
ت االسم الكامل 
201 بسمة عبدالموجود عبدالقادر محمد الحديثي
202 بشار عواد موسى خلف
203 بشاير محمد بيات كريم الشمري
204 بشرى حسين سلوم سلطان الدهمشي
205 بشرى رؤوف ياسين محمد الحيالي
206 بشرى سعد ياسين الطيف العكاش
207 بالل احمد عبدا� حسين العربي
208 بالل حميدي علي موسى الجبوري
209 بهاء الدين ضياء خماس غني العزاوي
210 بهاء دباس احمد بطين الدليمي
211 بيداء كامل ابراهيم حسين الناصري
212 بيداء محمد احمد محمد التكريتي
213 بيرول نور الدين حسين البياتي
214 تارة قاسم محمد صمد الدلوي
215 تايه عذاب رديف رحيم الكراعي
216 تحرير عبدالرحمن مصطفى محمد
217 ترف عبد الواحد سميط  صالح الجبوري
218 تسنيم سعد ياسين لطيف
219 تغريد فيصل علي هيالن الحديثي
220 ثامر خميس محروس علي العزاوي
221 ثامر غازي سعيد دودح العجيلي
222 ثائر حمود ندا منوخ العبيدي
223 ثروت عماد الدين نصرت شاكر التكريتي
224 ثرى اسماعيل خليل مهدي الحديثي
225 ثريا خالد سليم عوض العزاوي
226 ثريا نجدت محمد شاكر 
227 جابر صايل عودة عرسان الشمري
228 جاسب عجيل شندي سليمان الدليمي
229 جاسم محمد باقر حسن الدليمي 
230 جاسم محمد خلف حبيب الجميلي
231 جاسم محمد ياسين بكر الجبوري
232 جمال حمد محمد الجميلي
233 جمال عبد محمد ضيف العزاوي
234 جمال محمد طعمة صالح العزاوي
235 جميلة محمود خلف حمود الجبوري
236 جنان محمد علي كاظم  نعمة التكريتي
237 جواهر اسماعيل سالم خزعل الرهيوي
238 جورية حردان علي خلف الجبوري
239 حاتم خالد خلف حبيب الجميلي



240 حاتم عبدالجبار احمد عميري
241 حاتم عبدالكريم احمد محمد التكريتي
242 حاتم فائق مهدي
243 حاتم كريم محمد حسن الخزرجي 
244 حاتم كريم مطر احمد
245 حارث خضير عباس جراد الجبوري
246 حارث خوام تركي
247 حارث سعد محمود حسين الجبوري
248 حارث صفوان عزالدين عارف الدوري
249 حارث عادل حسن ابراهيم المعماري
250 حازم احمد عيسى خضر العجيلي
251 حامد عبدالكريم ندا حماد الجنابي
252 حامد عويد حميدان عاصي الشمري
253 حذيفة عامر راضي امين الحيدراوي
254 حذيفة واقد محمود خليل الحبوس
255 حربية حسين حومد فدعم الغريب 
256 حسام الدين نزار مالك رشيد التكريتي
257 حسام حاضر عبدالرزاق علي القيسي
258 حسام صالح دخيل مهدي
259 حسام محمود فاضل ذياب الجبوري
260 حسام ناظم حسين شومل العبيدي
261 حسن جالل اكبر 
262 حسن حسين حديس جاسم الجميلي
263 حسن حسين يوسف حسين الجبوري 
264 حسن حمادة علي حمادة
265 حسن سعد خالد حسن الحمداني
266 حسن علي سعيد حديد
267 حسن علي فرحان عبد العجيلي
268 حسن فائز خلف علي الجميلي
269 حسن هدهود حسين علي البازي 
270 حسين احمد عذا شهاب الشمري
271 حسين جالوي مهندس محسن الجواري 
272 حسين سفيان نزال محمد الجبوري
273 حسين علوان حسين محمد
274 حسين علي حسين عطية الجميلي
275 حسين علي سعيد حديد العجيلي 
276 حسين فرحان عيسى خضر العجيلي
277 حسين مهدي كاظم محمد االزهيري 
278 حسين هادي ناصر
279 حسين هدهود حسين علي البازي



280 حماد حسن علي نجم العبيدي
281 حماد سالم وسمي خلف العبيدي
282 حمدة مطر نصيف خزعل التكريتي
283 حمزة حسيب اسماعيل ابراهيم المعماري
284 حمزة سالم حمزة عثمان البزوني
285 حمزة نبيل نايف طه الجميلي
286 حمود عايد حمد شهاب الجدلة
287 حميد خضير احمد علي  العجيلي
288 حميد عبد الواحد حميد عبد السالمي
289 حميد عبد عنفوص حمادي البجاري
290 حميد عطاا� نصيف محمد الدليمي
291 حميد مراد حسن احمد الدوري
292 حنان رياض علي محمد البياتي
293 حنان فائق رشيد صالح المشهداني
294 حنان فزع عبيد خلف العزاوي
295 حنين حسن جادر خلف
296 حنين عادل عبدالرحمن حسين
297 حنين عبداللطيف جسام حسن السامرائي
298 حنين مازن احمد عباس العمري
299 حنين نزار مصلح سلطان
300 حوران عبد صالح حميدي الجبوري
301 حيدر عبد الكريم خليل
302 حيدر مهدي احمد
303 خاف جاسم صالح خلف
304 خالد جمال سعيد صالح الشيشاوي
305 خالد رجب جاسم محمد الجميلي
306 خالد صباح محسن حسن الجوعاني 
307 خالد صحن عبدالقادر علي الجبوري
308 خالد هالل جزاع خلف الجميلي
309 خالد وليد خالد حسن الحمداني
310 ختام جمال حسن خلف الجبوري
311 خزعل حمد ندا منوخ العبيدي
312 خضر عبدا� صالح حميد الجبوري
313 خطاب عبد السالم خطاب عمر الناصري
314 خطاب عبدا� جاسم محمد الجبوري
315 خطاب عمر حمد دخيل الجبوري
316 خلف احمد جاسم شتر الجميلي
317 خلف حميد اسويد مخلف الدليمي
318 خلف دهام محمود علي الجبوري
319 خلف سعد خضر عبد العجيلي



