
االسم الكامل
1 ابتهال خالد مطني  محمد الجنابي 
2 ابرار يقظان اسماعيل قدوري الدوري
3 ابراهيم احمد محمود صالح العبيدي
4 ابراهيم حسين عبد اسماعيل الجبوري
5 ابراهيم حسين علي خليفة 
6 ابراهيم كريم ابراهيم مخلف العيساوي 
7 ابراهيم مازن خزعل فيصل الخشماني 
8 ابراهيم محمود مصطفى ضاحي 
9 ابو بكر محمد امين خلف الجبوري

10 ابوبكر عصام ممدوح علوان التكريتي
11 اتين عامر حميد منصور العزاوي
12 اثير خالد احمد فرج العبيدي
13 اثير ضياء محمود حسين العزاوي
14 اثير فاضل حسن ابراهيم المعماري
15 احمد ابراهيم خلف سبع الدليمي 
16 احمد ادهم محمود خطاب الدوري 
17 احمد اسماعيل محمد اسماعيل ابو النضر
18 احمد اياد صالح عالوي الجبوري
19 احمد جمال عيد كريم الشمري
20 احمد حاتم سمين صالحي البياتي
21 احمد حساني محمد سليمان الجوعاني
22 احمد حسين احمد عباس العقيلي
23 احمد حسين علي حسين العجيلي
24 احمد حمد محمد عبدا� الجبوري
25 احمد حميد رجب جاسم التكريتي 
26 احمد خالد عويد محيميد العكيدي
27 احمد خلف احمد
28 احمد خلف جدوع شهاب الجميلي
29 احمد خلف محيميد خلف الجبوري
30 احمد خلف مصلح صلبي المولى
31 احمد خميس خلف عبد الدوري
32 احمد خيال صالح حمد الجبوي
33 احمد رياض خلف حسن التكريتي
34 احمد زياد سويد كيصوم الرهاوي
35 احمد زين العابدين احمد عيسى البلوي
36 احمد سامي فاضل الحداد السامرائي
37 احمد سليمان جمعة محمد الجبوري 
38 احمد سمير خلف احمد الجبوري
39 احمد سمين احمد



40 احمد شجاع احمد
41 احمد شعبان علي معيوف الجبوري 
42 احمد شهيد تعبان تايه 
43 احمد صادق محمد علي الجنابي
44 احمد صالح مريس محمد الجبوري
45 احمد صباح سعيد جمعة الحمداني
46 احمد صالح عيسى محمد الجبوري
47 احمد عادل اسماعيل محمد الدوري
48 احمد عبدالرحمن عايد مطر العبيدي
49 احمد عبدالرحمن عبدالكريم مركز الدوري
50 احمد عبدالكريم فاضل هيشان الشيشاوي
51 احمد عبدا� دخيل ماجد الجبوري
52 احمد عبدالمنعم احمد خضير الطيار
53 احمد عدنان ابراهيم مجيد العزاوي
54 احمد عيدان علي موسى الجبوري
55 احمد فاضل ذياب عطية الجبوري
56 احمد فائق احمد جاسب عبدالواحد
57 احمد فواز شهاب احمد الدليمي 
58 احمد محمد زكي ابراهيم باييز
59 احمد محمد عبد محمد  الدوري
60 احمد محمد عسكر عبدا� الجبوري
61 احمد محمد علي ضيف الجبوري
62 احمد محمد فرحان احمد الجبوري
63 احمد محمد مزعل حمود الدوري
64 احمد محمود علي حسين اللهيبي
65 احمد محمود مصطفى عبدالهادي
66 احمد محمود ندا هاجي العجيلي
67 احمد مرعي حسن سليم الجبوري
68 احمد معاذ احمد حميد احمد الشيشاوي
69 احمد ناجي جاسم حميدي الدوري
70 احمد نزار اسماعيل عبدا� الناصري
71 احمد نور الدين حسين جعفر البياتي
72 احمد يوسف مسلم حسين
73 ارشد خلف سعد خضر العجيلي
74 اركان توفيق محمد حمد اللهيبي
75 اركان طه حاجم سبتي الكراعي
76 اركان قحطان عبد الرحمن جاسم  الكروي
77 اركان محمد عبد احمد الجبوري
78 اروى اسامه ابراهيم محمد الجعفري
79 ازهار ابراهيم داود سلمان الجعفري



80 ازهار خالد سليمان شعبان البزوني
81 ازهار عبد ا� خليل ابراهيم
82 ازهار علي سليمان احمد التكرياي
83 ازهار غازي كريم عبدا� الفراجي
84 ازهار فزع علي حسين الجنابي
85 اسامة ادهام حسن فرحان العزاوي
86 اسامة رابح يوسف هالل الدليمي
87 اساور شتيوي عبد مطر
88 استبرق هادي ناصر
89 استبرق هيثم شعبان رجب الشهاب
90 اسراء اديب علي زيدان الناصري
91 اسراء سامي فرحان خضير
92 اسراء عطا� حميد لجي الجميلي
93 اسعد علي سعيد حديد العجيلي
94 اسعد كريم مخلف سبع الدليمي 
95 اسلم حسام طه محمد
96 اسماء احمد خلف محمد الجميلي
97 اسماء عبد العزيز عبد ا� احمد
98 اسماء عدنان مرعي محسن
99 اسماعيل سعد اسماعيل طالل العبيدي

