
ت االسم الكامل 
401 زهرة عبدا� اسماعيل خضر الجبوري
402 زهرة فاضل حمزة علي العدادي 
403 زهرة فضالة محيل مطرود الزبيدي
404 زياد ابراهيم طه ياسين العزاوي
405 زياد خلف سعد خضر العجيلي
406 زياد طارق طه حسين
407 زياد مهند عبدالرزاق مصبح النجم
408 زيد سعد ابراهيم كضيب الطائي
409 زيد علي دحام شهاب الدوري
410 زيدان محمد حسين صالح سبعاوي
411 زيدون محمد عطية بكر الجبوري
412 زينب جمال عبدالرحمن مجيد الشهامي
413 زينب سعد دحام عبد التكريتي 
414 زينب شكور غائب داوود 
415 زينب عبدالقادر محمدامين ياسين الياسين
416 زينب عدنان ايوب عذبي الطعمة
417 زينب محمد خلف عبدا�
418 زينة عزيز محمد خلف الجبوري
419 ساجد نبيل عبدالعزيز عبد الكريم
420 ساجدة إقدام عبدالرحمن حسين الراضي
421 سارة بهاء انور حبش
422 سارة عبدا� كامل تركي الجميلي
423 سارة محمد عمر صالح الحديثي
424 سارة مربد طه بكر
425 سارة نصير موسى خلف الصميدعي
426 سارة نوري خلف مشاهر القاسمي
427 ساري عبدا� غالب  احمد الدوري
428 ساري نجم عبدا� حسن الجنابي
429 سالم حسين عبدا� سالم الجبوري
430 سالم صالح عشوي غدير العبيدي
431 سالم طعيس احمد بطين النمراوي
432 سالم عويد ابراهيم ترف الجبوري
433 سالم ناظم عسكر حميدان الشمري
434 ساهر عبد جاسم محمد الجبوري
435 سبع نمر شهاب جدوع الجدلة
436 سجاد محمد فؤاد علي التميمي
437 سجى خلف شعيب حمدي
438 سحر إبراهيم طه محمود العكيلي
439 سحر رديف شاكر عبدا� التكريتي 



440 سراب صالح مهدي احمد العبيدي
441 سرحان ناظم عسكر حميدان الشمري
442 سرور عبدا� ابراهيم حمد الصجري
443 سرى حميد بحر واوي الجنابي
444 سرى صالح ابراهيم عبدا� الجميلي
445 سرى محمد محمود صالح التغلبي
446 سرى مصطفى قاسم محمد الربيعي
447 سعاد هالل ظاهر دهيمش
448 سعد الدين خميس محروس علي
449 سعد راضي خلف عطيوي الدليمي
450 سعد سعيد جبر محمد الدليمي
451 سعد عواد مزهر البنت الشمري
452 سعد محمد حمد خلف العبيدي
453 سعد مهدي ابراهيم خضر
454 سعدي حسن خلف كردي السبعاوي
455 سعدية جاسم محمد حنظل الجواري
456 سعود خلف سعد خضر العجيلي
457 سفانة احمد محمد احمد
458 سفيان سالم سلمان ضيدان الدليمي
459 سفيان مرعي حسن علي العبيدي
460 سالم ذياب عايد يوسف  العجيلي
461 سالم سعد خضر عبد العجيلي
462 سالم فاضل عباس محيميد الجنابي
463 سالم محمود خميس بحر الدليمي
464 سالم نعمة حمدي رزيج  العزاوي
465 سلوان خالد اسماعيل خلف الجبوري
466 سليمان زيدان خلف محمود
467 سماء فارس صالح محمد التكريتي 
468 سماهر شباط عبدا� محمود العجيلي
469 سمية غزال عويسج علي الصبيحي
470 سمية نامس عبدا� احمد السالمي
471 سميرة انور سليمان الشعبان التكريتي
472 سميرة عناد حسن احمد الدوري
473 سندس حسين يوسف زينل  البو صافو
474 سهاد سعد حمود حسن الدوري
475 سهام حسين سلطان درويش الجبوري
476 سهام عبود حريز حمادي الناصري
477 سهى جمعة حماد حمود 
478 سهيل ابراهيم تركي سهيل الدوري
479 سهيل جمعة سعد خضر العجيلي



480 سوزان جمعة هرم عالوي الجبوري
481 سوزان سالم حمد نجم حمد الجبوري
482 سوسن شاكر محمد عضب الجبوري 
483 سياس علي حسين عبد 
484 سيف اكرام جاسم محمد
485 سيف الدين حاتم فرج صالح الحمداني       
486 سيف خليل ابراهيم سلوم 
487 سيف سعد احمد جاسم العزاوي
488 شاكر حسين علي فرهود
489 شاكر محمود حسين صالح الجبوري
490 شذى حسين حومد فدعم الطائي
491 شروق علي بحر فياض الحبابي
492 شعبان علي نجم عبدا� المحمدي
493 شعالن وعد محمد حمود الجبوري
494 شهاب مناور شهاب جدوع جدله
495 شهد احمد ذياب عالوي الجميلي
496 شهد اديب احمد خطاب  الزبيدي
497 شهد ارحيم طه بكر التكريتي
498 شهد بهاء حسن علي العاصي
499 شهد ثابت صالح محمد التكريتي
500 شهد حسين خورشيد غريب البياتي
501 شهد زياد برع مهدي الجنابي
502 شهد سهمي حسين علي الدوري
503 شهد عامر سلطان احمد الناصري
504 شهد عبد مطلب خبصي الجبوري
505 شهد ليث مولود محمد الناصري
506 شهد معاد توفيق مخلف التكريتي 
507 شهد نوري خباز مخلف العزاوي 
508 شهرزاد قدوري علي صالح التكريتي
509 شيماء جمال عزيز احمد البياتي
510 شيماء شهاب احمد ابراهيم العبيدي
511 شيماء مراد حويد كريم الحديثي
512 صابرين علي دودح خلف العجيلي
513 صادق ابراهيم اسماعيل طالل العبيدي
514 صالح خلف عطية سحاب الجبوري
515 صالح عبدا� صالح ابراهيم التميمي
516 صبا رفعت ابراهيم زيدان البو عباس
517 صبا فايق رمضان اسماعيل الصافي
518 صباح جاسم عويد خليفة الجبوري 
519 صباح حبيب زيدان نزال الشمري