320 خلف عواد اسماعيل عبدالهادي الجبوري
321 خلود يوسف عبود علي
322 خليل ابراهيم حسن اسماعيل الجبوري
323 خليل محمود خليل مطر اللهيبي
324 خمائل حسين عطية علي الجبوري
325 خنساء عبدالسالم محي قدوري القواضي
326 خودة مجيد احمد عبدا� السالمي
327 داليا شاكر مهدي احمد الجميلي
328 دحام عصام رعد دحام الدوري
329 دريد صالح الدين احمد سلوم السعيدي 
330 دعاء ضامن شهاب احمد الدوري
331 دعاء هيثم ناجي معروف التكريتي
332 دنيا جليل كرم حسين الجبوري
333 دنيا رحيم شهاب
334 ديما كمال مصطفى محجوب الدوري 
335 دينا عادل شاكرمحمود التكريتي
336 ذوالفقار مؤيد حميدي جاسم الحمداني
337 ذياب نواف مفلح حواس الشمري 
338 رافع حمود مطلق عودة الدليمي
339 رامي سمير عبد الحميد عبدا� الطائي
340 رامي عامر عوين جمعة التكريتي
341 رامي محمود نعمة
342 راهي عباس حميدان نزهان الهزالي
343 رائد عبد المنعم  احمد ظاهر الجبوري
344 رائد ناظم غضبان فيصل الخشماني
345 رائد ياسين عبد ماجد العجيلي
346 رجاء عبدا� محمد حنظل الجواري
347 رسمية فارس عواد خليفة الدليمي
348 رسمية محمد علي هجيج الدليمي
349 رشا احمد ناجي عبد الباقي التكريتي
350 رشا سعد صابر رجب التكريتي
351 رشيدة محمد احمد حسن الدوري
352 رعد اسماعيل نعمان يوسف 
353 رعد سعيد جبر محمد الدليمي
354 رعد الفي حسين عطلول الجذلة
355 رغد حسن محمود عميري الحرباوي
356 رغد زياد سليمان محمد الدليمي
357 رغد ساجر منصور خزعل الدوري
358 رغد سعد دحام عبد
359 رغد شاكر محمود راضي العبيدي



360 رغد عبدا� عزيز عبدالرزاق السعيد
361 رغدة هيثم شمس خضر 
362 رغده حسن محمد مخلف العزاوي
363 رغيد صالح عبدا�  كريم الحديثي
364 رفعات احمد عيسى خضر العجيلي
365 رفعت مساهر سعيد دودح العجيلي
366 رفيف رضوان عبدالقادر محمد الطه
367 رنا رعد مالك طه التكريتي
368 رنا صالح روضان جاسم الحديثي
369 رنا نجاح حاجم حسن
370 رند حاتم خلف فاضل
371 رنين جمال خطاب بكر الناصري
372 رنين عبدالحكيم جاسم محمد التكريتي
373 رنين عبداللطيف جسام
374 رهام حبيب سبيط سالم الشاوي 
375 رهام حسين احمد علي السعداوي
376 رواء  خلف حمد سليمان الجبوري
377 رواء عبد بشير سعيد العزاوي
378 رواء عز الدين بصاص يوسف
379 رواء وطبان مسير سامر 
380 روعة ابراهيم عطية خلف الجبوري
381 رويدة سعد جابر علوان
382 رويدة سعد حمدان حمود الجنابي
383 رويدة طارق فيزي ا�
384 رؤى احمد جاسم محمد الحار
385 رؤى حردان حسين خلف الدليمي
386 رؤى عبدا� محي محمود الدوري 
387 ريا مجيد حميد وهيب الدوري
388 ريان سعيد حميد محمود الجواري 
389 ريم باهر بندر حمزه الخزرجي
390 ريم حازم شهاب حساني الدوري 
391 ريم سعود عبد عزيز
392 ريم عبدالحكيم محمد عبدالعزيز الدوري
393 ريم علي عبدالحميد عمر النعيمي
394 ريم قاسم حاتم جامل
395 ريمه جاسم محمد جرس الطائي
396 ريهام حسن ثامر زنزل
397 زبيدة عبد ا� ذنون ابراهيم المعماري
398 زمن ليث ماهر مرعي العبيدي 
399 زهراء حسين كهالن محمد النعيمي



400 زهراء عناد حسن عبدا� الدوري


