724697يارس اياد جمال جمال726

A20724073يارس نوفل يوسف العكيدي727

ى رافد وليد الراشد728 A20724267ياسي 

ى صباح نوري نوري729 A20724420ياسي 

A20724742يحت  علي صباح صباح730

A20724012يزن جهاد عبدالهادي كركري731

A20724094يرس قيس بحر بحر732

ى ابراهيم عزام733 A20724126يرسى حسي 

A20724715يرسى صالح مصطفى جمو734

A20724137يرسى عبدالحكيم عزيز عزيز735

A20724523يرسى عطيه سلمان الغباوي736

ى عباس حامد المول737 A20724237يقي 

A20724018يوسف باسل محمدعيد ال جاويش738

A20724373يوسف تبارك هاشم النجدي739

A20724069يوسف رأفت نارص الدرازي740

ي741
A20724574يوسف سيف الدين محمد الكرجى

A20724200يوسف صقر محمد محمد742

A20724347يوسف قحطان سعدون سعدون743

A20724170يوسف نض ثامر القيسي744

A20724072يوسف نوفل يوسف العكيدي745

A20724127يوسف هيثم بهنام عطاهللا746

A20724611يونس بالل لطيف لطيف747

A20724322يونس علي صالح األحمد المال748

A20724456يونس هاشم محسن المصطفى749

A20724719يونس يحت  قيس الفاضلي750