520 صباح رومي بيج موسى الجبوري
521 صباح نجم حسين صالح الجبوري
522 صباح هزاع احمد محمد العجيلي
523 صبار رشيد لطيف الخزرجي 
524 صبحة حسين خلف عبدا� الجبوري
525 صبحة خلف كاطع قباش الجبوري
526 صداع جيجان مهيدي صالح الشيحاوي
527 صدام رياض حماد محمود  الناصري
528 صدام وعد محمد صالح العيطو
529 صفا ابراهيم حسن علي الكراعي 
530 صفا احمد عبدالقادر محمد
531 صفا بديل ياسين اسماعيل التكريتي
532 صفا حسن عبد الوهاب جميل الصميدعي
533 صفا خلف عطية علوان السامرائي
534 صفا عامر عبد الجبار رشيد التكريتي 
535 صفاء صالح مهدي ابراهيم الجنابي 
536 صفية خلف محمود فرج الجبوري
537 صالح لطيف سليمان حميد العبيدي
538 صهيب علي محمود صالح الشيشاوي 
539 صهيب غالب خميس حسن العجيلي 
540 صهيب محمد حسين علي العكيدي
541 ضحى ثامر يوسف هيالن الحديثي
542 ضحى خضير نايف محل الجنابي
543 ضحى شريف اصلبي فياض الجنابي
544 ضمياء كامل صالح حسين الجبوري
545 ضوية جاسم محمد جرس الطائي
546 ضياء صالح مهدي ابراهيم 
547 ضياء عبدالوهاب عبدالزاق جاسم العبيدي
548 ضياء منيف سليمان محمد الدليمي
549 ضياء ناظم احمد خلف
550 طارق احمد محمود خضر الجميلي
551 طارق خليل عبد خطاب الجبوري
552 طارق سبع مصطفى ضاحي الدليمي
553 طارق هاشم خليل ابراهيم الجبوري
554 طامي سعيد حديد عبد العجيلي
555 طاهر خلف سالم احمد
556 طه احمد ذياب عطية الجبوري 
557 طه سالم حمزة عثمان البزوني
558 طه عطية ثريد جبل الجنابي 
559 طيبة ياسر حسين شهاب الجبوري



560 عادل حسين دلف اسعد المجمعي
561 عاصم خلدون حسن حمو ال وهب
562 عافت حافظ مطر هديهد الشمري
563 عامر بهاء نعمان جاسم التكريتي
564 عامر ذيبان اسود عسكر الشمري
565 عامر سعدون محسن زايد الساعدي
566 عامر علي سالم
567 عايد صالح عايد رشيد التكريتي
568 عائشة حميد معيوف طليان العنزي
569 عائشة عمر نصيف خزعل الشمري
570 عباس احمد حمدي
571 عباس خالد انور عمر النوسة
572 عبد الرحمن احمد مجيد القاسمي
573 عبد الرحمن محفوظ خليل عبد ا�
574 عبد القادر شاكر محمود
575 عبد ا� حسين عليوي
576 عبد الوهاب فاضل ذياب عطية الجبوري
577 عبدالجليل احمد ازريج الجبوري
578 عبدالحق علي عيسى عباس العقيلي
579 عبدالحكيم حسن عبدا� الجبوري
580 عبدالرحمن احمد مجيد محمد الناصري 
581 عبدالرحمن حسين علي معيوف الجبوري
582 عبدالرحمن شاكر محمود التكريتي
583 عبدالرحمن عالء الدين مشعل دخيل
584 عبدالرحمن علي حبيب اجياد الحلبوسي 
585 عبدالرحمن محمد شريف الخالدي
586 عبدالرحمن مدا� شويخ عبيد
587 عبدالرحمن مطلق عبد رشيد العزاوي
588 عبدالرحمن نبيل نايف طه كنعان
589 عبدالرزاق محمد صالح جخدم الجميلي
590 عبدالقادر اديب احمد خطاب الزبيدي
591 عبدالقادر عامر نجم عبدا� الحديثي
592 عبدالقادر محمد محمود صالح التغلبي
593 عبداللطيف عماد لطيف صالح الجواري
594 عبدا� ابراهيم خلف حسين الجبوري
595 عبدا� حاتم حمدي بكر العبيدي
596 عبدا� حازم محمد صالح الجنابي
597 عبدا� حسين عبد اسماعيل الجبوري 
598 عبدا� حماد شهاب أحمد الدليمي
599 عبدا� حمود مصطفى احمد العزاوي



600 عبدا� حميد ذياب عطية الجبوري