100 اسماعيل عطية عكلة سالمة الجبوري
101 اسمهان مزحم لطيف هندي الدوري
102 اسيل صابر حبيب رجب الحديثي
103 اشجان ربيع عبد حمادي الجنابي
104 اعراف صباح عبدالواحد رجب الناصري
105 افنان غانم حميد نجم الورد
106 افهم وائل عبد الكريم محمد الجبوري
107 اكثم احمد عبدالقادر محمد التكريتي
108 االء تحسين محمد حميد الجوعاني
109 االء حسين ثامر محمد الحشماوي
110 االء صافي عبد غنام الجبوري
111 االء صالح حسن عبد عيسى الشمري
112 االء عادل سعدي محمود الدوري
113 االء عبدالجبار جميل مهدي السامرائي
114 االء عبدالكريم خليل خورشيد الصالحي
115 االء فائق ناجي عطية التكريتي
116 الزبير حايف سالم

117 الطيب يعرب شعبان عبداللطيف الناصري

118 المعتصم طارق هاشم خميس 



119 المهيمن بشير محمود محمد الدهيمة
120 الهام روكان عبد حردان 
121 اماني باسم حمادي خضير العبيدي
122 امل باسم حمادي خضير التكريتي 
123 امنة حميد معيوف طليان العنزي
124 امير عبد الخالق مطيران ابراهيم العبيدي
125 انتصار سالم يوسف طه 
126 انتصار علي عجيل احمد العجيلي
127 انتصار غربي نصيف عمر الدوري
128 انس سلوم الهي خليف الشمري
129 انس علي حسين عبدالزير جاوي
130 انسام احمد محمد رشيد الدليمي
131 انعام عبد تركي سليمان العجيلي
132 انعام محمد عبد محمد الجميلي
133 انعام منذر نعمان عبد التكريتي 
134 انفال ظاهر خليل ابراهيم الجنابي 
135 انمار اجهاد رجب حسين الجميلي
136 انمار حمادي محمد عباس الجنابي
137 انهار ربيع حسين علي التكريتي 
138 انور جمال حسين
139 اوراس حردان حسين خليف السامرائي
140 اوراس صفاء حسن نقي الدوري
141 اوس ايسر عبد الرزاق يعقوب التكريتي
142 ايات جاسم محمد دلي 
143 ايات عبد الفتاح ياسين جاسم الدوري
144 اياد جاسم عاني صالح الجبوري
145 اياد دبوس احمد بطين الدليمي 
146 اية احمد اسماعيل ياسين الطائي 
147 اية عبدالحكيم اسماعيل التكريتي
148 اية عصام ممدوح علوان القاسمي
149 اية فؤاد حامد علي الدوري
150 اية هيثم محمد يعقوب التكريتي
151 ايسر محمود مطر محمد العجيلي
152 ايالف ربيع احمد رشيد
153 ايمان حمادي سلطان عياش الدليمي
154 ايمان سليم ابراهيم موسى
155 ايمان ضاحي محمد جمعة الدوري
156 ايمان علي حمد خميس البياتي
157 ايمان ياسين عثمان روضان الفراجي
158 ايمن عزيز خالد حميد



159 ايمن ناصر الزم
160 ايناس محمد حسن حميد التكريتي
161 ايهاب علي حسين خلف الجبوري 
162 إسراء أكرم بشير محمود النعيمي
163 أحمد سيف الدين مشعل الجبوري
164 أركان أياد عزيز خضر الدوري
165 أساور نبيل رجب لطيف الطائي
166 أسراء حاتم خلف عطية الطائي
167 أسماء باسل ارحيم مرزوك العلكاوي
168 أالء زيدان خلف عبد الحديثي
169 أمد رائد خليل محمد الشيشاوي
170 أمين عيدان رحيل حربي الحمداني
171 أنمار جوهر حمد فحل 
172 أنمار كمال عبدا� محمد الربيعي
173 أيمن دباس احمد بطين النمراوي
174 آالء رافع جمال يعقوب العلكاوي
175 آمال جدوع أحمد نايم
176 آمنة رعد دحام حامد الصميدعي 
177 آمنة سعد حمود حسن الدوري
178 آية حسين خلف فيصل العبيدي
179 آية خطاب عمر محمود الجبوري
180 بارق جاسم صالح معجون
181 بارق غالب خميس حسن العجيلي 
182 باسل اسماعيل صبري مجبل الصايح
183 باسم محمد احمد حسن
184 باسم محمد عيسى عكال 
185 باسم محمد مصلح حمد الجبوري
186 بان أنور شاكر حافظ البتكريتي
187 بان باسم سلطان مهدي  الجبوري
188 بان لبيب خالد خلف
189 بتول عصام رعد دحام الدوري
190 بتول موفق علي حسين الحمداني
191 بختيار حبيب امين صباح داودي
192 بدر احمد صالح حميد الجميلي
193 بدر عباس حميدان نزهان الهزالي
194 بدوية ناصر حسين علي الجواري 
195 بديعة مصطفى احمد خلف الجبوري
196 براء ضامن شهاب احمد الدوري
197 براء عقيل أحمد عبدالمجيد التكريتي
198 بسام ابراهيم علي



199 بسام محمود حسن ظاهر الجبوري
200 بسمة ضباب عايد يوسف


